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Усынылып отырған сабаклык университеттиц филология
факультетинин карақалпак тили ҳәм әдебияты бойынша кэни*
. гелер таярлайтугьш бөлимнин студентлерике арнальш, сабақлықты дүзиўде авторлар коллективи бул пән бойынша жанадан дуэилге» окыў программасын тийкарға алды.
Морфология бойынша дүзнлген бул мийнет ҳәэиргн қаракалпақ тилиниқ фонетика ҳәм лексикологиясы жөнинде жазыдган сабаклықтыц даўамы болып табылады. Өйткеии ҳәзиргн каракалпак тили бир пүтин курс болып, ол жокары окыў
орнында бир неше семестрлер даўамыида окытылады. Ҳәзирги
каракалпақ тили бойынша сябақлыкгардын дүзилиўи студентлердиц билим алыўын теренлестириўи ҳәм көбирек өз бетинше ислеўге мумкшшилик туўкыаыўы сәэсиз,
Каракалпак тилиииц грамматикасыныц системалы түрде ҳор
Тч>реплеме изертлениўи профессор Н . Л. Баскаковтыц мийнетлсрпнон басланады. Сопдай-ақ^ИИ^ Илимлер' Академиясыныц
хабаршы агзасы С . Е/Малов ҳәм . профессор * Е. Д . Полнвановдар қарақалпақ тилинин фонетикасы, лексикологиясы ҳәм
грамматикасы жөиинде дәслепки баҳалы мағлыўматларды
берди.
►
Соцғы доўирде жёргиликли илимпазлар тореиннен каракәлпақ тилиниц грамматикасын изертлеў бойынша үлксн-үлкен
табыслар колға киргизилди. Арнаўлы монографиялар> диссертациялык мийнетлер ҳәм көплеген нлимий макалалар жбриялаиды. Әсиресе ҳәзирги қаракалпақ тилинии морфология ‘та, раўы бойынша көплеген илимий изертлеў жумысларына ийемиз. Бул жағдай, бир жағьшан, сабаклык авторларыныи мүшкнлин жециллетсе, екинши жагыиан, үлкен миниет жүклейди,
Сонык менеп биргс қаракалгтақ тклинин морфологиясы бойынша изерглеў материаллары биргелки емес. Бираз сөз шакаплары ҳом категориялар женннде ҳәзирги қаракалпак тил
бнлимннде сабаклықта пайдаланыўға жарамлы материаллар
кеплеп табылса, айырымлары жекинде бупдай деп айта алмаймыз. Соттлыктан да сабаклыкта гейпара темаларды баянлаўда
сле де сайызлық ҳам кемшиликле/ болыўы мүмкин. Бул
з
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жағдай келешекте сабақлықты еле де жетилистириўде сөзсиз есапка алынады.
Сабақлык окыў лрограммасына тийкарланылыгт дүзнлгенликтен ҳәр бир сөз шакабы, грамматикалық категория жәнинде сез етилгеиде олардық изертлениўтарийхы ҳаққында дердик айтылмайды.
Бул жумыс Нөкис мәмлекетлик университегинин карақалпақ тили кафедрасы оқытыўшыларынық көп жыллық окытыў
тэжирийбелериииц тийкарында жазылды. Сондай-ақ айырым
автбрлардыц илимий мийнетлери сабаклыкка ийкемлестирилип
кайта ислении усынылып отыр. Сабақлыктық структурасыи
дүзиўде ҳәм.мазмунын бая-нлаўда рус тилинде және өзбек,
казақ, татар, башқурт т. б. түркий тиллеринде жазылган сәйкес сабақлықлар есапқа алынды.
Коллективлик бул сабақлыктық же:<е бөлимлери ҳәм тараўлары темендеги авторлар тәрепинен жазылды: Морфологияға
кириспе, сөзлердин морфологиялық қурылысы, қарақалпақ
тилинде сөз жасаў усыллары, сөз шақаплары темалары филология илимлериниқ кандидатлары А. Нажимов ҳәм П. Бекимбетовлар тәрепинеи бирликте жазылдьг. Атлық—А . Ниязов
тәрепинен, келбетлик—филология илимлериниц кандидаты О .
„Доспанов тәрепинен, санлық ҳәм алмасык—филология илимлерқнин каидидаты А . Бекбергенов тәрепинен, рәўиш—филология илимлериииқ кандидаты П. Бекимбетов тәрепинен, фейил—доцент К. Бердимуратов тәрепинен, модаль сезлер,
еликлеўиш* сөзлер, тақлақ—фнлологяя илимлериник .кандидаты А . Иажимов терепинен, көмекшн сезлер—доцент А . Есемуратов тәрепннен жазылды.
Авторлар сакынық көп болыўы бир жағынан сабақлықты
жазып питкериўди жеқиллестирсе, екинши жағынан бул жағдай бираз кыйыншылық туўғызды. Айырым терминлерди қолланыўда ҳәр түрли сөз шакапларында ушырасатуғын биргелки
ямаса' усас мәселелерге бирдей көз қарастық болыўында,
стильлик жақтан тутас китапта баянлаў бирлигиниц сақланыўында ҳәм т. б. көп қыйыншылыклар ушырасты. Редколлегия
ағзалары тәрегшнен бул жағдайлар есапқаалына отырып, мүмкик болғаньшша китапты бир қолипке түсириўге биргелкк баянлаў стилине әкелиўге ҳәрекет етилди.
Сабақлықты жетилистириў, жақсылаў бойынша пикир ай-4
тып, кенеслер беретуғын китап-оқыўшыларға алдынала тереқ .
миннетдаршылык билдиремиз.
А. Д Ә У Л Е Т О В ,
филология илимлеринин кандидаты
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1. М ОРФ ОЛОГЙЯ Ҳ Ә М ОНЫ Қ ИЗЕРТЛЕЎ
ОБЪЕКТИ
д ил_адам лар арасындағы өзара қарым-катиас жасаўдьщ
ен. әҳмийетлн куралларынан бнри“—деген еди, Владимнр
Ильич Ленин.
Дурысында да адамлар бири-бирн менен пикир алысыўда,
сөз ҳәм сөз дизбеклеринин нызамлы байланысы арқалы жасалғап гәплерден пайдаланады. Адам ойыныи әдўан турли нәзик белгилерин билдириўде, тгикирлердин аиық ҳәм дурыс болыўында сөзлер ҳәр турли грамматикалык формалар арқалы
езара байланысқа—грамматикалық курылыска түседи. Мысалы, сез составымыздағы „дүнья, адам, бул, балаи сезлерй тек
лексикалық мәниси менек бир тутас тамамланған ойды бермейди. Олар қатнас куралы болыў ушын грамматккалық курылыска түсиў керек: белгили формаға ийе болыўы, кемекши.сөзлер
яки суффикслер жәрдеми менен өзара.байланысыўы, тийисли
интонаиия менен айтылыўы шәрт:
Бул дүньянық көрки—адам баласы. (Өжинияз). (
Демек, тил болыў ушын сезлик соотавтағы сезлер менен
грамматикалық курылыстын өзара беккем байланысыўы
зәрүр.
Тилимиздеги сөзлердин гәп ишииде бир-бири менеи байлаиысыў ҳәм тамамланған ойды бериў усыллары грамматикалық
курылыс делинеди.
Сезлик составты тил билимшшц лексикология тараўы, граммагикалык курылысты грамматика тараўы тексереди. Бул екеўинин де изертлейтуғын объекти—сөз болғанлықтан олар бирибирине тығыз байланыслы болады.
Грамматика дегеннмиз сөзлердин өзгернўи, езара дизбеклесиўи ҳәм белгили бир тама.мланған ой-пикирди билдириў нызамлылықларын изертлейтуғыи илим. Ол еки тараўдан турады:
морфология ҳәм синтаксис. Сингаксис—гәптегн с'өзлердин дизбеклесиўи, тамамланған он-пикирлерди билдириў жоллары, геп
ҳәм гәптнн түрлери ҳаккы*пағы илим.
Сез тилде сейлеўшилғр орепицен кабылланған белгили бир
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сеслик комплекс аркалы айты1ады: нан, кал, тон, кел, кнтап»
бар. ат, от. ет, кол, ток, кызыл, ак, он бес, т. б.
Сөз дегенимиз объектив дүньядағы зат, курылыс, ҳорекет,
белги т. баскалардын бизин, мийимизде сәўлелениўниен пайда
болгап түсжшгқниц, уғымьшыц белгили бир сеслик комплекс
арқалы айтылатугьж шәртлн атамагы. Сеслик комплекс пызамларын тил билимииин фонетика тараўы тексереди.
Тилдеги ҳәр бир сөздин өзине тән мәнилери болады. Сөз
мәкилери дара турғанда ла, баска сөзлер мепен белгили.бир байлаиысца түскенле де билипеди. Бирақ дара түрғандағы мәниси
арасында аз да болса парық болады. '
Сөздин дара турғандағы мэниси, тийкарғы мәннси—опыц
лексикалык мәниси де.линеди: адам, кәлем, пахта, китап, кағаз, ак, көк, бар, кёл, ксле, совхоз т. б.
Сөзде 'шйкарғы лексикалық мәии болыў менеи бирге ҳзр
қыйлы қарым-катпясты билдирстуғын улыўма грамматикалық
мәни де болады. Мь:салы «Иним совхозда ислеп атыр* деген
гәпте ҳор бир сөз грамматикғлык мәни анлатып тур: „ислеп
атыр“ сози болымлы фсйил, аниклык мейнл, тамамленған тур,
III бет» жай дәреже, ҳәзирги мэҳәл, бирлик сан, аўыспалы фейил усағаи грамматикалық мәнислерди берип тур.
Сөздии улыўма грамматикалық мәинси бир жағынан сезднн
лексика—семантикасына байланыслы болса, екинши жағынак
онын формасы—сөз курылысы менен де байлйнкслы: окы, оцыма, окыр. окып, окығалы, окыўшы, окыўшылар, окыўшыман, окыўшылармыз, окыўшыларымыз, окыгак, окыйман,
окып, т. б.
Жокарыдағы свзлердиц түбири бир болғяны менен формалары ҳар кыйлы, формасындаты азы-кем езгеристиц ези лексика--семаитикалык мәниииц езгериўине себеп болып тур,
Сез курылысын, езгериў пызамлылыкларын, сол өзгерислер
нәтийжесинде пайда болғаи лекснка-^семантикалык, грамматикалык мәнилерди морфология тексередн,
Тилдеги сөзлер езлермиин лексика—семантикалык мәииси,
морфологиялык курылысы ҳәм гәптеги аткаратуғын тийкаргы
синтаксислик функциясы бойьшша улыўмалык белгиге ийе болған айырым топарларды қурайды. Бул топарлар сөз шакаплары делинеди Морфология сезлерди, ҳврбир сез шақабына
тән болғаи улыўмалық формалар арқалы берилетуғыи мәннлерди тексереди,
Гәп иипшде сөзлер ҳәр қыйлы формалық өзгерислерге
ушырайды. Бул өзгерислер белгили нызамлылыклар тийкарында болады. Усы иызамлылықлар нәтийжеси^где пайда болатуғын свздии жасалыў, турлениў, езгериў, колланыў қағыйдаларыи ашып береди.
Морфология тил билиминиц фонетика, лексикология, стилистика т. б.тараўлары менея тығыз байлаиыслы болады.
б
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§ 1. ГРАММ ЛТИКАЛЫ К МӘНИ. ГРАЧМ АТИКЛЛЫ Қ ФОРМ А ҲӘ.Н
ГРАМ М АТИКАЛЫ К КАТБГОРИЯЛАР

Морфология сөзлип курылысы, морфсмалық составы ҳәм
формасы ҳакқынла илим болғанлыктан, ол грзмматикалық мәпи, грамматнкалык форма ҳэм грамматикалык категориялар
сыяқлы түсиниклерди өз ишине алады,
Ҳәр бир сөз өзиниц жекке мәнисине ийе. Сөзлер тилимизле
ой-пикиримизди билднриў' ушыи белгили бир грамматикалық
коғыйдаларга бойсиныгт, езара дпзбеклесип коллагшлады.
Сөзлердиц өзара қарым-катнасыиаи пайда болған ҳәм үлкен бир топар сөзлерге бирдей тәк улыўма абстракт мәниге
грамматикалық мәни делинеди. Мысалы: колемим, доптерим,
иним, синлим, билгеним, көрерим, кетежағым, ертеким, бүгиним, аппағым, т. б, сөздери ҳәр кайсысь: өзинии жекке
лексикалык мәнисине ийе болыў менеп бир катар, олар ҳәммесине ортак грамматикалык мәниге ҳәм формаль белгиге ийе
больш тур. Бул сөзлердиц усы формасы аркалы предметтиц
биринши бетке ҳәм бир адамға тийисли екени билдириледи.
Грамматикальтқ мәнилер усыпдай үлкенбир сөзлер топарык
улыўмаластырып, оларға тендей болатўғын грамматикалык кағыйдалар береди. (Бир мазмунды екинши мазмунға қарамақарсы койыўдыи арқасында анықланады).
Грамматикалык мәнини бериў ҳэр бир тилдиц ишки^ нызамлылыклзрына байланыслы ҳэр кыйлы усыллар аркалы иске
асады.
Оларлық тийкарғылары мьшалар:
1. Аффиксация
4. С в | тәртиби.
2. Аиалитикалық форма,
5. Сөзлерди тәкирарлаў
3. Көмекши сөзлер
6. Интонаинл.
]. А ф * ф и к с а ц и я —бул түбир я иегизлерге ҳәр кыйлы форыа жасаўшы аффикслерди жалгаў арқалы грамматикалық мәни жасаў.
Каракалпак тилиндеги көпшилик грамматикалық мәнилер
ҳәм сезлердин өзара қатнасын ацлагатугын белгилер көбинше
аффиксация усылы аркалы иске асады. Аффикслер суффикс
ҳәм жалғаўлар болып екиге бөлинеди.
1. Суффикслер аркалы:
.
а)жана сөзлер пайда болады: — тыныш-сыз-лан: ор-ақ
кэўип-сиз-лик, суў-шы, ег-ин, китап-хана: б) сөзлерге үстеме
мәни ендириледи:—кыз-алак, бота-лак, ак-шыл, ерте-леў,
бара-жак, бере-туғын, бар-макшы, бар-ып, бар-са, бар-ар.
бара-ды. барын-кыра, бар-ыс, бар-ғыз т. б.
2. Жалғаў арқалы сезлер өзара сннтаксислик карым-катнаска түседи: бизин үй, онык китабы, мен студентпен, университетте окыймаи, университеттен киятырман ҳәмт. б.
Каракалпак тилинде сөзлерге аффикслер қосылғанда олардыц түбирн, негизлери өзиниц дэслепки формаларын өзгерт7
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лейди. Керисиише, аффнкслердии көбиск сөз түбирине ьщғайласып жалганады: жигит-лер-ге, кыз-лар-га. Ҳәрбнр аффикске бурыннаи белгили бир грамматикалык мәнини ацлатыў фупкииясы бекитилген болады. Бирақ олар дус келген сезлерге
жалгана бермейди. Демек, аффикслер грамматикалық мәнинн
сөздеги баска морфемалар меиен бирликте ғана нске асыра
алады.
II. А н а л и т и к а л ы қ ф о р м а : —бул еки ямаса оннан да
зыят сөзлерден куралып, дәслепкиси лексикалык мэнини сақлап, соиғылары тек мэҳәл, бет, модальлик мәнилерин ақлатыўшы ҳом бир грамматикалык категорияда колланылатуғык
формалар. Аналитикалық форма тийкарынан фейилде қолланылады.
1. Мәҳэл формалары: баратыр, киятыр, уйықлап атыр, сатып алып атыр, студент болайын деп атыр (едн), косық айтайын деп атыр, берген екен, баражақ болды, бармақшы еднк,
баратуғын емес, барар еди, т. б.
2. Модаль формалар: барған, баражақ, бармакшы, баратуғын екен (шығару қусайды , сыяқлы),
3 . Мейил формалары: барғым келеди, барайын деп едим,
барсам еди, окый бергейсеқ.
4. Атаўыш сөзлер: студент едн (екен, емес, емиш, шығар,
қусайды, боламан).
5. Ҳәр кыйлы перифрастикалык (түсиндирме) формалар:
бережак түри бар, кететуғын түри ж ок, жығылайын деп еди
ҳом Т . б .
Жокарыдағы мысалларға >!әзер салғанымызда усы аналитикалык параднгмада (форма көрсеткуш) қаракалпақ тилиндекәлеген фейил ямаса атаўыш сөзлерднн турлене алатуғынлығын байқаймыз. Демек* булар каракалпақ тили системасында*
гы еқ бир енимли коллаиылатуғын формалар деп каралады.
III. К е м е к ш к с е з л е р деп тил курылысында грамматикалық хызмет аткаратуғын сезлерге айтылады. Қарақалпақ тилинде көмекши сөзлердиқ турлерн кеп, ҳэр қайсысынып функцнясы ҳәр кыйлы. Олар сөзди, гәпти өз ара байланыстырыўға, олар арасындағы қарым-қатнасгы көрсетиўге, айырым сөзлердиқ мәннсин конкретлестириўге ҳәм оларга косымша мэни
ендирнўге зктив катяасады. Мысалы:
1. Олар ушын суўыгық да, боранық да кәр емес (У . Х о жаназаров).
2. Мен оларды сол турысьшда косығыма көширип көршт
едим, өзге түўе өзим кеттим шоршынып (Р , Казакова).
3. Душпанды кегниниқ шоғы- менен ат ()К . Айчурзаев).
4. Кеўил дегеи жаман екен ғсй.., тек ғырра кейниме кайтыў менен болдым (Ж . Аймурзаев).
Усы уш-төрт мысалдан биз асш сызылған сөзлсрдиқ жекке коммуникятнвлик мәнисиишг жок екенлигин бяйкаймыз/
Бундагы ,д а-д е“, көмеқши сөзлери байланыс.тырыўшь|лық хы?г'
8
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метин аткарып тур. „менен*, яушын* көмекшилери болса, сөз*
лер арасындағы карым-қатнасты билдиреди. Ал „ғой*, „ғырра“ сөзлери күшейтиўшилик мәнилерии анлгтып тур, «түўе*
—бул контексте жартылай бийкарлаў мәнисин билдиреди.
Көмекшилердин гейпараларыныц айырым конструкцняларында қолланылыўы миннегли болады. Өйткени олар түсирилип қалдырылса, сөзлер арасындағы синтакснслик байланыс
үзилиске түсиўи мүмкин (уш нш и мысал). Ал айырым ўақытларда кемекши сөзлердиц қолланылыўы факультативлик характерде болады. Оиы басқа грамматикалык кагнасты би-^дириўIIIн тил усыллары алмастырыўы мүмкии. Бундай өз ара алмасыўшылық кемекши сөзлердин функциясы жағынан баска
грамматикалық усылларға тег; екенин және бир рет дәлиллейди.
Кәмекши сөзлердиц бир түри—көмекши фейиллер. Олар
тийкаргы фейиллер менен дизбеклесип колланылыгт, оларға ис
ҳәрекеттин басланыўы, даўамйылығы, тәкирарлығы, иске асыў
тезлиги, мүмкиншилиги, ҳәрекеттин бет алысы, тамамлағанлығы ҳәм т. б.
сол сияклы *бир канша мәнили рецлерди
снгизиў ушын қолланылады ҳәм олар менен бирге аналитикалық конструкция кураў ушын қатнасады. Мысалы: Айтып жибер, айтып бол, айтып кет, айтып жүр, айтып кой, айтып сал,
айтып ал, айтып көр, айтьш шық, айтып бар, айтып кал
ҳәм т. б. Бул сөзлер аналитпкалық форма ишинде айрыкша
бир топарды қурайды, Олар өзлериняц белгили бир парадигмасына ийе емес, комекши фейиллер ҳәмме фейиллерге тен
дизбеклесип қолланыла бермейди.
IV . С е з т ә р т и б и айырым ўақыгларда кандай да бпр
грамматикалық мәниниц сигналы болыўы мүмкин: озып келгенменнц үкем, менин үкем—озып келген, жеги күн—бир ҳәпте,
бир ҳәпте -жети күн ҳәм т. б., яғный орын алмасыўдыц аркасында баслаўыш баянлаўыш болып грачтматикалык хызмет
атқарып тур,
Бирақ қаракалпак тилинде сөзлер көбинше морфологиялык
көрсеткишлерге ийе бәлыл- колланылатуғын болғанлықтан
олардыц орын алмасгырылыўы көбинше грамматикалық роль
ойнамайды. Мысалы сейлеп билмесен, тыцлаўды үйрен, тынлаўды уйрен, сөйлеп билмесек; үйрен тынлаўды, сөйлеп билмесен ҳом т. б.
V . С ө з л е р д и т ә к и р а р л а ў —бул көп ғана тиллердии,
осиресе түркий тиллериниц кандай да бнр белги, сыпағ қәсийеттиц көплигин, жыйнақлылығын, топланыўын, интенсивлилигип, ал ис-ҳәрекеггиц интенсивли, тәкирарлаў, даўамлы болатуғынлығын кәрсетиў ушын қолланылатуғын грамматикалык
усыллардыц ец актив түрлериниц бири, Тәкиэарлаў усылы карақалпақ тилинде ҳәр қыйлы. Тийкаргылары мыналар:
1.
Бир сөз ямаса оныц формасын толық тәкирарлаў: таўтаў, бдлент-бәлент, жақсы-жаксы, талай-талай, қарай-қар#;й.
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жуўыра-жуўыра, окый-окый, суўиан суўман, байкыл-байкыл
жылт-жылт, т. б.
2. Жаргылай тәкнрарлаў: кып-кызыл, кап-кара, жуп-жумалак, әп-әнейдей, боп-бос, бып-былкылдак, мап-мазалы,
дөп-дөнгелек.
3. Уқсас тәкнрарлаў: жаксы-жаксысынан, таза-тазасынаи,
\лкен-үлкенинен, келе-келгенше, бара-барғанша т. б.
4. Ҳәр қыйлы формада тәкирарлаў: толар-толмас, боларболмас, көринер-керинбес, алды-алдына, езли-өзи.
V I.
И н т о н а ц и я да грамматикалық мәниниқ материаллық
кернниси, сыпатында хызмет етеди. Ол фоиетикалық кубылыс
болып, гәптиц типлерин, түрлерин, вариаитларын ажыратыў
ушын хызмет етеди. Интонация аркалы бизгәпти синтагмаларга ҳәм актуаль белиниўлерге дурыс ажыратамыз. Сонык менен қатар интонация сөйлеўдиц стилистикалык езгешелигнн
ҳеи орфоэпиялык дурыс сейлеў нормасын керсететуғын сигнал сыпатында да хызмет етеди, Мысалы: Биз—қаҳарман, Леиин әўлады. Биз каҳарман Леник әўлады. Гәплерди сиптагмаларға ҳәр кыйлы етип бөлиўдик аркасында ҳәр кыйлы мазмунға ерисип турм&:з. Оныц қандай ҳаўазы бар дейсец? Әие,
жигиг.
Интонацня аркалы гәптиц ядросын логикалык пәг пеиен
а хыратып көрсетиўнмиз мүмкин: Маржан излеген теренге
сүнгийди; Теренге маржан излеген сүнгийди.
Грамматикалык форма ҳэм грамматикалык категория түсипиклери өз-ара органикалыц тығыз байланыслы. Тилдиц мазмуны тек өзнн жарыкқа шығарыўшы сырткы көрсеткишлерине ийе болғанда гана ҳакыйқый тил факты бола алады. Ал
сәздиқ грамматикалық формасы бул грамматикалық категориялын морфологиялық вариантларыныц иске асыўынық жекке
бир кериниси болып есапланады. Өйткени, сөэ формасы—грамматикальтк категория деп аталатуғын үлкен бир қосындьшық
элементар бирлиги. Сез негизиниц сөз өзгертиўши ямаса сез
түрлендириўши аффикслерда кабыл алып колланыўы сғз
формасы делинеди, Мысалы: жаза-ман, ж аз«-сан, жаза-хы
формалары жекке турғанда бнринши, екинши ҳәм үшинши
бетлерди керсетиўшн сөз формалары болып, олар өзара карама-карсы койылыўыкыц аркасында бетлик категориясьш курайды. Бир ғана форма жасаўшы морфемаға ийе болып, ез
ара иегнзлерн менен парық кылатуғын бир канша сөз формаларына категорняльгқ форма делннеди. Мысалы:
Мен
студент-лен
оқыўшы-ман
жаксы-ман
бнринши-мен
оқый-ман

Сен
студёнт-сец
окыўшы^сақ
жақсы-сан
биринши-сен
окый-сац
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Ол
студент
окыўшы
жаксы
биринши
окый-ды

М ше, бундағы ҳәр бнр тнк қатар бетляк категориясыныц
бир категориялық формасын қурайды, Категорня менен категорнялык форма арасындагы байланыс жалпы менен жеккениц
байла1!ысындай болады. Өйткени категория жалғыз формадаи
туоыўы мүмкин емес/ Ал кеминде екн ямаса оннан да көп
би*ргелки мәни ацлататугьш формалардан куралады,
Улыўмаласкан грамматикалык мэии отирапындағы ўйымласкан (өзара карама-қарсы мәниге ийе болған форма жасаўшы
морфемалары бар) бнр қанша категориялық формалардық жыйынтығы г р а м м а т и к а л ы к к а т е г о р и я делинеди. Егер
биз сеплик категориясы дегеи терминди ушыратсак, демек
тилдеги сеплик мәнилери менен соны билдиряўшк формаларды көз алдымызға келтприўимиз керек.
Свйтип, грамматнкалык категория—бул грамматикалык мони
менен грамматикалык форманық бирлигинен ибарат. 1'рамматикалық категортя бир-еки сөз бенеи шекленип қалмай, жузлеген, мынлаған сөзлерди улыўмаластырады ҳәм олардық формалық қатарларын карама-карсы койыў аркасында ажыратады.
Грамматикалык категориялар ҳәр тилде ҳәркыйлы өзгешеликке ийе болып ғана калмастан, бир тилдиқ ишннде де езинин
айырықшалықларына ийе болады, түрли-түрли квринисте келеДи.
Өзлериниқ характери бойынша да грамматикалық категориялар биргелки емес. Олардын айырымлары атаўыш сезлерге тән болатуғын болса, айырымлары фейилдиц формаларыи
жасаў ушын катнасады. Карақалпақ тили морфологиясцна тән
еқ бир характёрли категорияу^ар қатарына мыналар жатады:
1. Көплик категориясы
б. Фейилдиқ, дәреже категориясы
2. Сеплик катеториясы
7. Түр категориясы
' 3. Тартым категориясы 8. Моҳвл категориясы
‘ 4. Бетлик категориясы
9. Мейил категориясы
5.
Келбетликтиц ҳәм
10. Сөз шакаплары категориясы
- рәўиштиқ дәрежелери
т. б.
Грамматикалык категориялар сез- форыаларынын өз ара
оппозициялык қатнасынан келип шығады деген едик. Бирак
бир сөздин ҳәр кыйлы формалары арасындағы қатняс грамматикалык категорияны пайда ете бермейди. Мысалы: бес-бесеў
бесинши-бестей, ямаса кел-келе-келип-келгенше-келгели. Бул
жерде- де бир сөздиқ ҳәр қыйлы грамматикалык формалары
бар. Бирак, бунда ҳеш қандай мәнилик оппозиция жоқ. Демек грамматикалык категория да жоқ деген сөз.
§ 2. сөзди н М ОРФОЛОГИЯЛЫ К к у р ы л ы с ы

Гәптеги айтылайьш деген оД-пикирге байланысльг ҳәр бир
сездин лексикалық ҳәм грамматикалық мәни бирлигин дүзиўге тән курылысы болады. Сөзлер езлериниқ лексикалык манкси жагынан ажыралып туратугыны сыяқлы, курылысы аркаII
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лы да лексика-грамматикалық өзгешелагн керинип турады.
Мысалы: Балықшы балыкшыны узактан таныйды. Бул гәптеги „балык4* сөзинен жасалган „балыкшы44 в сөзи лексикалык мониси" жагыпан өзгешеликке ийе болса, „балықшы"
свзи менен грамматикалык мониси жағынан бирдей емес: бундағы даны“ элсменти ис-ҳәрекет процесиннн объектке каратылғанын ақлатады. „Биз районнык алдыцғы иахтакешлерииенбиз* деген гәптеги асты сызылған сез чпахтаи лексемасына салыстырғандә өзара парықланатуғьш алты сөздеи- ибарат; пахта, пахтакеш, пахтакешлер. пахтакешлери, пахтакешлеринен, пахтакешлериненбиз. Лексемага косылғяи ҳор
бир элемент өзинше мәпи береди.
Сезлерди.к лексикалық ямаса грамматикалық мэниснн билдиретуғын белегин м о р ф е м а деймиз. Морфема—сөздиц мәнили ец киши бөлеги, свзди оки&и арман фонетнкалық жактан гана анализлеўге болады.
Морфемаларды мәнилери менен хызметике карай түбир
морфема {лексемо) ҳәм косымша морфема деп екиге белиўге
болады.
1
2
г
I1
I
2
Суў-шы-лар-дын, топ-ла-м-лар-ы, жәрдем-лес-тк-м, .
1. Лексема 2, Қосымша морфема.
Т убир морфема сөздин лексикалык мони беретүғын тийкарғы ядросыТ буннан былай белшеклеўге келмейгуғып ец
түпки негнзи. Ол қосымша морфемаларды мәнилик жактак
ғана баскарып коймастан, фрнетикалық формасына да тийкарболады.' Тубир морфеманы (лекссманы) гәптеги сезге сыртқы формасы жағынан усағаны .менеп оларды бирдей деп караўға болмайды. Мәселеи, дара тургандағы „бала“ сөзи менеп
„Бала ойнайды14 деген гәптеги „бала* сезлери тец емес, кейингиси атаў сеплигии, бирлик сандьг, 1/1 бетти билднроди.
Қосымша морфемалар деп сөзге лексикалық, лексика-грамматикалык яки грамматикалык мози беретуғын белегии аДтамыз, Олар дара турғанда мәни бермейди, оиыц мәниси лексема арқалы реалласады: акыллы бала, маллы совхоз, мазалы
каўы к, енкмлн жер дизбеклеряндегн жлы, ли44 морфел^аларь/
лексемапын мэниси аркалы айқыиласып тур.
Түбир морфеманыц ҳәр биршгде лекснкалмк мәни болғанлықтан коикретлиликке ийе, олардын тилдеги саны көц, ал
з:осымша .морфема улыўмалык |абстракт) мәки бередн*
Сонлыктан олардыц саны аз: балалар, квллер, тереклер, китэндар, т. б.
Қосымша морфемалардын лексемаларға жалғаныўында белгили нызамлылыклар бар: белгили орнына ҳом қолланыў ерисине ийе, мысалы, „шы-ши4* атлык сеэ жасаўшы к осы м ш й
морфема, лексемаға биринши болып жалғанады, бирак кәлеген сезге жалғана бермейди. Усы себептен косымша морфемалар ҳәр бир сез шақабы ишннде қаралады* Қосымша мор12
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фемаларды аткаратугын хызметнне карай үш түрге. бөлнўге
болады.

Сөз жасаўшы аффнкслер лексемага косылып, жаца лексикалык бирлйк жэсаИЛы.' Жана пайда болған сез тилдиц лсксикасын байытып, сөзлик составынан орын алады. Мысалы, екегин, егис-егисдик, егинши, егиншилик, таза-тазалык, тазалаў, ара-аралык, арала, бир-бирлик, алам-аламгершилнн,
адамгершиликли, топ-топла, топлам.
Сез жасаўшы аффикс* дәслепки лексемаға жалғанып, жака
мәнили сөз пайда етеди. Сол дәслепкн лексема негизги түбир
деп 'аталады. Ол тнлде дара түринде де, коспа түринде де
ушырасады. Суў-суўш ы , суўлы , суўсы з, суўғар, суўсызлык,
әдёп-икрам, одеп-икрамлы, ааеп-ккрамлылык, ата-ана, атааналы, азык-аўкат, азык-аукатлы, акбас-акбаслы, ақбаслык, Тахтакөпир-тахтдкепирши, тахтакөпирлв, темир жол,
темир жолшы, мийнет күи, мийнет күнлн, т. б.
Сөз жасаўшы аффикс қосылғаннан кейинги жаца лексема
д ө р е к д к т ү б и р делинеди. Қаракалпак тилииде бир лексемаға бир нешше свз жасаўшы аффикслер қосыла бериўи мүмкин: бора-боран-лы, бөл-бел-ме, бөлме-ли, бөл-бөл«-екбелек-ле. Сөз жасаўшы аффикслерди ҳәзирги тилдеги коллаиыў өрисине қарай өнимли ҳәм өнимсиз дел қараўға болады:
өнимли аффикслер ҳәзирги тилде *жана сез жасаўға актив
катнасады. Мысалы: атлыктық—ъшы-шиа, фейилдид „ла-ле*
т. б. аффикслери жанә сезлерден де лекскквлык бирдик жасайды: трактор-шы, бетон-шы, комбайк-шы, принцип-ли,
ремонт-ла, бетон-ла.
Жекке-сийрек сөзлерде ушырасатугын аффикслер енимсизлерге киреди; ийис-ийис-ке, аласы-береси, аларман-берермен, т. б.
Бир ғана лексемадан жасалғак сөзлер т ү б и р л е с сөзлер
леп аталалы.
баслық
басаш
басшылық,
Бас

баскар
баскарма
басла

баспа
басқыш
бастырма
баспала
баспашы
баскыншы
(3
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Жокарыдаш еки топар ҳәр бнря ез алдына түбирлес,
сезлер, ал еки түбир (бас, бас) омонимлер, сонлықтан еки топар өз ара түбирлес сөзлер бола алмайды.
Сөз жасаўшы аффикслер —лексикалык категория. Булар
аркалы жасалган жака бирлик бир сөз шакабы ишинде болыўы яки екинши сез шакабына етиўи ямаса аралас түринде
келиўи мүмкин:
. 1. кеме—атлык, кемеши—атлык. 2. маза—атлык> мазалы—
келбетлик. 3, Бил—фейил, билим—атлык, билимлен (дир)—
фейил (фейил-атлык-фейил).
Форма жасаўшы аффикслер сезге косылғанда онын лектака-семантикалык мәнисин пүткиллей езгертип кете алмайды,
тек гана лексика-грамМатикалык мәии * оттенкасын береди.
Булар лексикалық мәниси жағынан баска-басқа сезлер емес,
тек бир сөздин ҳәрқыйлы формалары ғана: ек—екпе, еккен,
еккели, еккенше, ексе, егинкире, егип, еге, егер, екпес, айт—
айтпа, айтып, айтпағанша, .айткалы, айткышла, айтынкыра,
айткан, айтса, айтты, айта, айтылды, айтысты, жаксы—жаксырак, китап—китапша, еки—екинши т. б.,
Сөз ҳәм форма жасаўшы аффикслер курылысына қарай
дара ҳәм коспа болып екн түрде ушырасады. Дара аффикслер мәна жағынан да, форма жағынан да бөлшеклеўге келмейтуғын бир пүтин жекке бирликтеи ибарад: бар-ып, киркп, сорап, бил-им, билим-ли, билим-сиз, билим-паз.
Мәни жағынан бир тутас бирлик болса да, курылысы жағынан еки ямаса бирнеше дара аффикслерден куралып, бир
хызмет аткаратуғын аффикслер к о с п а деп аталады: жергиликли, ааам-гершиликли, пухта-шылық, кура-нды, унамлы, сүй-кимли, бир-каиша, бар-ынкыра, бар-ғышла, арткыла, ийтер-гишле. Булар бурын дара-дара аффикслер болған менен тарийхый раўажланыўдын барысында атқаратуғын
хызметлеринде өзгерислер болып, биригип кеткен. Ёнди
оларды ҳәзирги тил илими көз карасынан баска бөлеклерге
ажыратыўға келмейди. Бирак мәнисин анлаўға болады: көмек-лес, раўаж-лан сөзлёриндеги ллас-лес“ тин составындағы элементлер фейил жасаўшы ҳәм фейилдид дәреже жасаўшы аффикслерден ибарат.
Сөз л:үрлеттдириуши аффикслер сөзлерге жалғанып, онын
лексикалык мәнисине ҳәр кыйлы грамматикалық мәни қосады ҳәм гәптеги сөзлерди өз ара байлакыстырыў хызметин
атқарады: кала-када-лар, көл-кел-лер, аўыл-аўыл-ға (барыў),
аўыл-дан (кайтыў), аўыд-аўыл-ым, аўыл-аўыл-ын (ыз),
аўыл-ы, студент-студент-пен, студент сен, студент.
Сөз түрлендириўши афф“икслердн аткаратуғын хызмети
ҳәм беретуғын грамматикалық мәнислерине карай темендеги
түрлерге бөлиўге болады.
1. Сеплик жалғаўы. 2. Тартым ж алғаўы . 3. Кеплик жал14
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ғаўы, 4, Бетлеў' 'жалғаўы. Бул тотарлағы аф|>нкслер әлетте
ж и л ғ а ў л а р деп жүргизиледи.
Жалғаўлардыц қоллаиыў өриси сөз ҳәм форма жасаўшыларға қарағанда бираз кецирек, себеби кейинги екеўк тек бир
свз шакабы ишинде ғана хызмет етеди,- ал жэлғаўлар баска
сөз шақапларына да жалғана алады. Мысалы: шы~ши, ша-ше
атлыктыц аффикслери.
Қосымша 'Морфемалар тийкарынаи алғанда мэнили сөзлерден келип шыққан. Буларда дара сөзлерде болған сыяклы
көп мәнилик, антонимлик, ,синоиимлик, омонимлик қәсийет*
лер болады:-лб*,-шз,-ла,-СйЗ-қарама-қарсы мәнилер береди.
мазалы—мазасыз, ойлы—ойсыз, ерикли—ерикскз, ақыллы—
акылсыз.
Қаракалпақ тилииде басқа тнлден кнрген бий^на^нғ префикси бар.
сөз жасаўшылық, ал п-на-Н9* форма жасаўшылық қәсийетке ийе:
орын —бийорын
дәўлет—бийдәўлет
жағдай —бийжағдай
абырай—бийабырай

дурыс—надурыс
мәрт—нәмәрт
ҳақ—наҳақ

Усы „б п й и префикси „лы —ли* аффикси менен антоиим
мәнилес болады: бийорын—орынлы, бийжағдай—жағдайлы
т. б. Синоним аффикслер фонетикалық көриниси ҳәр қыйлы
болса да мәнилери бир-бирине жақын болады: —шақ-шек,
қақ-ғақ-кек, қьш -киш -гиш 9қыр ғыр, кир-гар: ашыў-шак,
мақтан-шак, урыскак-урыскыш, ушкыш-ушкыр, билгишбилгир, жүргиз, еситтир, еситкиз, толтыр, толғыз; кер—гер,
кш*—ши: себепкер, себепши: кеш—шы—ши: түйекеш—түйеши; —ман, шы: жылқыман—жылқышы.
»би&* префикси менен ясыз-сиз“ аффикси синоним мәнилес болып келеди: бийжағдай—жағдайсыз, бийабырай-—абырайсыз. Лексикалық синонимлерде болатуғын сыяклы синоним аффикслер де мәнилери бир»бирине жақын болғаны менен бири екиншнсинен актив, пассивлигине, мәии оттенкаларына, стильлик өзгешеликлерине байланыслы өз ара ажыралады, гейде бирииин орньтна екиншисии алмастырьтўға болмайды: сүрингиш—сүрнншек, себепкер—себепшн т. б. Бирак сүрин-гек, урыс-шас емес.
Айырым аффикслер еки ямаса оннан да көп грамматикалық мәни .ацлатадьт. Мысалы: бар-ды-қ:—биринши бет, бетлнк жалғаўы ҳәм көплик. Бар-ды-н: Л бет ҳәм бирлик, барсын, III бет ҳәм буйрық мейил.
Формасы бирдей • болып хызмети, мәкиси басқа-басқа
аффикслер омоним болады.
15
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\.~Ғыш-қыш, киш -гиш : а) Келбетлик жасаўшы: билгиш, •
кергиш, исеигиш б) Атлық жасаўшы: баскыш, сызғыш, сорғыш, ескерткиш.
2.-а/*и:а) Тартым жалғаўы: аўылы. б) Келбетлнк жасаўшы: толы;
Ъга-е: а) Фейил жасаўшы: сана, тене. б) Барыс сеплиги:
анама, иниме.
4^ьщ -ик (қ, к)\ а) Келбетлик жасаўшы: тынык, кызык,
артык. б) Атлық жасаўшы: тырнак, тилек, кызык, буйрык, күйик, қылык.
в) Фейил жасаўшы: дәмик, бирик, толык, жолык т. б.
5, дЫ'ди: Өткен мәҳәл формасын жасаўшы: окыдым, окыдын, оқыды.
а) Ш бет—бетлик жалғаўы:
окыйды, кереди.
б) Табыс сеплиги: кағазды, кәлемди.
в) Атлык жасаўшы: тарсылды,
гүрсилди.
Жокарыдағы косымта морфеманын үш түри арасыида бирин биринен ажыратып туратуғын өзгешеликлери бар. Сонық
менен бирге олар арасында тығыз байланыстын бар екенлигин билиў керек: ш а-ше, шақ-шек атлықтық киширейтиў
формасын жасаўшы аффикс: китаа китапша, тай-тайыншак,
кейииирек сез жасаўшыға айланган: керпе-керлеше, келинкелиншек, -лар-лер~сөз түрлендираўшилери: китап-кнтаплар, дәптер-д^птерлер санлык ҳәм роўиш сөз шакапларында
шамалаў мәнисии билдиретуғын форма жасаў хызметин аткарады: жасы кырыкларда, саат онлардык ўакты еди, кешелери, бурынлары т. б.
Сөздин. морфологиялык курылысындағы гейбир езге- .
рисье::
Сөзлердиц морфемаларға белшеклениў ийкемлилиги олардьщ курылысына таллаў жасаўға имканият береди. Сөзлерди
морфемаларга ажыратыў грамматикалык абстракцияға тийкарланады, яғный косымша морфемалар өзлери жалғанғаи ҳәр
бир сөзде ҳәр түрли мәниде емес, ҳәммесинде де өзине тән
бир улыўма мәниде, бнр хызметте жумсалады. Мысалы: оқыўшы-лар-ға, сүўрет-шилер-ге, ак-шы-лар-ға, әдебият-шылар-ға, тил-ши-лер-ге. Бундағы косымша морфеманын барлыгына тән нәрсе: кәсипти билдириўии, көплик, ҳәрекеттин
багдары, барыс сеплик мәниси.
Грамматикалық абстракция!1ын нәтийжесинде пайда болған
16
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бундай снстема ҳәр бнр тилднқ өэине тән кшки нызамлы*
лыклардыц тийкарын қурайдьц
Морфемалардық усылайынша бнр мэниде, &1рдей хызметте бирнеше сөздиц курылысында кайталанып келе бериўи
олардын арасындағы жикти ашады, бирин биринен ажыратыўға мүмкиншилик береди. Қандай да бир морфема өз хызметин жоғалтса, онда олар морфологиялык таллаўға келмейди.
Узақ жыллар даўамында раўажланыўдыц барысында күнделикли колланылып жүрген сөзлердин курылысында (ишки*
сондай-ақ, сыртқы) гейпара өзгерислер болады. Сөз курылысьшдағы бундай өзгсрнслср белгилн бир грамматикалык про*
цесслердиц нәтийжесинде иске асады.
1.
С и н и с и ў к у б ы л ы с ы . Дәўирдиқ өтиўи менен гейбир сөзлердин составындағы морфемалар ез мәнисиниц хызметииен ажыралады, олар бири екиншисн менен синисип кетеди: ойан—ойат, кутыл—куткар, мелдир мөлтен, кайкы-кайыр, қайсар-кайкай, жарык-жалын-жаныў, елик-елер-елекедирей-елдирен-ентик-ентеле, узай-узак-узат,, үлкен-үлкей,
жылан-жылжы-жылыс, сүмец-сүмнрей-сүмелек, өкир-өкси,
аланла-алакла т. б.
Составындагы морфемалардыц мәиилери жойылып, бири
бирине еиисип кеткеиликтен ендн морфологиялык белгилеўге
келмейгуғын процессти с и ц и с н ў деймиз.
Булар мына типте ушырасады:
I . Түбир—аффикс: кут-ыл, кут-кар, уят-уя-л.
2 Түбкр—’■түбир: сөйтип (содой етип), бүйтнп (булай
е т и п сонлыктан (солай болғанлықтан), бүгин (бул күн),
сексен (сегиз он)> токсан (тоғыз он)у пилмамьп (пилмаяонт),
билезик (билек жүзак).
3.
Аффикс—аффикс:—шылық-шы-лық, тиликАии-лик*
(,молшылық, көпшилик), лас—лес (аралас, еншилес, сөйлес,
татиўлас)> и цқ ы ^и ц ки (көтериц~ки, басыц+қи) л а н ^ л е н
(ғайрат-лан. ар-лан) т. б.
II. Ж ы л ы с ы ў к у б ы л ы с ы . Бунда морфемалар өз хизметинде өз мәнисинде колланыла береди. Дәўирдиц өтиўи
менек ти л д и и раўажланыў барысында тек олардын шегарасында ғана өзгерислер болады. Олардын бириннц бир злементи екиншисине аўысады. Нәтнйжеде оркы жылысады. Мысалы: сестим, сестин, сести, достым сәзлерин екн морфемаға
ажыратыўга болады: сес-ти, дос-тым. Бундагы қосымша морфема тартым жалғаўыныц 1-И-Ш бет формасы ым-ыц-ы, олардағы „т“ 'элементи түбир лексиемаға тийисли еди (сест,
дост) кейин, сөз түбиринен түсип айтылганда айырым
аффнкстиц составына етип кеткен. „Сары“ сөзи бурын „сзрығ*
түрииде болған, енди түбирдеги йғ “ аффикске қарай жылыскан: сарғай, азай, кебей. Буларды ҳәзирги каракалпак тили
көз карасьшан морфологиялық таллаўға болмаса да составындағы косымша морфемалардЦ вт^л^е№’15ар--^нилерн мекген
2 -8 / 9
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салыстырыў аркалы аиыцлаўға болады: ойа-т (т—фейилдин
езгелик дәрежеси), ойа-н («—өзлик дәреже), жалын (-&к-сө:*
экасаўшы, мәсёлен жаў-ын)} жарык (•ық-сез жасаўшы мәселен, қыз-ық) т. б.
III.
Д е к о р р е л я н и я п р о н е с и . Бунда дәслепки морфемалардын ориы, саны өзгермейди, тек мәниси өзгереди, яғиый
морфологиялык тураклаиыўдын (консервацияланыў) ыәтийжесинде хызмети өзгерёди:
1. бир—бирлик, бир-иг-е-бирге
зор—зор-ык, зор-ыға-зорға.
2. Сеплик жалғаўларыныц туракланыўынан: кешре, бийкарға, боска, ерте, күнде, баяғыда, әўелде, капәлимде, зўедден, тосыннан, зордан, бкрден. Булар енди морфологиялык
таллаўға келмейди, себеби бул жердеги морфемалар өзлерияиц жекке мәнилеринен ажыралып, сол сөзлердиц состав белегине айлаиып кеткен.
|3 . С Ө З Ж А С А Ў УСЫ ЛЛАРЫ

9

Ҳэр бнр тнлдиқ сөзлик составы мудамы озгсристс болады. Бунда да белгили иызамлылыклар бар: адамзат жәмийетиндеги, тәбияттағы күнделикли заклы ҳәрекетлер тилде анық
керииеди, гейбир түсиниклер ескерип колланыўдаи калады,
оны аклататуғын сөзлер де бара-бара сөйлеў процесинде! н
яктивлигин жоғалтады; тазадан гайда болып атырғаи уғымләрга байланыслы жана сөзлер еки түрли жол менен пайда
болады: бириншиден, тилде бурыннан бар сөзлерден ҳәр кыйлы усыллар аркалы жаиа мәнидеги бирлик жасалады, екиишилеи, жана түсиникти ацлатыў ущын баска тиллердин сөзлери өзлестириледи. Баска тилдеи сөз алыў, әсиресе, еки
тиллилик жағдайыцда практикалық үлк€н әҳмийетке ийе; сезлик состав жана бирлик пеиен толысады ҳәм өзара карымкатнас жасаўды жениллестиреди.
Жана сөз жасаў дегёнде кандай усыл менен болса да сол
тилдин ишки резервдери ҳәм нызамлылыклары тийкарында өз
алдыиа лексикалық мәниге ийе болган бирликти пайда етиўди түсинемиз. Мысалы: трактор-тракторшы, тракторшылык^
тракторлы, тракторсыз, таўтайлак, түйесинир, аксақал, ак
терек, кара тал, бийдай рен, жигит-желен, азык-аўқат, кийим-кеншек, райатком, комсомол, Н ГУ , көк (түр)-көк (шөп)9
жазыўшы {атлық)-жъзыўшы (фейил) т. б.
Сөз жасаў^ти л билиминин айырықша бир тараўы, ол
сезлердин жасалыў усыЛларын, жаца сез пайда етиўдиқ нызамларын ҳәм сбларга байланыслы сөзлердин структурасып
тексереди. Демек, буньщ да объекти—сөз. Бул тараўда пайда
болған жақа бирлик қалпй жасалғаи, составын қураўшы элементлери нелерден ибарат деген мәселелер қаралады. Тилде
бурыннак қәлиплескен сөз жасаў үлгилери бар.
18
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Сөз жасаў анализн тилдик ҳәзирги жағдайьша тийкарланады. Деген менен тилдин тарий^хый раўажлгныў жолы да
есапка алынады себеби, синхроиия—тилдиц ҳәзирги ўакытқа
тән звеносы—өзинеи бурынғы диахронияньщ зацлы даўамы,
ҳәрбир синхронияда дияхрониянын элементлери болады. .Бул
екеўи арасында тығыз байланыс бар екенлигин биле отырып,
ҳәзирги әдебий тил нормаларын белгилеўде сөз курылысыпа
анализ жасаўда, ҳәрекет етиўши морфемаларды аныҳлаўла
синхрониялык аспект тийкар етип алынады. Мысалы: үшле,
барла, бнрле, сейле, үнде, усла усаған сезлер сьфттаи карағанда курылысы жағьшан бирдей—булардық ҳэммеси ҳэрекет
мәиисин билдиретуғын „ла“ (ҳәя оныц фонетикалық вариантлары) аффикси аркалы жасалған (саг-ла, саз ет, саз
цыл). Сондай болса да ҳәзирги тилде дәслепки үш сөз дөренди түбир болып есапланады, морфемаға ажыралады, ал
кейинги үш сөз (сөйле, үнде, ус/га) бундай мәнили элементдерге белинбейди, себеби сөзлердиц курылыскнда өзгерислер
болып, морфемалар арасындағы жик билиибей сицисип кеткен. Енди олар ҳезирги тилдегн үлгнлер бойынша ажыратылса, тилдиц нормасы бузылады. Бупдай сөзлердин катарьша:
енгезердей, ҳәўиттей, қайкы-кайыс, кайкай-кайыр-кайт,
оян-оят-ояў, узын-узак-узай усаған көп ғана бирликлерди
қосыўға болады/
Ҳәр бир дөренди сөз тилдеги сез жасаў үлгилери (модельлера) тийкарында пайда болады:
Улыўма аффиксациянын үлгиси-модели:
а) түбир—сез жасаушы аффикс: сан-сана, ой-ойла, ойьшойна, суў-суўш ы, ал-алғыр, ис-исле т* б.
б) негиз—сөз жасаўшы аффикс: орак-оракшы, ийттүйнекийттүйнекли, колхоз-колхозшы т. б. Соныц ишинде кэсип яки
кәсип ийесик билдириўшн аффикслер менен атлык жасаў модели (үлгиси): атлык-шы-ши. зтлык-шылыц-шилик: етикетикши, балык-балыкшы, китапхана-китапханашы, есапесапшы, пахта-пахташылык, жүзцм-жүзимгершилик т. б.
Улыўма қосгта сөзлердин модели (үлгиси):
а) т үбир-т үбир: акбас, аксакал, он бес, кол кой:
б) т үбир негаз: кун батыс, бес жыллык; в) негиз түбир:
Қанлы Екшембн, сасық гүзен; ғ) негиз-негиз: ак жүзлиабырайлы, илнмий-техникалык т. б.
Соиьщ ишинде бириккен атлыклардыц жасалыў молели
(үлгиси):
атлық-атлық—келсгп, баспана, аткулақ, бузаўбас;
келбетлик-атлық—гк билек (өсимлик) акбас, каракулак;
санлық-атлық — сегизкез, кырыкбуўын, Үш сай, бирказан;
атлық‘ ф ей и л ~ орынбасар, демалыс. Қызкеткен, елгезер;
19
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фе&ил-фейил—Барсакеляес, Сатмбалды, алыпсатар т. б.
Сөз жасаў модельлерн {үлгилери ) ҳәр бир сөз шякабьшыт;.
өзине тәи өзгешеликлерине байлакыслы ҳәр түрли элементлерлен турады. Бунын ҳәммеси ҳәртореплеме бай формаға ийе
болған тутас бир системаны пайла етеди. Бул модельлер
(улгилер) негизинде пайда болған сезлерде еки
элемеиттик.
өэара кагиасы бар: сез жасаўға тийкар болған сөз ҳәм дерендн сөз: дәслепкнси-дара турғанда сөз, кейиигисинин составында сөздин бир бөлими: а ў —аў-шы, ак бас—акбас, бес
жыл_ б е с жыллык» алтын, гүмис алтын-гүмис т. б. Пайда
болган сез өзлерин курайтуғын компонентлерден мәнилик
жакган әдеўир парык кьтлады.
С&з жасаў анализияде кейннги жасалыў есапка алынады:
акыллы—ақыл сөзинеи: ақыллылык—акыллы сөзинеи, колхозшылык — колхозшы сезинен, балықшылык — балықшы
сөзинен жасалған. Сөз жасаў анализи бойынша деренди сөзлерге характеристика усылайьшша беркдеди.
Морфематикалық анализ бойынша буннан баска талаи
койылады; „балыкшылыкка“ созишщ түбнрн „балы қ^иш —
кэсип ийеси мәнисин билдиретуғын атлык жасаўшы аффикс^
лық — кәсип мәнисин анлататугын {абстракт мэнисти)
аффикс, ца—ҳәрекет бағдарын көрсетиўши барыс сеплигиниц
жалғаўы.
Сез жасаў аиализи менен морфематикалык аналнздик өзара уксаслығы болыўы менен бирге айтарлықтай. өзгешеликлери де бар: морфоматикалық анализлердиц өриси сөэ жасаў
анализлерине карағанда бираз кеннрек: тийкар морфема ҳэм
қосымша морфемаларды толык ез ишине алады.
Сөзлердиц этимологиялық анализинде булардан баскарақ
аспектнни қарастырады: тилдин ‘диахрониялык фактлерине
тийкарланып сөздин курылысындағы езгерислер салыстырыў
аркалы анықланады. Мысалы: жан, жак, жалын, ж алан,ж а^ғыз, жалкы, алға, алды усаған сөзлер тарийхый жағынан деренди түбирлер екенлиги даўсыз. Булардын мәнилн элементлери ҳәзирги тилде ҳәрекет етиўши морфемаларға салыстырыў арқалы аныклаиады. Этимологиялық анализ жасаўда аныклапатуғын морфема (түбир яки қосымша морфема) талланып
атырған сөзден баска ек кеминде еки ямаса бир неше сөздин
составында сол монисннде ҳәм сол функциясында жумсалатуғын болыўы тийис.
Сөз жасаўда фонетикалык, лексикалык, грамматикалық
факторлар тиккелей катнасады, екинши жағынан жасалған
жана сөз мәниси ҳәм колланылыў өриси, бойьшша лексикалық
составтан орын алады, бул оныц лексикологияға жакын екенлигип дәлиллейди; жана лексикалық бирлик өзиниц белгили
қурылысларына ийе болады: мәинли элементлерден турады,
лексика—сех^антикалық мәни өэгерисине ушырағанлықтан қан20
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дай да бир сөз шачабынын еоставына кнредй,сол категорияиыц нызамларына бзгынады.
Ҳәзирги карақалпак тилинде сөз жасаўдыц мынадай усыллары бар: К Морфологиялык (синтетикалық ямаса аффиксакция) усыл;
2. Морфология—синтаксислик (аналитикалык) ўсыл*
3. Лексика—семантикалык усыл.
4. Фонетика—семаитикалык усыл.
1. М о р ф о л о г н я л ы к у с ы л . Бул усыл арқалы түбнр як.«
негизге сөз жасаўшы аффикслер қосылып жана лексикалык
бирлик жасалады; бил-им билим-ли, адам-гершилик, адамгершилик-ли, ек-ег-ин, егин-ши, егин-шилик, ег-ис, егис-лик^
көк ле, ак-ла, топ-топ-ла, топла-м зат-лай, акбас-ақбаслы».
бала-шаға-лы т. б.
Сөз жасаўшы аффикс жалғанғаинан кейин пайда болғая
бирликти дөренди түбнр (негиз) деймиз. Оныц мәниси тнйкаргы түбирдин .мәнисине тиккелей байланыслы болады, сол
мәнинц раўажландырады, соннан келнп шығады..Мысалыг
,терим, кийим, бөлима сезлеринин мәнилери лтер, кий, бөл*'
фейиллерине тийкарланған; тер, бел—тийкар болыўшы (мотивлеўиги): терим, кийим, белим—өзара тийкарланыўшылар»
(мотивлениўшилер). Бул екеўи мотипақиялык карым-катнасты пайда етеди. Мотивациялык қарым-катнасы болған бирликлер тубирлес сезлер делинеди. Олардыц мәнилик қатнасы
анык сезилип турады; бөлим, бвлие, б.өлшек, бөлгнш ,аўы збирлнк, аўызбиршилик, аўызбиршиликли, аўызбиршнликсиэ, аўызбириктириў—еэара түбирлес сезлер.
Бул усыл арқалы ҳәзирги .каракалпак тилииде көбинесе
атлық, келбетлик, фейил, рәўиш сезлер өиимли жасалады.
Олардыи ҳәрбири өзлеринин сез жасаўшы аффикслерине ийе..
Мысалы: заттьщ аты, уғымын билдиретуғын сөзлерди жасаўшы аффикслер; шы-ши\ тилшн, әдебиятшы, басдаўшы, ленинши, әткарыўшы, шылық-шилик: кемшилик, басшылык,
журтшылыкг лық-лик: дослык туўысканлык, өсимлик, айлык, онлык, үшлик,-к*р-гер-хызметкер, саўдагер, ж аўы н гер, кеш, паз, қор, гвй> стан, хана\*пахтакеш, илимпгз*
желком дәмегей, Қаракалпақстак, Өзбекстан, шөлистан, асхана, жатакхана, ла-ме> ба-бе, па-пе>түйме, сүзбе, бөлме,
тапсырма, шығарма, баянлама, жоллама; м, ым-им^исеним
кеширим, уйым, ийрим. еним орам, топлам: цы -ки, гы-гиг
бурынғы, тепки, ашыткы, уйткы, сүрги, шанышкы, ақ-ек,
ы қ-икгк к: тарак, гүрек, төсек, сызык» бүйрык түсиник,
тилек, кылык, күйик, бөлек, тамызык ыноы-инди, ыдыада-кыйынды, жыйынды, сырқыкды, үзинди, қы ш -киш ,
ғ/>/ш*гцш:-сызғыш, баскыш, отыррыш, ескерткиш,
куўаныш, өкиниш, күйиниш, сағыныш, қызғаныш, ўышўиш>едеўиш, желпиўиш, түйреўиш, аныклаўыш, толыклаўыш: мақ-мекх нлмек-куймак, оймак, кыспақ, шзкпак, сы р 2!www.ziyouz.com kutubxonasi

мак, асы, еси: шығасы, киреси, Сереси, аласы, көреси,
барасы, ын-иН) н : боран, жыйык, жаўын, егин, корған,
түйии, тығын.
Миие, булар ҳәзирги каракалпак тиликде сөз жасаўда актив кеткасатуғын өнимлн аффикслерден есапланады. Зат түсииигии билдиретуғын се^лерди жасаўда сийрек катнасатуғын
енимсиз аффикслер мыиалар; сын син —борасын, ыктасын,
мыс-мх ш —бымыс, турмыс, етмиш, м а л ^ орамал, жормал,
м аш —куўырмаш, жан-шабармаи
ир^ир-р-үнгир, түйнр:
егп-игп-/п—бегет. жемит: шек—бөлшск: ўы л—караўыл, жасаўы л, а -е —жыра, күйе, қ а —тутка т. б.
Булардан баска да затлардын белгисин, белгинин белгисни,
ҳзрекет процессин билдиретуғын сезлерди жасайтуғын аффикслер бар, ҳәр бири белгили бир толарды курайды, олардыц
өз ишинде енимли, өнимсизлери гезлеседи.
И . М о р ф о л о г и я—
-с и н т а к с и с л и к усыл аркалы еки ямаса
бир кеше түбирлер биригип, қосыдысып жана ыаиили бир сөз
жасайды. Жака сөздик мзниси, онын составындағы компонеитлердиц жекке меписинен өзгеше болады. Мысалы: алабуға,
аксакал, акбас, түйесинир ис ҳакы, темир жол, саоы май,
Советлер Союзынық Коммунистлер партиясы, емин-еркин
т. б.
Бул усылдык морфологиялық ҳэм синт^аксислик болыўыньтц
себеби: составындағы компоиеитлери дара турғанда мәнили
лексикалық бирлик ретинде каралғак ыенен усы свздин куры*
лысында ол сөз емес, ал морфемаға айналған тутас бирликтиц
состав бөлеги деп танылады, екиишиден белгили бир синтаксислик катнаста болған сөзлердин биригиўи, қосылыўы аркалы туракланыўынан жасалған.
Бул усыл аркалы коспа.сөзлер жасалады. Олардыц өзлерикиц характери бойынша дара сөзлерден, еркин сөз дизбегинен
фразеологиялық бирликлерден ажыралады:
1. Қоспа сөз бир лексикалық бирлик ретинде сөзлик составтан орын алады, Сонлыктан аффикслер оныц компонент.лерииин Ҳ^Р бирине емес, ал тутас бкрлик ретинде сол коспа
сөзге тийисли. Тилдеги функциясы бойыиша дара сөз бенен
бирдей, оннан тек мсрфологиялык куэылысы жағынан ажыралады.
2. Компонентлери беккем байланысқаи, кәлиллескен тураклы бирикпе болыпесапланады, сонлықтан составындағы компонентлерди қәлеге» сөзлер менен аўмастырыўға, фЪрмаларын
езгерте бериўге келмейди. Тилде бурыинан бар таяр материал
ретинде бир түсиникти билдириў ушын жумсалады.
3. Лексикалық бир бирлик болғаилықтан тийкарғы бир
пәтке бағынады.
Қоспа
сөзлердиц компонентлери арасындағы бурынғы
•сиитаксислик байланыстыи характери бәринде бирдей емес,
бир топары синтаксислик дизбеклесиўдиц бағыныў усылы
22
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менеи байланысыиан жасалған болса, ал екннши топары
-гец, ғәрезсиз байланысыўы аркалы келип шыккаи. Усыған<
байланыслы коспа сөзлер мынадай еки топарга белинеди;
1 . Ген байлаиыстан жасалған сөзлер—жуп сөзлер 2. Бағыиыў*
жолы менен жасалған коспа сөзлер: а) составлы сөзлер, б)бирнккен сөз, в) қысқарған сез.
§4 Ж УП СӨЗЛЕР

Жуп сезлер деп семантнкасы бойынша өзара мэнилнк.
катнасы бар, морфологиялык биргеликли с^злердиқсинтаксислик жактан бағынбай байлаиыскан фонетикалык ықшамласыўы арқалы жзсалған лексякалык бирлигине айтамыз.
Жуп сөзлер тийкарынат! екн түрли жол менен жасалады;.
а) мәнили биргеликли сезлерднц жупласыўы аркалы: к азан табак, шыбын-ширкей, алы:-берис, асығып-албырап, тийип—
кашып, күни-түни; б) мәнили сөз өзиииц сеслик өзгериске
ушыраған лжацғырык“ сөзи менен коса айтылыўы аркалы
жупласыуьшаи жасалады: нан-пан, жалт-жулт, ыйып-жыйып»
апыл-тапыл» умбар-жумбар, калған-куткан.
Жуп сөзлер формаль жақтан гәптик бнргелкилн ағзаларыиа усайды, Деген менен, олар арасындзғы мәнқлик айырмашылык аиык көринеди: жуп сөз композентлеритурақлы орын
тәртибиие ийе, пауза биргелкили ағзаларды айтқаидағыдаи
кыскарак биргелкили ағзалар ҳәр кыйлы сез итакапларынан*
да дүзиле береди. Жуп сөзлердин жасалыўында биргелкили.
избе-излик, нызамлылықлар бар. Қелегеи сөзжуп сөздиц компоненти бола бермегеииндей-ак, кәлеген еки сөздмц дизбеклесип келиўи жуп сөз пайда етеалмайды. Сезлердик жупласыўы ушын: а) комнонентлериниц екеўи де бири-бирине мәнилик катнаста болыўы; семантикалық жактан сәйкеслениўиг
б) семанткгса—фоиегикалык жгктан ықшамяасыўы; в) морфологиялық жақуан биргелки, синтакснслик тен ҳуқықлы болыўы, грамматикалык жа^иан сәйкеслениўи тийис,
• Ж уп сөзлердиц семаитикалык өзгешелиги:
а)
Коррелятив (сыбайлас) сезлер жупласады; Бизди коршап алған объектив дүньядағы кубылыслар, ҳврекетлер, затлар езлеринин жекке өзгешеликлери меяен бирге улыўма
белгилерн арқалы бир группа, топар, класс составына кнрнп,
ҳәммесине ортақ болған бир атама түсииигине ийе болады,
Мысалы: қаўын, ғарбыз, аскабак, палаўкабак, (пализ егинлери): а ға , ата, бала, қыз, ул, инк, вже, шеше, апа, синлн,
қарындас, баба, шаўлык, аклык, (гпуўысқанлар тпопар и ); арпа, бийдай, жазлык^ гузлик—(көк егислер группаси),
ширкей, шыбын, кумырысқа (курт— жәнликлер класы). т. б%
Коррелятив (сыбайлас) сезлердин жупласыўы каракалпақ'
тнлинде жийи ушырасады: ата-ана, бүгин,-ертен айран-шалап, жаксы-жаман, өлип-өшип, кели-келсап, бес-алты, кыз23.
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келиншек. Бунда мәнилери тец сөзлер (қой-ешки, көрпе-төсек, эке-шеше) путин өзинии бөлеги менен (таў-тас, оқ-дәра, хат-хабар) жупласады. Бирак коррелятив сөзлердик қәлегени жуп сөз компоненти бола алиайды, олардын ишинеп
•баскаларына салыстырғапда жетекшилик мәниске ийе, соиық
ушын қабатласкан түринде күнделккли сөйлеў процесииде
жийи колланылатуғын, соларды бирликте айтыўдын өзи калғаиларын өз ишине алатуғын мәни бериў дәрежесине жетискенлери гана қатнасады; казан-табак, табақ-касық, қаўынгарбыз, оқ-дәри.
Бир группаға киретуғын сөзлер атқаратуғын хызмети, орны,
уқсаслығы, карым-қатнасы т. б. жағынаи өз ишинде гейбир
топарларды курайды, усы топарлар ғана өзара жупкерлесиў
мүмкиншилигине ийе. Мысалы, семья-Туўысканлык терминлеринен ата-баба, ата-ана, әке-шеше, аға-ини, апа-синли,
ул-кыз, аталы-балалы, абысын-ажын, ерли-зайып, аклыкшаўлык, туўған-туўыскан, ағайын-туўған, дайылы-жийенли,
тамыр-туўған. Бир группаға киргенлигине қарамастан .ата,
аклык* сөзлери өзара жупласа алмайды.
б) Өзара синоним сөзлер жупласады; бул аркалы жэмлеў,
улыўмаластырыў мәнисин беретуғын сөз жасалады. Мысалы;
ж өн-жосак, ар-намыс, азап-акырет, сын-сымбат, қатар-курбы, т. б. Деген менен тилимиздеги ҳәр қандай еки синонимнсн жуп сөз жасала бермейди, ал күнделикли сөйлеў процесинде бир-биринин мәннсин толыкгырыў максетинде кабатласып жийи коллаиылатуғынлары ғана жупласады. Мысалы:
келбети, пишини, түри, сыйқы, сыны, кәдди, сымбаты, кәўмети, түсн—бир синонимлик қатарды курайды. Сонын ишинен
семантикалык мәннсн, айтыўға ыкшамлылығы сәйкес келгенлери (сын-сымбатлы, гпүр-түси, қәдди-қэўнети) ғана жупласқан, тил-зибан, абай-сиясат, зац-закон даў-жэнжел. кэдиркымбат, шийрин-шекер, ашна-яр-дос, асып-тасып, жакынисуўык, курал-жарак—дара синоннмлерден қуралған жуп сөзлер. Өз ара жуп синонимлер де бар: бирли-ярым, жеккесийрек, анда-санда, аш-жаланаш, аш-әптада, күш-ғайрат,
күш -куўат, ер-турман, ер-жуўен, жакын-жуўык, тамыр-туў»ан т. б.
в) Өзара антоним сөзлер жупласады: ертели-кеш, артыккем, жақсы-жаман, алыс-берис, жүрис-турыс,' алды-арты,
ашшы-душшы, өлип-тирилип, көтерилип-басылып, ойлыбәлентли, азлы-көпли т. б. Антонимсөзлердин жупласыўына:!
карама-карсы еки уғым арасындағы барлык ҳалатты өз ишине
алатуғын жана лексикалық бирлик жасалады: „жатса-турса%
-сөзи, жатса да, жүрсе де, отырса да, турса да'1 түсиниклерин
өз ишине алып „барлық ўақытта* дегенди билдиреди. Деген
менен, кәлеген антонимлерден жуп сөз жасала бермейди, мәнилик езгешелиги ҳәм қолланыў ериси тен күшли, айтылыўы
бир-бирине сәйкес еки антоним қатар айтылса орталықтағы
414
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калған түсиникларди сачап отыри? керекетилмейди. Мысалы,.
карама-карсы мәниге ийе болған мына еки сннонимликхатарды
алайык:
1. Үлкен, гидиман, нәҳән, тайнапыр,
2. Гирттай, мийттай, кишкене, киши т. б.
Булардын ишинде ,үлкен“ ҳәм „киши“ сөзи басқаларыпа.
салыстырғанда жетекши орынға ийе, сонлықтак яүлкен*киши“'
жуп сөз.
§ 5. Ж УП СӨ ЗЛ ЕРД И Қ МОРФОЛОГИЯЛЫ Қ ӨЗГЕШ ЕЛИГИ

Жуп сөз жасалыўы ушын компонентлери морфологиялық.
биргелкили болады; атлық-атлык, келбетлик-келбетлик, сан»
лық-санлык, фейил-фейил т. б. Мысалы: азык-түлик, акыл-ой, үлкен-киши, узынлы-келтели, бес-алгы, жети-сегиз, бүгин-ертен, ертели-кеш, ҳармай-талмай, кәрип-билип, адырбудыр, салдыр-гүлдир.
Жуп сөзлердиц компонентлерин тутас алғанда түбир яки
дөренди түбир деп ажыратыў талап етилмейди, себеби, оныц
түбир яки дөренди түбир болыўы сол сөзлер жупласканға
шекем-ақ қэлиплескен кубылыс, яғный тилде жуп сөзлер
жасайтуғын арнаўлы аффислер жок. Соныч ушын сөз составына талланғанда жуп сөздич өзи тутас алынып, аффикслер
ссапка алынады: ар-намыс,—ар-намыслы, ар-намыска, ар-намыстан, аш-жаланаш, аш-жаланашлық, аш-жаланашқа, елжурт-ел-журтым, ел-журтыма, т. б. Ал дара компоиеитлериниқ курылысы тийкарыпан алғанда төмендегише болады;
1. Дара сөзлерден; а) түбир-түбир-ел-журт, от-шөп, чайкант, той-тамаша, бала-шаға, азап-ақырет, ешки-ылак, ийгкус; б) түбир сөзлер сәйкеслендириўши жалгаўлар, көбинесе
тартым жалғаўыпьщШ-бетиниц ,ы ,и “ формасы менен жупласады:
айы-күнн, аты-жөии, ушы-кыйры, еси-дәрти, үсти-басы, алдыарты, кысы-жаз»!, бет-аўзы, қас-қабағы, есап-сзны, басаяғы т. б.
2. Дөренди түбирлер жуп сөздин компоценти бола.алады:
алыс-берис, жыйын-терим, ун-усак, ел-елат, жол-жөненей,
артық-кем, т. б. Бул топарға сөзлердин жупласыўы ушын
семантикалык жақтан сәйкеслениўине себепши болатуғык ,лы ,
ли“ формасын да киргизиўге болады: ертели-кеш, ертеликешли, ерсили-карсылы, үйли-жайлы, өтирикли-шыилы,
қызыллы-жасыллы, барлы -ж оклы , аталы-бабалы, азлыкепли, ирили-усақлы, бойлы-сынлы, етли-тэнли, уйкылы-ояў,
атлы-жаяў,. есик-төрли, бурын-сонлы, ойлы-шуқырлы.
3. Бириккен сөзлерден болады: ояқ-буяк, өйер-бүйер.
аржак-бержак, өйтип-бүйтип, акжүзли-абыройлы, бүгинертен, кели-келсап, болыс-аксакал, т. б.
Сөзлик составтан белгили орын алатуғын болғанлықтан
жуп сөзлер анаў яки- мынаў сөз шақабы болып келедн.
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§ 6. Ж УП С Ө З Л Е Р Д И Ц Ф Ә Н Е Т И К А .Л Ы Қ

Ө ЗГЕШ ЕЛ ИКЛ ЕРИ

Компонентлериниқ өзара үнлесиуи. Ҳэзнрги карақалпақ
тилииде жуп сөз компонентлери:шц үиласиўи рифма, алли*
терацня, ассонаис, диссоцанс фзрмасьида ушырасады.
Р и ф м а —жу пс ө з компэнентлерин айтыўға қонымлы етип
шелкемлестириўде тийкарғы эз|>окнялық факторлардыц бири.
Ж уп сезлердеги рифма биринши компонентинии акырғы буўЪ1нм яки сеси екиншисиниц сокғыбуўыны яки сеси менен уйқасы/ынан ибарат: әке-шеше, емин-еркин, алым-берим, өткенкеткен, жүрис-турыс, айўан-жайўан, ункыл-шункыл т. б.
Лллитерация—биргелкили даўыссызсеслердиц ҳор биркомцонентин басында қайталанып айтыўға қонымлылык, ықшамдьпықбгреди: жәбир-жапа, жол-жвнекей, ж оқ-ж ука, жигитжелек, жаман-жоўтик, жора-жолдас, саз-сәўбет, заўқы-сапа.
сыбай салтац, сорпа - суўдық, қәде-коўмет, қәдир-қымбат,
касты-ғарези, кайғы-ғам, ғарип-кәсир, коцсы -қоба, қоракопсы.
А с с 0 н а н с —биргелкили даўыслы фонемалардыи еки компонеитинде де қайталаў аркалы' уйқас пайда болады: таўтас, ата-ана, емин-еркин, ашык-айдын. Бул арқалы жуп свзлердиц өзиииц сеслик „жацғырығьг менен жупласыўы әмелге
асады. Булар еки түрли болады: а) Биринши компонепти жасал*
маты жуп сөзтер: ыбыр-жыбыр, уўднр-жуўдыр, ыйып-жыйып, ыпыр-шыпыр, убыр-шубыр, ыккын-тыккын, ырыл-тырыл; б) Екинши компоненти жасалмады сәзлер; нан-пан, етикпзтик, чай-пай, ғарры-ғурры, сарт-сурт, жалт-жулт, ғабырғубыр, шакыр-шукыр, жалак-жулақ, қалған-куткан, шартшург т, б.
/Куп сөз компонентлериниц орын тәртиба.
Жуп сөз турақлы сөз бирикпесине киреди. Сөйлеў процесннде узақ дәўирлэр даўамында қолланылғанлықтан белгидн
орнына ийеболады. Бул, бири!1шиден, сөзлердиц семантикалық
моиисине, жумсалыў өрисине, екиншиден айтыўға ыкшамлылыққа ҳәм-фэнетикалық сәйкеслениўине негизленеди.
1. Мәниси айқын, сейлеў процесияде актив жумсалатуғын
сөзбиринши компонент, мәннси түсиникли болса да коллаиылыўы жағынан екинши дәрежелк созлер кейьнгк компонент
болып келеди: ата-баба, аклык-шаўлык, саз-сәўбет, шөп-шар,
ойын-заўык, мереке-мейлис, бийлеп-тө:леп т. б,
2. Монилерн ҳәм жумсалыўы жағыиан тец күшли сөзлер
болғанда компоненхлердиқ орпы ерикли болады: жаман-жаксы , жаксы-жаман, намыс-ар-намыс, кысы-жазы, жазы-кысы,
кол-аяк-қолы, кайғы-ғам, азап-ақырег, т. б.
3. Тәбиятынан изли-изинен келетуғьш ҳорекетлерди, қубылысларды билдиретуғын сөзлер сол избе-излик тнйкарыпда
орналасады: бир-еки, еки-үш, бүгнн-ертен, ертец-бүгин, бы26
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йыл-жарын, күн-түн, айында-жылында, барып-келип, келипкетип -т. б,
4.
Фонетикалык жақтан сәйкесленетуғын болғанлыктан
айтыўға қолайлы сөзлер айтылыўы кыйын сөзлердкц алдындакеледи: а) аз буўынлы сөзлер көп буўынлы сөзлерден бурын:жай-жайўат, кап-канар, бағ-бағша, саў-саламат, той-тамаша,
жол-жөнекей, акыл-парасат, кәсип-техникалық, илимий-теориялык т. б, б) Даўыслы сеслерден басланған сөзлер даўыссыэлардан басланатуғыи сөзге карағанда айтыўға женил, сонлықтан буўын санлары тен бэлса да даўыслы сеслерден басланған сөз дәслеп келеди: агы-жөнн, азлы-көпли, иззет-ҳүрмет, ушы ҳыйры, ак-карасы, акыл-ҳуўшы, ел-журт.
§ 7. СО СТАВ Л Ы СӨ ЗЛ ЕР

Составлы сөзлер-коспа сөздиц айрықша бир түри. Буларбир түсипикти (белги, қәсийети, ҳәрекети, заттыи аты, саны
т. б.) билдириў ушын яки ямаса бирнеше компоиентлердиц
бир мәни орайына биригип турақланыўынан. жасалады: кара
торгай, суў жылан, көк ‘ала, он бес, ҳүрмет ет, кол кой,
жылт ет т. б. Составлы сөзлер өзиниц дузилиси, мэниси,
компонентлеринич өзара қатнасы жағынан бириккен, жуп сөзлерден ажыралып турады.
1. Лексн :алық бирлик ретипде бир мәгини билдирсе де
компонентлери өзлеринин жеке мәнилеринен пүткиллей алыслап кетпейди: анаў яки мынаў сыцарынык лексикалық мәни‘ си сакланзды: сары май, кара май, ақ ‘май, ак тал, кара тал,
тоғай тал, тез жәрдем т. б.
2. Айтыўда паўза бириккен сөзлерди айтыўға қарағанда
узынырақ болады. Составлы сөзлер сөз дизбегиник қоспа сөзге айланыўынын'биринши баскышы болып табылады. Сонлыктан бир жағынаи еркиН сөз дизбегине усаса, екинши жағынан фразеологизмлерге бир канша жакынләсады. Деген менеи
олардыц айтарлықтай өзгешелнклери бар; еркин сөз дизбеги—
, сиитаксислик бирлик, сосгавлы сөзлер-лексикалық бирлик.
составлы сөзлер бирер уғымды агаў—номннагивлик функцияда колланылады, ал фразеологизмлер номинативлик функцнясы үстинде идиоамаласып, экспрессивлик кәснйет жүкленеди,
'сөйтип тилде бурыннан бар сөздиц эквивалепти болып келеди:
дем алыў, кара кус, суў шигин, көзге түснў, (көриниў), тисин кайраў (гижиниў) т. б.
Составлы сөзлер де дара лексикалык бирликлер сыяқлы
белгили бир сөз шакабьша тийислиболып келеди ҳәм сол сөз
шақабына гәк болған өзгешеликлерди ийелейди, өзгередн,
түрленеди, г. б.
С о с т а в л ы а тл у қ л ар еки ямаса бирнеше сөзлердиц
дизбегинен турып, улыўма бир түсиниктин атин билдиредн:
көк кутан, сүйир шыбын, ай балта, Орта Азия, Совет Социалистлик Республикалар Союзы, бес жыллык, аўыл хожалы27
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ғы , кара мал, аяк ккйим, кун тэртиби, к*рсетпгли курал,
тил билими, тас баўыр т. б.
С о с т а в л ы ке л б е т л и к ле р. Дара компонентлержшц
мэнилери өз ара биригип, предметтиц қоспалы белгилерин
билдиреди: кара сур, коиыр салкын, ак қуба, көк ала, кара
торы, торы ала, ак боз, ҳаўа рен, кумай көз, қой көз, бадам
кабак, кой көзли, ийт минезли, ис жақпас, жан күйер, хош
жакпас, ҳэзир жуўап, кем акыл, басы бос, көзи ашык, аўзы ашык, көрсе кызар, алып сатар т. б.
С о с т а в л ы с а н л ы к л а р —баска сез шақапларына салыстырғаида тилимизде кеқ таралған ҳәм анрықша дүзилиске
лйе: он бес, бир жүз елли, бир мын тоғыз ж ү з сексе^н, бир
,мын бир жүз отыз бес, екиден бир, Оестен еки, төрттин бири,
«киник бири, бир кем отыз, екй кем алпыс т. б.
С о с т а в л ы а л м а с ы к л а р д ы к • саны онша көп емес,
ҳ>р ким, ҳәр бир, ҳэр кандай, ҳеш ким, ҳеш қандай, ҳеш
кайсысы, ҳеш нәрсе, ҳеш бир, әлле ким, ә.тле не, әлле кандай, гей бир, бир нәрее, әлле не нэрсе, ҳеш кайдан т. б.
С о с т а в л ы ф е й и л л е р : кайыл болыў, ж уўап бериў,
тэсир ет, ҳайран болыў, ҳэлек болыў, ғайып болыў, еске
алы ў, қолға алыў, таяк ж еў, ғамын ж еў, алғыс айтыў,
көз кысыў, көз алартыў, көз болыў, көзге түсиў, көзге
сүртиў, көзге тартыў, көзине айтыў, көзин ашыў, көзге
туртиў (бул кейингилер фразеологизмлик қәсийеткс ийе.болғап составлы фейиллер).
С о с т а в л ы р ә ў и ш л е р ; биркүни, ертеннин арғы күни,
бир мәҳәли, Оир мезгилде, бир заман, бир майдан, бир заматга, ҳәп заматта, бир кағымда, бир кәлипге, бнр тегис, тал
түсте, күни кеше, күнлерде бир күн, азаннан кешке шекем,
алдын ала, кун бурын, тан ала геўгимде, т. б.
Халкымыздын экономнкалык, мэдеиий ҳәм илимнй дәрежеснннн күн сайыи өсиўн, жаиа түсяииклердиц, уғымлардыц
көплеп косылыўы, сөзлик составтын жаца бирликлер менец
■ байыўына тийкар болады. Коспалы түсиниклерди анлатыў
ушын рус тилиниц үлгиси менен составлы сөзлерди пайда етиў
ҳэм колланыў сонғы ўакытта жүдэ кец таралды: райоилық
атқарыў комитети, Социалистлик Мийнет Қаҳарманы, пахта
териў машинасы, жокары окыў орны, демалыс үйи, Нөкис
мәмлекетлик университети, районлық комитег, өндирис
күшлери т, б.
§ 8 . ҚЫ СКАРҒАН СӨЗЛЕР

(аббрешатура)
Ҳэзиргн тилимизде коспа сезлердиц айрықша бир топарып
кыскарған сөзлер кураДды. Бул сәзлердин қарақалпак тилинпц лексикалық составьшда пайда болыўы ҳәм қолланылыўы
рус тилшшц тиккелей пайдалы тэсиринен деп каралады. Ре.26
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волюииядан кейин формасы ҳәм мазмуиы жағынан жана жәмийетлик шөлкемлер, уйымлар, мэкемелер
па1 да болды.'
•Олардын атларын бирнеше сөзлерди дизбеклестириў аркали
бериў зәрүр еди. Айтыўда ҳэм жазыўда колайлылық болдырыў ушын усы бирнеше түбирлерден ибарат атаыаларды—составлы сөзлерди қыскартыў мормасы белгиленген. Сонлықтан
да еки ямаса бир неше тийкарлардыц қыскарып бирагиўине
с о с т а в л ы сөзлер негизгн дэрек* болып табылады. Сөзлерди
кыскартып коллапыўдық мынадай үлгилгри бар:
1. Рус тилиндеги формаларында өзгериссиз алынады: комсомол, колхоз, совхоз, райисполком, К П С С , СССР* исгмаг,
местком, Н ГУ т. б,
2. Қаракалпак тилишш өзине тэи сөз дизбеклеринич нызамлылығына ылайық кыскартылғап сөзлер: Б М Щ — Бирлескен
Миллетлёр Шөлкеми, Обком—областьлык комитет, пединститут—педагогикалык институт т. б.
3. Аралас кыскарған сөзлер: Қаракалпакирсовхозстрой,
Өзсельхозтехника, ӨзТАГ т. б.
Булар төмендеги жоллар менен қыскарады. Кыскартатуғыи
ҳәр бнр сөзднн биринши ҳәриплери алынады: С С С Р , А Қ Ш .
Н Г У . В Х Р , Г Д Р , К П С С , ВЛКСМ , Т А С С , ГАИ т, б.
Қыскаратугын сөздин бнрнншисинич дәслепкк бөлеги, калғапларыныа бнринши ҳэриплери альшады: ТашМИ, КазПИ,
Ө з С С Р , т. б.
3. Қысқаратуғын ҳэр бир сездиц дэслапки белеги алыпады: партком, колхоз, совхоз, месгкэм, профком, универмаг,
райком т. б.
4. Қыскаратуғын сөзлердиц бириншисиниц дәслепки бөлеги,
алынып, калғаилары түбир түринде айгылыўынан жасалады:
партконференция, пединститут, медтехникүм. .
Булардан баска кысқарған сөзлер катарына шәртли тацбаларды да кнргизиўге болады: см—сантиметр, га—гектар, т —
тониа, ц—центнер, мм—миллнметр, кв—кнловатт, к.м—километр т. б.
§ 9. БИРИККЕН СӨ ЗЛ ЕР

Бул сәз дизбеклеринен қоспа сөз жасалыўынын ен жоқары
ҳәм соцгы басқышы. Бириккеп сөзлердин составындагы компонептлериннқ жеке лексикалық мэнисн гарайып делексикаланады, олардын бирге қосылғагтдағы жапа мәниси басым болады: Қызкеткен, түйесинир, баскур, байшешек, соқыртеке
түйебасты, жезтырнак, Тайлақжеген, Тахтакөпир, Қараөзек
Хож ели, Оузаўбас, аскатық т. б.
Бириккен қоспа сөзлер мынадай жоллар * менеқ жасалады:
1.
Компонентлери көбинесе екн сөзден ибарат болған ҳәр
кыйлы синтаксислик байланыстағы сөз дизбеклери узақ ўақыт
29
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ляўамында турақлы турде бирге қолланыў нәтийжесинде бириккен сөзге айланады: айғабағар, аткачинер, беташар, колғап, белбеў, екесли, гүдибузар, келинбармак, жийдежапырак т. б.
2. Гейбир сөэлер такирарланып қолланылып,тийкарғы лексикалык мәнисинде өзгерислер болып, бирикқеи сөзге айланады: сақ-сақ—саксак (тышқан), тык-тық—тыктық (қуг>
бат-бат—батбат (кишкене кесиртке). шыж-пыж (женилирек.
аўкат), мыжмыж, хорхор. мышмыш, кашдаш, лыклық, т. б.
3. Жуп сөз компонентлериниц манилик өзгериске ушырап.
езэра биригип кртиўинен жасалады: колғанат (қол-қанат)
ағайин—(аға-ини) есерсок (есерсоқ) атланшап (ат.ган—шап>
аўмесер, (аўча—есер) әриет (ар-уят) ҳазанаяк, эжептәўир
т. б.
4. Сөз дизбеклерине айырым аффикслердйц қосылыўы аркалы жасалады: ала аўы з—алаўызлық, аўыз бир—аўызбиршилик, бесжыллық, мойынтаўлық. хадықаралык, ўактыхошлық[ мшқысталык, ашкөзлик, өзибилерменлик, хош жақпаслык, корсекызарлык, т, б.
Бириккен сөзлер мына сөз шақапларында' көбирек ушырасады.
1. Бириккен а т л ы қ л а р : қарақалпақ, көзәйнек, өмирбаяц:
агқулақ, кирпитикен, пышыкқуйрык, түйесинир, шегара,
асказан т. б.
2. Бириккен к е л б е т л и к л е р : кагыкулах, аккуба. есерсок, жарымжан, жарымес, қанғыбас, кэлемқас, акаяк, кишинейил, гүдибузар, екесли, жаланаяк, жаланбас, шаймий, какбас, көзашык, есалак т. б.
3. Бириккен а л м а с ы қ л а р : базибир, бирпара, гейпара,
қзрне, ҳештеме, эллгнеткен, бирнеме, әлленеме, т. б.
4. Бириккен р ә ў и ш л е р: бираз/арман, берман, ояк, буяқ,
окара, букара, сокара, мынакара, кайер, каяқ, бирбеткей,
биржөнкил, бнрнәўийе, бирынғай, бирсыпыра, билегөре,
әстгакырын, жуўғарада, кемсалыйка, баспүкил, бирпзс,
бираз, жайпарахат, базбаяғы, т. б.
5. Бнрнккен ф е й и л л е р : түргел, өйт, бүйт, сөйт, әкел,
апар, т. б.
Ш. Л е к с и к а - с е м а н т и к а л ы к у с ыл . Бунда күнделикли сөйлеў процессинде анырым сөэлердин дәслепки лексикалық мәнисинде өзгерислер болып, бнр семантикалык категориядан екиншисине аўысады.
1
Сөзлер ҳеш өзгериссиз-ақ баска сөз шакабынын орнына
колланылады, бара-бара сол сөз шакабынын составына өтип
кетеди. Мысалы, субстаитивлесиў нәтийжесинде көк (шөп),
көк (аспан), көк (керегениц көгй), кара (зыян), кара (турқы
қарасы көриниў), гарры, жас, каҳарман, ағарған, жансыз
усағал сөзлер атлыкқа анналған. Адъектилениў кубылысы нәтнйжесикде: көрмедик, бкринши (сорт), алаған, жатағак,

зсг
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байлаўлы, кыстырыўлы, сайланды {команда), өлермен, жы*
ларман, усағаи сәзлер келбетликке өтип кеткен. Алмасыкка
\(ир. биреў т. б.), рәўиш сезлерге (кеш%шексиз, булжытпай.
цайгпа, ақшан, есапсыз> жазықсыз, үзликсиз, илажсыз т. б.)
көмекши сезлерге (гөре< бериу бойынша> себеби, өйткени,
сонлықтан, қарағанда, карай, соц, кейин) модаль сөзлерго
шиғар, игу&хгашз, мәселен,) өтип кеткен.
2. Айырым сезлер сеплик жалғаўы формасында туракла*
нып, лексикалық мәнисинде еэгеряс болып, баска семантика^дуқ ' топарға өтип кетели. Буны аффиксацнялык (морфологиялық) усылға жатқарыўға болмайды, ал усы сеплик формасыидағы сөздин семантикасындағы өзгеристиц нәтийжесн деп қаралады: бийкарға, боска, демде, түнде, түннен, жылда, айында, күнлердин күнинде, билкастан, зордан, тум-туска, тумтустан, шамаламайдан, елдимазарда, әлимсактан т. б.
3, Айырым байланыстырыўшы элементлердиц, сөзлердин
тэкирарланыўына себепши болыўынан, олардын, дәслепки
дексикадык мәнисинде езгеркс болады, жана семантикалык
мәнистеги сөз жасалады: а) -ма-ме-ба-бе-па-пе- басқа түркий тиллери сыяклы каракалпақ тклинде де сөзлердиц тәкирарланыўына актив қатнасады: избе-из, ж үзбе-жүз, бетпе-бет,
колма-кол, атпа-ат, көзбе-коз, дәсме-дәс үйме-үй т. б.,БуЛар
аркалы көбинесе рәўнш сөзлер жасалады, б) -ҳ а -ҳ е -а -э элементлери аркалы тәкирзр^анып, компонентлериннц дара лексикалык мэнисинен езгеше жана семантикалык мәниге ийе болған сөз жасалады: урҳа-ур, сүрҳә-сүр, баса-бас, ише-иш,
елҳз-өл, алҳа-ал, ғажжа-ғаж, т. б. Булар арқалы көбниесе келбетликлер жасалады.
в)
да-де-та-те элементлери арқалы такирарлаиып, жана
лексикалык бирлкк жасалады: кимде-ким, урда-тут,. коярдакоймай, т, б. Жоқарыдағы *ма-ҳа-дёи элементлерин сөз жасаўшы аффикслер деп кяраўға болмайды. Олар тек байланыстырыүшы элемептлер хызметин аткарады.
IV .
Ф о н е т и к а л ы к - с е м а н т и к а л ы к у с ы л Бул аркалы
айырым сөзлердиц курылысында болғап ҳәр кыйлы фонетикалык өзгерислердиц нәтийжесинде семантикалық жактан езара
ажыралын, жаца лексикалық бирлик жасалады. Фонетика—семантикалық усыл сөзлердиц сөйлеў процессинде узақ колланыўыпыц барысында кем-кемнен әстелик пенен кәлиплеседн*.
Сөзлердеги қэЛеген сеслнк өзгерислер сез жасаўға тинкар
бола бермейди. Ал сөзлердиц мэнилик дифференциясына себепши болатуғын фонетикалық қубылыс усы тилдиц ишки
нызамлықларынып көриниси деп каралады. Сөздеги мынадай
езгерислер мәииниц дифференцкяланыўыпа себеп болады:
1.
Айырым сеслердиц түснп қалыўы: ҳәзир (жаца ғана),
әчмр {таяр), ҳэмел (жумыс орны) ,әмел (ядис, усыл, жол),
ҳөнер (қылиқ)у өнер (бир зат аслеўге шеберлик)у ғазап
31
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-

(аигыў), азап (жапа шегаў), кағыйда (реже), кәле (тғртип,
урип-ғдет). •
2. Айырым сеслердин косылыўы: ашы,жылы, душы, кат,—
фейил, ыссы, ашшы, жыллы, қатты, душшы—келбетлик, неше {алмасиқ) -нешше (рғўиш), кашан (алмасық) кашднан
{рэўши), әйем (бурын), әййем (көп бурьш), маза (атлық) мазза (тақлақ сөз) т. б.
3. Айырым сеслердин алмасы)"ы: жаксы-якшы, жаман-яман,
жаса*яша, жок-жак, жандыр-яндыр, дуры-туўры, ренш-ренж,
т . б.

4. Сөздеги ләт орныныц алмасыўы. Белигли тилши-илимлазлардын айтыўларына карағанда, түркий тнллериндё сөздеги
пәттин орны бурынғы ўақытларда дослепки буўыиларда болған. Грамматикалық курылыстын нызамлы раўажлаиыўыныц
барысында пәттиц орны өзгерип, ҳәзирги ўақытта кейинги
буўынға көшке1?. Ал айырымларында пәттин орны биринши
буўында сакланып қалып, пат кейннги буўынға көшкен сөзлер мепен мәнилик дифференцияға ушыраған. Мысалы: айтыс. агыс, Снлис, таныс, соғыс, сегис-атлык; айтыс, атыс,
билис таныс, соғыс, сеги с—фейил сөзлер, аралас (келбетлик)
аралас (фейил), куры (келбетлик) куры (фейил), тутас (келбетлик) тутас (фейил) т. б.
Изертлеўши тер бул усылды тарийхый сөз жасаў деп қарайды. Буннан фонетика —семантикалык усыл аркалы сөэ жасаў
тоқтатылды деген жуўмақ щы.кпаўы керек. Бул—жанлы кубылыс. Ол әсте-ақырын болса да сөзлик составымызды жаца
лексикалық бирликлер меиен толықтырып барады.
§ 10. СӨ З Ш АКАПЛАРЫ

Сезлпк составтағы ҳәр бир лексикалық бнрлнктин тәбиятына, дурыс, анығырақ түсиниў ушын олардық лексика—семантикалык мәниси, морфологиялык формасы, синтаксислик
өзгещеликлери бойыпша биргелкили улыўма белгилерге ийе
болған сөз топарларына бөлип қаралады. Бул топарлар сөз
шақабы деп аталатуғын категорияны қурайды. Сездиц лекспка—семапгикалық мәниси тийкарында, өзгериў, түрлехшў ҳәм
сол жацада№ пайда болғаи формалык айрықшалыкларына байланыслы ҳәр түрли грамматнкалық мәнис беретуғын болғаклықтаи сез шақаплары морфологияныц изертлейтуғыи объектиснне киреди.
Сөз шақапларын классификациялаў традициясы өзиниц узақ
даўам егкен тарийхына ийе. Еле зрамыздап бурын IV әснрдеақ белгили грек алымы Аристотель үш сөз шақабыи (атаўыш
сөзлер, фейиллер, көмекши сөзлер) ажыратып көрсеткеп
еди. Булай бөлиў сәзлерднц мәнилерине анализ жасаўды ан*
сагластырды. Бирак соцғы дэўирде ҳәрбир тклдиц езине тән
өзгешеликлерин үйрепиу нәтнйжесинде сөзлерди сөз шақапла32
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оына бөлиўдйн Принштллери ислгнип шығылды. Бул принциплердип тинкарғылары мьшалардан иГ>арат:
1. Лексика-семантикалык приниип. Ҳәр бир сөз өзинин
дара лексикалык мәниси жағыпаи баска сөзлердеи ажыралғаны меиен семантикасы бойынша белгили бир топарды курайды: адам ,терек, кағаз, нан, дәптер, кигап—улыўма мәнмси*
затлардык атын билдириў; сары, кек, кызыл, ак сөзлерннин
улыўма мэниси— заттьщ белгисии билдириў; бар, кел, жүр.
айт сөзлеринин улыўма мәниси—ҳәрекет процессни билднриў;
еки, үш , он, елиў, жүз сөзлерииин улыўма мәииси—сан тусипигип ацлатыўдан ибарат т. б.
2. М о р ф о л о г и я л ы к пр и н ц и п . Бул бойынша талдегн
ҳәр бир сезднн формалық өзгерислерге түсе алыў мүмкиншилиги тийкар стип алынады: кағаз, ини, бала, саат сөзлери
сенленеди, тартымланады, көплик жалғаўы меиеп түрлене
алады, жаксы, жаман, ак» сары усаған сөзлср жокарыдағыдай
сөз түрлендирнўши аффнкслер менен өзгерме^дн, ал мәниле^
рине сәйкес дәреже көрсеткиш.герние ийе бола алады: жаксыжап-жаксы, жаман-жаман-лаў, жаманырак, жап-жаман, ақакшыл, сары*сарғыш, сап-сары, сарылаў, бар, ж үр, көр
усағаи сөзлер аўыспады —аўыспасызлық, болымлы-болымсызлык, моҳол, түр {вид)у дореже, мейил ҳәм басқа функциональ
формаларғо енс алады; еки, он, елиў усаған сөзлер өзлерине
гана тән болған формалық озгерислерге түсе алады;
екнншп, екеў, о й — онлаған, оныишы—сндай—снларда, ж ү з—
жүздей, - жүзлеген т, Г>,
3. С и к т а к с и с л н к п р и н ц и п . Бул бойынша сөзлердпц
гәп ишнпде ез ара байяаиысыў мүмкиншилнги ҳом атқаратуғын сиитаксислик хкзмети тийкар етип алынады: фейнл топарыпа клретуғын сөзлер көбинесе баянлаўыш, пысыклаўыш,
келбсглик сөзлер кебигесо аныклаўыш, рәўиш топарына киретугкн сөзлер кебииесе пысықлаўыш ағза болып келеди т. б.
Буннон баска ҳор бир топарды курайтуғын сезлерге ғаня
тән сөз жасаў сисгемасы бар.
Сөз пгакапларынабөлиў принциплеринин ишиндеги тпйкарғысы лексика—семантикалық мәниси болады, себеби сөйлеўде
гәптеги позкциясына карап сезлердин формалары да, сиитаксислик хызмети де өзгере береди. Мысалы: Жаксыиьщ жатьт
болмас, жаманнын уяты болмас. Жаксы нси мснен жақсы.
Жаманиан қаш, жаксыға жантас. Жаксы адамды ҳәмме ҳурметлейди. Алтып касық, оқығаи жигит, айтылған сез, т. б.
Солай етип, лексика—семаитикалык мениси, морфологиялық
формасы ҳәм сиигаксислик хызмети жағынан улыўма биргелкили белгилерге ийе болған сезлердиц топары с ө з шак а б ы делинеди.
Өзлериие тән белгилерине ҳарай ҳәзирги кяракалпақ тилиндеги сөзлер мынадай сөз шақапларына бөлинеди:
3-879
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Атаўыш
сөзлер

I

мэнили

с$злер

Ц

Атлық

2.

Келбетлик

3.

Санлык

4,

Алмасык

5.

Фейи л
Рәўиш

7.

I: ликлеўгшк

II

8.

Тиркеўиш

Кемскши сэзлер

9.

Дәиекерлер

10.
III
IV

Жанзпайлар

И.

Танлак сөзлер

12.

Молаль сөзлер

Толык лексикалық мәниге ийе Солып, белгили бир сораўға жуўап бере алагуғын, дара турғанда гәп ишинде бирер
ағза бола алагуғын сөзлер мәнили сөз шакапларына киреди.
А Т Л Ы Қ —заттын, жанлы ҳәм жансыз нәрселердиц агын
билдиреди, тийкарғы семантикасыпа койылатуғын сораўлары
к и м г н е ? Буннан баска гәп ишинде кецислик, ўакыт усаған
грамматикалық мзнилерди де ацлатады ҳәм қайда? қайдан?
қаасан? сораўларыиын бирине жуўап береди. Мысалы: Еки
көзл моторда (қайда?) Еккенде жок, тиккенде, жок, кырм а н д а т а я р {цашан?) Усы аншылықтыц қумарынан талай
сапзр гөр аўзынан қалдым (неликтен?) (Ә. Шамуратов).
К Е Л Б Е Т Л И К — заттын ҳәр турли белгисин көрсе^теди
ҳэм тийкарғы семантикалык мәнисинде қандай? қайсы ?
ц&шан ? қайдағы ? деген сораўлардыц биреўине жуўап береди. Булардын морфологкялық белгиси— езиннн келбетлик
мәнисинде сез түрлендирнўши аффикслер менеп өзгермейди.
Текусы сөз шақабына тән болған дәреже формаларын кабыл
етеди. Гәп ишинде түрлн сезлер менен байланысьш, ҳәр кыйлы грамматикалык мәни бериў ушын жумсалады ҳәм соған
, сәйкес сораўлардын биреўине жуўап береди: Ериншекке (кимге?) ис буйырсан, саған ақыл үйретеди (Нақыл). Жаксыдан
(киянен?) шарапат, жаманнан (каннен?) кесапат. Кыздын көзи қызылда (қайда!). Жаксы (қандаЮ) бала жақсы (цалай!)
оқыйды.
С А Н Л Ы К —эаттын санын, муғдарын, катар тәртибин билднреди ҳэм тийкарғы семантикалык мәнисинде Н еш е? Қан-
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ш а? Негиинши? Қ аниидан? Не-меў? усаған сора ўларяын
биреўине жуўап береди. Бул сөз шакабы өзинин форма жасаўшы аффикслерипе ғана ийе. Санлықлар заттьщ муғларьш
емес, ал математикалык атамасын билдирип кедгенде сөз түрлендириўши аффикслер жалғана алады.
Атлык, келбетлик, санлык—атаўыш сөзлер топарын қурайды.
А Л М А С Ы К —бул атаўыш сөзлердин өз алдына
номинатив мәниси жоқ бир топары, атлық, санлык, келбетлик, орнына колланылса, екинши бир топарлары басқа сөз шакапларынын (фейил. рғўиш) орнын олмасгырады. Сонлықтян морфолог й я л ы к форма өзгешелиги де, гәптеги функциясы да ҳэр түрли. Сөз жасаўшы ҳәм форма жасаўшы аффикслерине ийе
емес. и
Ф Е И И Л —заттын ис-ҳәрекетин, ҳалатын ачлатады ҳәм
тийкарғы семантикалык мәиисинде не қылады? не ислейди?
( ке қылып? т цылса? не ислеа атыр? т. б.) деген сораўлардын биреўине жуўап береди. Бул топарға киретуғьш сезлер
ҳәр тәреплеме бай формаларға ийе, соған сәйкес турли грамматикалык мәннлерли бериў ушын жумсалады. Шешингс»
(киы4
}) суўлан кайтпайды, (не қылмайды?). Қорықканға (кимге})
кос көринеди (Иақыл). Сейтжан ағасына тығылып (қэйтипҮ)
еки көзи мөлдиреп (қәйтип?) гә моллаға, гэ балаларға карайды. (Ә . Шамуратов) Ол—колхозға киргели (қашаянан
бери'') пиллехананын баслығы.
Р Ә Ў И Ш —белгиниқ белгисин (ўақты, орны, сыны, т. б.)
билдиреди ҳәм өзиник семантикалық мәнисинде колланылғандо
Қ алаи? К аш ая? Қәйт ип? Қ айда? Қанш а? Н еликт ен?
усаған сораўлардын биреўине жуўап береди. Рәўиш мәнксииде жумсалғанда сез турлендириўши аффикслер менеп өзгермейди, көбннесе пысыклаўыш хызметин атқарады.
Е Л И К Л Е Ў И Ш Л Е Р — тәбияттағы затлардык сесине
яки олардыц сырткы көриписине еликлеў уғымын биллиреди,
Бул топарға киретуғын сөзлер өзинин семантнкалык мәнисинде
колланылғанда сөз түрлендириўши аффикслер менен езгермейди. Буғап жалт-жулт, тарс-турс, быж-быж, жыбыр-жыбыр,
калт-калт усаған сөзлер киреди.
Өзлерине тән лексикалык мәнилери солғынлаиған, дара турып белгили бир сораўға жуўап бере алмайтуғын, тек мәннли
сөзлер менен дизбеклесип ҳәр кыйлы грамматикалық мәни
бериў ушын жумсалатуғын сөзлерди көмекши сөзлер деймиз.
Буған көмекши атлықлар, көмекши фейиллер ҳәм яегизги
кемекши сөзлер (тиркеўиш, дәнекерлер, жанапай) киреди.
Т И Р К Е Ў И Ш Л Е Р — гәптеги сөзлерди өз ара байланныстырыў ҳәм ҳәр кыйлы грамматикалық мәни бериў ушыц
хызмет етеди. Бул жағынап сеплик жалғаўларына бираз жакын турады. Буған шекем, шейин, дейин, ушын, туўралы,
жөнинде усаған сөзлер киреди.
35
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Д Ә Н Е К Б Р Л Е Р —бир бирине бағынбай байланысатуғын
ағзаларды ямаса жай гәплерди өз ара байлаиыстырыў ҳәм ҳәр.
түрли грамматикалын мэни бериў ушын жумсалады, Бундай
сөзлер: ҳәм, бкрак, Сиресе, я, яки т. б.
Ж А Н А П А Й Л А Р —айырым сөзлерге ямаса гәптеги айтылғаи тутас ой-пикирге базыбир мәни оттенкаларыи бериў
ушьш колланылады: келди ме? барыпты мыс т. б. Жанапай
топарына мынадай сөзлер киреди:ак, аў, ғой, дағы, мыш-мыш,
тек, тек ғана, ма-ме, ше т. б..
'Г А Н Л А Қсөэлерайрыкша группаны қурайды. Бирср угымды атап көрсетпей, тек адамнық ишки сезимлерин (қуўйныў,
вгсиниў, тацланыў т. б.) билдирйў ушын колланылады, Бул
топарға киретуғын сэзлердиқ көпшилиги гәп ағзаларынын
ҳеш бири менен де синтаксислик байланыска туспейди, сонлықтан гәп ағзасы хызметии аткара алмайды.
М О Д А Л Ьсөзлер затты яки оныч белгилерин билдирмейди,
гәптеги айтылған ой-пикирге сөйлеўшиниқ ҳәр кыйлы қарымкатнасын көзкарасын билдириў ушын жумсалады, Буған: әлоетте, бәлки. итимал, мүмкин, керек усаган сезлер киреди.
Тилдеги сөзлердиц мәнилик өриси оғада кен. Олар тарийхый раўажланыўдын барысында мудамы өзгеристе болып туряды. Сонлыктан шығыў дереги бир болса да ҳәзирги карақалпак тилинде ҳэр түрли сөз Ш1Кабына киретуғын омоиимлер бар: кек, той, тон—бирде атлық, бярде фейил: тен, жарық, сынык—бирде атлық бирде келбетлик: басынан, шетинен—бирде атлык, бирде рәўиш болып келеди т. б. Сеэяердиц бир лексика—грамматиқалық топардаи екиншисине аўысыў мүмкиншилиги қалай болса солай бирден болмайды. Бул
субстантивлесиў, адъективлесиў, прономинласыў, адвербилласыў кубылысларынық сөйлеў моментинде узақ ўақыт жумсалыўынын нәтийжеси болып табылады.
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ГГ. А Т Л Ы К .
§ и . АТЛЫ К Ҳ А К К Ь Ш Я А ТҮСИНИК.
Қайсы халықтық тилинин грамматикасын алып қарасак та,
оларда атлык сөзлердин квп екеилигин керемиз. Каракалпақ
тилннде де атлықлар езлериниц көлеми ҳәм қолланылыў
хызмети жағынап белгили орынды ийелейди. Атлықлар*сан>
тартым, селлик ҳәм бетлиь: категорияларьша ийег гэлте қәлеген ағзанын
хызметин аткара алатуғын, тэбиятгағы биздн қоршап турған жанлы-жаксыз барлық предметлер меиен
затлардын» қубылыслар меиен ўақыялардыд атларын билдиретуғын, тилде кецҳомактив қолланылатуғын мәнили свз шақапларыныц бнри.
Мысаллар: адам, ана* ата, бала, кыз, к у с, газ, балық,
сазаи, кумырыска, шыбын, кейлек, шапан, стол, парта, жаўын, кар, кун, самал, жумыс, уйкы , мухаббат, күш , сана,
сезим, йдәя, революция, бахыт ҳәм басқалар.
Предметлик уғымды анлагып, к и м ? ямаса н е ? сораўларыпа жуўап беретуғын сөз шакабына атлық делипеди.
К им } сораўы адамларра байланыслы ғана койылады, ал
адамлардаи баска птедметлердин ҳәммесине н е ? сораўы қойылады. Атлықлардьщ йким?а ҳ$м „не?к сораўларыныц қойылыўьжа қарай бундай еки груплаға бвлиниўи сөздиц грамматикалық мәнисинек көрннбейди. Сонлыктан каракалпак тилннде атлықлардык жаплы ҳәм жаисызлық грамматикалық ка*
тегориясы болмайды.
Жанлы предметлердн билдприп келетуғын атлықлардық
бнр катары лексикальж усылда биологиялык жынысты билди*
рип келетуғынлары да болады: ата-ана, қыз бала, жигит, ер,
киси, ҳаял, т. б.
. Гейпара жанлы предметлердиц тәбийий жынысын анла*
тып келетуғын жеке сөзлер бар: еркек*урғашы; ал адамлар*
дыи жыныс айырмашылығын кврсетиўде де еркек сөзи қол*
лаиылады: русша.улгидеқолланылатуғын фамилиядарда ушырасатуғын обге*>-ова%
-о$ич-овнау-ка формалары да бар.
Д егеа менен, жынысты ажыратып көрсетиў грамматикалық
әҳмийетке ийе болмағанлықтан, қаракалпак тилинде грамматикалыҳ род категориясы да жок деп қаралады.
.
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Грамматяка илимкнде предмет сеэи жүдә кец мәниде коллаиылады. Бул сеэдиқ уғымына т аў ,тас, дарья, тениэ, адам,
мал
усаған белгнли <5ир формаға ийе, көз бенеғ көриўге
бсштуғын конкрет предметлер менен қатар, адамньщ ойында сана-сеэиминде сәўлеленетуғын акыл, ой, сана, сеэим, бялим, илим, иаея, теория, уўайыи, кайғы, зийрекли, куўаныш
бахыт усаған абстракт ммили сөзлер де киредн. Сонлықтан
грамматика илиминде аглыклар конкрет атлықлар ҳэм абстрактлыц атлыклар болып екиге бөликеди, Конкрет атлык
деп зчтлардьш ямаса предметлердкк конкрет атын билдиретуғын (кэз бенен кериўге болатуғын, белгили бир формаға
ийе) атлық сәзяерге айгылады. Ал абстракт атлыклар деп кез
бенен кәриўге ботмаЧтуғын, затлық ямаса предмеглнк мәниси
адамнын ой-саугасында сезилнп анлатьтлатуғын атлык сэзлерге
айтылады (жоқарыдағы мысалтарға қарақ).
Атаклы гилши илимпазлардыч ҳәммеси де атлықлардын
предметлик угым билдиретуғьщ сез шақабы екенлигнн атап
керсетеди ҳәм впредмети сэзин кец мэчиде тусинеди. Атлықлар предметке коЗылған аг, ал предметлнк аты бир ямаса бкрнеше сөз бенеп де билдирллиўи мумкин. Сонлықтан атлықлардан пргдметлик үғымды билднретуғын тек дара сәзлерди
гана түсинип қойыўға болмайды» екк-үш ҳәм олнан да көп
сөзлер дизбеклесип те бнр пргдметтшк уғымды бнлдириўи
мүмкин. Мьтсалы: ақбас, аткулак, шай шеп, туйегаўык,
карақулақ, гулдирмама, Арал теннзи, Қара таў, Тахта
көпир. Октябрь соииалистлик революциясы,СоЕП Социалистлик Республикалар союзы, Т А С С , БМШ, т. б.
Гүллән атлық сөзлер мепчшкли атлықлар ҳәм ғалаба.*
лы қ атлықлар болып екиге бөликеди.
Ғалабалык атлықлар деп биргелккли прадметлердиц, кубыльгслардық, ўақыялардыц ҳәм түсиниклерднн улыўмаласкан
ятамаларыпа айтылады. Мысалы: жер, аспант квл, дзрья, таў»
тас. ағаш, жаўын, самал, кыс, ж аз, ой, пикир, кыэ, Оала,
кала, район т. б.
Менишкдй аглықлар деп белгили бир зэтқа, предметкс арнап атап койылған атлыкларға айтылады. Мысалыг Нөкис,
Москва, Волга, Әмиўдәрьи, Хожакөл, Бахтыяр, Максет,
Аяпберген Муўсаев, Ленин совхозы, Мойнак районы,
ВЛКСМ , С С С Р т. б. Бул атамалар усы прздметлерди өзинеусаған сондай баска предметлерден айырып атап керсетип тура
ды. Былайынша айтканда, меншнкли атлықлар дегеннен ғалабалық атлықлардын үстине арнап> меишиклеп қойылған атамаларды түсиниўге болады.
Меншикли атлықлар қатарыиа киретуғын сөзлер үш топарға болинеди:
I.
Адам атларын, фамилияларды, ҳәр қыйлы лақап яки
атақларды билдиретуғык сеэлер: Бердақ, Баҳадыр, Асан Бегнмов.
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2.
Урыў ҳэм кәўим атамаларын билднретугын сөзлер; Қонырат, Ой төрт урыў> Кыят, Ашамайлы, Қытай, Кыпшак, Қолдаўлы, Мүйтен, Қәидекли т. б,
2.
Географиялық, административлик-территориялык орыилардык, мәкемелердин, тарнйхый ўакыялардьгн, кнтаплардын,
газета-журналлардын, әдебнй ҳәм илимий шығармалардын,
жәми«1етлик шелкемлерднц ҳәм тағы басқалардын атларын
биддиретуғып сөзлер: Орта Азия, Арал тенизи, Әмиўдәрья,
Акқала, Москва, Ташкент, Шымбай, Қйрақалпакстан, Өзбекстан, пАна“ , «Қаракалпак кыаы", ,Совет Қаракадпакстан ы \ «Жас Лениншиа, Қарақалпақстан билимлендириў министрлнги, Париж Коммунасы, Уллы Октябрь социалнстлкк
рееолюцкяс1-’ т, б.
4.
Астраь-лиялык атамаларды билдиретуғын сөзлер: Ай,
Күн, Шолпан, Темирказык, Үркер, Қрс жолы Т. б,
Меншикли атлықдар менен ғалабалык атлыклар арасыпда
тилде ҳардайым оз ара аўмасыў болып туралы: ғалабалық
атлыклар мепшикли атлықлар болыўы, ал керисинше, меншикм атлықлар ғалабалык атлыкларға айлапып котиўи мүмкин.
Мәселен, ғалабалық атлык саз мақсет.—Максет деген адамнын
атын билдирсе, меншикли атлыклар катарыиа отеди ҳәм онда
енди ол меншикли атлык деп есап.танады, Соидай-ақ ғалабдлық атлық сөз болып саналатуғын балыкшыгыц кызы сөз дизбегл А . Бегпмовтын көркем ^дебий шығармасы „Балықшынын
кызы*4 романынын атын билдирип келип, меншпкли атлықка
айланыптур. М . Горькийдин йАна“ романы да, Т . Жумамуратовтыи ^Макарья сулыўл шыгармасы да сондай.
Атлык сөзлер катарыиа предметлер менен затлардық мынандай .мопнлнк ҳэм£ гматикалық группалары жатады:
1. Конкрет затлардьш, иәрселердин атларын билдиретуғын
сәзлер: таў, жеп, суў, қала, жай, пахта, китап, отын, шеп,
6СНМ ЛИ К, т . б .

2. Жанлы жәниўарлардын, қус—жәнликлердиқ атларын
билаирептын сьзлер: арыслан, егнз, түйе, жылкы, мал, сыйъгр, сағал» коян, қырғаўыл, ғаз, үйрек.кумырыска, губелек т.б.
3. Тобнят к^былысларыныи атьш биллиретуғын сезлер:
самал, куйын, кар, жамгыр, шакмак, гүлдармама, ж аз, кыс,
бзҳәр т. б.
4. Жәмийетлик кубылыслардық, ўақыялардык агын билдиретуғын сөзлер: урыс, кағыс, женис, революция, социализм, коммунизм, т. б,
5. Ҳэрекет атларын билдиретуғын атлық сәзлер: жүрис,
турыс, кирис, шығыс, айтыс, тартыс, жемис, отырыс, турмыс т. б.
Сонын меиен бирге, атлықлар езлериниқ мәнилерн жағыиан скиге белинедн: а) улыўмалаўшы (лғнили) атлыклар;
б) жекелик (мғнили) атлыклар. Улыўмалаўшы атлыклар деп
бирнеше атлықларды улыўмалап, жыйнақлап керсететуғьк
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атлыкларға айтылады. Мысалы: мал, ағаш, жемис, кала, ес*
имлик. т. 6.
Жеккелик атлықлар деп тек жалғыз бир иэрсеншг, бир
предметтин атын билдиретуғыи предметлик түрге бөлиибейтуғын атлық сөзлерге аитылады. Мысалы: мал—сыйыр, кой,
еш«и, жылкы, түйе, т. б; ағаш-карағай, торакғыл, жьшғыл,
тал, ак, терек т. б; жемкс—алма, ерик, шабдал, шнйе, жүзим,
алмурт т. б: кала — М о.ква, Ленкнград, Ташкент, Некисг
Кокьрат, Шымбай т. б.
Делек, мал сөзи всыйыр, қой, ешки, жылкы, түйе“ ҳом
басқала кейинги сөзлер мәнилик қагнасы жағынан ,мал* сөзиниц жеке-жеке турлсрин билдирнп келгенликтеп, жекеликг
атлықлар катарыиа киреди. ,Кала“ сөзи де Москва, Ленинград»
Ташкент, Некис, Қоиырат, Шымбай т. б. усындай сөзлерге
мэнилик қатнасы жағынан жалпылаўшы мағана ацлатыгт,
улыўмалаўшы атлык сөз болып табылады, ал кейинги сезлер
жеке-жеке конкрет қала атларын билдирип, жекелик атлықлар болып тур. Ўлыўмалаўшылык ҳәм жекелик катнасы жагынан „ағаш* сези менен „карағай, торанғыл, жынғыл, тал,
ақ терек* сззлери де, йжемис“ сези менен „алма, ерик, шабдал, алмурт, жүзим, шийец сезлерн де сондай.
§ 12. АТЛЫ КДЛРДЬЩ СИИТАКСИСЛИК ХЫ ЗМ ЕТИ

Қарақалпак тнлияде атлыклар өзлериниц формаларын
гэптеги келгеи орынларына карай гэптиц ҳәрқыйлы ағзалары
ўазыйпасында келе алады, Басқа да түркий тиллериндеги
сыяклы, каракалпақ тилинде де атлык сөзлер гәп ишинде көбинесе гәптии баслаўыш ҳом толыклаўыш хызметлерииде келеди. Соныц менен қатар, атлыклар гәпте аныклаўышлар ҳәм
ҳәр түрли пысыклаўышлар хызметинде, сондай-ак олар баяклаўышлар ролинде ҳәм әсиресе коспа ямаса составлы баянлаўышлардыц тийкарғы компоненти ўазыйпаларында да келе
алады.
Гәпте атлықлар атаў сеплигииде турып, баслаўыш хызметинде көп қолланылады. Мысаллар: Балыкшылар кварталлық
ҳәм х<ыллық планларын арттырып орьшлады. Жерлер гузде
суўғарылып қойылады.
Табыс сеплигинде келип, атлыклар туўра толыклаўышлар
хызметинде кен колланылады. Туўра толыклаўышлар ўазыйласында^ келгеи атлықлар табыс сеплигиииқ формаларын ашык алыўы да ямаса онда жасырын турыўы да мүмкин. Мысаллар: Совет халқы партиямыз
съездннин карарларын турмыска асырыў ушын аянбай гүресип атыр. Марат көп китаплар оқыды.
Барыс, шыгыс, орын сепликлеринде келген атлыклар
Ким ге? И еге? Ким нек? Неден? Камде ?Н е д е ? сораўларына
жуўап берип келгенде, қыя толыклаўышлар ўазыйпасьш аткарып келеди. Мысаллар: Бизиқ елкмизде адам-адамға дос>
40
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*

>

жолдас. Бизик елимизде социалистлик законлмлықты булжыт*
пай саклаў ҳорбир совет адамынан талап етиледи, Ҳәрбир
совет адамында өз халкына, өз ўатанына деген сүйиспенши*
лик туйғысы терец орнаған.
Қаракалпак тилииде атлыклар изафетлик байланыстыц үш
түрикде байлакысқа гүснп, анықлаўышлар хызметнн аткарып
келеди:
1. Еки атлық катар келеди, бириншиси атаў сеплнгинин
бирлик саи формасыпда қондай? ямаса кайсы? сораўларына
жуўап бергенде, аныклаўыш хизметин аткзрааы. Мктсялы:
Пахта егис басланды, салы егис басланыў алдында тур.
Темир печь сатып алынды.
2. Катар келген еки атлык сөздин дәслепкиси жасырыи
ийелик сеплигннде келгенде (кейинги атлык өзине тартым
жалғаўын кабыл етедн), оған қандай? қайсы? сораўлары
койылып, аныклаўыш хызметин аткарады. Мысалы: Совхоз
орайынан жана мәденият үйи сальшды. Быйыл салы кырманы бәлент болды. Сабыр түби-сары алтын. Бизин елимизде
адам ҳукыкы жүдә жокары каетерленгеи.
3. Еки атлык қатар келип, дәслепкиси ийелик сеплигиниқ
ашык формасында турып (кейинги атлык тартым жалғаўын
кабыл етеди). киминиз? нециз? сораўларына жуўап бернп
келгенде аныклаўыш хызметин аткарады. Мысалы: Коммуннстлик тэрбиянық әҳмийети оғада күшли. Студентлердиқ практйкасы баслаиды.
Атлыклар барыс* шығыс, орын сепликлерипде тиркеўишлерсиз ямаса тиркеўишлер менен келип, Қ айда? Қ айерге?
Қ айдан? Қэйерден? Қай ж ерде? сораўларына жуўап берип
келгенде, орын пысықлаўышлар ўазыйпасында келеди. Мысалы: Жәминла университетте окып атыр. Абдикерим агрономия факультетинде оқыйды. Атаў сеплигиндеги атлықлар мепен түрли тиркеўишлер дизбеклесип келнп, түрли толықлаўыщ ҳәм пысыклаўышлар ўазыйпасында да кеп колланылады.
Атлыклар еки составлы нйели гәплердиц ақырында келип
атаўыш баянлаўыш хызметннде келеди. Мысалы: Бизин мақсетимиз—коммунизм. Денсаўлык—терек байлык. С у ў —пахта*
яын жаны, қаны. Тилеўбергеи Жумамуратов—халыкшайыры.
Абат—инженер т, б.
Атлыклар гәп ақырында түрли көмекши фейиллер менен
дизбеклесип келип, коспа ямаса составлы баянлаўышлардық
тпйкарғы компонентн ролинде де кец хәм актив қолланылады.
Мысалы: Аяпберген Муўсаев Совет ҳүкиметин, В. И . Ленинди бирипши жырлаған қаракалпақ шайыры еди.
§ 13. АТЛ Ы К ТЬЩ ГРАММ АТИКАЛЫ К КАТЕГОРИЯЛАРЫ .

Қарақалпақ тнлииде атлыклар үш түрлн грамматикалық
категорияларға ийе: сак категориясы, тартым категоркясы*
ҳәм сеплик категориясы.
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§ 14. С А Н К А Т Е Г О Р И Я С Ы

Атлык сөзлер езлеринин сыртқы формасы ҳ$м ишкн мәииси жағынан да бирлик ямаса көплик мәнини анлатып келеди*
Атлыклардын бирлик ҳәм көплйк формаларында қолланылыўы грамматикалык сан категориясы делинеди.
Атлыктын бирлик сан формасы больш өзлеринин мағаиасынаи жеккелик, бирликлик {жалғызлық) мәнис ацласылатуғыи
предмет, кубылис. зат атамалары есапланады. Мысалы: кора,
аўьыг, кала, совхоз, район, коян, кырғаўыл ҳәм т. б. Соиык
менеи биргс бирликлик, жеккелик мағака отын, халык, шаш,
пада, катык, сүт, жаўы н, күлки, курт-кумырыска, бала-шага, к&заи-табак усаған жыйиаклык, жәмлик ямаса пүтинлик
мәни анлатылатуғыи биргелки, биртеклес предметлер менек
затлардын, кубылыс-ҳәдийселердиц атамаларыиан да көри5:Сдп. Соплықтаи бундай сөзлер де форма жағынан бирлик сак
формасындағы аглыклар катарьша жатады. Бирак буидай атлык сөзлср грамматикалық жағыиан бирлик саи деп қараляш
да, ал мәниси жагынан кәп предметти бнлдиреди.
Улыўма, атлыктын бирлик саны оньш айырым, жекке предметти ямаса жекеликке айырылмайтуғын поедметлерди бнлдириўи больш табьтлады. Басҳа да түркий тиллериндеш
сыяклы, каракалпақ тилинде де атлықтыц бирлик саиын көрсететуғын ариаўлы аффикс жоқ.
Атлыкларда көплик сац ~ л а р —лер аффикси аркалы билдирилели. Көплик мәншшц бундай ариаўлы аффикс пенеп
биддирилиўи кеплик санньш морфологиялык усыл менен анласылыўы делинели. Көплнктиц морфологиялык усыл меиен анласылыўы көп предметтиц жекке-жекке ҳалда бар екенлигпк
аплатыўға негизленеди. Мысалы: адам-лар—адамлар, киси-лер
—кисклер, аға-лар—ағаяар. ивк-лер—инилер, ай-лар—айлар,
күн-лер—күилер, хат-лар—хатлар, ийт-лер—ийтлер, мал-лар
—маллар. көл-лер—көллер, кол-лар—қоллар, к\с-лар—куслар, и с-л ер - ислер, сан-лар—санлар, кән-лер—кәнлер, жыллар -ж ы ллар,
Усы аффикссиз шараяттыц өзи бирлик деп қаралады.
Каракалпақ тилинле атлықтын көплик категориясыньт ма*
териаллық (морфологпялық) көрсеткиши болып—лар,—лер
ф)ормалары есаплаизды. Кепликтик бул еки вариантлы аффикси жалғанатуғыи сөздик акырғы буўынынын жуўан-жипишкелигине қарап жалғана береди: создик ақырғы буўыны жуўак
буўынға питсе—лар формасы, жицишке буўынға тамамланса—•
лер формасы жалганады. Мысалы: адамлар, кисилер, айлар,.
күнлер, калалар, сәнелер.
Көплик форманык колланылыўы:
Каракалпак тилинде кеплнк формалары-лар-лер атлгт (
сезлердин көпшилигине жалғаиып, көплик сан жасайды. Көи*
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ликти билдиретуғын лор-лер аффикси свзлерге жалганып
мынандай мәнилерди анлатып келэди:
К Жалгыз ғана, жекке предмет емес, ал көп предмет екенлитин анлатады: кой—койлар, түйе—туйелер, каўын—каўын*
лар, мийўс—мийўелер, т. б.
2. Жәмлик* жыйынтыклык мәни анлатып келеди: Муғаллим~-муғаллимлер, окыўшы —окыўшылар, комсомол—комсомоллар т. б.
3. Даналап яки биримлеп санамайтуғын предметлердин атларына—л ар—лер косылғанда, олардан кеплик манн анлакыў
меиеп бирге, предметлердин ҳоркыйлы түрлери, ҳдркыйлы
сортлары анласылады. Мысалы: кус^куслар (жыл қуслары),
7 ас—таслар, май—майлар (ҳәрқы&лы майлар), суў~ суўя а р
(газлы ҳғрқыйлы суўлар), т. б. Бунда, бнриншиден, предметлердик көплиги, бирак, ениншиден, олардыц биргелки емес,
биртеклес емес екенлиги анласылады.
4. Фамнлиялардын, бир жәмийетпик басла:лаға, л бир урпикка, урыў— қәўимге жататугын атамалардын кейнине жалганып келеди. Мысалы: Әбдировлар, Дәўкараевлар. цокыратлар. мүйтенлер, стахановшылар. ипатьевшылар г. б.
5. Гейпара абстракт ҳәм конкрет мәнили атлыкларға, ссидай-ақ борҳа жекке-жалгыз ҳалында келетуғын предмет атларына косылғанда, улыўмасол гәптик монисни күшейгиў ушын
да хызмет атқарады.
Мысаллар: Жүзлерим сарғайды. Маилайлары қурысын.
Тандырлары шыксын, Ҳа, жүзлерк гсурысын. Аўыздарынын суўы курыды. Денлери саў, ўакытлары хош,
6. Туўысканлык кгрым-катнасты билдиретуғьш атлык сөзлерге жалганып келгенде—лар-лер туўысканлык, ағайннлик
жактан онша жакын емесликти де анлатыи келедн. Мысалы:
бул киси онын бнр ағалары, Бир эмекелеримиз бар ели. Ол
бир ашна -яр-доеляры т, б.
7. Белгили адамлардыи ямаса шығарма каҳарманларыньщ
атларына косылып келгенде,—лар-лер аффикси меишикли
атлыкты жәмлеўши ғалабалық атлықкз айландырады, Бунда
меншикли ат улыўмаласады ҳәм ғалабалыққа айланады. Мысалы: Гүлайымлар, Суртайшалар, т. б.
§ !5. ТДРТЫ М К АТЕГОРИ ЯСЫ

Тартым категориясы тәнликти, яғный бир предметтин белг!глк бир лредмегке (анығырагы беягит бир бетке, яғный
адамға) гийисли екенлигнн ацлатады. Былайынша айтканда
таргым категориясы деп, бир ўакыттын өзииде ҳәм предметти,
ҳәм сол лредметгвд биреўге тийисли екенлнгнн бнлдиретуғыи
грамматикалыҳ кагегорияға айтылады. Мәселен, биз каракалпак тили!!деги жкитабым“, ,мектебим“ сөзлеринин ҳәр биринде еки элементтиц бар екенлигин көремиз, Меншиклениў43
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ши затлары (китап, мектеп) түбир сөзлери менен билдирилген, ал сол затларды меншиклеўши ийеси тартым аффикслери
ь*ым~ими-лг\> аркалы билдирилген.
,Кнтабым‘ , «мектебим* формалары конкрег тартымды билдиреди, себеби ол катнзсық якн байлакыстыч өзи (яғный
мениқ) туўралы ғана емес, ал сол қатнастын предмет түрннде де бар екенлнгин ачлатады. Бул еки моментти бир свз
формасында жәмлестириў конкрет тартымнын морфологиялык
категорнясын жүзеге ке^ттиредн.
Баска да түркий тнллернндеги сыяқлы, карақалпақ тилннде де тартым туўрапы түсиник тийкарынаи морфологиялык
жол менен анласылады, ягный тийислн аффикслер менен
формаласкан бир сөз рамкасында ғана (китабым, мекте•
бим түринде) бериледи.
Солай етип, предметтин белгили бир адамға якн предметке тийисли екенлнгин арнаўлы тартым аффикслери көрсетип
турады. Сонын менен бирге ҳәр бир тартым аффнксинен бир
ўакыггық өзинде грамматикалык бет мағанасы ҳәм граммагнкалық сан мағанасы ащасылады. Ал каракалпақ тилииде тек
Ш бет тартыч аффнкслери ғана бирлик ҳәм көпликте парқланбайды.
Тартым аффнксдериннц формалары:
Бетлер

Бнрлик сан

Көплик саш

I бет

•ым,-им,-м,

-мы з-миз.-ы мы з,нмиз,

II бет

•ын,-ик,-к,

-кыз,-ннз,-ыныз,-иниз,

Ш бет

-ы,-и, сы-си

-ы-и, са-си .

Таргым аффикслериннц жокарыд1 кэрсетилген бул формяларынан тек жалғыз даўыссыэдан турғанлары
•«, ҳәм сондай-ак даўыссызлардан басланатуғын варианглары *мыз-миз,
-цыЗ'Циз-сы-си сөз ақыры даўыссыз сәзге питкен сөзлерден
кейин, ал даўыслылардак басланатуғын варнантлары •ым-им,
•ық-ицгы игы.пыз-амаз, ьщыъ-ициз сөз акыры даўысеыз
сеске питкен сөзлерден кейин жадғанады.
Қарақалпаҳ тнлинде таклай үнлеслиги нызамынын бпонзўия жақсы сакланып қалыўьжа байлзныслы тартым аффикслеринин жуўан фэрмапары -ым,-ыч> сы ,-ы ,-м ги-м ы з-ы м ы з
- циз-ыцыз сәздик ақыры жуўан буўынға тамамланған сэзлерднч кейнине, ал жнцншқе формалары -им ^иц.-са-и^м ,
- ц-имаз - ициз- сөздиц ақыры жичишке буўычға тамамланған сөзлерднч кейннне жалғанады. Карақалпак тнликде
тартым аффикслерияик сөзлсрге жалғаныў үлгисин тәмендегн
таблицадак анық көрнўге болады:
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I* •« ү

\

I бет:
\ 2 бет:
3 бет:
/

аға-м,
аға-н
аға-сы,,

ини-м,
ини-н
ини-си,

нан*ым,
нан-ык
наи-ы,

тил-им,
тнл-иқ
тнл-н

нан-ымыз,
нан-ыныз,
наи*ы

тил-имиз,
тил-иннз
тил-н.

Кепликте:
! бет:
2 бет:
3 бет:

аға-мьгз,
аға-ныз,
аға-сы,

ини-миз,
ннн-низ,
ини-си,

Тәнлчк-—тартымлық монн үш бетке ҳом бирлик жә
көплик < ^нларға бола ацлатылады. Зат та ҳәм сонлай-ақ затты меншиклеўши де бирлик ҳәм кеплик формаларында қолланғанлыктан төмендегише төрт түрли жағдай жүзеге келеди;
1. Зат та, сол затка ийе болыўшы да бирлик сан формасында келеди: атым, кәлемим.
2. Зат бирлик түринде, ал сол загка ийе болыўшы көплик түринде келеди: атымыз, калемимнз.
3. Зат көплик туринде, ал сол затларды ийелеўши бнрлнк
түринде болып келедк: атларым, кәлемлернм.
4. Заглар ҳәм оларға ийе болыўшылар—екеўи де көплик
түринде болып келеди: атларымыз, кәлемлеримиз.
Соныц менеи бирге тартым аффикслери жалганғанда гейпара сөзлерде (қарақалпақ тилинде) айрым фонетикалык
қубылыслардыц болатуғынлығын көремиз:
1.
Е! нмпи камаў буўынлардакысынкы, ы%
и даўыслыларыкел*
ген сөзлерде барлык үш бетте де, бирак тек бирлнк сан түр*
лерниде тартым аффиксинин формалары жалғанганда жокары*
дагы кысық ы, и даўыслылары түсип калады. Мысалы: орын.
ерин. Тартымланғанда: орн-ым,
ерн-им,
орныи»
срны,

ерннн,
ерни.

2. Ақыры я , /$, н үнсиз даўыссызларға питкен сөзлерге
барлык үш бетте де бирлик саи ҳәм шериклик тартым түрлеринде тартым аффиксиниц формалары жалғанғанда жокарыдағы л,
к үнсиз даўыссызлары үнли б, ғ, г д^ўыссызларына айланады ҳәм усы даўыссызлар түринде жазба әдебий
тнлимизде жазылады. Мысалы сабак, терек, китап, жип сөзлери тартымланғанда:

.

1 бет:
2 бет:
а бет:

китабым,
китабын.
кнгабы,

жибим,
жибиқ,
жиби,
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сабағым,
сабағын,
сабағы,

терептм,
терегити
тереги

! бет: кнтабымыз,
2 бет: китабыныз,

жнбнннз.
жибимнз,

сабарымыз,
сабағыныз,

терегими:
терегиниз

Тартым аффикслерн предметтин кайсы бетке тийисли
2
«кенлигин анык көрсетнп гуратуғынлығы себепли, ийелик сеплигнндеги бетлик алмасықларын гәпте келтирип айтыу' гейде
талап етилмейди. Мәселен: қарындасым, үкем, қарындасыц,
үкеқ, қарындасы, үкеси, қарындасымыэ, үкемиз. қарындасыцыз, үкеқиз ҳәм т.б
Ал ийелнк сеплигиндеги сөз бетлик алмасыклары болмай, атлык сөзлер болса, онда олардык гапке толык келтирип айтылыўы талап етиледи. Мәселен, .келбети* деп те,
„онын келбети* деп те айта бернўге болады: ол .аўылдын
:елбети“ дегенде .аўылдын* сөзин түсирип калдырыўға болмайды. У.ш ўма алғанда, бул мәселелер практикалык стили-тискаға (онда да грамматикалық стилистикаға) катнаслы мә*
селелер, сойда көбирек с®э етилгени макул.
§16. СЕПЛИК КАТЕГОРИЯСЫ

Сеплик категориясы сез дизбегинде ямаса гәп ишинде атлыклардын баска сөз шакапларына ҳәр кыйлы карым-катнасларын билднрип туратуғын формасы болып есапланады. Сөзлерлиқ сепликлер бойынша түрлениў системасы с е п л е н и ў
делинедн.
Баска да түркий тиллериндегн сыяклы, каракалпак тилинде де сеэлердин сеплнклер бойынша түрлениўинде баска семьядагы тиллердей сеплениўдин ҳәр кыйлы тнплерн (мзселен,
сеплениўлнн рус тнлиндегидей, 1,11, III типлери) жск, ал барлык сезлерде бнр типте, бир тәртипте болады. Сонын менен
бирге кеплик сандағы сөзлердин сепликлер бойынша турлениўи
менен бирлик сандағы сөзлердин сепликлер бойынша түрленнўннде де ҳеш кандай айырмашылык болмайды. Былайынша айтканда, сепликлердин аффикслери еки санда да бир түр*
те, формалас болып келеди.
Сөзлердиц тартымлы сеплениўи менен тартымсыз сеплепнўинде уш сепликте— табыс, барыс, орын сепликлеринде
шамалы айырмашылык жүзеге келеди. Бнр семьядағы туўыскан жакын тиллердин арасын ажыратып таныўда бул сепликлер тараўьшдағы букдай айырмашылықларды, ҳәтте, әдеўир
үлкен грамматикалык белгилер, критерийлер катарына жагкарыўға болады. (Бул туўралы алдағы темаларда токтаа өтемиз).
Ҳәзнрги қарақалпақ тилинде алты сеплик бар:
1. Атаў сеплиги,
2. Ийелик сеплиги,
3. Барыс сеплиги,

4. Табыс сеплиги,
5. Шығыс сеплигн,
6. Орын сеплиги.
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Илимпаэлардын көрсетиўи бойынша тарнйхый жактан ец
?онғы пайда болған шығыс сеплиги деп каралады, Шығыс
оеплиги сонғы дэўирлерде—IX —XI әсирлерде классик уйғыр
әдебияты дэўиринде пайда болған.Шығыс сеплигн ҳәтте V —VII
әсирлердегн Орхон—Енисей жазба естетиклеринде болмаған,
болса да жекке-сийрек гезлесетуғын болған; Илгери заманларда шығыс сеплигинин функцнясын көбинесе орын сеплигк атқарып келген. Ҳәзиргн ўакьпларда ге&пара туркий тиллерде ҳәм сондай-ак каракалпак тилинде де шығыс ҳәм орын
сеплкклери гейде биринин хызметин бири атҳарып та келе
бередн. Л\әселен, „кроватьта жат“ ҳәм ,кроватька жат“, ,Төсекте отыр* ҳәм .Төсекке отыр* болып айтыла береди.
Грамматика илиминде сепликлерди „грамматикалык сеплнклер“ ҳәм «кенислик {пространстволық) сепликлер* деп екн
группаға бөлип карайды. Сепликлерди бундай етип екн группаға бөлну сеплпклердин мәннлик ҳәм грамматикалык тәбнятын тзнып билнп ҳәм олардыц мағаналық және грамматнкалык хызметлеринин өз ара айырмашылық ҳәм уксаслык тәреплерин тереиирек уғып алыў максетинде исленеди. Грам»
матпка илиминдеги усы традицняға бола каракалпак тилиндеги сепликлерди екиге белгенимизде, 1) грамматнкалык сепликлерге; атаў: нйелик, табыс сепликлери; 2) пространстволык сепликлерге: барыс, шығыс, орын сспликлери жатады.
Грямматикалык сепликлер: баслаўыштын ҳал-жагдйын
(Атаў сеплнги), бир предметтин екинши бнр предмет.и
тийислн екенлпгнн {Ийелик сеплнги), нс-ҳэргкеттан тиккел'*
объектин (Табыс сеплиги) көрсетеди.
Кеннслик сепликлер: ис-ҳорекеттин шығыў пунктин (Ш -!ғыс сеплиги). нс-ҳәрекеттиц бағдарын, жөн алысын ('->ари
сеплигн), ис-ҳәрекеттин акыргы нукктын ямаса жоқлығын.
ноль точкасыидағы ҳәрекеттн яғный ҳәрекетсизликти (Орын
сеплкгн), билдирнп келеди. Солай етип простраистволык сепликлерлин екеўи (Барыс ҳәм шығыс сепликлери) дпнамнкалык ҳәрекетти ацлатса, ал орын сеплигн ис-ҳәрекеттнн акырғы точкасын, керсетеди. Тийкарында кенислик қатнастағьсепликлер группасы менен грамматнкалык катнастағы сепликлер групласы арасында улкен бир айтарлыктай айырмашылықлар жок. Ҳәр екн группадағы сепликлердиц ез ара мәнилиь
тәбиятын ҳәм грамматикалык фуикцияларын тецирек билил
алыў максегинде шәртли турде еки группзға бөлемиз.
Грамматикалык илимий әдебиятларда (XIX әсирден яғный
тап О . Бетлингк ҳәм В. Радлов заманларынан баслаи ҳәзнрге
дейнн) түркий тнллериидеги биринши сепликти—атаў сеплигин белгиснз сеплнк (Неопределенный паРеж) деп те атаған.
Атаў сеплигин бундай деп атаў сыртқы жактан да ҳәм ишкн
жактрн да алып карағанда ҳақыйкатлыкка сәйкес келед».
Сырткы жағыкан карағанда бул сеплик баска сепликлердей
кандай да болса өзине тнйисли болған ҳеш бир эффнксинен
«7
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белгиленбейди, ол атлыктыц тяк«е тнйкарына туўра келедш
(яғный атлықтыц тийкары—атаў сеплнгинде болып келе/
дн). Ал ишки жағынан якн мағанасы жагынан карағанда беягисиз сеплик (Атаў сеплиги) белгисизликти яғный белгисизлик категориясын (маселен, рус тилинде жоқ) көрсетеди,
мысалға -хат жазыўға" ҳәм »хатты жазыўға* деген еки сөйлемшениц арасында айырма-парк ҳәм белгисизликти, ҳәм белгилиликти анлатып келеди. „Хат жазыўға* дегенде айтыўшы
қандай да бир белгили болмаған хатты нәзерде тутады да,
ал „хатгы жазыўға* дегенде айтыўшы белгили бир хатты,
тек сол хатты ғана нәзерде тутады.
Тап сондай-ақ „совхоз жери* ҳәм „совхоздын жери*, „университет студентлери* ҳәм „уни8ерситеттин студентлери* деген сөйлемшелер де сондай белгилилик ҳәм белгисиэлик ан*
латылады.
Сөз дизбегикдегн яки гәптеги сөзлерди бир-бирнне байланыстырыў ушын сөз акырына жалғанатуғын аффикслер сеплик аффнкслери ямаса сеплик жалғаўлары делинедн.
Түркнй семьялас тиллерде сеплик жалғаўлары кандай сөз
шакапларына ямаса кай сөз шакабына тән категория?—деген
мәселеде түркий тиллерин изертлеўшн илимпазлар арасында
екн түрли көзкарас болып келди. Бир катар тюрколог илимпазлар (мәселен, И . А. Батманов, Н . П . Дыренкова ҳом т. б.)
:еплнк жалғаўлары атлыкқа ғана тән категория емес, ал атлыктан баска да сөз шакаиларына гән категория, себеби түркий тиллеринде баска сөз шакаплары да, мәселен, келбетлик,
санлык, алмасык т. б сеплепедн деп көрсетеди. Екинши бнр
катар тюрколог илимпазлар, (А. К. Боровков, Ф. Г. Искаков ҳәм
т.б) сеплик жалғаўлары тнйкарынан атлыкка ғана тән категорня, себеби басқа сөз шакаплары атлық функциясында қолланылса ғана сеплик аффнкслерин кабыл етедн деп көрсетелн. Бул екннши топардағы нлимпазлардыц пнкнрн әдеуир
дурыслыққа жакын келеди. Аквдемик В. В. Внноградов сеплнк жалғаўларына мынандай аныклама—түсиник берген еди:
„Сеплениў дегепимиз—бул атлыклардын гәпте баска сөзлерге карым-катнасын билдиретуғын формалары*. Демек, сеплик жалғтўларын тек атлыкка ғана тән категория, атлыклар
сеплнк жалғаўлары арқалы гәпте баска сөзлер менен карымкатнасқа тусе алады деп түсиниўимиз тийис. Бирақ буннан
атлыктан баска сөз шакабы сепленбейди деген надурыс пикир келип шықпаўы тийис. Басқа сөз шақаплары атлық орныида (функциясында) қолланылса яғный басқа сөз шақабы субстантнвленсе, олар да атлыкларға усап сеплене береди деп
түсиниўимиз керек.
Солай етип сеплик жалғаўлары тийкарынан алғанда сөзлердиц фоомасын езгертетуғын аффикслер болып есапланады,
Кандай бир атлық сөз болмасын, ол сепликтин биреўинде турып гәк ншиндеги баска сөзлер менен грамматикалық байла48
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^иска түседн ҳәм сөЯтип гәптич белгнлн бир зғзясыныц хызМетин аткарады. Баска сәз шакапларындағы сөзлер белгили
бкр сеплнкте турмай-ақ, гәп курылысында гәптнн белгили бир
ағзасы болыўы мүмкин. Ал атлық сәзлер гәп ишипде сепликтин биреўинде турмаса болмайды. Маселеи; .Студентлер партиямыздык X X V съездинин тарийхый карарларын үйренип
ятыр“ деген гәпте төрт атлык сөз бар. Солардан .студентлер*
деген атлык сөз атаў сеплнги формасында турып (ҳәм усы
гәптеги айтылажак ой-пнкирдин ийеси болып), .кимлер?* деген
сораўға жуўап бернп гәптин баслаўышы ўазыйпасында; .партнямыздын* деген атлық сөз ийелик сеплигинде турып .ненип“ ? деген сораўға жуўап берип анықлаўыш хызметинде;
.съездинин* сөзн нйелик формасында келип, бул да ,ненин“?
сораўына жуўап берип аиықлаўыш ўазыйпасында; „карарларын
деген атлык сөз табыс сеплнгинин формасын кабыл етип, .нелерин?* сораўыиа жуўап берип голыклаўыш т(уйренип атыр*
фейил — баяилаўыш) хызметлерин атқарып келген. Әне, атлықлар усы такылетге гәп ишинде сепликлердиц канлай
да болса "бир формасында қеледи, сөйтии гоптеги баска сезлер менен грамматикалык байлаиыска туседи дәм гәптин белгнлн бнр синтаксислик хызметин аткарады. Соилыктан да атлыктын грамматнкалык белгилеринеи бири, жокарыда көрсетнлнп өтилгениндей, усы сеплик жалғаўлары болып есапланады.
Солай епш, сеплнк жалғаўынын (категориясынық) аныкламасы мыналай: гоп ишинде аглықтыц баска сөзлер менен
қарым-катнасыи билаирэтуғыч грамматикалық формасына сеплнк делинеди. Сеплик жалғаўлары арқалы аглык сөзлер түрленип (өзгерип) отырады. Атлыктардыя сепликлер бойынша
түрлениўипе с е п л е н и ў делинеди.
Биз жоқарыда қаракалпак тилннде алты сеплнк бар дедик.
Атаў сеплигииен бзскаларыныц ҳәр кайысысынын өзине тнйисли формалары бар. Бул аффикслер жалғанатмғын сөзиниц ен
акырғы бууыныныц жуўан-жшшшкелнгине, ен сонгы сесшшц
кай сеске пнтнўиие ҳәм егер даўыссыз сеске питсе, кандай
даўысоыз сеске (үили даўыссызга ма ямаса үнсиз даўыссызға
ма) питиўине байлаиыслы ҳәр кыйлы вариантларда жалғанады.
Сеплик жадғаўынын ҳәр кыйлы форма ҳәм вариантларда болып келиўн каракалпақ тилинде, бириншиден, даўыслылардыц
танлан гармониясынын толық сакланыўы менен ҳәм, екиншиден, түбнр менен аффикслердиц шегарасында даўыссызлардыц ҳәр кыйлы асснмиляциялық тинлеринин жүзеге келиўн менен характерленедн.
Каракалпақ тилинде сепликлер ҳом олардын формалары.
1. Атаў сеплиги—(бул сепликтиц ҳеш қандай аффикси
жоқ/.
2. Ийе.-шк сеплиги-ны^-на/*, Оық-диц, тыц-тиц.
3. Барыс сеплигп-^о-ге, қа-ке, а е, на, не.
4. Табыс сеплнгн-нм-на, ды-ди, ты-ти.-н.
4 —£74
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5. Шығыс сеплиги да-де, та те, нда-нде.
6. Орын селлиги-да де, та-те нда-нде.
Булардан табыс сеплигннин—к формасы ҳәм орыи сепл»
Тнинн-нда-нде формалары сөзлер тартымыныи тек III бетлерии қабыл алғаннан кеПин, ал барыс сеплигиниқ-а-е, на-не
формалары сөзлер тартымнын барлык I, II, III бет формаларын
қабыл алғаннан кейин жалганады.
Каракалпак тилпиде сепликлер тиркеўишсиз де ҳәм сон*
дай-ак тиркеўишли де жумсала береди. Егер сепликлер тиркеўишлер менен келсе, онда ҳәр бир сепликтин өзине ғана тнйислк тиркеўишлерн боляды. Бул тирке)”иц;лер езлерн тиркелетуғын сөзлерден белгили бир сеплнк формасында турыўды
талап етеди ҳәм баскарып отырады. Тнркеўишлер сеплнк
жалғаўларынын мағаналарын толықтырып конкреглестиредн,
косымша грамматикалнк катнасларды билдиредн. Сеплик
жалгаўлары тилимизде актив ҳәм кец колланылады. Олар
гәитеги сөзлерди өзара байланыстырып, тилнмиздиц грамматмкальж курылысынын тнйкарғы бнр элементи болып саналады. Сепликлерднн ҳәр кайсысы тилде бирнешше мәннлерди ақлатады ҳәч олардын атқаратуғын синтаксислик хызметлери де ҳәркыйлы.
§17. АТАУ СЕПЛИГИ

Атаў сеплнгшг грамматика нлиминде .тнйкаргы сеплнк*
( . основной падеж*) деп те атайды. Бупыц себеби оған ҳеш
қандай жялгаў жалғанбайды. Былайынша айтканда. атаў сеплигнниц ҳеш қаидай морфологнялық көрсеткиши—аффикслери
болмайды. Атаў сеплигинде атлыклар Ним ? Н е? Кимлер?
Нелер ? усвған сораўларға ҳәм сонын ыенеп бпрге екн аглық
катар келгенле алдынғы цайсы ? сораўына жуўап берип ке*
ледн.
Атаў сеплнгиннн синтаксислик хызметлерн:
1. Атлыклар атаў сеплнгинде турып (ҳәм айтылажақ ойпнкирдиц ийеси болып келип), ким ? ямаса н е? сораўларына
жуўап берип, гэпте көпшилик жагдайла баслаўыш болады.
Мысалы: Бердақ азатлықты әрман еткен шайыр болган.
2. Атаў сеплнгнндеги сөз гәптик ен ақырында келип, баянлаўыш хызметнп аткарып та келедн. Мысалы: Карақалпак
әдебнятыныц класснк шайырларынан бири—Бердак.
3. Екн атлык қатар келип, алдынғы атлык сөз атаў сеплигинде келгенде қандай? ямаса қайсы ? сораўларына жуўап
берип. анықлаўыш хызметин атқарады. Мысалы: Алтын (қандай) саат сыйлыкка берилдн. Салы (қандай?) атызларьш аралат маған. (Т. Кабулов).
4. Атаў сеплнгнндегн атлық сөз айқынлаўыш—баслаўыш
хызметинде келеди. Мысалы: Бердақ—шайыр көп халық
намаларын дөреткен.
£0
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Атаў сеплигинлеги атлыч сөз гәп акырында келип баянлаўыш-айкынлаўыш хыэметннде де келеди. Мысалы; XIX әсирдегн карақалпақ классик әдебиятыныц көрнекли ўәкилеринен
бирн—Әжннияз—шапыр.
6. „Жыл, ай, кү», саат. қыс, жаз, ҳәпте, сутка“ усаған ўақыт
мәннсин бнлдиретуғын атаў сеплигиндегн атлыклар өзлеринен
алдынғы санлық сезлер менен бир сөз диэбегинде фейил сөзлерднн алдында келгеиде, ҳәммеси косылып ўакыт пысықлаўышлары хызметин аткарыўы да мүмкин. Мысалы: Досжан Москвада бир қыс, бир жаз болды. Мен Ташкенттеги окытыўшыларлын квалификациясын көтериў қурсында 4 ай болып кайттым. Нөкнстен Ташкентке келгенше поезд еки сутка журеди.
7. Атаў сеплигинде атлық сезлер гэпте синтаксислик жақтан қг. •гпа сөз ўазыйпасында да жийн колланылады. Мысалы:
Советлер
>озынын мийнеткешлери! Оиыншы бес жыллықтын
тапсырмалар^и арттырып орынланыз! Пнонерлер! »1енин исине садық болыныз!
§1?. ИЙЕЛИК СЕПЛИГИ

Ийелик сеплигиндеги атлык сөз меншиклик. тәнлих, ийеликлик уғымын бнлдирип келеди, Ийелнк сеплигиндеги сөзлер „кимнақ", , нениц“ ҳәм үйлесимине карай „қайсы?*
сораүлэрына жуўап берип келеди.
Улыўма, ийелик сеплнгинин ткйкарғи хызмети сөздиц кец
маганасында бир предметтин екинши бир предметке тийислн
екенлигин ацлатып келиў болып табылады. Мәселен: кыздын
кийимн. мектептин жайы, оқыўшынын сумкасы, баланын
ойыншығы ҳам т.б, Бирақта бнр предметтин екииши бир
прадметке тәплнги тилде бәри бирдей болып келе бермейди.
Топлик, меншиклик, ийеликлик мағаналардыц өзи ҳәр турли
мопмлнк парықларда үшырасады. Атап айтканда'
а) ийелкк сеплнгиннц мағакасынан бкр адамнық белгили
бир коллективке, белгили бир шөлкемге, жәмнйегке тийисли
екенлигин анлаў мумкнн: партиянын ағзасы, колхоздын баслығы, курылысшынын баласы, комиссиянын секретары ҳэм
т.б.
б) ийелик сеплигинин мағанасы биргелки бир топар предметлерден биреўинин ямаса бир нешшесиниц жеке батинип
шыкканлығын да анлатады; жаслардын бири, студентлердин
көбнси, аламлардын биркатары т б.
в) сондай-ак ийелик сеплиги путиннин бөлеклерге болған катнасын көрсетип келиўи мумкин: ағаштык путағы, пахтанын гүли. жайдын бөлмеси, китаптын бети, адамнын қолы
наннын жартысы т.б.
г) ийелик сеплиги белгинин ямаса сапаныц ийесин бнлдирип те келедн, яғный былайынша айтқанда, сол нэрседе белғнли бир предмегте, қубылыста қандайда бир қәсийеттин бар
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екенлигин көрсегеди; адамныц көрки, жнгиттик ерлкги, қыз-у
дын сулыўлығы, Советлер Союзынын абырайы, т.б,
/
Карақалпак тилинде ийеликтеги атлык сезге ийелик сеп/
лнгинин формалары ашык жалғанбай —жасырын турыўы да
мумкин, Бәрибир, ийелнкгеги сәэ гәпге аиыклаўыш хызметин
аткарады. Улыўма ийелик конструкциясы ушын характер?1и
жағдай мынаў: ийеликтеги свз ашық ямаса жасырын формада
турыўына қарамастаи, аныкларщўшы (оннан кейинги сөз)
тартым аффиксин • ыл етеди ҳәм сөйтип, тартым аффикси
(а.г)ыцғы сөз' ленек аныкланыўшынын (кейинги сөздиц)
жүйин (арасын) бириктирип, гәпте* байланыслы турады. Мәселен: ,бала тэрбнясы“ ҳәм ,(сол) баланыц тәрбиясы“ болып
айтыла береди.
Ийелик жалғаўы сөзлерге бирде ашык жалғанады, бирде
жалғакбай, жасырып турады.
Ийелик сеплигипин ашық жалганатуғын орынлары:
1. Айтыўшы ушын (сондай-ақ тыцлаўшы шын да) бурын
белгнли болған атлык сөзлерге ийелик сеплигиниц жалғаўы
ашық жалғанады. Мысаллар: уннверситеттиц жайы салынып
болыў алдында тур. Студентлердин жатақханасы салынып
болынды.
Бул гәплердеги ,университеттиц, студентлердин* деген сөзлерле-тиц.-диц, аффикслерн ийелик сеплигиндеги сөзлердиц
бурын айтыўшыға да ҳәм тынлаўшыға да .белгнли унлверситет,
белгили студентлер* уғымларын анлатып, мәнилик, ийелнк
мәннсин айрықша күшейтип тур. Мысалларлы салыстырын:
а. Бердақ көшесинин бойына жақсы ггашлар егилген.
б. Бердактыц .Ахмак патша' шығармасы баска халыкларга
да кеқнен мәлнм болып атыр. Бул еки гәптин бнриншисинде
нйелнк сеплигн жасырын (^Бердақ' туринде) тур, оғап ийеликтпн жалғаўын ашык жалғаў да керек емес. Себсбн көше
Бердақтын атына ғана койылған-болғаны, ал Бердактыц тәнҳа
өзиннки (Бердактыц өэи жасап, өзн дүзеткен көшеси) емес.
Сонлықтан бундай жағдайларда ийеликтеги сөэге оныц жалғаўын ашык жалғап, биреўге тәнлик, меншиклик, ийеликлиқ
уғымды айрыкша ныклап көрсетиўди тил практикасы көтермейди. Ал екннши гәпте болса ийеликтин жалғаўы ашык
(шБердақтыца түринде) жалғанған. Себеби ,Ахмакпатша“
шығармасы Бердактын тәнҳэ өзиниц дөретпесн, оныц ийесн—
Бердак.
Солай етип, егер ийелик сеплигиндеги атлык сөз анықлаўшыкын тәнҳа ийесн болып келсе, онда аныклаўышка (яғный
алдынғы атлыкка) нйеликтиц формасы ашык жалғанады ҳәм
оған қарақалпак тилинде логикалық (фразалық) пәт түседи
(яғный ол сөз ҳәм ондағы нйелкктиц аффикси көтеринки тон
менен нығарланынкырап айтылады). Егерде ийеликтеги сөз
әдеттегише улыўмалық мәннде айтылса (сөйтип анықлаўыш
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боиса). онда оған ийелнкгнч жалғаўы анық жалғанбайды (ҳэм
ол сөзге логикалық пәт түспейди де).
'
2. Меншиклн атлықларға, онда да көбикесе адам атларына
ийелик сеплигинии жалғаўы ашык жалғанады. Бнрақбул жағдайда меншиклн атлыклар гәпте конкрет предметти меншиклеп турыўы керек. Мысалы: Төрткүл районынын аўыл хожалык планлары өткеп жылы асырып орынланды. Қаракалпакстаинын орайлык каласы—Нөкис. Ернаэардык үйи—Халкабад
көшесинин бойында.
3. Ийеликтеги аглык сөздип алдында баска аныклаўышлар
келгенде, ийелик сеплигиннн жалғаўы ашық жалғанады. Мысалы: Бизин студентлеримиздин илнмий кружоги бәрҳә ислеп
турды. Усы баланын минез-кулкы жүдә жаксы. Кешегн лекцнянын мазмуны кепшиликти жүдә тан калдырды.
4. Сонын менен бирге ийеликтеги сөзднн кейниндегн
,асты, үсти, арты, алды, жаны, касы, ортасы, иши. сырты*усаган көмекши атлыклар келгенле, ийелик сеплигиннц жалғаўы ашык жалғанады. Мысалы: Кроватьтын астында, столдын үстинде, совхоздын ишинде, каланын сыртында үйднн
алдында ҳәм т. б.
.Столдын үстинде“—каракалпак тилиндеги бундай дизбеклерге тутасбир сораў койылып, гәтин бир ағзасы деп каралалы.
5. Ийелик сеплнги ис-ҳәрекеттин ийеснн, нәтийжесин
билдирип те келеди; егистин басланыўы, пахтанын гуллеўк,
конаклардын келкўи, делегатлардын кетиўи,
Ийелик сеплигннин яшық жалғанбайтуғын орынлары:
а) ийеликтеги атлык сөз айырым конкрет предметти емес, ал
әдеттегише, жай, улыўмалык кгсийетке ийе болған предметти
анлатып келгенле, ийеликтин н.әлғаўы ашык жалғанбайды.
Мысалы: студентлер коллектики, комсомол билети, өндиркс
алдынгылары, илим кандидаты, нлимлер академиясы т. б.
5) ийелик сеплигиндеги атлыклардын кабатласып (дизбеклесип) келетуғын жагдайларында, стильлик жағдайларға бола,.
ийелик сеплнгинин жалғаўы ашнк жалгакбай, түснрилип қалдырылады. Мысалы:’ Университеттин студентлери көшегежыйналды. Универснтет студентлеринин жәмийетлик жумысларга
катнасы жаксарды. Бул сонғы гәпте .учиверситет студентлерннин катнасы* болып, „университет* сөзиндеги ийеликтнн-шнч
аффиксиннн түсирилип айтылыўы ықшамлы болып тур. Бул
жгд-дай карақалпак тилинде, онын аўызеки ҳэм жазба формаларында кен актив ушырасады. Улыўма, каракалпак тилинде
«Бердақ шыгармалары, китап мазмуны, суў а»ысы“ усағаи
сөз дизбеклеринде нйелик сеплигинин жалғаўы жалғанып та,
жалғанбай да қолланыла береди. Бирак бундай дизбеклерде
ийелик сеплигинин формалары ашық жалғанып, „Бердақтын
шығармалары, китаптын мазмуны, суўдын ағысы“түринде
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колмнылғаны м а к у 'улады. Ал .мал саўдасы, китап базары,
пахга майы, 1*.«моай шәҳәри, Нөкис каласы, Хожели районы* усаған дизбеклерде усылай болатуғыны ийеликтеги сөзлерге оныц жалғаныўыныц ашык жалғанбай, жасырын келнўи
колайлылығы өзинен-өзи белгили болып тур. Себеби вкитаптык базары“ болып айтыўды тил нормасы көтермейди. Себеби бул днзбеклерде, жокарыда көрсетклип өгилгениндей,
белгилиликке қарағанда белгисизлик (улыўмалық, яғный конкретсязлик) биринши орында турады.
§ ‘ 9. Б4РЫ С СЕПЛИГИ

Мағанасы жағынан бул сеплик тийкарынан ис-ҳәрекет бағдарланған объектти (яғный адамды, орынды ямаса баска да
предметлерди) билдиреди. Барыс сеплиги кимге? неге? сораўларына жуўап берип келип, гәпте тийкарынан қыя толыклаўышлар хызметин аткарады. Сонын менен бирге барыс сеплигнндеги атлыклар қайда? қаяққа? сораўларыка жуўап
берип, ҳәркыйлы пысыклаўышлардын (орын, ўакыт, себеп,
мақсет) хызметин аткарып келиўи мүмкин.
Барыс сеплигиндеги сөзлердин атқаратуғын мәнилери ҳәм
синтаксислик хызметлери мыналардан ибарат;
а)
Барыс сеплигиндеги атлык сөз ҳәрекег бағларланған
объекттн (адамды ямаса баска предметлерди) билдирип, кимге ? я неге? сораўларына жуўап берип келип, толықлаўышлар хызметин аткарады. Мысалы: „Атқа (неге) жем берилди.
Перзент керекдур жигитке (кимгеё)
Алынбай санға —есапка (неге),
Шыдай алнай көп азапка (неге),
Нэлет айтып бийинсапка (кимге),
Шуулағанлар вткен екен (Бердақ),

б) Қайда?якя қаяққаУ, қай жерге? сораўларына жуўап берип келип, ҳәрекет бағдарланған мәканды, белгили бир
орынды билдиреди ҳәм бупдай жағдайларда барыс сеплигиндеги атлықлар орын пысықлаўышлар функциясын атқарады'
Мысалы: Совхозларға (қайда?, ўақ. пыс.) аўылхбжалык машиналары жөнеп кетти. Университеттин акт залына (қайсы.?)
студентлер жыйналады. Аўылға (қаяққа?) баратырмыз, Поезд
станцияға (қай жерге?) жакынлады.
в) Барыс сеплигнндеги атлык сөз ис-ҳәреқеттин максетин
анлатып келип, неге? не ушын? не мақсетке бола? дегенге усаған сораўларға жуўап берип, гәпте мақсет пысықлаўышлар хызметин аткарып келеди. Мысалы, ол университетке
окыўға(«е мақсетке бола?) келген. Отынға бола (не ушын?)
-тоғайға тележка жиберилди. Қаншайым бир жумысқа (не
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мақсет пенен) келген-ғой. Совхозларға жәрдемге? (неушын7)‘
келдик,
г) Ўақытлык уғым билдиретуғын атлық сөзлер барыс сеплигинде келгенде, белгнлн бир мәўлетти, белгилн бир ўакыт
кесчндисин анлатып, цаш ан? қанша ўақытқа/ усаған сораўларға жуўап берип, ўакыт пысыклаўышлар хызметнн де аткарады. Л\ыс: Бнр айға (қанша ўақыт?) командировкаға
жибепилди. Практика еки ҳәптеге (қанша ўақытқа?) кыскарылды. Ушыў 6 саатқа (қаншаға?) тоқтатылды.
д) Варыс сеплигиндеги атлықлар уксаслыкты, эквивалентлнктн, предметтиц баҳасыи да аглатып келеди. Мысалы:
Нәресгеге (кимге?) гсаған адам. Көмекбай дайысына (кимге?)
усап тура калған. Пахта алтынға (неге?) барабар. Гарнитур
мын сомға (каншаға.') алынды.
е) Барыс сеплиги жалғанған сез сол предметтин мол, бай
ямаса кемнс, аз екенлигин де анлатып келеди. Мысалы: Бизиц
елнмиз пахтаға бай. Ранон көп жер ресурсларына ийе. Көп
гана капита.-гстлик еллер нефи-ке жарлы. Революцкядан
бурын мийнеткеш халык азатлыкка зар болған.
§ 20. ТАБЫ С СЕПЛИГИ

Табыс сеплигнниц мағанасьг ис-ҳәрекеттиц тиккелей объектин анлатяды. Сонлықтан табыс сеплигиидеги сөзлер кимди? нсни? сораўларына жуўап берип, гәпте тийкарынан туўратолықлаўыш хызметнн аткарады. Табыс сеплигинде турған
толықлатышгыц баянлаўышлары бәрҳә дерлик аўыспалы фейиллер болып келеди. Мысалы: Республикамызда бириниш
болып егисти Нлликкала районы баслады. Отынды шапқанга
жаҳтыр, малды тапқанға бактыр т. б.
Табыс сеплигинин тпйкарғы мәнилери хшналар:
Табыс сеплнгиндеги атлыклар ҳәрекет бағдарланған адамды, предметти ямаса баска да объектти билдиреди. Мысалыг
факультеттин комсомолецлерн Марзтты (кинди?) секретарь
етип сайлады. Достынды (кимди?) еглеме, жолдан қалмасып.
г.йелик сеплигнндегн атлык сөзлерге усап, табыс сеплигиндеги сезлерге де онып жалғаўы гейде ашық жалганады,
гейде жалғанбай, жасырын турады. Мәселен:
Бизлер экзамен тапсырдық. Бизлер экзаменди тапсырдык.
Егер предмет сөйлеўшилерге (ҳәм сондай-ақ тыцлаўшыларға да) бурын белгили болса, онда табыс сеплигинин жалғаўы ол сөзге ашық жалганады. Ал, егер айтыўшы улыўма
предмет ҳаккында жаллы айтса, нғный оныц „тап кайсы предмет“ ехенлигине итибар бермей айткан жағдайда, онык жалғаўы ашык жалғанба^ жасырын турады, Мысалы; Бизлер машина көрлик—Бизлер машинаны көрдик. Бириншн гәпте сөз
кандай болмасын жалпы маи!ина ҳаққында болып тур, айтыў-
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•шыға (ҳәм тыклаўшыға да) бул машина белгискз. Ал еккн*
шк гоптеги .машинаны* болып айтылыўы—бунда айтыўшыға
(ҳәм тыцлаўшыға да) бурын белгили, конкрет.тап сол машннаны* айтып отыр.
Солай еткп карақалпак тнлинде табыс сеплигиниц жалғаўы
төмсндегн жағданларда ашык түрле жалғакады:
а) Меншикли аглыклар ямаса беглкк алмасыклары табыс
сеплигннде келгенле. онын жялғаўы жалганады. Мысалы.
Әбдикеримди универснтетке кабыл етгн. Сени универсигет
41нженер-экономист етип таярлайды.
б) Табыс сеплигиндеги сөзднц алдында баска сөз шакапларынан болған аныклаўышлар келгенде, онын жалғаўы ашык
жялғанады. Мысалы: Мен бул кисини бурыннан таныймаи. Бүгингн жумысты ертенге калдырма. Кешеги китапты жаксылап
окып шыгыў керек.
в! Гэп ишинде табыс сеплигиндеги сөз бенен фейилдеи
болган баянлаўыштын аралыгында баска сөз келгенде, оныц
жалғаўы ашык жалғаналы. Мысалы: Малды тапкаиға бактыр,
отыкды шапкакға жактыр.
г) Сондай-ак табыс сеплнгиндеги сөздин алдында келбетлик фейиллерден болган аныклаўышлар қатар айтылғанда, оныц
жалгаўы ашық жалгакады. Мысалы;
Өткнзбей ушкан кустарды,
Корғап езилген досларды.
Бирге урынған душпанларлы
ПыТ-шыт кылган Клнм-батыр. (С. Нурымбетов)

д) Табыс сеплигинде турған сөз тартым формасында келгеиде, оныц жалғаўы ашык жалғанады. Мысалы:
Советтнн бузбакшы әлил ныэамын,
Куллыкка салмакшы еркин адамын,
Урынған елиие жаўыз гнтлерлин,
Бнраяўеыз курытаыыз тамаиын (С. Нурымбетов)

е) Сөздиқ өзи кайталап айтылып, алдынғысы атаў сеплигинде, кейингиси табыс сеплигинде келгенде ямаса туўры
толыклаўышты баслаўыштан айырып таныў зәрүр болған
жағдайда. табыс сеплигннин жалғаўы сөзлерге ашык жалғанады. Мысалы: Балыкшы балыкшыны алыстан көреди.
Жүкти туйеге я түйени жүкке әкелмейди. Түйени жел
ушырса, ешкини аспанда көр (Халиқ мақаллары). Чайды
апам ишти. ,А к алтынды алтын коллар дөретеди*.
ж) Гәп ишинде табыс сеплигинкн формасында бнрнеше
биргелкилн толыклаўышлар келсе ямаса еки бнргелки толыклаўышлар-ак ,ҳәм “ .менен* дәнекерлери менен байланысып
қолланылған жағдайларда, табыс сеплнгинин жалғаўы дэслеп*
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килерице жалғанбай, тек соцғысыиа ғана жалғана кояды. Мысалы: Әўезмурат пенен Бггдулланы алып, тоғайға отыпға
кегти.
§ 21. ШЫҒЫС СЕП/.ИГИ

Шығыс сеплигиндеги сөзлер кимнен? неден? қаадан?.
қай жақпган ? сораўларына жуўап берип, ис-ҳәрекегтин шыкқан предметнн, орнын бнлдиреди. Шығыс сеплигиннн тийкаргы мағанасы-усы. Соныц менен бирге шығыс сеплиги баска
да мағаналарды анлагып келе алады. Шығыс сеплигинин гәптеги анла1атуғын маганалары ҳәм тийкарғы аткаратуғын синтаксислик хызмеглери тә мендегилердсн ибарат:
а)
. Шығыс сеплигиндеги сөзлер ки.ннен? недене соряўлярына жуўап берип, ҳәрекст шыккан предметти билдиредк
ҳәм буидай жағдайда кыя толыклаўыш хызметин агқарады.
Мысалы; Синтетикадан (неден?) ҳәркыйлы затлар өндирнледн.
Жаўластырмак жаўшыдан (киннен?), дослзстырмак елшиден
(кимнсн?) (халық мақалы).
б) Шығыс сепшгиидеги атлык сөзлер қайдзн? сораўыча
жуўап берип келгенде, ис-ҳәрекетгнн шыққан орнын билднреди ҳәм гопте орын пысыклаўышлар хызметнн атқарады.
Мысалы: Лўылдан (қайдан?) княтырмыз. Стадионнан (қайдан}) кайттык.
п) Бнр предмет екинши бнр прздмет пгнен салысгырылғал
сөз (предмет) шығыс сеплигинде турзды ҳэм ким нен? нзден? сораўларьна жуўап берип, гопте қыя голыклаўышлар.
хызмегии атқарады. Мысалы: Птхга алтызнан қәдирлн. Сынап
шойыинан аўыр. Шнйрип сэз палдаи татлы г. б.
г) Шыгыс сеплиги предметлердиц неден нсленгеиии бнл*
днредн ямаса баска биргелки предметлердиқ шығыў дереги
шығыс сеплигиидеги сөз болып табылады ҳәм ол неден? сораўына жуўап берип, гәпте толықлаўыш хызметнн аткарады.
Мксалы: Пахтадан гезлеме, май, жем өнднрнледи. Жай пнскеи гсрбиштен салынды, фуидамеит бетоинан қуйылды.
д) Шығыс сеплигиндеги сөз предметтиц жекелеиген баҳасын биллнрип те келедп ҳом неден? ямаса қаншадан? сзраўларьн1ын биреўине жуўап берип, гәпте сан-мелшер пысыклаўыш хызмегин атқарып келеди. Мысалы: Таўыкларбессомнан (нешеден?) алынды. Лғашлар он сомпан сатылды.
е) Шығыс сеп.шгиндеги сөз путин предметтин үлесин де
бплднрнп келедн ҳәм гэпте туўра толыклаўыш ўазыйпасын
аткарады. Себеби бундай жағдайда толыклаўышларды (шығыс ссилигнндеги сөзлерди) басқарып келетуғын фейиллер аўыспалы фсйиллер болып келедн. Мысалы: Наннан жециз, чайдак
ишицнз. Отыннан жағыцыз. (Бунда .наннын, чайдыц, отыннык
борнн емес, ял белгнлн бнр бөлегии .жеў-ишиў, жағыў* иэзерде тутылады).
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§ 22. О Р Ь !Н СЕГ1ЛИГИ

Орын сеплигнвдегн сөзлер кимде? неде? қайда? қай
ж ерде? сорауларыка жуўапбере келнп, ис-ҳәрекеттич орнын,
«әканын бнлдиреди, гәпте түрли синтаксислик хызметлер
•аткарады.
Орын сеплигинин аилататуғын тийкарғы мәнилери ҳәм
синтаксислик хызметлери мынадан ибарат:
а) Орын сеплигиндеги атлық сөзлер кимде? неде? сораўларына жуўап берип, ҳэрекет бағдарланған қыя объект ямаса
белгилп бир предметтин, қубылыстыц турған якк жайласкан
орнын билдиреди ҳәм гәпте олар кыя толықлаўышлар хызметин атқарып келеди. Мысалы. Бахтиярда (кимде) қызықлы
кптаплар көп. Бул шығармада (неден?) заманласларымыздық
турмысы ҳәр тәреплеме қызықлы сүўретленген. Алтын отта,
адам мийнетте белгили.
б) Қайда? қай жерде? усаған сораўларға жуўап берип
келип, орын сеплигиндеги сезлер ис-ҳәрекеттиқ орныи билдипедн ҳәм гэпте орын пысықлаўышлар хызметин аткарады.
.Мысалы: Киоскте (қайда-) жана китаплар сатылып атыр. Университетте (қайдл?) ҳэўескерлгр кружоги, джаз оркестри
нслеп тур.
в) .Арасында, қасында, жаньшда, ишинде, үстинде, астында, бойында" усагап орын сеплиги формасында келген көмекши атлык сезлер өзинен алдынғы ийелик сеплиги формасындағы (ийедиктиц ашықҳәм жасырын формаларыида да) сөз
бененқосылып ис-ҳәрекеттин белгнлн бир орнын, мәкан-жайын билдиреди ҳәм гәпте ҳәммесине бир сораў (қайда? қай
жерде?) қойьглып, гәпшн бир ағзасы (орын пысықлаўыш)
егип кзралады. Мысалы: Мийўе ағашларыныц арасында алманын бир неше жана сортлары бар. Жолдын бойында декоратив ағашлар ырғалысып өсип тур. Аўыл арасында (қайда?),
сл тиинде (қайда) аўыз әдебиятынын ҳәрқыйлы түрлерн
көплеп ушырасады. „Правда11 совхозыныц көпшилик бөлим
ҳәм бркгадалары таў етегинде (қай ж.ерде?) жайласқан.
4.
,К үн, түн, ҳапте, ай, жыл, саат“ усаған ўакытлық уғым
анлататуғык атлык сөэлер орын сеплигинде ўакытлык катнасларды бклдиреди ҳәм қашан? қай ўақытта? усаған сораўларға жуўап берип, гәпте ўақыт пысықлаўышлар хызметпн
аткарады. Мысалы: Ҳәптеде бир мәртебе семинар болады. Өткен айда (қашан?) студентлердин жәмийетлик жумысларға
қатнасы айрықшаболды т. б.§
§ 23. СЕПЛИКЛЕРДИЦ ТИРКЕЎИШЛБР МЕНЕН ҚОЛЛАНЫЛЫЎЫ

Атлықлардын грамматикалық қатнаслары ҳәм сйнтаксислик
хызмвтлерн тек сеплнк жалғаўларынын формалары менен ғана
емее, оонын менен бнрге ткркеуишлер де атлыкларға тирке*
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лип келип, ҳэркыйлн грамиатикллык катнасларды билдиреди
бир нешше сиитаксислик хызметлердн атқарады. Тиркеўишлер тек сепликлер менен ғана колланылады.
Тиркеўишлер сеплик жалгаўларынын кейнинен тиркелип
келпп, олар сепликлерднн мэнилерин толықтырады, оларгз
үстече мәни жүклейди, сеплик жалғаўларынын мәнилерин
аныклайды,
конкретлестиреди. Сепликлер сан жяғынан аз
ечес ҳәм олар ҳәр қыйлы грамматикалык қатнасларды бнлднредн. Қар-,қалтқ тилинде тиркеўишлер атаўыш сөзлердин
кейнине тиркелип, көбинше бөлек жазылады ҳэм өзлери тиркелген алдындағы сәз бенен қосылып, гэпте бир агза деп
каралады ҳәм бир сораўга жуўап бередн.
Қарақалпақ тилннде тпйкарынан атаў, барыс, шығыс сепликлерилнц өзлерине тийисли тиркеўишлери болады.
Атаў сеплпгининтиркеўишлери: умын. арқалы. ҳаққы ндз. ж и а н д е. туўралы, саиын, бойынша. менен, бенен,
пгнен. Вул тлрке/ишлер ата/ сеп (нпшдеги сөзлерге тнрке,
л:ш келнп, ҳәркыйлы грамматикатык қатнасларды (мақсетлнкбиргелнк, б:п нэрсе жэнилде ҳәм т, б.) бллдиреди.
Атаў сепллгиндегн сэзлер мепен тиркеўишлердиц шығаратуғын мэнилери ҳәм аткаратуғын синтаксислик хызметлернҳәртүрли:
1. Атаў сзптигиндеги адам атларынын кейнине „менен,
беяен, пенен“ тиркгўншлери тиркелип, ким менен? сораўыпа жуўап берип, адам ҳақкында айтылған биргеликлнк уғым
бнлдприледи ҳамгәлте толықлаўыш хызметин атқарады. Мысалы: Ректор стгдентлер мекен (ка члср ненен?) гүррицлести.
Муғаллнм окыўшылар менсн (ким.гер менен) сәлемлестн.
Сасшы адамлар менен (ки.нлер менен) ислеседи. Адам-адам
менен (ким менен?) адам
2. Атаў сеплипшдеги баска предмет атамаларыкыц кейннне менен, бенсн. пснен тиркеўишлери тнркелип келип, не
мепен? сора/ына жуўап бергенде, ҳэрекет исленген қүрал, әсбап анласылады, яғный ҳәрекеттиц не ыенен исленгеилиғн бнлдириледи. Мысалы; Пахга машинаменен (не менен?)
терип алыпды. Айдалған жерлер мала менен (не менен?) еки
рет басылды. Доклад қәлем менеи (не менен?) жазыллы.
АТЛЫКЛАРДЫЦ ЙСАСАЛЫЎЫ

Қаракалпақ тилинде атлық сөз шакабы яғный атлықлар
топарына кирегуғын сөзлер жаца сөзлер есабынан толығып,
тез байып отырады. Бул жағдай, тнйкарынан, атлык сөзлерднц өзлеринен ҳәм атлықтан баска сөз шақапларына жататуғын
сөзлерден атлық-жасалыў есабынан болады.
Атлықлардын жасалыўы да, баска да сөз шақапларындай,
тилимизде бурыннан бнр кәлиплескен сөзжасаў усылларыныц
жәрдеми аркалы жүзеге асады. Басқа да түркий тиллери сыя59
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лы, карақалпак тнлинде аглықлар, тийкарынан, еки усыл арқаты жасялады.
Аффиксация усылы яғный сезтүбиринеатлык мәни келтирип шығарыўшы аффнкслер жалғаў усылы. Бул усылды
тил илиминде морфологиялық ямаса синтетикалық усыл деп
те атайды.
2. Синтаксисллк усыл яғный сөзлердиц бирнгиўн ямаса
сөзлердиц қосылыўы аркалы атлықлардын жасалыў усылы.
Бул усылдч тил илиминде аналитикалық ямаса сннтаксислик
усыл деп те жүргизедн.

/

§ 24. АТЛЫҲЛАРДЬЩ МОРФОЛОГИЯЛЬЩ УСЫЛ АРҚАЛЫ
Ж АСАЛ Ы ЎЫ

Карақалпак тилпнде, басқа да түркий тнллериндегн сыяқлы, жана сөз жасаўдын ец тийкарғы усылларынан бири морФ о л о г и я л ы қ усыл болып табылад^оМорфологиялық усыл
менен яғны.1 аффиксация усылы меаен атлықлар жасалғанда,
сөзтүбирине ямаса дөрепди түбирге атлык жасаўшы арнаўлы
суффикс жалғаў арқалы жана дөренди атлық сөзлер пайда
болады.
Атлық жасаўшы аффнкслер карақалпақ тилннде де сан жагынан оғада көп, олар тилимизде қолланылыўы жағынан бәри бирдей емес: биреўлери жүдә актив ҳәм кец коллапылады;
ал гейпаралары сийрек ҳәм тар көлемде ушырасады. Атлық
жасаўшы аффикслер усы жақларына карап, „өиимли аффикслер* ҳәм *өнимсиз аффикслер" больш екиге белинеди.
Карақалпак тилипде атлык жасаўшы суффикслердин биркатары атаўыш сөзлерден (яғный атлык сөзлерднц өзлерипен,
келбетлик, санлык, алмасық ҳәм сондай-ак еликлеўиш, модаль
сезлердеп де) атлык жасаўшы суффикслер болып келсе, биркагары фейиллерден атлық жасайтуғын суффикслер болып келеди. Суффикслердид усындай қәсийетлериие карап, атлыклардық суффикслер аркалы жасалыўын „атаўыш сөзлерден
жасалған атлықлар* ҳәм «фейиллерден жасалған атлықлар*
деп екнге бөлип қараўға да болады. Фейнллерден атлық жасалғанда атлық жасаўшы суффикслер тиккелей фейиллердиц
буйрык мейил формасына ғана жалғанады. Себеби фейиллерде буйрық мейил формасы түбирге ямаса дөренди түбирлердиц өзлерине сай—теқ келеди. Ал басқа сез шақапларынан
аглықлар жасалғанда суффнкслер түбир сөзлерге де ҳәм сондай-ақ дөренди түбирлерге де жалғана береди. Сонық менен
бирге бир түбир сөзге дөрендн атлык жасаўшы тек бир суффикс жалғаныўы да ҳәм сондай-ақ бирнешше суффикслер
жалғаныўы да мүмкнн.
СолаД етнп қарақалпақ тилинде түрли атлыклар жасаўшы
суффикслер арқалы бир түбирден бирнеше жақа сөз 'лйда
60
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етнўге болады. Мысалы; Ж аз—жазыў, жазыўшы, жазыўшылык. жазба, жазыспа; бас—басшы, басшалык, баслаўыш, бас—
баспа, басқыш, басыў, басым. Егерде сөз көп суффикслн болып келсе онда тубнр сөзге суффикслердиц жалғаныўында
белгили бир избе-излик—занлылық сақланады. Мәселен, ан1пы, ан-шы-лык, оқы-ў-шы-лық сыяклы болады. Бул еки мысллда да конкрет кәсип ийесин билдириўши—„ к ш “ суффикси
сөзлерге дәслеп жалғанған, ал жалпылаўшы, улыўма кәснптн
билдириўши абстракт мәни келтирип шығарыўшы—
суффикси оннан кейин жалғанып келген.
Аффикслер жалғаў аркалы атлыклар жасаўда қолланылатуғын атлык дөретиўши суффикслердкн езлеринин бирканша
..гксика—семантнкалық белги—косийетлерике қарай үш группаға бөлинеди:
1. Конкрет атлыклар жасаўшы аффикслер;
2. Абстракт мәнили атлықлар жасаўшы аффикслер:
3. „Субъектив мағана“ ацлатыўшы яғный кишнрейгиўшн
ямаса еркелетиўши мағана ацлатыўшы формалар.
§ 25 КОНКРЕТ АТЛЫКЛАР Ж АСАЎШ Ы АФФИКСЛЕР.

Ҳәзирги қарақалпак тилинде конкрет атлыклар жасаўшы
бир неше аффикслер бар. Бундай аффикслердиц жэрдеми ыепен жасалған атлыкларды өзлериниц семантикалык белгилерине карай мынандай түрлерге бөлиўге болады: а) Адамды,
пг.тгили бир бетти (кзсип ийесин) билдиретуғын атлы»;лар
жасаўшы аффикслер; б) Предметлердиц, курал-сайманлардыц,
елшемлердин атларын ацлатыўшы атлыклар жасаўшы аффикслер; в) Белгили бир орынды ямаса мәкан—жайды билдиретуғын аглықлар жасаўшы аффикслер.
а) Бул группаға киретуғын аффикслердиц ишинде тилимизде
жудә актив ҳәм кен қолланылатуғык өннмли аффнкс болыпшы-ш.и аффикси саналады. Бул аффикс аркалы, тийкарынан.
шүТылланыўшы (а^ш ) мәниси ацлатылады. Бул аффикс атаўыш сөзлерге ҳәм сондай-ақ фейилдиц дөренди формаларына
жалғанып:
Түбир сөз ацлатқан предмет яки нс пенен шуғылланыўшы
адамды ацлатады: акшы, балыкшы, суўшы, етикши, темирши. тракторшы; т. б.
Түбир сөз ацлаткан иредметке, иске, жәмийетлик шөлкемге тийнсли, соған жататуғын адамды ацлатады: Ленинши,
колхозшы, бозшы, стахановшы, көпмыцыншы, Мойнақшы,
т. б.
Түбир сөз ацлатқан сапа—кэсийетке, минез—кулыкка ийе
болған адамды ацлатады: ойыншы, тамашашы, урлыкшы,
өгирнкши, өсекшн, тәўекелши, прогулшы. т. б.
Ис-ҳәрекет мәниснн билдиретуғын ямаса мазмуны жағынан
ис-ҳәрекет пенен байланыслы болған сэзлердиц кейнине жалӨ1
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ғаиып, ис-ҳәрекетти яки ўачыЛпаны атқарыўшы адачды аилатады: окытыўшы, теримши, бояўшы, каралаўшы, аклаўшы,
жарысыўшы, барлаўшы, т. б.
Бул аффикс айырым жағдайларда тиккелей фейнл түбирлернне жалғанғанда белгили бир адамды емес, ал предчеттн
де аилатып турады: тамшы, сүйинши;
-кер гер-кеш аффикслери мәнилери жағынан жоқарыдағи-шм-шв аффиксиниц анлатқан мэнилерине жакын. Бүл
аффикслер арқалы жасалған атлыклар да көбинесе белгили
бнр кәсип пенен шуғылланыўшы адамды бклднрип келедн:
хызметкер, зергер, пидакер-(лик), арбакеш, салыкеш, насыбайкеш, қэлемкеш: т. б.
•ман бан аф|знкслерн тубир ямаса дөренди түбкрден анлатылған предметтн сақлаўшы яки сол объектке караўшы
адамда ацлатады: каразбаи, бағман, жылкыман, дэрўазаман,
калтаман, т. б.
■ паз аффикси түбнр ямаса дөрснди түбпрден ацласылған
предмет пенен көп шуғылляныўшы якн сол предметгн дөретиўшн, сол иредметти сүйиўшн адачды анлатады: аспаз, билимпаз. маскарапаз, өнерпаз, ойынпаз, кумарпаз; т. б.
дас,-дсс, лас-лес аффикслери. Бул аффикслер өзлеринин
шығаратуғын мәннлерн жағынан бирдей, яғный булардыи
ҳәмчесн де ортаклык, шернклпк. бнргелнклнк мәнилерин анлатыд келеди. -дас дес формалары ҳәзнргн қаракалпак тилниде белпми сандагы сөзлерде ғана ушырасады: жолдас,
карыидас, курдас, кундес. Ка^ған жағдайларда-ляс-лег' формалзры жалғанады. аўыллас, ўатанлас, коксылас, заманлас,
курбылас, кеўиллес. пнкирлес, идеялас, сырлас, курдас т. б.
-дар аффиксн түбир сөзде ацласылған предметке ийе болған адамды ацлагады: Әмелдар, белдар, енимдар, өлимдар,
ҳасылдар, карыздар т.б.
•пурыш аффпкси түбир сөз аркалы аиласылған предметти
сатыў менен шуғылланыўшы адамды билднредн: чайпурыш.
отынпурыш.
-хор аффнксн түбнрден
дөренди түбирден анласылған
предметти (азык-аўкат ҳәм басқа предметлерди) зыят муғдарда жумсаўшы адамды «ки сол предметлер менен шуғылланыўға бейнмлиликти анлатып келедп: чайхор, жемхор, жалачор, парахор, канхор, аракхор, т. б.
Жокарыда атап өтилген -гер-кер, -кеш-дар, -пурыш,
-хор аффикслерн тийкарыиан шығысы жағыпан парсы тнллеринек кнрген жеке түбир сөзлер (көпшилиги фейпллер) ^болып, олар ҳәэнрги карақалпак тилинде жана сөзлер жасаўшы
аффикслер катарына келип косылып отыр.
Сонын менен бирге каракалпак әдебнй тилинде совет—
интернациональ сезлер составында колланылып, адамды, белгилн бир кәсип ийесин анлатыўшы атлықлар жасайтуғын аффикслер де ушырасады. Олар мыналар:
62
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И сп я()Ьаксн т\г5фт,еч якн дчргнди түбиртен ацласылған
ире.тметке, шөлкемге, агымга бзйланысы, карым-катнасы болған адамды, кәсип нйеснн аклататуғын атлыклар жасайды:
марксист, гүманист, машинисг, матерналист, коммуннст,
соииалист, журналисг, активист г. б.
-як аффнксн түбирден яки дөренди тубирден ацласитған
предметке, белги—к?снйетке катнасы бар адамды анлагатугын атлыклар жасайды: академик, химик, ботаник, лирнк,
критик т. б.
■ ор аффикси тубирдеи якн дөреидн тубирдеи ацласылғаи
предм етке байлаиыслы болган адамды анлататугын дөрендн
тубирден аглыклар жасайды: агигатор, оператор, сенатор,
губериатор, комментатор. т. б.
ион-ер аффмкси түбирден яки дөренди тубирден анласылғзн предметке байланыслы болған кәснп ийесин ямаса
адамньгн ўакыя яки предмегке бо.чған катиасып бнлдиретуғын
атлықлар жасайды: революиионер, селекнионер, коллекиионер, 7.1Илнцнонер т. б.
-ант.-ент аффикслерн түбирдсн якн дөреиди түбнрден
аиласылғап предметке катнасы бар атлықлар жасайды: аспиракг, асскстент. диссергант, сккупант, докторант, т. б.
Кейинги—ист, ик, ор. ион, ер, ант-ент аффнкслернне
байланыслы мыпа жағдайды айрыкша кврсетип кегнўге туўра
келедн. Бул аф|шкслер өзлери колланылған совет—интернациональ сөзлердин составында ғана келедн, каракалпак тилнндеги бурыниаи княтырған тупкиликли сөзлердан де кейииине
жалғанып, жана мәнили атлык сөзлер жасай злмайды. Сонлыктан бул аффнкслерди сол баска тиллердец кирип келгенде
тиллерднн (анығы. рус ти.гиниц) көз кэрасынан сол өзлери
келген сөзлердин ғана мэннли бөлеклери деп карап, сол өзлсри келген сөзлгрдиц состаеында ғана жеке аффикслер болып есапланғаны макул болады.
б) Предмеглердни, қурал-саЧманлардык, буйымлардыц атларын анлатыўшы атлықтар жасаүшы аффикслер:
Бул топарга жататуғын аффикслер фейил түбирнне жалгаиып, курал-жарак. инсгрумент агларып анлагатуғын аглыклар жасайды: сызғыш, сүзгиш. кырғыш, туткыш, кыскыш,
басқыш, таргкыш, шөккиш, карсегкиш .т. б.
ма-ме, ба-бе, па-пе аффнкслери фейнл гүбирлериие жалғапып, фейиллерден ацлатылған нс-ҳәрекег пенен байланыслы болғап предмег агамаларып жасайды. Бул аффикслердин
жәрдеми менен ҳәр қыйлы мәнилеги атлықлар жасалады:
я) бепгилц бир орынды, бэлгнли бнр предмет жайласқаи мәканды .билдирегуғыи атлыклар жасайды: басгырма, айланба,
салма, бөлме, көргнзбе; б) азық-аўкаг агамаларын билдиретуғыи атлықлар жасайды: жарма сүзбе, катлама, кеспе, куўырма сорпа), туўрама; в) буйым атларын анлатагуғын атлықлар жасайды: түйме, дизбе, илме, тиркеме; г) аўырыў ат-
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лэрин ачлагатуғын аглыщар жасаЯды: терлегпг, ысыгпа, кышы.ча, бөртпе, тутлыкпа, ушпа, жамаилатпа; д) белгили бир
уйым, жәмийетлик шөлкем агаиаларын анлатагугын атлыклар
жасайды: баскарма, бирлеспе, отырыспа т. б.
-м ым-им аффнкси түбир яки дөренди түбирден анласылғаи нс-ҳәрекет процессин ямаса ис-ҳарекег нәгнйжесинде
пайда болғач предметти анлзтатуғын аглықлар жасайды: басым, өркм, жутыи. жем, тутым, билим, пишим, келисим, дизим, шакырым. сүрим, кашырым.
-ц-ық-ақ аффнкси түбир нки дөренди түбирден анласылғап
ис-ҳәрекег нәтийжесннде пайда болган ямаса сол ис-ҳәрекег
пенен байланыслы болған предмегти ямаса ҳәрекет процессинин атллрын билдиретуғын атлыклар жасайды: жыйын, жаўын
егин, тогин, саўын түйкн т. б.
-ғы-ги-қы ки аффикси. Бул аффикс фейнл түбирлерипе
жалғанып, буйым, курал-жарақ агамаларыи жасайды: жонғы,
сүрги, уйгкы. тепки. түргки, керги, тарткы, баскы, шанышцы
-қ-к ық-ик. ақ-ек аффиксн фейил түбирлернне жалғаиып:
а) буйым-курал атларын аплатагуғын аглықлар жасайды: орак
курак, огак, тарак, гүрек, тәсек т. б.
б) мэкан-жай, орын мәннснн ацлатыўшы атлыклар жасалады: конык, конак. пугақ, жатак, тесик, в) бул аффикстиц
жәрдеми менеп: агак, тилек, салык, көрик усағаи абстракт
манилц аглыклар да жасалады.
-длқ дек аффпкси фейил түбирлерине сондай-ақ елнклеўиш
созлик дорснди түбирлерге жалғанып предметги яки адачпын
анатомиялык мүшесип бнлдиретуғын атлыклар жасайды:
куўырдак, кегнрдек, торсылддак т. б.
-ўыш-ўиш аффикси шығысы жағычан—ў-^ыш, ў--нш түриндеги қоспа аффикс болып, фейил түбирлерине жалганып,
фейилдеи анласылган ҳэрекетти иске асырыўшы курал-әсбап
атларыи бнлдиретуғын атлыклар жасайды: былғаўыш, түйреўиш, желпнўиш, т. б.
- ў ы л аффиксн: караўыл. жасаўыл усаған бнрлн-ярым
сөзлерде ушырасатуғын ески жәие өнимсиз аффикслерден
есапланып, белгнли бнр кәсип ийеснн билдиретуғын атлықларды анлатып келеди.
-мыс-мис-миш аффнксн фейнл түбирлерине жалғанып, түбирде анласылған ис—ҳарекетгиц нәтийжескнде пайда болған
уғымлардынатларык билдирип келеди: турмыс, қылмыс, болмы :, өтмиш т. б.
-а-е аффнкслерифейил тубирлерине жалғанып, ҳәрекет процесснниц нэтнйжесинде жүзеге келген предмет атамаларын
билдиреди: жара, жыра, күйе,
-мақ-мек, бақ бек, пақ-пек нффикслери шығысында
,ма-)-к‘ формасындағы қоспа аффикслер болып есапланып,
олар фейил түбирлерине жалғаныў арқалы конкрет предмет-
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.IV •г.:« I атл<1рл * б.1.иир;ш келодн: жазЗак, оймлқ, куймак
«ллек. батаак, дизбек, ермек, т. б.
-ынды,-инди аффнкслери де шығысыяда „ын-ды* формалл1ынан иайда болған коспа аффикслер болып, ис-ҳәрекет мэтийжесинде пайда болғак дөренди атлыклар жасайды: жуўдиды, кесинди, шегинди, келгинди, косынды, тасланды кыйынды, т. б.
в)
Белгнли бир орынды, мәкан—жайды бнлдиретуғын атпыклар жасаўшы аффнкслср:
Бул группаға кнретугын аффикслер түбир атлықлары :ы I
кейннне жалғанып, тубнрлерде ацласылған предметлер т. рган
«чмаса оларға мол болган, сол предметлер өсетуғын яки ж::са'Ь
туғын мэкан—жай атларып анлататуғын аглыклар жаса »ды.
Бун.ча-) аффикслер катарыма мынадал аффикслер жатады.
-ст а ч -аффикси. Бул аффнкс белгнлн бир халыктыц, мпллеттнд атамасын бнлднретуғып. сондай-ак баска да бирли-пры <
птлыц с^злердик кейшше жалғаныи, сол халықтыи, ммлл.ттлн жасайтуғын яки өсетугыи орнын, территориясын аплатзтуғын атлыклор жасайды. Каракалпакгтан, Казацстан, Түрк•менстан, Өзбекнстан, шөлнстан, гүлистан, т. б,
-.«•ска-аффикси шығысы жағынаи парсы тнллериндегн лексмктык мэиисн бар жеке сәз болыўына карамастан (айыоым
жагдайларда каракалпак аўызеки
сөллеў тнлипде де пул
,х ан а* сөзи өз алдына жске мэниси бар свз ретмнде коллаиылады: Маселен: .ханасы пүтин, төрт ханалы сан‘ , „он тм алы саўсақ“ дегенлерде) ҳәзмрги жазба адебн.1 тилимнздр б>рҳо дсрлик аффикс хызметинде колланылады. Бул аффикс бип
чатар атлык сөзлерге жалганып, сол предмст бар, сол гэрсё
туратуғын мэкан-жайды ацлататуғын дөреиди атлықлар жасалады: асхана, отынхана, таўыкхана, тойхана, кеселханз. иитапхана т. б.
-л ->1 қ-лик, лзқ а}> [)::кслер:г де бнр катар атлық сазчердиц
ке'1шше жатғаны1 келнп, сол предмеглердин сол жерде мол,
көп схеилнгпн аилататуғьн дөрелди атлықлар жасайды: таўлык, торачғыллык, шатляқ. тоғайлыч, камыслмқ, пахтзлык,
ж ү л : п ч к , отлақ, кучлак, таслак, т. б.
С'):1Ы1 менен бирге сопгы ўақытларда тнламнзде актнв ҳэм
■ кен к планылып барагыуғш .гүлзар, ачмззар, пахтазар, лалаза р ч -сағаи счзлердегн сол прсдчетларге сай орынлык мәни
ачлашлагуғьгп дарендп атлықтардыц составыида да аглық
•ж).1 -шы зар а^флксин көриўге болады.
§ 26. АБСТРАК Г МӘНИЛИ ДӨРЕНДИ АТЛЫ КЛАР
ЖАСАЎ111Ы АФФИКСЛЕР

Лбстракт мәнили атлықлар жасаўшы аффпкслер атлык, кел<5стлнк, санлық, алмасык, рәўиш, еликлеўиш, фейил, сондайак модаль соэлердиц түбир ямаса дөренди түбир формаларына
1
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жалғаиып, олардак абстракт мәкилн дөронди атлыклар жасайды.
Ҳазирги каракалпак тнлинде абстракт мәннли атлықлар
тийкарынан алғанда, каракзлпак тилинин өзинин бурыннан бар
сез жасаўшы аффикслери арқалы жасалады.
Ҳәзирги қаракалпак тилинде абстракт мэннлн дөренди атлыклар жасаўшы аффикслер мыналар:
-лық-лик-, аффикси-. Бул аффикс, ҳәзирги қарақалпақ
тилинде ен актив ҳәм қолланыў өриси кен аффикслерден бпри болып табылады. Бул аффикстнн жэрдеми меиен атлыклзрдын өзлерннен, келбетликлерден ҳәм сийрегирек жағдайда
санлык, алмасық ҳәм модаль сөзлерден дөренди атлыклар жасалады. Бул аффикс аркалы қурал-сайман, буйым атларын,
адамнын орнЫн, мәкан—жайьш, дәрегнн билдиретуғын коккрет мәнили атлыклар менен қатар, моллық, бир нэрсеге бейимлик я тднлик усаған абстракт мәннлн атлык свзлер де н:асзла береди. Мысаллар: аталык, аналык, балалык, батырлык
байлыҳ, гедейлик, дуэлык, суўлык, дэрьялык, атлық, келбетлнк, көплик, шөнлик, жазлык, гүэлик, шынлык, жыллылык,
тынышлык, тегнслнк, үлкен.жк, кишилик, бирлик, үшлик,
онлык, жүзлик, азлык, жоқлык, барлык, кереклик, зәрүрлик, т. б.
-шылыч-шилик- аффикси. Бул аффикс арқалы, жоқарыдағы- лық-лик аффикслерн сыяклы, тубир сөэден ацласылған предметтиц моллығы, сол предметтиц дәреже—муғдары,
шама—өлшеми анласылатуғын дөренднатлыклар жасалады. Бирақ бул аффикслер дүзилиси жағынан—қоспа аффикс. ,Ш ы*
лық* туриндеги еки аффикстеи куралган. Шыгысы жағынан
екн аффикстен куралыўына карамастан, ҳәзирги тилнмизде
бирқатар сөзлерге тек бир пүтин аффикс есабында ғана жал* '
ғамады. Мысалы: шарўашылык, дийканшылык, Сағшылык,
пахташылык, егнншилик, молшылык, т. б. -шылық-шилик ■
аффнкси женинде мына нәрсени айрыкша айтып кетиўге туўра келеди: егер шылық-шилик аффикси жалғанатуғын сезлер тек ғапа ,ш ы ' ямаса ,ши* формасы жалғаныў менеи колланыла алмаЛтуғын болса (мәселен: адамшылық, оарханишлық, усаған сөзлердей) әне онда усындай жағдайда оны пүтнн бир коспа аффикс деп караўымыз керек, ал „ацшьыык,
етикшилнк*, усаған сөзлерде
аншы, етикши
сезлери
тек шы-ши аффикслерин кабыл алып, усы кәддинде-ак тилде
колланыла алатуғын болса, енда бул сөзлердеги шы менен
ши өз аллына, лық пенен лик аффикслерин еэ алдына бөлек-бөлек аффикслер деп караўымыз керек.
-гершнлик-аффнкси. Бул қоспа аффикс болып, тийкарынан алғанда ҳал-жағдай, сапа—кәснйег атамаларын анлататуғын дөренди атлыклар жасайды. Мысалы: жаўгершилнк, адамгертилик, жаўынгершилнк, ләмгершилик, т. б.
-ш-б/ш-иш-аффнксн. Бул аффикс өзлнк дәрежелн фейил^
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Лс.рчиларыныц ъсГишне жалгаиыи, адамиыи ишки эчоцнялык
сезим перннин атаыаларын аклататуғыи дөренди атлықлар жасапды. Мысалы: куўаныш, сүйиниш, өтиниш, корккичш,
күйкииш, сүйениш, таяныш, т. б.
-с-ы с-ис аффикслери түбир фейиллерге ямаса двр?н-н
Лейиллерге жазғанып, түбир яки дөренди түбирден анл.чсылг.1н ис-ҳзрекет, ҳал-жағдай, орыи, преамет ямаса ҳәлнГсе
улғаналарыи билдиретуғын абстракт мәнили дөренди ат.и'Клао жасайды. Л\ысалы: айтыс, талас, жүрис, турыс, ут :с
Сатыс, кирис, шығыс, табыс, урыс, женис, т. б.
-ў-&/ў-«ў-аффикслери фейнл түбирлериие жалғанып, ис-.\эрекет, процесс атларын ацлататуғын дөренди атлыклар жасаияы. Мысалы: бояў, жамаў, сөйлеў, сайлаў, жазыў, казьгў.
Оезеў, егеў, т. б,
Жоқарыда көрсетилнп өтилгея аффикслер менен бирге
ҳәзирги жазба әдебий тилнмизде көп ғана совет—интернацноиаль сәэлердиц составында келип, түбирдеи якн дөрецди түСирлен ацласылған предмет түсииигн менен байланыслы болглн аЗстракт мәнилерди билдирип келетуғым атлықлар жасайтуғыи мыпа төмендөги (интернацианаль) аффикслерди де
көрсстип өтиўимиз лазым.
-аэм-тура, аффикслерн. Бул аффнкслер предмет яки ҳәд;п1со гуснниги менен байланыслы болган атамаларды—белгнли бир тәлиймат атын, жәмнйетлик, сиясий, илимий агымлар,
згс-ҳдрекет, ҳал—жагдай, ўакыя—ҳәдийсе усаған маганалзрдаги алсгракт аглықлар жасайды. Мысалы: марксиэм, коммуиизм, дарвиниэм, материализм, демократизм, реализм, т. б.
„Субьектнв магана11 ацлатыўшы, яғный киширейтиўши мапна ямаса сркелетнўши мағана анлатыўшы формалар.
„Субъектив магаиа" билдириўши формалар атлық свзлерднцкейнине жалганыў, субъекттиц басқа адамға яки предметке болған ҳәр қыйлы карым-катнасын билдирнў ушын хызмет
дгқарады ҳом „субъектив мағана* билднриўши формалар свз
взгертнўши ҳәм сәз жасаўшы аффнкслерден өзлерине тон
«чгешеликлери меиеи айрылып турады, Әдетте, сөз жасаўшы
Я|1 |>цкслер сөздиц ҳакыйкат (реаль) мәнисин путкшлей өзгертнп жибереди, ал „субъектив магана* бн.тдирнўши формалар
бэлса жана лекснкалыкмәниси бар таза сөзжасамайды, ал сол
свзге қаидай да бпр қосымша субъектнв мағана береди.
Анш-ырақ айтқанда, субъектив мағаиа билднриўнш формалар
■ езлерн жалғанған снзге эмоциональлык—экспресснвлнк түс
бередн, сонлыктан олар сөйлеўднц көркем ҳәм тәснрлн болыўы ушын хызмет етеди.
Ўлыўма, „субъектнв мағана* бнлднрпўшн формалар тек
■ атлык сөзлерге жалғанып келнўи менен ҳэм өзлери жалғанған сөз!ерлиц тийкарғы лекснкалық мэнисин пүткиллей өзгертип жибермеўи менен жокарыда көрсетип өтилген атлық жасаўшы аффикслерден айрылып турады,
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Бпракта, .субъектив м .ғ.1на* мәнисин бнлднрнўшн формаиы
ө-пше жалғап алған атлык сөз келеми ҳвм т>*рпаты жағынан
сондяП форманы алмаган атлык сөзге караганда ларкм болган
предметти бплдмргенде гана, бул сөзлер өзара маганалық
жагынан парқ стиледи. Мысалы: төбе-тебешик, китап-китапша дегендей.
Карацалпак тилииде „субъектив мағана14 мәнисин билднриүшн формалардан характерлилерн болып киширеЛтиүиш ҳэм
ер елетиушн мағаналар бнлдирнўшн аффнкслер есапляиады.
Киширейтиўши ҳәм еркелетиўшн мағака билдирнушн аффн<слер жалганған сөзлер ҳәр кайсысы вз лексикалык мәнилерине карай косымша рәўнште кишиликтн де билднреди,
ша-ше формасы, Бул форма тубир атлыкларга жалганып»
иредметтин оўелгиспне карагамда кншкене екеилигии аилатады: майжан-майданша, сандык-сандыкша, таяк-таякша, кутыкугыша, даптер-дәтерш е, жулдыз-жулдызша, т. б.
Гейде-ш с-ш *, аффнксн жйлганған сөзлер кишнрейиў маганасьш жойытып, семантнкалык жақтан өзгернўи нэтийжеспнде жана чексикалык мәнн бидднрил кстнўн де мумкнн: вкызылша. найша, гүлше, айша, („Айша* дегел меншнклн адам
пты да усы »айша“ деген ғалабалык атлықтан келнп шыккан).
Бул сезлердеги -ша-ше формалары өзлерннни сөз жасаўшылык {аффиксмнс) косийетин жойыткаи ҳәм соплыктан бундай
атлықлар түбпр ҳом аффнкслсрге ажыралмай, усы турысында
пүтии бнр сөз {атлық) деп каралады.
щ оқ-ш ек-ш ы қ-иш к формалары жанлы предметлерге де
сондай-ак жансыз предметлерге де жалганып тийкарыиан алганда, кишнрсйтнў монилернн, соныц менен бирге гейде еркелети^ мдпнлернк де билдиредн, Мысалы: қулын-кулыншак,
тай-тайыншак, гүди-гүлншек, нлме нлмешек, кап-капшык,
уй-уйшик, кел-келшик, төбе-төбешик, ^уйин-түйнншнк т. б.
Жокарыдағы-ша-и/е форыасыпа усап, шақ-ш ек, шық-шик
форч;мары жалгангаи свэлердпн ншинде де өзлериииц кишнрейтиў ямаса еркелетиўшн маганаларын жоьтып. семантикалык езгерпске ушыраўы натийжесинде жаца лекснкалык мәниге нйе болып кеткенлерн де ушырагады, ОндаП сөзлердпц
кагарыиа: жуткыншак, тулымшак, келиншек, ойь ншык, дегершик, көлшик, усаган сезлердп жаткарыўгп болады. Бул
сезлердстп ш ақ-шек-шық-шик формаларын да сез мэниснн
кнширейтнуиж ямаса сркелетиўшн маганаларьж билднриўши
кәсиеглернн жойыткан ҳәм сонлыктан түбир және аффикслер*
ге ажыралмайтугьш, усы кәддине пүтнн сез дсп карзлагуғын
сөзлерден есаплағаи макул.
алақ-лақ, формасы жанлы предметлерди (кабинесе жан•
лы-жаны}арлйрды) билдмретуғын атлық сөзлердик кейнине
жалғанып келип, кишнрейтнў ҳэм еркелетиў мағаналарын
билдпреди. .К ы з кызалак, бота-бөталак, тай-тайлак. Д ы зы д
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шакалах, дегендегп яшакалак“ тын составиидағы—лақ фор*
ыасы жүд? кишкене, жүдэ жас дегендн ацлатады.
Л-ай-ей форыасы, тийкарынан алғанда, тууысканлык кс*
ркм-катнасты билдиретуғын бирлн-ярым атлык сөзлерднц кеГе
нике жалғанып, еркелетиў мағанасын ацлатып келедн: ағаағай, апа-апай, шёше-шешей, баба-бабай, ата-атай.
Қаракалпак тилинде бул форманын колланылыў өрнсн тар.
ол жокарыда мысалға келтнрнлген белгилн муғдардағы сөзлерде ғана ушырасады. Гейпара тюркологлар бул форманг
ерге замандағы .шакырыў сеплигнннц* калдығы деп караПдг
Усығнн бяйланыслы айырым тилши илнмппзлвр бул формаш
.шнкырыў формасы* (.Звательная форма') деп те атайды.
Гейпирп жагдайларда еркелетиў мяғянасы адамнын кэди;
лн анатомнялык мүшелерни билднретуғын сөзлерднн кейшп
тартым аффчкслери (эдетте 1 бетиниц формасы) жалғаны\
ынан да анласылады. Л\ысали: баўырым. жаным, карар көзим
шырағмм, карагым т. б. Бул сөзлердегн ым-им формасы'1
дакыйкат тартым мәннсин билдирип турган тартым формасг
деп карамай, еркслетиў мпғаиасын анлатып турган .субъектг
мағана* формасы деп караған макул.
Сомыи менен катар каракалпак тилнн де гейпара жагдағ
ларда адям атларын кысқартып айтыў аркалы да ҳэм сон
дай-ак адамнын толык ат-арын кксқартып яки тек дәслепк>
буўынынын кейннне ҳоэирги тнлнмнзде аф(}>пкс ҳалына түсип
кялған .оке* сезнн косып аГ.тыў аркалы ла еркелетиў мағаналары анласылады. Мәселен: Бийбихатша, Бийбнжамал, дегсг
атларды .Бийбиш* леп қыскартып айтып еркелетиў ыаганасын
бнлдиреди: Атамуратты—Атеке, Тазагүлди—Тазаш, Жығагүлди—Жығаш деп айтыўда усы адамлардын толык атларын
кыскартыў аркалы оған еркслетиў маганасыи бериў ушын нсленген.
§ 27. АТЛЫ КЛАРДЫ Н СИНТАКСИСЛИК УСЫ Л
Ж А СА Л Ы Ў Ы

АРКАЛЫ

Еки ямаса оннан да артык сөзлердцц бир мәннлнк кәлнпке
бнриктирилип бнр предмстлнк магаианы ацлатып келиўине атлықлардыц синтаксислик усыл аркалы жасалыўы делинедн.
Сиитаксислик усыл арқалы қоспа, составлы, жуп ҳом кыскарған аглықлар жаса.тады.
§ 28. КОСПА АТЛЫҚЛАР

^ Д к н ҳәм ениан да артык сөзлердиц мэннлик ҳәм граммл. ыкалык жактан өз ара бир-бнрнне органикалық тығыз косылыўы аркали жасалған
кпгп1 атлыкдзр т п ч и е т ҳ Коспа атлықты пайда стиўшн компонентлер арасындағы синтакснслнк байлаиыс ҳэлснреген болып, олар бир тнйкарғы (бзс)
пэт пзлеч айтылады.
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Қоспа атлык составынл.ағы свзлердиц дәслепкнсн көбинесе
кейивгисин түсиидирнп (анықлап) келеди. Бунда мынадаЛ
мағаналык қарым-катнаслар жүзеге келеди:
! . Бнриншн коыпонентке екиншн компоненттин караслы
екенлигн, оған тийислн, онын бнр түри екенлиги билдирилели: аяк кийим, кол орамал, астакта, малкора, т. б.
2. Екиншн компоненттин бириншиден ацласылған орынга,
ыәкан, ўакытка карым-катнасы, онын теги, жынысы, недеи
нсленгенлигн билдириледи: аткулақ, мерез шеп, мыСкумак,
белбеў. суўжылаи, курбака, т. б.
3. Бнрнншн компонентте аиласылған предметке екинш;'сннмц уксаслығы билдириледи: тасбака, ок жылан, жийде
лапырак, түйе мойын, алақус, т. б.
Қоспа атлыклардын компонентлери төмендегише гра.мма^икалык байланыска түснп дизбеклеседи:
1. Нки атлык түбирлериниц ез ара мәнилнк жактан бнрнгмаркалы жасалады. Бундай коспа атлыклар улыўма алғанда
аныклаўыш—аныкланыўшы типннде келеди. Сөйтсе дебуидо"
қоспа атлыклар өзлеринин сөз шакапларьша катнасы ҳәм ишкн формалық дузилиси жакларынан бир неше түрде болып
келеди: а) компонентлерннин екеўн де жалғаўсыз, жалан формада (изафетлик байланыстын 1 типинде) болып келеди:
темир жол, тас көпир, көз әйнек, т. б. Бундай қоспа атль>;лардын ншинде езлериннц формалары (айтылыўы ҳәм ҳәзиргя тнлнмизде жазылыўы) жагынан да биригнп кеткенлери
ушырасады: белбеў. ашыўдас, жарғанат, тасбака, аткулак.
т. б.
б)
тек екиншн компонентине тартым жалгаўы (/// бети)
«адғанып келедн (буны изафетлик байланыстық I I типи
дейда)-. Арал тенизи, Совет ҳүкимети, сөз басы, т. б.
2. Келбетлик пенен атлыктын дизбегинен жасалады: аксакал, ақтерек, кара куйрык, гөртышкан, көк кутан, ак куў,
Қара таў, Қызыл кум, Актөбе т. б.
3. Санлық пенен атлыктыц дизбегинен жасалады: Бестөбе,
жети асырым, (намасы) Кырык кыз (дәстаны), Жегй суў.
чын басы, кырык буўын, кырык аяк, бес жыллык, т. б.
4 . Коспа атлыклар баслаўыш-баянлаўыш типнндеги сөз бнрнкпесинен де куралады. Бунда коспа атлыклардын биринши
компонентк атлык, екинши компонентн аныклық мейил ямаса
қелбетлик фейиллерден болып келеди: Кызкеткен, Бөрибасар, Күн шыгар, күн батар, бой өсер, Улбосын, квз қарас
т. б.
5. Қоспа атлыклар толықлаўыш—баянлаўыш тнпннде де
келеди. Бунда көбинесе атлыклар менен келбетлиқ Фейиллер
ез ара днзбеклеседи: орынбасар, айғабағар, Үенгешашкан,
жер тесер, т. б,
6. Қоспа атлықлар пысыклаўыц!—баянлаўыш -^ипинде де
дүзиледи, Булар квбинесе ҳал фейил ценен ану1қдь|қ церил фейге
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иллернмиц сондай-ақсанлык пенен келбетлнк лизбегннен кура»
лады: Сатып алды, таўып алды, алып сатар, Барса келмес,
бесатар, алты атар, т. б.
§ 29. СОСТАВЛЫ АТЛЫКЛАР

Составлы атлықлар ен кеминде үш ҳәм оннан да артык
бирнеше сөзлерден куралып, олар мәкеме, мәмлекет атамала*
рын, жәыийетлик шөлкемлердик, сияснй ағымлардын атларын
билдирип келеди: Советлер Союзынын Коммунистлкк партиясы, Каракалпак Автономиялы Совет Социалистлик республикасы, Нөкис мэмлекетлик университети, Бирлескен
Миллетлершөлкеми.Өзбекстан Илимлер Академиясынып Р
ракалпақстан филиалы, Н. Дәўкараев атындағы тари^х. (
ҳәм әдебият ннституты. Составлы атлыклардын бнрнесе сь..ден куралған ҳәр қыйлы коспалы конструкциялары каракалпак тилннде әсиресе уллы Октябрь революцнясынан кейингн
доўирде әдеўир көбейди.
§ 30. ЖУП АТЛЫКЛАР

/ А тлықлар жасаў усылларынан бирдей грамматнкалык фор*
мада келген екн сезди өз ара тец праволык тийкарында бирлестириў усылы менен пайда .болған зтлык сез жуп атлыудеп ж ургизиледи. Мысалы: ата-ана, ер-жүўён казан-табак,
ТШТ-панГчЗ^-суў т. б^>. '
Жуп атлыклар мәннлнк жактаи улыўмаластырыўшы, жэи»
лик—жыйнаклаў мағаналарын билдирип келеди.
Жупланыўшы компонентлер арасындағы теклик катнасы
ҳәзнрги врфографиямызда дефис (-) аркалы белгиленеди. Ал
аўызекп сөйлеўде бул компонентлер тендей фонетикалык
белгнге нйе болады, яғный екеўи де бн р лекснкалық пәт тий*
карында жуп сөз (лексеиа) болып жәмлеседи.
Жуп атлык болып бирлесиўшн компонеитлер, Эдетте, бир
сөз шакабына жататуғын бир грамматикалык формадағы сөзлер (лексемалар) болады. Көпшнлик ўакытта екн атлык сөз
жупласааы. Бундай жағдайда ҳәр бир компонент бирлик сан
ҳоч атаў сеплигн формасындағы сөз ҳалында келеди. Сол
турысында ол бир сөзге (лексеиаға) тец болады. Ал көплик
сан, тартым, сеплик категорияларынын формалары усы жўй
атлыкка (лексемаға) сөйлеўде конкрет түрде жалғанады. Мә*
селен: ата-ана-мыз-дын, ағайын—туў-ған-лар-ымыз-дан дегендей.
Жуплаў семантикаға тийкарланады. Дус келген еки соз
жупласып, жүп сөз пайда ете бермейдн. жупласыўшы сөзлер
(компонентлер) семантнкалык жактан өз ара бэйланыслы,
жакын болып келнўи керек. Сонлыктан жупласыўнш компонентлер семантикалык мағанаға ийе болыўы жағынан ҳәр түрли болады:
П
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1. Өл арп баПланыслы, жакын прелмстлердиц, ўақыя—ҳә*
дийселердиц атларын бнлднретуғын сөэлер жупласады, аяққол, бет-аўыз, ҳас-кирпик, ишек-қарын, қазан-табақ, чайниккесе, арпа-бийдай. т. б.
2. Пүтин менен бөлшек ярасыидағы карым-катнасты билдириўши сезлер жупласады; ай-күн, ангиме-гәп, гәп-сөэ, таўтас, шөп-шар, т. 0.
3. Синопнм сөзлер жупласады: ар-намыс, акыл-ҳуўыш,
ҳаял-кызлар, ҳатар-курбы, той-мереке, яр-дос, жакын-жуўык т. б.
4. Антонкм сөзлер жупласады: аға-үке, ғарры-жас, еркеккатын, үлкен-киши, ашшы-душшы, сораў-жуўап, дос-душпан,
алды-арты, асты-үсти т, б.
Лексикалык мәниси бар жеке сөз бенеп сол сөзднн яфонетикалық жанғырығы“ сыпатында болып келетуғын екннши
бир сездин днзбеклесиўи аркалы жуп атлыклардын жасалыуы
да тилимизде жийи ушырасады. Бул жол менен атлыклар
жасалғанда жуп сөз компонентлериниц биреўиндеги бир сеси
екиншисинде баска бир сеске аўмасады, я бнр компонентиие
қандай болмасын бир сес қосылады.
Каракалпак тилинде бундай жуп сезлердин жасалыўыиыц
бурыннан кдлипдескеп бир канша фоиетикалық занлылықлары бар:
1. Нгер жуп сөзднн бириншн компонепти даўыслы сестен
басланса, оида онын фонетикалык жацғырығы болып келетугыи екиишн компонентиниц алдына каидай болмасын бир сес
(даўыссыз) келип косылады: ағаш-пағаш, аўкат-паўкат, отынпотын, уи-пун, ешки-пешки, еп-сеп т, б.
2. Егер жуп сөздиц бириниж компоненти даўыссыз сесген
басланса, онда оныц фонотнкалык жанғырығы болып келетуғын екинши компонеитинин дәслепки даўыссыз сеси баска
дауыссызға аўмасады: нан-пан, чай-пай, мал-сал, мийўесийуе, шаш-паш, т. б,
Жоқарыда келтирилгеи мысалларға ҳәм улыўма қаракалпак тилиндегц басқа да фактлерге сер салып карасак, бунда
чынандай бнр фонетикалык кубылыслардыц жүз беретугын,шғы байкалады: даўыслыдан баслапатуғын ямаса даўыссызган басланатуғын болсын, бириншн сөзднн составында егер
|.'рннлик даўыссызлар (пч б, м> ў еринлик даўыссызларынан
биреўи) бодмаса, онда жанғырық" сыпатында келетуғын екиишн компонентиннн а) алдына бәрҳә каидай болмасын бир
еринлнк даўыссыз (көбинесе п сеси) келип қосылады; б) Я
еккнши компонентннпц дәслепки даўыссызы кандай болмасын
бнр еринлик даўыссыз сеске аўмасады; егер бнринши сөздиц
составыида еринлик да\;ыссыз (л, б, м, ў сеслерннен биреўи)
болса, онда жангырык сыпатындч келетуғын екинши компонептиниц дәслепки сесн басқа (еринлик емес) сеске (көбнпесе с, ш сеслерине) аўмасады.
П
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Жокзрыда көрсетиднп өтилгеидеЯ» жуп атлыклар угл?ма*
ластырыўшы, жуумакпаўшы мағана бнлднрнў ушын хизмет
аткарачы. Жуп атлықлардыц түрлернне қарап бундай жуумақчаўшы" жәмлеўши манилери де ҳәр кыйлы болып келедн.
^1. Ҳәр еки компонентн жеке мәнили сөзлсрден куралған
жуп атлыкларда:
а) жуп атлыктык мағаиасы сол еки компонент ацлататуғын
мәнилернннк жыйынтығына тец болады, жуплык акласилады:
ата-ана, геўиш-мгснт чай-кант, асгы-устит иши-сырты т. б,
б) сол еки компонент ацлатқан предмет пенен соған уса*
ған баска да предметлер мағанасьш билднрип келеди: казантабак, гешир-пыяз, каўын-ғарбыз, жийде-жемис, темнртерсек, т. б, Бупдай жуп атлыклардыц магаиасы компонентлсрднн магапасыниц жыйынтығыиан кец болады, яғный сол
предметлер ҳәм сол предметлерге усаған тағы да басқалары
дегсн мағананы ацлатады.
2. Бнринши компонеити жеке мәпили, екинши компонентлерн сопык фокетикалык жацғырығы сыпатыида болып келетуғын жуп атлыкларда жәмликтин, жыйнақлаўшылықтык
а::ык смеслигл анласылып турады: чай-пай, аўқат-паўқат.
агаш-пағаш т. б.
§31. КЫ СКАРг АН КОСПА АТЛЫ ҚЛАР

-^ С ө з днзбеклериник ҳәм қоспа сөзлердин кыскарыўыиан дл
жаца сөз пайда етиледи. Бупдай сөзлерди аббревиатура
дсш атайды. Себебн бундай сөзлердик жасалыў жолы аббре| ,,пцпя ъпшк. кыскарыу болып табылады^ Бундай жол меисм соз жасаў қаракалпақ тилиннк совет дәуириндегн ернскеи
тспысдарынаи бирц болып сапалады, Рус тилинмн тийгизгеп
тоснрн аркалы сөз жасаўдыц рус тилинен алыиған бул жоды
ыкшам ҳәм қолайлык пенен характерлеиеди: яғиый кыскартыў усылы аўызша сейлегенде-ўақытты, жазиўды, орынды
уиемлеў макс-втпнде пайда болғап. Ол экономня пришитине
жудә сай келеди. Онын аты да рус тилииен кадька жасаў
жоли менек жасалған (яғный русша: сложносокращенные
гл о ю —карақалпақша: цысҳарған қоспа сөз).
Оөз жасаўдыц бул түри тек атлық сөз шақабына ғана т^н.
Кысқарран сөзлер қоспа сөздиц қысқартып бирнктириў жолы
аркалы жасалғап бмр көриниси болып табылады. Ол ен кемии*
ле екн ҳәм оннап да артық түбир сөзлердиц қысқа
«ып
бирмгиўинен жасалады. Қысқарған сөэлердиц жасал:г: «■ «
составты атлықлар тнйкарғы дерек болып есапланады. Лс,ысалм: Бирлескен Миллетлер Шөлкеми—БМШ , Каракалпақстан Лпгонэмиилы Совет Социалнстлик респу< ликасы—
Қ К А С С Р т.
Карақплпеқ тилипде кыскарған сөзлердиц көпшилнгн рус
тилинеи тиккелей езлестирилген, тек айрымлары гана кара*
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калпакша үлги менен жасалғанллры да тпЯкарынак калька
жасаў нәтийжесикде жүзеге келгенлигин көремиз.
Карақалпац гнпиндсгн қолланылып жүргем кыскарған цоспа
сөадор өзлеринин жасалыўы ҳәм ншкн дүзмлислери жағынан
ҳлр түр ж болып келеди. Оларды рус тнлиндеги сыяклы үш
тнпке бөлиуге б.оады:
1. Ичиииаллык. қысқарған қоспа сөзлер: Булар үш турлн
усылда жасалады. Сөзлерднн тек дәслепки ҳэриплеримем цуоалған кыскарған свзлер: С С С Р , КП СС, ВЛКСМ, А Т С , КМШ,
КК А ССР т. б. Бундай сөзлер аўызеки сөйлеўде ҳәр бмр ҳәриптиц алфавитгегн аталыўы бойынша айтылады: кз-пэ-эс-эс—
КПСС, эс-эс-эс-эр— СССР, вэ-эль-ка-эс-эм.— ВЛКСМ, ка-ка-эсэс-эр—ККАССР.
2. Сөзлердин дәслепки сеслерин алыў аркалы жасалғгн
кыскаргач сөзлер: ТА СС , ГА И , Г Р Э С , З А Г С , БАМ, ЗИЛ, ВУЗ,
т. б, Бундай кыскарған сөзлер ишииде даўислы сөзлери
болғаилыктан, тап бнр сөз сыяклы болып айтылады.
3. Ҳәрнп ҳәм сеслердеи қуралған кысқарган коспа сәзлер:
ЦСКА (цэ-эс-ка,) Д Р С У (д-эр-су) Р С У (эр су), Ш У
(эн-гу) т. б.
Иницналлык кыскарған коспа сөзлер тил практикасында
взнннн жокарыдағыдай кыскарған түринде де ҳэм кыскармаЯ,
толык атамасы менен. дағытылып та айтыла береди. Мә^глен,
БМШ—Бирлескен Миллетлер шөлкеми, БАМ—Байкал—Лыур
магнстралы т. б.
Буўынлык кыскарған коспа сөзлер. Булар еки турли жол
•.;еием жасалады. а) ҳэр бнр сөзднк дәслепки буўынларынан
яыаса баска бөлеклеринен куралған қыскарған коспа сечлер:
колхоз, совхоз, обком, комсомол, горисполком, райкомхоз,
Ташсельмаш, т. б.
б) дослепки снздиц бас буўыны, кейинги сөздик толық
'■ лыныуынан жасалған кыскарған сэзлер: автобаза, сангвнац и я , санчасть, педучилнще. педсовет, медсестра, партбжлет т. б.
4. Аралас усыл менен жасалған қыскарғаи коспа свчлер.
Булар ншки дузнлиси жағынан ҳәр түрли болып келслн.
а) дэслепкп сөздин бас бәлеги ҳәм кейинги сөзлердин дәслеики сеслеоин алыў аркалы жчсалады: райОНО, ТашМИ,
ТуркВО
б) бнрнчши бөлеги сөз яки саз дизбеклерипии кыскаргзпы
болып, екинши бөлегн цнфрлар менен айтылатуғын кыскатан
цоспа сөзлер: АН-24, ЯК-4», ИЛ-18, ГАЗ-51, ГАЗ-Ь9, КС-б т. б.
в) ҳәр қыйлы жол менен аралас кыскяргач коспа сөэ гер:
ККнрсовхоястрой. Узполиграфкомбинат, ККзаготскот, т. б.
Рус тилниен сол турысында айнытпай алынган кыскчгғая
сөалер болсын ямаса калька усылы менен қаракалпакша үлги*
де жасалганлары болсын—қысқарган сөзлердиц барлық тур*
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лери де карақалпак тилиндв бир пүтин коспа сөз деп карал*
ду
баска да атлықлар сыяклы, олар езлерние көплнк, тар*
тым, сеплнк, бетлик аффикслернн қабыл ете береди.
Ш. КЕЛБЕТЛИК
§32. КБЛБЕТЛИК ҲАҚҚЫНДЛ УЛЫЎМА ТҮСИНИК.

Қаракалпақ тнлиндеги сөз шакаплярымық ишинде өзинит
тнйисли ориына ийе категориялардын бири болған келбетли*
затлардын сынын, сыпатын, сапасын, кәсийетин, көлемин, сал*
ыпғын, түр-түсин, т. б. кубылысларын билдиретуғын лексикагрял .штнкалык хызмегке ийе соз шақабы болып табылады.
.'Ллрфологиялық сыпаты жағынак келбетлнк көбинесе атлык сөзлердн анықлап келеди.
•Селбетлнк аныклаўыш хызметннде келгенде ҳеш ўақытт*
да таргымланбайды, оган көплнк жалғаўы косылмайды ҳән
сеплен^ейди. Келбетлик дәреже категориясына ийе. Бул өзгеше.шк оны атлыктап бэлеклеп көрсететугын белгилер болы»
есянланады.
1'инта сспслнк хызметн жағыаан келбетлик аглык сөзлердн анықлап, аныклаўыш хыз.мепшде коледн.
Келбетлнк сөзлер—взлерининатқаратуғын функцнясына ка*
р 1й лекснка—семантикалық, моррологиялық ҳәм синтаксислик
еэгешелнк белгилернне ийе сәз шақабы.
§33. кеЛБЕГЛИКТИЦ СЕМАНТИКАЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Келбеглик түрди, түсти, ҳәр кыйлы көлемге байланыслы
белгилерди билдиреди. Усындай белгилзрнне қосымша кел*
бцтликлер семантикалык монмлери менен грамматикалық әзгегчеликлериие карай формалық жағыпан сапалық ҳәм катнаслык келбетликлери болып бөлииеди.
а) Сапалық келбетлиқлер ҳеш кандай аффикслердиц жәрдемисиз-ак жасалып, мәниси жағынаи заттыц түрнн (сулиў
гөззал, қыйқаш, сүябал, қырмызы т. б.), дәмин (ашшы.
Оуипиы), ренин (ақ, қара, қызыл, көк, сары, ала, қоқир,
тарғыл), сапасын (жақа, гөне, қатпш, жақсы, жачан), кело'ш мгнен мөлшерин (үлкен, кишп, аўыр, жецил), сондай*
ач адамлардыц ҳэрқыйлы психологиялық жағдайы, кеўил хошына т. б. байланыслы бирканша белгилерди анлатады, олардыц сапасын кеннрек көлемде анықлайды. Аталған топарда
ғы келбетликлер басқа топардағы келбетликлер сыяклы контексг ишипде келгенде қандай? қайсы? деген сораўларға
жуўап бередн.
Мысллы: Ак сакал, қара сақал, ақ жаўлық, кызыл жаў*
лық, айдарлы бала, тулымшақш қыз—ҳәммесн дорья жгға*
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сыида сап тартып тур (К. Султаное). Өзип жетпм баласа:;
(Г. Қайыпбергенов). Л\аЯып, коркак. аксак деп бакыратуғьп
едп (Н . Тихонов). Үлкен столдык логерегннде, бстине бнрден
ыссы ҳәўир урды (/. Кайыпбергенов).
б) Қатнаслык келбетликлер бнр затка тән белгини тиккелеЛ емес. ал аффикслердиц жалғаныўы' арқалы басқа свз шакапларычан (атаўыш ҳэя фейил сөглербен) жасалады. Олар
заттыц түрин, түсин, келбетин, көлемин, муғдарын, шамасын
ҳэм баска затларға катиасын билдиредн. Мысалы:...үйимнен
ораклы келетуғын едим. (Ө . Айжанов) Ержап ызалы көкжал*
лаЛ кабағы түиерип, өзин гүреске сьзлады (К. Султанов).
Ол каккан казыктай катып турып калған (Н. Тихонов). Жаз
басланып княтырғаны менеп азанғы ҳаўа бираз салқыилаў
едн (Т. Қайыпбергенов). Қатиаслык келбетликлер аффикслер_,ин жалғаныўы аркалы атлык, фебил, рәўиш т. б. сөзлерден
найда болып, соларға байланыслы болған ҳәр кандай сынды,
белгини тиккелей ацлата береди.
§3}. КЕЛВЕТЛИКЛЕРДИН Ж АСАЛЫ Ў УСЫЛЛАРЫ

Келбетликлер морфологиялык (синтетикалық) синтаксислик (аналитикалық), семантикалық усыллар арқалы жасалады.
Л\опфологиялык усыл
Бул усыл аркалы келбетлик сөз ҳәркыйлы сәз шақаплармнан (эсипесе. атлық. фейил, рэўиштен) аффикслердин
жәрдеми менен пайда болады.
В35. АТАЎЫ Ш СӨЗЛЕРДЕН КЕЛБгТЛИК Ж АСАЙ ТУҒЬШ
АФФИКСЛЕР

1.-л ы -л и : а) Атлык сөэлсрдин тийкарына жалғпнып, адамнын жағдайыиа, ойына, характерине, истиқ аўыр я жеииллиғнне байланыслы түсиннклерди анлатады. Мысалы: акыллы,
ойлы, ғайратлы, кеўилли, куўанышлы, салтанатлы, камлы,
шадлы, шарапатлы, жапыраклы, бойлы, сынлы, назлы, көзли, аяклы, тилли, куглы, сорлы, дәўлетлн, дэртли, зарлы,
кайғылы, саўатлы, кәдирли.
—Ол иен?—деди кызғанышлы ашыўға буўлығып (Т. Қа
Лыпбергенов). Қыстаўлы исим бар сенде. Жалынышлы турп
менен: Тутыныздаи алыўға мүмкинбе?— депсорады (Ө. А й .чсанов).
б) Атлыкка жалғанып, объекттнн сырткы пишимии, түрии,
туснн, сыпатын анлатады. Мысалы:... ак жаўлыклы, ҳасалы
ана... кызыл гежили кейўаны ҳаял... (Г. Қайыпбергенов).
Атадан айырылды ғулпаклы уғлан„.(Әжинияз), т. б.
Тб
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Ғ а ’л ч , к а с к а л д а к л ы , кали ө р д е к л и ,
Г . ' • м у р ғ ы з а р л ы квллер н б з р д у р .

1>_г' 1а ғ а й . 1Ы ,

(Әжининз)
карлы

б о р а в т у п л е р д е ...

{7". Жумамурато»).
-лг ъ§§-лкс'А-льщ-лик а рфикси мечсн
улыўмалык белгилерге нйе емес, себебн гөне естеликлс?де
б*д-л еки морфема да бнр ўацыгта қолланылып, мән;:сн жағынан да өзара паркы бар.
-лық-лик-аффикси, таряйхый жағыиан алғанда, бнринши
тп 1ардсги-лы-ли аффикслериинц толык тури болып есаилан.:ды. себеЗи, есди туркиЛ жазбаларында, Л\ахмуд Кашғарий•-гц сөзлнгинде тек-лығ-лық-лин формаларында ғана ушыI юзды.
-лық-лик аффнкси атлық сөзлерге жалғапып, ҳзрқыплы
'Чыяларга байланыслы сынды, сыпатты билдиредн. Л\ысалы:
л жаслық шағым едн... (Ө. Айжанов) Қняметлнк дсс
\.ыпды, кушакласып жол сорағлап (Әжинияз). Еокинлғ.к
: >л ашкан дунья жүзннс, Ленни көсем керннгенде көэимс...
{/ )Кумачуратов).
Ъ.-сыз сиз аффикси лы-ли, льщ-лик аффикслсрнне кс- ; ш-карсы мазмүлды билдирсди ҳәм атлык, кслбетлик, алмас-цк Ҳ. т. б. сөз шакаиларына еркин түрде жалғанады: кәдирс м , жассыз, саисыз жарамсыз, опасыз, мэденинтсыз, л ү :сиз, есапсыз, руксатсыз, жазаксыз, а й :и з, елагсыз, жай'сыз, жерсиз, малсыз. көлсиз, қарсыз, тилсиз, әдепсиз,
ч:из, биличснз. мянсиз, битеўсиз, ҳешкимсиз т. б. Л\ыса• т:... тап сорған жалынсыз квзлернн жерге кадап... пошшаI болып жүресине отырды {К. Султанов). Болмаса, оныц
:лыиша, ылак сойыў орынсыз сынклы (Г Қайыпбеогепов).
С /раўсыз жзн ба едн? (Н. Султанов). Сәнем ҳеш ўакытта
'чнлайын жыйырып, жөнснз тоцкылдамайды (Г. Қайыпиеоге>"в). Дөгеректе шексиз аспан менен кумнан баска ҳеш нэрI . керинбейдм (Н . Тихонов).
4.-дай-дей, пгай-тей аффикси объекттеги нстнн түр-түс 1 1, сымбатып т. б. белгнлерии билдиреди ҳәм атлык, кел■' ‘-лнк, фейил, алмасык және санлыктыц тийкарына жалғнна. :. Мысалы: Муздай, урадай, казандай, дәрьядай, қаўындай,
с ' лейхадай, жамылгандай, алғандай, шыккандай, меидей,
; :гендей, сэўкеледей, какпактай. полаттай, талмасгай,
ч тастай т. б. Ароап алдай алмаған жыландай таўланып,
тмпин нуры түнерди (К. Султанов). Оны найза менен
:• :он 1{а< аздай шаншып өлтирди. Қорыкқан адамдай үнсиз
т ' щ қалды (Ө. АГсжанов)... үстинде бақаншақтай жылгыра*
■' •: ма;1 бар еди (Г. Қайы ^бергенов). Таиныц тастай каранғыс ида... кыз түўе кырға шығыў бас қайғы болды. (Л. Сулгю.уоа).
Өткен әсирлердгги класснк шайырлардыц (зсирссс, Өжи2 .—лық-лак,-лм
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нияз) шыгармаларында бул 8ффнкстин-длк,-де* фор.малпра
да ушырасады.
'
Аталған аффикслер көбипесе атлыкқа, ке
шк;:е, фейнлге
ҳәм тнйкар келбетликке жалғана отырып,
!дн келбетлнклерди пайда етедн. Мысалы: Юсипдак, дэръядэк, пэрийдск,
гүлдек, Зийўардек т. б.
Юсиппәк Мысыр елинде.
Калыбмяк эиплзн ншплде..
ПэриАдск кыз шоры бодип сатылды,,

Теқннпн ишинде слгсндск боаар^.

(дж иния з)

Ь.-шыл-шыл аффиксп а7лык, келбетлик т. б. сөзлерднц.
түбирлерине жалғанып, белгили бнр нәрсеге адамнын тн:*; елей катнасын, кумарлылығын, жакын тәбиялылығьж бплднреди. ЛЫсалы: агайкн—ағайкншил адям, гүррин—гүрриншкл
ғарры, туўыскан—туўысканшыл жигит, капа—капашыл \ ақыя т. б. Ол жаланбас, үстине ақшыл кофта менен ксра
юбка кийипти (А . Әлайев) Менин бурынғы ҳәзнлкеш—ойь:ншыл мннезимнен ҳеш белги қалмады (А. Әлайев). Кем-ком
бул кыэыл... койыў, көкшил дөнгон аспапнан жымынла^ан
шым-шытыр жулдызлар .тесип* шықты (И. А'у/банбаев).
6.
-Б а й ,-н а ,-н э префпкслерн қаракалпак тилш:е нран Т1;ллернкен өзлескен. Олар атлык сөзлерге косылып, бнр нәрсениц якнй туснниктин жок екенлнгнн анлатади. Функципсы
бойыкша тилимкздеги атлык ҳәм басқа да сөз шакапларыгаи
дөреиди келбетлик пайда етнўши-снз аффикснне сәйкес келегп. Мысалы: бийкайғы, бийнышан, найннсап, наколай,
намэрт, нәүмит т. б.
...Мы«а бнйэдебич тынышына журеме, жок пл?—деди
тисленип (7, КайипСергенов). Кетермиз бе биз бийнышзн..(Бердақ). Бнрак нақолайлык бир жағдай будкамды орнынт
көшнриўге мәжбүрледи (Т. кайнпбергенов). Нэүмит бенлелер келгенин билыес... (Кунхожа).
7.
-ый-ий аффнкси каракалпак тилнне араб тллнпен өзлесип. тнлдеги атлык сөзлерге жалганады ҳәм затка тән ез-ара
байланыс мәнилернн анлатады. Мысалы: ҳакыйкый, нәлетнй,
ләғнэтий. эскерий г. б.
Ҳакыйкый бир жулдыз жарк етти (7. Қайыпбергенов).
—Ьымбатлы әфеиди, мен илимкй адаыман (Н. Тихонов)*
Олзрдын касында әскерий кийим кпйген суймырыктай сымбатлы өзнмдей бнр солдат жигит тур (И. курбанбаев),
-ы ,-и аффикслери мәниси жағынан—ый—ий аффикслернке
жакын болғанлықтан солэрдын кысқа вариантлары деп караўга болады. Олар предметтин неге тийисли екенлигнн ямаса оны шығысы жагынан аныклайды: каэакы (атп), калмакы
*"?) зрм т- б.
Отаўднц төрги жағына аз-маз ғанз
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,-ы.1ган туркмени такыр гялечди узыпыка жая салып, оныд
үстайс нағышлы'\екн-'1мет төселген (Г. Изимбетов).
* ‘$ .-цы-ки, ғы-гп. аффикслерк предметтиц орынга ямаса
лан-,ц7К' байланыслы ^елгиснн билдиредн: бүгкнги, баганағы,
кыск »|. тазғы , түскн.Ч^рткы , ишки т. б.
Оргнлык белгини билдирген1е-гы,-ги аффикслери кобнлесо '■ • :н сеплеўиндеги атеўыш сөзлерге жалғанады: үйдсгд,
класс . :Ь1, каладағы, окыуХагы, сендсгн. беснншидеги т. б.
/{ыс
: .. гүгг сорганла I е.т» кз5ағы кллхынкы, қылтзр ::9Э,1.- .1 . ■ : нуры сечнн, жнПек етАе:»и қанталаскан (К. С у .ш а /гг*',. ."ешге гүздии ақырғы яязлардн писент етпей, гейде
, и.; ... 1 ортасын гездп жүрип кыдыратугынбыз (//. Қурбинб .ш ), Үйге келип, жайғасып отырғаи сон апам ақшамгы
гшўқымды сорады (К. Султанов).
’9.-ншқ-шец аффнксн атлыкларға жалғанып, предметтиц
г-йрыкшл бир белгнге ийе екенлигин билдиреди: бойшан, сөз1Т1-Н. к-йлекшен ҳәм т. б. Мысалы: Болмаса, жаланаш ту•лпн чына шийшек үйде жаланаш-жалпы отырған балалар• ҳг ч кудчй менен (Н. Султанов).
10,
-г^м аффнкси атлыкқа жалғапып, предметтин белгилн
г •> !!й"1Сеге бейимлилнпш янлатады: ақыл—акылгәй, арза—
.'НГ». ’ т. б.
11. -. :р-аффнкси предметтин бир белгиге нйелнлпгип бплжарадар, ҳәмелдар, хабардар ҳәм т, б.
1 -.-.'о р ефдфикси атлық сезлерге жалғанып, бнр нэрсеге
•и" т лыкты, бейимлилякги ақлатады: жемхор, жадаиор,
.
. т. б.
' 4>ЕЙИ ПЛЕРЛЕН КЕЛБЕТЛИК Ж АСАЙТУҒЫ Н АФФ ИКСЛЕР

1.-Малы-мели. палы-пели, балы-бели аффнкси фейил■ 1»и түбирлернне жалғанып. сыиға, сыпатқа байланыслы
лпмерди анлатыўшы дөренди келбетлнклерди пзйда етеди.
Ь:салы: айнымалы, кеширмели, аўмалы, төкпели, серпп|т.-ли т. о.
2.-ынды-инди. нды-нди аффнксн фейиллердин тийкарла-за косылып, белгнли бир нс-ҳәрекеттнц нәтийжесинен
| .. Ша болғаи сынға, сыпатқа байланыслы туснниктиц белгислн билдиредн. Бул аффикс басқа аффикслерге салыстырғаи:• өппмсиз болып габылады. Мысыы: Бул мецнреў, тпслаы: гдие жайдыц әтирапы жүгдә кеўнллн... (Т. Н,айыпбеу■ -зв \ .

"Ъ.-ын-ин аффикси фейиллердин тнйкарына жалғанып. ды: 1н ксл?етликлерд)1 пайда етеди. Мысалы: Ағын суў, қы);::н мдсоле.
•>
ггг.-пнки я+ф:г';сн
'"'лгн.тн гс-дгре! с'7 ••
..т.':: :■ • :;';•
:'л :: ск ' : •: : ••• .• : а - л т ы . лшП
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салы: Шығыккы (ийин). пытыранкы (хожа/ық, слнаат)%
котериики (кеуил. қыя.г) т. б.
/
5.
-ғыр-гир, қыр-кир аффикси фейпл с^злердиц тийкарына жалгаиып. белгили бггр иске жакинлықты, укиплыликгы»
т. б. бнлднреди. Вул аффикс ғыш-гуиг, қыш-киш а})фикси
>онеп сипоннмлсс болып келеди: алҒыр (алғыш) кус* сезгнр
(ссзгиш) кыял, ушкыр (уш^ым) т/б .
Жан партня гул емирднц куўаты.
1Нарис1ал тур елдид ущқир канаты
(?, Ж у исмуратоз).

/
У.еш т бнллўпмще, шайыр тилн кармзктай өткир (/<*. Сулгг.аноо).
6.
-қзқ-кек, гақ-гек, ақ-ек, ық-ик, қ аффикслерн көбниесе фейиллердиц тийкзрларыма жалғаггип, сол фейнллсрдиц
лекси мплык мониснне тиккелей байланыслы болған көпле| ен
сыпльчс, сападык түсшиклердн пайда етедн. Мысалы: урыс*
кақ. тайгак, коркак, уркек, кыйык, ысык, кесик, жармк
т. б. Оаыц оЛльг, кыйык көзлсрннси ашшы жас мөлт етлп»
шаякама жатырған мениц бетиме тамды (Т. ҚайыаОергенио).
Койдык кейкине садыуга,
Кулағы кесик кул ксрск
(Эжинияз)

лғи сөзди айгкан анаў Тенел жаргак па? (К. Султанов).
1,-ыл-ил аффикси фсйилдин түбирнне жалғанып, сыт?га»
с».г \д. ис-ҳорекетке байлаиыслы болғая дөренди келбетлшсти ндйда стеди, Л1ысалы:
Тири түўе, батыл болған Веряакты.
Бизнц эаман алып шикты жарыкка.
(Т. Жумамуратое).

—

с<рама!—деди оиин қасында отырғаи Тецел жалак де*
шийкил сарым- (/С Су.гтано*),
о.-ўық-ўяк, аўық-еўик аффикслерп белгяли бир затка ТеН
болган сыиды, сыпатты ацлатыўшы дэренди келбетлнклерди
панда стеди: шақыраўык, сузеўнк, тебеўик, гуркиреўик т. б.
•Лысали: Шакыраўык ғаздай зарлайды да отырады.<.(& Судачоь).
<\ ғыш*гищ, қыш киш , қаш-кеш аффикслерн де фейиллсрдиц гнйкарына жалгаиып, сыпға, сыпатқа тән белгнлерди
бнлднреди. Мысалы: кызғыш (?паў)ч ергнш (адан), кыйқаш
(,ү и аткми! (мерген), көшкиш {мылтиқ)^ т, б.
—Меи жуўырғышпан ғой...
—Бизпн апам сенпеи де жуўырғыш, куўып жетеди (Ө. Ай*
уханэо). Сарғыш тартар кызғыш таўдыц баслары...(/С М э*~
?*тоо), Қызпрд!.-п нимнас қы.1члш кзс езнц...(Ә . Тэжичу-
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р а ^ п ов). О т -ш а к к ы ш

б л л м п о ты р ған д а с о л Д ә л :? х а »

(К . С у л -

\0.~асы~сси\аф§лкс\\ феГшл сөзлерге жалганип, сынды
сымбатты бнлдир^цн, Бул аффпкс баскаларгя сялыстирган.г1а
«•нимснэлеу болып тцбылады. Мысалы: сатасы (.иулк), тутдсы {товар)%өлеси ( ш « « ) т. б.
И .•ыслы-исли аффНксн б!1р нәрсеге кагнаслы сын* сымбиты аллатады: байлпнкслы, бекиннсли т, б. Мысал:-:: усы
/Кагдайға байлаиыслы м^шщ менен онласпақшы екеи
(4 . г)лииев\.
Ү2.'да-қ-де~к аффиксн фе<тл сезлергс жалғакып сииды,
сымбатгы билдиреди: шырпылдак (/лол/уыи), иркилдеи (ҳанл),
ипжкилдек (киси), үлпилдек (қь/з) т. б, Мысалы: Көл меие»
д^рьядағы шырпылдак толкынлар сзргыш сагымны< сдулесп
кснсн шайқалады (Ж . кй.чурзаев).
§ 37. КЕЛБЕТЛИКТт КУРЫЛЫСЫНД КЛРАЙ ТҮРЛЕРИ
Келбетлик сөзлер баска сөз шакаплары сыяклы өзлериник
озгс.пеликлерине ийе. Олар тийкарыиан алғанда тертке бөлинсдн: жай, коспа, жуп ҳәм тәкнрар келбетлшмер.
1. Ж а й к е л б е т л и к л е р өз составы жағынаи: а) тпйкар
кел 1:тликлердеи ибараг болады: кызыл, ала, көк, улкен, кишл. гэмен, бийкк, аласа т. б,
б) Аффпкслердин жэрдемн аркалы пайда болған дэреиди келбетлпклер: кеўилли, ушқыш, сөнгиш, мактаншлк,
снксий, кыялый, елсиз, күнсиз т. б.
2. К о с п а к е л б е т л н к л с р бнр ямаса ҳзркыйлы свз шакапыпыд дизбеклескўи нәтийжесинде сынды, саяаны бнлдирет\ гып сөзлердеп ибарат. Мысалы: сары ала, ақ куба, гүрен
квк, кара кәКг ай жүзли, еки этажлы, т. б.
Коспа кслбетликлер лоренди келбетликлерди пайда етиўге
катнпсптуғын аффикслердин жәрдемн менеи де жасллады.
^ондай-ақ бундай келбетликлердии қатарынп бнр ямаса ҳәр
?*"йлы сөз шақабыныц биригиўинен жасалған сезлерди жатқаГ Кта болады, Олар тийкарынан мынадаЛ нызамлылыкларги ийе:
а) кзлбетлик-гкелбетлик: ала көк, гурен қаска, цырмызыкыэыл, т. б.
б) кслбетлик-гапық: ҳац кеўил, ер журек, цоян журек^
шала-жансар, кайык ҳаптал т. б.
в) келбетлик+аглык-гкелбетликти пайда етиўши аффикс:
ҳызыл шырайлы, ақ сақаллы, ала кәйлекли, суц коллы, сулыў сымбатлы т. б.
г) атлык -атлык: арыслап жүрек, тас баўыр, кундыз кирпнк, пксте мурын т. б.
д) атлык-, атлык-гкелбетлик жасаўшы аффккс: терм гонлы, пышык ьезли т. ь.
с - 73
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е) санлык-Итлык+келбетлик жасаушы аффи«/ер: ов ба*
лалы, еки дегершикли, төрт айналы, бес тилли/£ б.
ж) атлык-гаффнкс4-,бар“ , ,ж о қ “ сөзлепр: акылы бар,
еси жок (адам), баҳасы ж оц, тенн-тайы жоқ (жигит, низ,
тоеар т. б).
/
3. Ж у п к е л б е т л и к л е р . КелбетлЪклерднн бул түра
баск::лары сыяклы заттыц тур-түсин/ сыпатын, ҳәр кыйлы
сыиға байланыслы белгилерин анлатьт келип, төмендеги усыллар аркалы пайда болады:
/
а) еки келбетлнктнн жупласыуш,ан- әдетте бундай усыл
менен пайда болган келбет/нклер жуи келбетлнклер деп
есапланады. Мысалы: саў-саламат, таўлы-таслы, Шадыҳуррам т. б.
б) бири-бирине снноиимлес мәнидегн екн келбетлик жупласачы: қатар-қурбы, қырмызы-цызыл, жетим-жесир т. б.
в) бир-бирине карама-қарсы антонимлик мәнндеги келбетлнклер жупласады: улкен-киши, ғарры-жас, узын-кысца,
ойлы-бәлент, ақ-цара т. б.
4. Т ә к и р а р к е л б е т л и к л е р . Бундай келбетлнклер глп
ишииде келгенде ҳәм жекке колланылғанда тийкарынан бири
екнншнснн тәкирарлап келнп, заттын сын-сымбатына, түр-түсине, көлемн, мөлшерике тиккелей байланыслы ҳәркыйлы белгнлерда билдирип келнп, тәмендегн жоллар менен жасалада:
а) бир түрли формадағы еки келбетлик сөз катарласпп
келеди: киши-киши, ҳызыл-кызыл, жана-жана, элўан-элўан,
кен-кен т. б.
б) еки келбетлнк сөз қайталанып келип, олардан бирнпшнсп дан-ден тан-тен сыяклы аффикслердн кабыл етнп, тәкмрар келбетлнклер жасалады. Мысалы: жанадан-жанг, г.эйыўдан-қойыў, суйыктан-суйык, аяэдан-аяз т. б.
§ 33. КЕЛБЕТЛИКТИЦ ДӘРЕЖ ЕЛ ЕРИ

Келбетликлер гәп ншинде келгенде тийкарынан белгик::н,
сапанын турнн, артык я кемлигнн салыстырма планда биллнреди. Келбетлнктин усындай белгилн функцняда колланылыўын онын дэрежелери белгнлейди.
Карақалпак тнлиндеги келбетликлердин дәрежелери үшке
бөлинеди: жай дәреже, салыстырма дәреже ҳәм арттырыў
дәрежеси.
1.
Ж а й д ә р е ж е . Затка тнйисли белгиннн түрин, түсни,
сымбатын т. б. ҳәр кыйлы сыпатлярын ҳеш нәрсеге салыстыриай ямаса күшейтпей жай турде корсететуғыи келбеглнктни
түрнне жай дэреже делннедн. Ол баска дзре/.елерге салнстырганда өэиие тэн өзгешелнклсрге ийе, яғиый аффикслердпн
жәрдемисиз-ак қолланыла бередн. Мысалы: ак кағаз, кара
сыя, көк китап, кызыл байрақ, жасыл лента, ала көлег.ке,
гүр .н ат т. б.
62
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2. С а \ н с т н р м а д ә р е ж е . а) Әдегге бнр зат ечшнии эа>
,-т .чТўырганда салыстыры.Ш)га ти/и.ми датгын сыны,
: : -.двм:! т. б. әпиўайы ҳалындағыға караганда езге'елгилернне ипе болады. Келбетликтин бундай дөренди
^ 1 силысгы^а дәреже болып есапланады. Онын _жаса• ::тда бнр канша аффикслерднк катнасы бар•.•рақ:р е к —
ы бақ-хрех. лаў леў$ы лт -гилт , ш ыл-ш ил, ғылтым-гилг.:и.". гыш-гит, .МысаХы: катгырак жер, колайлырак жумыс
ак л -М геэлече. т. б. Сьф^ки шапапы езнне сәл ккскалаў бол,
!:еидеў. Сақалы !цыкпеған сүмпеклеў м.-ғына күтэ
Кт
(7. Кпйыпбсргенов). Дспандағы акшыл бултлар...ус1;
1л„ ..лдыч алдына туседи (Ө. АЬлсанов).
"ул аффикслердиц ишинде келбетлнктип салыстырыа дәре;-{л^ .п па,1да етнўде көбирек-рақ-рек, ыр^қ-ирек аффнксле1.1 • нлмли қоллакылады.
:) Сзлыстырыўға гийнслн эат я кубылыс шығыс сеплнгинде
7 .<р <н, оннан кейнн келбетлпктин а;лылы\и арқалы аналитиI т :к ;код менен де салыстырма дәрежеиин мәниси ацлаты. -ц ' Мысалы: Өлимнен кушли, әкеннен үлкен, койдан жуумс. Оасгап катты т. б.
«. А р т т ы р ы ў дәрежесн. Бул дәгеженин басқаларга қарзғ-лдағы влешелиги онь:и салыстыры\га тнйнслн заттыц арт <кмаш екенлигн болып саналады. Бул баска дәрежелер сыякты белгили езгешелнпше нйе.
Доттырыў дэреже ҳәзнргн каракалпзқ тилинде туўыскаи
т : • :урдегн сыяқлы еки турлн—ыорфологиялык ҳәм сннтаксисл. • \'сыл меиен пайда болады.
’<'.орфвлогиялык усыл менен төмендегише жасалады: сынды
си -.ггы ҳом т. б. белгнлердн билдириўши сөздин бирннши
бу ынынын сокғы ҳәрнбн алмасып, оныч орнына .п'1 даўыссыз
с?п! қолланылады: ып-ысык, сап-сары, кип-кишкене, жапжтксы, кып-кызыл т. б.
Синтаксислик усыл аркалы келбетликтиц арттырыў дәрежс*
С!1 . эмендегнше жасалады:
а)
келбетлнк сөздин алдында онын мәннсин күшейтип, арт*
тттдўшы сөзлер дизбеклеснп келеди: ек уллы, жүдә сулыў,
Лгч'’ көркем т. б.
1)
келбетлик свзлердпц гәкирарланып келиўи нәтийжесинде
де нрттырыў дәрежеси пайда болады. Мысалы: кат-кат (ет)
ыыл шып (тер), белес-белес (қыр) г. б.
!г.ндай тэкнрар келбетликтнн биринши компоненти шыгыс
соплнгинде, ал екнншнсн атаў сеплигииде турып та арттырыў
дэреясеси жасалады. Мысалы: көпген-кеп, молдан-мол, жацад .к-жсг.а г. б.
п

1 Казак тшшшш ггимчашкаси, 1, Морфология, .Ғылым* баспасы,
Лшатм
-Р . .
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§ 39. К Б Л Б Е Т Л И К Т И Н

СУБСТАНТИБЛЕНИЎИ

Ке-чЗетликтнн ҳәч баска да сөз шакапларынаГи атлық формасыиа аўысып. оныи фупкциясында коллзны/ыўы субстантивлениў процеси деп аталады.
/
Гейпара жағдайларда сынлық, сапал^гк т. б. белгилердя
ақлатыўшы келбетликлер белгили заттуй атамаси хызметинде
де жумсалады. Бундай жағдайда кол^йнылыўға тийислн аглық
сөз тусирилнп айтылады да келбетдиб усы туснп калған аглық
сөздин хызметине өтелк, ягный екцҮүрли функцияны-бнреўн езишщ тийкаргы хызметпн, екиншнси атлыкка тийисли болған
затлык хызметин атқарады. Мысалы: Жалқаўға ис буйирсац,
өзице акыл уйретеди (нақыл). Соқырдыц тилегени еки көзи
(нйқыл). Жаксыныц үйине адам көп келер, жаман болса оныц
көзи жеп келер (БерОақ).
Келтирилген мысаллардағы субстантивленген сөзлерге анықланыўшы сезлернн койған жаглайда (жалкаўға — жалқаў
адамға, сокырдыц—соқыр адамнық, жаксы—жақсы жигшп•
тац) олар өзлериниц дәслепки ҳалында келбетликтиқ орнында қолланылады.
‘
§ 40. КЕЛБЕТЛИКТИЦ ГӘПТЕГИ ХЫЗМЕТИ

Келбетлик контекстегн
сөзлердиц сннтаксислик байланысына карай баслаўыш, толықлаўыш, анықлаўыш т. б. гәл
ағзалары болады Мысалы: Каўкас қалай екен?—деп сорады
Сабуров Улмекеннен (7. Жумамуратов). Коркакка кос керинедп (нақыл), Жаксмдан шарапат, жаманнан кесапаг (нақыл).
Ақсактыц әрманы аттыц басындай, журнп кетсе таягыма асылыай (Ә. 7эжимуратов).
\
Келтирилген мысаллардағы: наўкас (атаў сеплиги—6ас~
лаўыш), коркакка (барыс сеплиги—толықлаўыш), жаксыдан, жачаннан (шығыс сеплиги—толықлаўыш), яксактьгк
(ийелин сеплиги—анықлаўыш) келбетликлери ҳәр кыйлы гәп
ағзалары хызметннде колланылып тур.
Демек, баска сөз шакаплары сыяклы келбетлнктнқ гэпте-:
гп хызмети де турлнше болып келеди.
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IV . САНЛЫК
§41. СЛНЛЫҚТЫЧ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК МӘНИЛЕРН

Савлық—улыўма сан мэнисин ямаса предмеггнн, кубылысгыц
саиын, шамасын, қатарлық торгибнн билдириуши айрықша сез
шакабы.
С а т а к айырим сөз сылагыяд1 жекке колланылғанда улы9ма абстракг тусиниктк ацлагады. Бирақ тнлде олар көбинссе
предмет ямаса кубылысты саны жағынан анықлап келедн. С<»л
ўакигта ғаня олардык мәннсн конкретлеседн. Мысалы; огыч
десек, ол ненич саны екеии белгнсиз, конкрет емес тусиник.
Ал отыз окыўшы десек отыз саныныц мәкисн конкретлессди,
яғиый ол окыўшылардыц санын билдиреди.
Сшглык предмеглердии сан белгиснн билдирегуғын болғлялыктан келбетликке жакынырак турады. Бнрак келбетлик —
предметтнн сапалық белгнсин, саялык—оныи сан муғдврыи
билдиргди, »бул екн сөз шакабыныи семантикасында сан \оч
сапа деген екн категорияныи философиялык катнасына бай-1.!*
ныслы айырчашылык сакланға!!1. Сондай-ақ, егер келбет::!К
предметке бурыннан тән болған белгнни билдиретуғын болса
\мэ:елен, қызық китап, бийик жай), санлык предметтиц очдай турақлы белглсин анлатпайды, тек ғаиа оныц санын, м\ғдарын билдиреди.
Ҳознрги қарақалнак адебий тилянде санлық мәннсииде колланылатуғын
сөзлерднн саны шекленгеи,
олар
тнйкарғы 20 тубир сөздеи нбзрат: бир, еки, үш , төрт, бес, алгы,
жети, сегиз тоғыз (бирликлер); он, жигирма, отыз, кырк,
едиў, алпыс, жетпис, сексен, тоқсан (онлық.гар), ж үз, мыц.
Н, К. Дмитраея. Грамматнка башкирского языка, М.—Л. 1918,

8--бет.
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§ 42. С А Н Л Ы Қ Т Ы Н М О Р Ф О Л О Г И Я Л Ы К

» 3 1 : : 1 1 Е Л ; .К Л Е Р И

Санлыклар тураклы свзлер болып еса'1."1н0лы, олар
ўакытта да баска свз шақапларынан жгсагмайды.
Санлық взиннц спецнфнналық форма жасаўшы яффқүёлернне ийе. Бул аффикслер аркалы санак стмыклйрдан санлықтын басқа мәнилик турлери жасалады: нншы-анши аркелы
кагарлық санлықлар, аў-еў арқалы (бир менси жеги арасында*
ғы санак санлықлардан) жыйнақлаў санлыклары жасалады.
Бзска сөз шақапларынз тән болған айырым а;|)с|'нкслер сэнлыккз жалғанып колланылғанда оларға өзгеше '.’ә:ш бередн. .Мысалы, келбеглик жасаўшы—дай-дей, тай-:кей аффикслерижщ
санақ санлыкларға жалғаныўы арқалы шьмалык санлыклар
жасалады: алпыстай адам, жүздей китап ҳәм т. б.
Санлықлар курылысы жағынан жай ҳәм косг*а болып бәл:недп:
1. Ж а й с а н л ы к л а р . Олар екиге белинедн: а) түбир
санлыклар. Олар тек түбир морфемадан нбарат болып, курылысы жағынаи ажыратылмайды: үш , төрт, жетн, оп, жигирма, кырк ҳәм т. б.
Тек, алпыс, жетпис, сексен, токсан саилы!'.лары ғана тарнй*ый-этимологнялык көз карастан алты, жети, сегиз, тоғыз,
сөзлерине— аыс-пис (бурын он деген мәнинн ацлатқан сез)
ҳэм фонетнкалық өзгериске ушыраған ,он ‘ сәзин {сегиз+ок
тоғыз+он) қосыўдан пайда болған бирнккеп санлыклар бо- лып есапланады; б) д ө р е н д и с а н л ы қ л а р . Олар түбир сацлыкларға ҳәр кыйлы аффикслердиц жалғанкўы аркалы жасалады. Мысалы: үшеў, жнгирмалаған, жетин’ги ҳәм т. б.
2. Қ о с п а санлыклар составы жуп ҳэм тэкнрарий болып
келедн. Составлы санлықлар төмендеги усыллпр менен жасалады: а) еки санды бири-бирине қосыў аркалы пайда болган
составлы санлыклар. Бундай санлыкларда алды менен үлкен
сан. оннан сон кнши сан айтылады: он еки, кырк бес ҳзм т. Р.
Ал ескн туркий тиллерде составлы сзнлыклардьш бул түрн
баскаша колланылатуғын болған: алды мене;| бирлп::, сош!ан
кейнн оилык яйтылғаш.мысалы, ,б:ш отуз“—:-.;пгирма бсстя билдиргеи. Санзўдыц усы түри менен бирқатарда баскаша екн;;шн бир түрн де тец қолланылған. Бунда а |ды менен опл!, клар, кейнниен бнрликлер айтылып, олар арясында ,артык“ сө«
зи турғап. Мысалы: қырқ артуқы ун—қыр:; ушти бплдиредн.
Сонғы дәўнрде артык сәзн де айтылмай, ҳәзнргнше саньў .
системасы қәлиплескен; б) составлы санлыклардыц екпншн түри екн санды бнри бирине математнкалык усылда көбейтпў
арқалы жасалады. Бундп кишн санлар алдыпга, үлл-н санлар
онын кейннндо айтылады. 1 ден 10 ға шснемпг сан^яр 100’
днн алдында турып, жүзликлер катаркн дүзедн: еки ж үз •
(2x100), бес жүз (5x100), тоғыз жүз (9x100) ҳом т. б. 1 ден :
1000 ға шекемгн саклар 1000 ныц алдыида турып мыцлық-'
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ллг> цатарыи лүзеди. Мысалы: бес мын (5x1000) сегиз жүз
ёл';" бес мын (855x1000) ҳәм т. б. Санаўда состаэлы санлық- ,м Л1 еки түрн де араласып айтыта береди: бир мын тоғыз жүз отыз сегнз; в) бөлшек санлықлар да еки ямаса бир
санлар арқалы ацлатылат; ғын болғанлықтан, состав.ш
с. I шклар қатарына киреди. Мысалы, үштен бир, он алтыдан
' - ҳрм т. б.
}Ч\п санлықлар муғдары жағынан бирн-бнрнне жақин бол1 с.;и са;шыц жупласыўынан жасатааы. Жуп саплықлардыц
. . ,'1ншн қоыпонеити муғдары жағынан екннши компонснти• кншн болып келедн: бес алгы, он-он бес, кырқ-слнУ
■ • 1 т. б.
Глпирзрий санлыклар бир санныц ски мартебе трхнрарлани/ынан жасалады: бир-бнр, үш-үштгн, он-оннан.
§ 43. САНЛЫҚТЫН СИНГАКСИСЛИК ХЫЗМЕТЛЕРИ

Санлық сөзлер ҳеш ўақытта өзиие аиықлаўыш сәз.терди
I '-.лп етпейди яғиыД олар басқа сәзлер менен анықланбайды.
: 1ық предметтц сан жағынаи анықлап, гәпте, тийкарынан,
, 'қляўыш болыл келедн. Апықлаўыш хызметннде санақ. 1са.; |к. шачялық саилақлар көбнрек ушырасады. Мысатпр:
' .ч казық, еки жип, тоғыз ноқга тенсел.щ тербетеди шешен
; >\са, шешеи тнл сәзге жүйрик бэлғап менен пайдасыз, үпдемсйдн адам жокта (жумбақ).
Визлер далалық пенен бнр үйир жылқыны айдап княтыр
.тп;: (Л’. Сейитов). Мине балық аўлаўдыи екинши мәўси-ш
кслнп калды (А. Бегимов). Бир айдан нслам ўақыт өтти
(Л. Бекимбетов).
Баслаўыш хызметннде санлықтыц субстантивлескен түри
Ю.иресе, жыйнақлаў санлықлары) қолланылады. Мысаллар:
Үшеўи ианды бөлисил жеди (А. Султанов). Биреўдеи екеў
•••аксы, батам (С . Салийев). Келдн енди отыз токкыз (Ьсрчақ). Ракеталарлын бир топары екиншисииеи, екиншкси
үшиншисинен қызық көрннди (Қ. Досанов). Мынаў биккан
қояымнын үштен бири сүйкншн (,-1лпамыс*).
Типлаў санлықларынан басқа счилыктын барлық түртери де
предчеттин саныи тасгыйықлап, баянлаўыш хыэметин аткаралы. ,'.\ысаллар:
Енр жүз де еллиаур хожалык саны,
Алты жүэ де еллндүр үй иши жаны.

(А. М у ? с а -.)

Барлығымыз жигнрма бес едик (И . Дэўқараев). Қыздып танымайтуғынлтры—үшеў (7. Қайыпбергенов). Биз екеўмиз
(Н . Дэўқараев). Оған б а Р ы н а т у ғ ы н а т л ы л а р он онбес—жнгпрмадан аслам (7. Қайыпбергенов).
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СагаКэ жыйнаклау, бәлшек, қатарлык ҳәм шамалық саклықлар субстантивлесип, толыклаўыш хызметинде колланылады. Мысаллар: Биз бирди бергенде, ҳүкимет мынды берди
(Ө. Аижанов). Сержапт ҳә демей-ак биреўин атып үлгердц
(II. Дэрқараев). Еле бизиц колхоз буўдай жериннц үштен
бирин де жыйнап алғаи жоқ (С. Салийев).
Төрт түлик
жыйған малым бар, төрттин бирин берейин. (ьШэрьяр' ). Сен
де мендей тоғызыншыны пнткернп демалысқа шықкан екенсец (Т. Халмуратов).
Санлыклар гәптеги
фейил-баяилаўышлардын алдында
келгеггде лысықлаўыш хызметип атқарады: Мысалы:
Бестен, оннан кеседилер
Исфиҳаны қылышлары

.

(.Мэспатша")

л

Бес жыл орды буўдайыиды (Өтеш). Сәрсенбай мектепке
үш куннен кейин келди (Г. Қааыпбергенов). Екн ҳәптедек
үлине бир келип кетиўике болады ( Т. Қайыпбергенов), Бул
о:'( огап бирннши күни-ақ келгел еди (Г. Дайыпбергенов). 6 л
гзррынын үйинде мен де бир жола азанда чай алкас кылыл
-дим (Т. Қайыябергенов). Екинши мен де есигпейтугын болайын (Ө. Аажанов). Жыйналыс саат жетиде
басланды
(X . Сейпюв).
ИСыйнаклаў санлықлары гэптс биргелкили ағзалардыц
улыўма санын тастыйықлап, улыўмаластырыўшы сез хызметинде коллэнылады: Гүлайым, Нарбай, Аллапияз—үшеўи көрпе*
шениц үстинде катарласып отырды (X , Сейтов).
Катарлық санлыклар шығыс сеплигинде турып, гәпте кнрпс
сәз ўазыйпасын атқарады (қатарлық саилықтаи сон жаҳтан,
жағынан сөзлери турыўы да мүмкин). Мысаллар: Ержак қарылдасыпа қарап мыйығын тартгы, онысы бириншиден, тапкырлыгы мекен төрелигиие сүйинсе, екиншиден мэртлигине тәсийн калып, үшиншнден; бағанағыдан бери еки кйникен басқан аўырлыкты түсирип, бойы жениллескенике куўапды
(К. Султанов). Егер меьстептен комсомол шөлкемии дүзсек»
биринши жағынан, мектебимиз ушын, екинши жағыняи колхозымызға жәрдем бериў ушын пайдалы (Г, Қайыпбе;\:чов),
§ 44. САНЛЫ ҚТЬЩ МӘННСИ БОЙЫ НШ А ТҮРЛЕРИ

Санлық сөзлер санды ямаса предмет санын ҳәр кыйлы
түрде билдиреди. Мәселен, предметтиц анық санып, катар
тэртибнн, бир бөлегин ямаса бир топарын ҳәм т. б. Соғац
байланыслы онын түрлери де ҳәр қыйлы болады. Билднрету^
ғыи мәнисине ҳәм грамматикалық езгешеликлерине қарпй сан^
лықлар санақ> қатарлық. жнйнақлауу топлау%шамалЩ ҳәм
бөлигек болып алтыға белннеди.
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§

15. С А Н А К С Л Н Л Ы К Л А Р

Сапак саплыклар улыўма сан атамасын ямаса предметтин
анык санын билдирип, қанша? неше? деген сораўларға жуўап бередн. Олар езлериниц матерналлык танбаларына да мйе:
5-бес, 8-сегиз, 30-отыз, 100-жүз ҳәм т. б.
Саилықтын баска мэнилик турлериниц барлығы да усысөздердеи жасалады. Бул сөзлер барлық ўақытта тек бир мәнили сөзлер, сонлықтан олар бирн бирине ҳеш ўақытта синоним
бола алмайды.
Карақалпақ тилиндеги тек 3, осиресе 7, 40 санлары гаиа
гейде айрыкша мәкиге ийе болып, белгили бир түсиниклерге, халық дзстурн, ырым ҳәм қәделерине байлакыслы қолланылады. Бул ўақытта олар тийкарғы сан, муғдар мәнисиие
қосымша кушейтиў мәнискн ямаса предметлик мәни ацлатып
қеледи. Мысаллар: Ер қәдеси уш, уштен қалса пуш. Бала
жетиге шыққанша жерден таяқ жейди. Бир күн дуз ишкенге
қырқ кун сәлем. Қырққа келмей ныркка келмейди („Кагаьалпъқ нақнл ҳэм мақалларый). Қараиа қос өгиз, жетике
жети егиз, қырқына ғунан, жузине. жылыка жақсы жудә семиз еки өгиз сояман (щКарақалпақ халық ершеклери“ ).
Қырқ, токсан, ж үз, мын санлары гейде езииии конкрет
сан муғдарыя анлатпай, көп сонша дегеп мәинде де қоллаяылпды. Мьтсаллар;Қырк жарылған қара табан (Ж . Аймуряаее).
Токсан түрлн толғаныгт, жүз турли таўланды (Н. Султанов).
Мын айтсац да елднн етеги кец дегеп усы дә (Я. Султансв)
Санак, санлықлар фразеологиялык дизбеклер составында да
көплеп ушырасады. Мысаллар: Сизди қашан қайтар деп, еки
квзимиз төрт болды (А . Оразов). Қолынан келсе, Ержаи меии
екн шайнап бир жутпақшы (М . Дэрибаев), Ол төрт уйыклағанда түсине енген емес (Ө. Айжанов). Бул свзлер Арыслаиныц жети жүйресинен өтги (А. Дабылое). Жетн түнде түн уйкысын төрт бөлип машина менен таласып жүрғен ким екен?
(Ж . Аймурзаев).
Санлықлар предметтиц санын аныклап келгенде, предметтпц атын билдирнўши сөзлер ҳеш ўакытта көплнк аффиксии
кабылламайды, себеби „санлықлардын өзи предметтн сан жағынан характерлейтуғыи болғанлықтан, сол жағдайды көпликтиц формаль көрсеткишлери менен (яғный-лер аффикси ҳәм
оныц фонегикалық париаптлары арқалы) тағы да белгилел
отиўди я*ил артық деп есаплатаидай көринедн“1
Субстантивлесип келгенде саиак санлыкларға ҳәр кыйлы
с”3 «згертиўши аффикслер жалғана береди. Мысаллар: Булардьгц жигирма сегизи коммунист, сегизи комсомол ағзась^
(щАрал балиқшысы“ газетасы), Мыннык тусин билгенше*
,

И . /Г, Дмитраев. Грахгматика башкирского языка, М *Л. 1949, 89-бет*
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бирдин атын бил (9Қарақалпақ халық яақыл ҳғм мақаллари*).
Санақ санлыққа көплик аффикси жалғанганда ол сөэ шамалық санлыкқа айналады: Жасы қырк беслерге келип калған
орта бойлы, тапалтас кара сақаллыдан келген адам (Т. Қа•
йыпбергенов).
Санақ санлыклардан ҳәр кыйлы сөэ шақаплары жасала береди, Мысаллар: бесинши, сегизинши, онлық, елиўлик, үшлеў, үш мүйешлик, бесатар, қыркаяқ, жүз басы, Қырқбай,
Алпысбай, Бестөбе т. б, Мысаллар: Қолымдағы алтыатар менен айкасқан баспашылардын баслығын атып жибердим.
(Ж . Аймурзаев). Бул қәтелик екиленбейди, жолдас секретарь (Ө. Айжанов).
Бир санлығынық өзгешеликлери. Санак санлықлар өзшпщ
анық сан мәнисинде коллаиылғанда бирдейнне тек бир мәнили
сөзлер болып келеди. Мысалы: Бир үйде бир бала болғанлықтан ол ерке өсти (М. Дэрибаев).
Бирақ қарақалпақ тилинде ябир“ санлығы гейде өзиннч
тийкарғы сан мәнисинен баска да ҳәр қыйлы түснниклерди
ацлатады:
1. Бир сөзи сан мәннснн биротала жойтып, көмекши ҳәм
кушейткиш сөзлерге айналып кетеди:
а) предмет айтыўшы менен тынлаўшыға еле анық болмағанда бир сөзи онын алдында турып анықсызлыкты билднриўши артикль хызметин атқарады, Бул жағдайда вбири сөзиндеги пәт оныц кейниндеги атлык сөзге көшеди. Мысалы: Сен
бир булак един тунщығып жаткаи (И , Юсупов)\
б) пбир“ сөзи күшейткиш сөз мәнисинде келгенде, оғаи
пәт түседи ҳәм ол бираз созылынкы айтылады. Мысалы: Өзн
бир биймаза адам еди (Ө. Айжанов).
в) гезекдес ҳәм аўыспалы дәнекерлердкн хызметин атқарады, Мысаллар: Серкебай бир кызарды, бир бозарды (7, Қ сГшпбергенов). Бир корықкан, бир куўанған жылайды (А . Д а •
былов);
г) шәртлик дәнекеринин хызметинде келеди: Мысалы: Кеўилпм хошдур, туркына бир қарасам (Бердақ). Бир билсе, ол
ҳажыны бизин Мухаммед фана биледи {К. Сулгпанов).
д) „тек* жанапайы менен синоним болады: Мен соғак бпр
сеииқ ушын қыйналаман (9Қараҳалпақ халық ертеклери.“)♦
2. Бир сөзи гейде баска сөз шақапларына етип кетеди, Мысалы: Усыны бир ойламадыц ғой, Аймереке-аў (Ө. Хожа~
ниязов). Мысалдағы „бир* сөзи болымсызлық алмасығыпыц
мәиисин билдирип тур.
2.
Бир санлығы фразеологиялық сөз дизбеклеринин состабында да көплеп ушырасады. Бул жағдайда да ел өзинин сап
мәнисин жойтып, басқа сөзлер меиен бирге бир мәни анлата*
ды. Мысаллар: Дүньяны суў алса да, үйрекке бир пул (лҚа~
рақалпақ нақыл қэн м&қаллары*). Бзй жапбасыпа бир урып
90
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калды. (Ш* Сейитов). Ҳәммени бир шыбық пенен айдағысы
келеди (7\ Каиыпбергеное). Ийттен бир сүйек карыздар, гнлен жалкаў жан аяр, қалада кырк самсам бар еди ( щБозуг~
Көэиниздея бир-бир ушыпбаратырса, үйицизге апарын
(Т. Кайыпбергенов) Еки жарты бир путин болып екеўмиз балык аўлайық (К. Султанов).
3. Ьир санлығына гейде ҳәр қыйлы аффнкслер жалғаныўы
аркалы да онық мәниси езгерип келедн:
а) бир санлығына-а/£-есг морфемалары жалғаныўы ерқплы
о:ман дәнекерлер жасалады. Мысаллар: Бирақ бул жерде
1 ?*%ника күши толығы менен жеткиликли (ъСовет Кйрақалпақстанн“). Жумабайдық ажары биресе сурланып, биресе
қызарды (А*. Султанов);
б) Бир сөзинид бирге, бирден формалары рәўиш больш
қплланылады. Мысалы: Он сегиз жнгнт боп шығып тек бирге
(Омар). Кешке карай ҳаўа райы бирден буэылды (А. Беким*
Сгтов)\
в) бир санлығына-деи аффикси жалғанғанда. омонимлес
келбетлик ҳәм рәўищлер жасалады: Ал екеўимиздиц машинала4>ымыз бирдей (X . Сейтов)—келбетлик. Баласы Сырлыбай
оныц есинен шықпайды, бирдей елеслеп көринип жүрипти.
(Б. Бекниязовъ)~ръунш)
г) -лик-аффиксинин жалғаныўы арқалы бир санлыгынан
атлық жасалады. „Бирлик бар жерде тирилик бар“ (аҚара*
цалпақ нақыл ҳәм мақаллары*). Душпанды бирлигн беккем
ерлер женедн (К. Султанов).
д) *Авгик аффнкслери арқалы бир санлығыиан фейил
сөзлер жасалады. Мысаллар: Ҳаяллар бирлескен екен (Бердақ); Кооперативлик хожалықта биригиў, оны бириктириў,
дийқанларға түсиннк бериў—ҳәммениқ жумысы (Т. Қайыпбергенов).
4. Бир сезиниц мәниси ол гейде басқа сөзлер менен дизбеклескенде де өзгерип келеди:
а) ўақытлық мәнндеги сөзлер менен дпзбеклескенде »бир*
сжлығы ўақыттыц анық емес екенлигтш билднреди. Л\ысаллар: Сонлықтан бир күни қалаға барып қайттым (М . Цғрибисв),
Бир мәҳәлде Артық аўыр гүрсинди (Ж . Айяурзаев). Бир ўакитта ағам кирип келди (Т. Қайыпбергенов). Бир гезде жедел сөзлер ссйтилди, (в , Айжааов):
б) бир саилығынын ҳәр қыйлы сөзлер менен дизбеклесиўииец рәўиш ҳәм келбетлнклер де жасалады. Мысаллар: Хальгктыц барлығы бир аўыздан мениц өтннишимди макулладн
(Ж . Айнурзаев). Зийбагул малқордларды бир қатар көзден
^ткерди (Ө. Айжанов). Қәднр өзин бир беткей алып, қамыс
шальгныц тасасында турып, қулағын салды (Н. Султанов).
Қуиш онша өткир емес, бир кәлнпте ғана жыллы еди (7.
Қайыпбергенов). Күнлер биргелки ете берди (Т. ҚайыпСергеБир қанша ўақытқа шекем тым-тырыс болды. (.V. СеВ^
: ч п )ш

91
www.ziyouz.com kutubxonasi

тов). Лрадан бир неше жыллар өткенде, бнзлер тағы да Мос»
квада ушырастык (Ж . Аймурзаев);
в) ,пара‘ , „нәрсе* счзлеринин алдында ҳәм „ҳәр‘ , „ҳеш*,
„гей", „не‘ , „алле*, „базы“, „қандай‘ , „калай", „кайсы, „қайдпгы‘ , „кайдан* сөзлсринни ксйнннен днзбеклескеиде, бир сөзинен алмасықлар жасалады. Мысаллар: Ждне бир паралар
кеўлнм хошлайдур (Әжинияз). Оныч ҳар бир сораўы гуманлыдай болып керннди (Т. Қайыпбергенов). Ҳеш бир адамда
ҳеш қандай үн жок (Ж . Аймурз 1 вв). Гей биреўлери бир нәрселерди айтысып кулиседн. (Н. Дэўцараев). Не бир жолдан
шыққа» иймам да болар (Өтеш). Көпшиликтип арасынан әлле биреўдин даўысы айрыкша шықты (Ө. Хожаниязов). Баласынын базы бнр пәмснзлигине наразылык билдирпп шағынзды, кенессорайды (Т Қайыпбергенов). Оразбайдын көккрегине қандай да бир әндийшепайда болды (Л. Бекамбетов).
Калай да бир илаж ислеў керек болды (Н . Дэўқараев). Кайсы бирин айтаман, қай бири ядымда бар (Ө. Айжаное).
Мипе кызық, қайдағы бир жок адам көзине елеслейди (7*.
Қайыпбергенов);
г) бир-бир, бирим-бирим, бирте-бнрте, бирим-биримлеп,
бирме-бир, бир-бирлеп усаған жуп санлықлар шығысы жағынан санлык болғаны менен олар рәўншлик моннде колланылады. Мысалы: Бир-бир баян етейин, тынла меннн сөзимди
(,Қырққыз*), Сейилхан аға ҳәммемнзге бирим-бирим қарац
шыкты („Совет Нарақалпақстаны"). Қайғы—уўайымды бирте-бирге умыта басладым. (Ж . Аймурзаев). Бирим-биримлеп
катты сыктым (Ж . Аймурзаев). Ғарры өз вмириндегн куўанышты оған бирме-бир айтып берди (Қ. Досанов). Бул ҳәдийселер Айқыздыц көзиниқ алдынан бир-бирлеп втип жатты
(А. Бегимов);
д) бир санлыгы гейде тәккрарланып, қосарланып қолланылады ҳәм белгили бир турақлы свз дизбегнн дузеди. Бул
днзбеклер ҳәр қыйлы мәнн анлатады. Егер бир-бири менен
тартым аффикслериснз дизбеклесип, олардыц бирииши компоненти барыс, орын ҳәм шыгыс сепликлеринде турса, олардаи
бир мәии анлататуғын тураклы с*з дизбеги пайда болады.
Мысаллар: Шорлапған жердн шайып суўғарыўдык бирден-бир
усылы—ҳор агызға балек суў бериў (Қ. Дослное). Бирак Жумагүлднц бузылғаныи квргеи бирде бир адам жок (в . Айжанов). Нгер бундаи дизбектнн еки компонентнне де тартым
аффикслери жалғанса, олар мэниси жағынан алмасыкларга
жакынласады. А\ысалы: Екеўи бпрден базда бири бнрнне карасып коялы. (Ж , Аймурзаев),
Қаракалпак тилниде мәниси жағынан муғдарды анлатып,
санлыкка жакын туратуғыи созлер ушырасады. Олар көбинесе саиақ саклыклары мекен бирге қвлланылады.
Бул сезлердин мәнисн санлыкқа жакын болғаны менен,
олар предметтин анық санып көрсетнейди ҳәм баска санлык92
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ларға синоким бо.та алнайды. О.тарды инфрлар иепен көрсетнў
де мүмкин еыес. Сондай-ақ бул сөзлер санлықтын форма жасзўшы аффикслерин де кабыдламаПды.
Со'1 мәнисиндеги бундай сөзлер ушке бөлинеди:
1 . Белгмли бнр санға жақын муғдарды бнлдириўнш сезжалғиз,жеке, тпақ сөзлери—п6ира санына, егиз,қос,
жуп, пар сезлери~ „ е к и и санына мәниси жағынаи жақын
турады. Деген менен бул свзлердин сан мәнисннде колланылыў өриси санлыққа карағанда бир қаиша тар ҳэм оларда сапалық мәни басымырақ келеди. Мысаллар: Өжиренчн ортасында жалғыз кровать тур. (X. Сейитов). Дүйсенбай жекке
келдн (Т. Кайыпбергеное), Ерге шыкпай дүньядан так өтетуғын ол кайдгғы Шийрин едн? (Ө. Айжаное). Дос егиз болса,
душпан сегиз (щАлпяиыс‘ ), Қыран куслар көрсе ушмаслар
ағы, туў қуйрыгы, кос қанаты болмаса (Әжинияз). Қолтығыма қарасам тагы жуп наным бар (Т. Кайыпбергенов).
Кос, жуп пар сөзлерк саиақ саплықтан кейнн турганда.
опы еки есе көбейтин көрсетиў ушып қолланылады: Мысалы:
Чайға салып ишетугын еки пар лимон, ярым килограмм мандарин алдм (Ө. Айжано») Мысалдағы ,еки пар лнмон* сөзлери ,төрг лимоиды* билднредн.
2. Есаплық (нумератив) сөзлер, Булар ҳәр кыйлы узннлық, аўырлык, көлем, ўакыт ©лшемлерин билдирип, санлы:.;
пенен предмет атамасынын арасында қолланылатуғын сөзлср.
Олардыц бир қаншаларыныц өлшемлик мәкиси анық болын
келеди. Мысаллар: Таня елиў метр жерге барып тоқтады (Қ.
Досанов). Ҳэр гектардан бес центнер пахта алған (С. Нурымбетов). Он аршын мэлле жпптен бөз, бес қоса, бир батпан
жүўери, бир кадақ май, он еки мысқал көк чай, бес тилла
пул, төрт терек, он қада,—деди де бай моллага карап көзнн
қысты (Д. Бекимбето»), Ал гейпара есаплық сезлердин өлшемлик, муғдарлык мәнисн онша анық ҳәм конкрет болмаЛды. Мысалы: Алдыидағы алты адым жердегн нэрсе анық керинбейди (М. Дәрибаев). Ҳэр күнги қылатугын жумысы бир
арқа отык алып келеди (А. Бегимов).
3. Сан муғдарын билднриўшн турақлы сөз дизбеклерн. Бул
лизбеклер мәни жағынаи санлыққа жақьшлап, муглары онша
анық емес «лшем бирликлерин анлагады. Мыслллар: Карл гөрим жер жүргение Ажар изине бурылып еки-үш мэртебе карады (А. Султанов). Ақыр соны Бағдагүлдн шакырып келнп
те бир уйкыға юекем сейлеснп отырды (Т. Кайыпбергенов).
Бир гөш писнримдей ўакыт еткеннен кейнн Наташа менек
апам да келди (Т. Халмуратов).
§ 4в. КАТАРЛЫ К САНЛЫКЛАР

Катарлық «анлықлар предметлердин ҳәм ҳәр кыйлы кубылыслчрдын избе-нз катар тэргнбин, ретлик санын билдиреди.
Олар санак санлыҚ1арга -(б/) нши: -(я) иши
жал93
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глў арқалы жасалады ҳэм внзшинши1л дегек сорауга жууап
берели. Мысалы:—Қәне, нешннши бетинде? —деди Александр
үцилип.Ҳә, екинши бетинде екен (7. Кдйыпбергеное).
-ынши-инши аффикси составлы санлықлардыц ек кейчс1 иснне жалғанады: бир мыц тоғыз жүз қырык бесинши
Қатарлык санақлар қарақалпак тилинде бурынғы ўақыт1арда-ла«/им -ленши а})фикси арқалы да жасалатуғын болг .1 Н . Л\ысаллар: Екилснши тартып сөйле тнлнцди (Аяпбергсн)
Сегбнр болып Бозуғлан алтыншы күнинде ат жуплығын тизсди (,Бозуғлан“). Бул аффнкс ҳәзнргн әдебий тилде онша
<-:|цмли қолланылмайды, ол тек жигирмаланшы санлығыныц
(жнгнрманшы емес) жасалыўында колланылады.
Нредметлердин белгили бир катар тәртибнн, ретин билдчретуғыи болғанлықтап қатарлық саплыклар конкрет ыәниге
болады. Санак санлықлар бирликлердиц суммасыи (бес
)?птер), ал катартык санлыклар санаўдыц келип тоқт..ған
бирлигин (бесинши дэптер) билдиреди1. Мәселен, бес дәчтер
'арлык дәптердиц суммасын, ал бесинши дәптер дегенде бе1ИШИ сөзи дэпгердлц санзўдағы регнн, қэтарын, номерин анчйтады.
,Биринш и“ санлығы тийкарғы мэннсинен баска тәмендегя
юнилерди билдиреди: а) алдыцғы, улгнли деген сапалык млмми ацлатады. Л\ысалы: Урыс жыллары Гулайым район бойл!ша ец бнринши теримши болды (X . Сейтоа); б) „дәслеп:и*. .әўелгн“ , .тунғыш”, .баслапқи", .әдепки* келбетлнк•^рнне синоним болады. Салыстырыц: биринши—дәслепки —
эдспки-әўелги (жыллар).
Қатарлык санлыклар субстантивлеснп қолланылғанда ҳэр
чыйлы сөз өзгертнўши аффикслерди кабыл етеди. Мысалляр:
Биреўи кетсе, екиншиси келеди... Твртиншиси ... Оныишысы
(Т. Кайыпбергенов). Зияда оныншыны питкердн (Т. Қайыабергенов).
Катарлык санлықлар гейде предметтнц тек қатарын ғаяа
:мсс, ал оныц саласын, размерин де билднредн: жетинши шыра, оналтыншы мылгыкҳәм т. б.
Фейил сөзлердпн алдында турғанда, сондай-ак „рет“ , мәгте“ ҳәм ўакнтлык мәнндеги сөзлер мснен дизбеклссип келге:,де қатарлык санлыклар белгили бир ўакытты билдиредн. М 1саллар: Екииши бундай сөзди айтпа (.Қарақалпақ леген^а.
лары ҳәм анекОот.гары‘ ). Усы жерде Гүмсәнем биринши р?т
звеносыиыц колхозшылары менен мәжилнс өгкерди (Ж . Сапаров). Бнзлер көп адамлар болып үшинши күни азанда нзпеп
кеттик (Ә. Шамуратов). Екинши ҳәптеде-ак пьеса та):р
В. А. Богородицкай. 05щпЙ курс русской граииатнки. Соцэкгнз,
935, 159-бет.
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болды (Г. Кайыпбергенов) Мын тоғыз жүз отызыншы жылында дәрьянын суўлары тасты, яранлар {Аяпберген).
.Биринши* санлығына ялаки аффиксннин жалғаныўы аркалы атлык сөз жасалады. Мысалы: Енди жас шашка ойнаўшы*
лар раПон бириншилигине катнасыў ушын пионерлер үйнне
жыйналды (,/Кеткиншек“ газетасынан).
§ 47. ЖЫЙНАКЛАЎ САНЛЫКЛАРЫ

Предмет яки кубылыстын санын жыйнаклап, тек 1 менен7
арасындағы санақ санлықлардан -аў -еў аффнкси аркалы жасалатуғын санлыклар жыйнаклаў санлықлары деп аталады.
Еки, алты, жети, санлықларына -аў -еў аффикслери жалғанғш1да. оларднн кейниндегн даўыслы сес түсип калады: ек(и)
-еў, алт (ы)-аў
Жыйнаклаў санлықлары мәнисн жағынан санақ санлыкларға жакын турып: 7 ге шекемги аўызша санаўда солардык
орныида колланыла береди: биреў, екеў, үшеў ҳәм т. б. Бирлк санақ санлыклар предмет якн кубылыстыч тек ғана саиын көрсететуғын болса, жыйнаклаў сэнлыклары лредметтин
өзнн де, санып да коса билдиреди, яғный бир сөз аркалы биз
предметти ҳәм онын санын түсинемиз: Еки баласы бар, екеўи
де ержетип киятыр (Н. Дэўкараев). Мысалдағы.екеўи сөзи
балаларды ҳәм олардын санын билдирип тур. Усындай өзгешелнклерине байланыслы жыйнаклаў санлықлары ҳеш ўақытта атлык ссзлердин алдында турып, оларды анықлап колланылмайды.
Жыйнақлаў санлыклары составлы санлыклардан жасалмайды (он екеў емес, тек он еки деп айтылады), сондай-ак олар
ўакыт ҳәм жас мәнисин билдиретуғын сөзлер менен де колланылмайды (саат бесеўде ямаса жасы жетеўде деп айтылмайды).
Жыйнаклаў санлыклары предметтин санын жыйнақлаў менен бирге шеклеп те көрсетелн. Мысалы: .Балалар бесеў*
деген гәпте ,бесеў“ сози балалардыц санын шеклеп, олардыц
тек ғана Сесеў екенлигнн көрсетип тур.
Биреў санлығы көбинесе белгисизлик алмасығы мәнисинде
колланылады, Мысалы: Соныц арасында биреў колын былғап
шакырды |М . Дзрибаее).
Жыйнақлаў санлыклоры көбннесе субстантивлесип қвлланылатуғын болғанлықтан ҳәр кыйлы сөз өзгертиўши аффнкслсрди кабиллай алады.
Көплик аффикси тек ғана биреў санлығына ол белгнсизлик
алмасығы мәнисннде келгенде жалғанады. Мысалы: Бнреўлер
аўларын тарап, биреўлер кеменин ишинле уйыклап жатыр
(Н. Султанов).
I ҳәм II бетгиц бетлнк аффикслернниц көбинесе тек көпликтүри
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■ жалғанады: үшеўмиз, үшеўсиз; ал бирлик сан формалары
гек биреў санлығына жалғанады: бнреўмен, биреўсен.
Тартым аффикслерн жайнаклаў санлыкларына өиимли (ток
1-беттиц бирлик түринен баска) жалгана алады: бесеўмиз,
бесеўик. бесеўиниз, бесеўи.
Ссплик аффикслери белгисизлнк алмасығы мәнисиндегц
бареў санлығына еркин жалғанады да. ал калған санлыклар
көбииесе субстантивлескеи жағдайларда ғана сепленеди. Мысалы: Биреўден екеў жаксы екеўден үшеў жақсы, төртеўдин
несин айтасак? (7. Калыпбергенов). Сеплик аффпкслери жыйнаклаў санлыкларыныц кебинесе тартымланған түрине өнимли
жалғапады. Мысалы: алтаўына, алтаўынан, алтаўында, алтаўын ҳэм т. б. Мысалы: Екеўимизде де үн жок (Г. Изимбетов).
Жуп сәз түринде тәкирарланыи колланылғалда, жыйияклаў саилыклары косымша топлаў мәнисине ийе болады. Мысалы: Екеў-екеў әцгнме (Н . Дғўқараев). Бундай жуп сөздиц
бнрннши комцоненти шығыс сеплнгннде келгенде, жыйнаклаў
санлығы косымша шеклеў мәпнсин де ацлатады. Мыса.ш:
Сейтип бираз ўакыт екеўден-екеў ўақыт өткерди (Л1. Дг-сибаев).
§ 48 ТОП Л АЎ САНЛЫКЛАРЫ

Топлаў санлыклары предметлердп сан жяғынаа бирдсй тонарларға бөлип топлап көрсетеди. Отар саяак ҳом жыйнацлаў
санлыкларынан жасалып , қаншадан? иешеден? деге!: сораўларға жуўап береди. Топлаў саплыклары төмендеги.ас
жасалады:
Санак ҳәм жыйиаҳлаў саклыкларыиа, сондай-ақ жуп ҳом
тәкнрарий санлуқларға шығыс сеплнпншц аффикси жалғанады.
ЛЫсадлар:
*

•

Кызыл әскер еки жүз,
ЖнгнрмаАан Оөлнннп,
Он отаўга тарады (А, Дабылов).

Екеўден я үшеўдеи
Участкллрга гарзаы (.4. ДаЧылов).

Барлмқ жактан бирим-Зирим екеў-үшеўдеи Ешнмбеттиц
үйнне жигнтлер келе басладн (А. Бекимбгтоз).
Төрт бөлииип оч-ониал
Жаў болып бағка тийсди ,{Кырықь,ыэш).
Қыэ күнинде кос бнлекте
Бес-бестен алтып жүэнк (.4. Дабы.юв).

Шығыс сеплнгинин аффнкси санак санлықтан кейнн ке.1ген атаўыш сезге жалғанып та топлзў манн ацлатылады. Мы96
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саллар: Еки жас жнгнт мылтыкларын жерге сүйеп, жаиалан
ете баслағанларға карап үш октан атты (Қ. Досанов). Мине,
быйыл әкем менек екеўимиз бес тоннадан дән ялдык (С. Хоэканиязов). Ҳүкнметтин қарары бойынша жан басына еки
танаптан жер тийнсли (7. Кайыпбергенов).
Топлаў санлыклары -лап-леп аффнкси аркалы ла жасалпды. Ондай санлыклар топлаў ҳәм жыйнаклаў мэннлерине ийе
болады. Мысаллар: Ол койларды гэ жерден онлап, гэ жерден жнгирмалаи курастырды (Ө. Хожаниязов). Каракалпактык
кызлары бизнн институтка биримлеп емес, ал онлап, жүзлеп
келетуғыи болсын (.Ж а с ленинши‘ ) Гейде -лап-леп аффнкси санлыктан кейинги атаўыш сөзге жалғанып та топлау мәннсин билдиреди: Адамлар узақ жерге жүре алмай, ҳәр жерде
би р адамлап, екн адамлап кала баслады ( а . Ирманов)
Топлаў санлыклары сөз өзгертиўши аффикслерди кабыл
етпейди ҳәм өз формасында өзгериссиз қолланыла береди.
§ 49. Ш АМАЛЫК САНЛЫКЛАР

Шамалык санлыклар предметтнп санын, муғдарын шама
менен белгнлеў ушын колланылады.
Шамалық санлыклар ҳәр кыйлы аффикслер аркалы жасалады: Санак, жыйнаклаў ҳәм бөлшек саилыкларына -дс:':
-дей, -тай, -тей, аффикслери жалғанады. Мысаллар: Кейнимде еллидей жылкы, еки жүздей түйеси де бар дейдн. (К.
Ирманов). Көтернлген еки мындай халыктын колында бнрден ҳәр кыйлы курал-жараклар пайда болды, (А . Бекимбеток).
Бул аффнкслер санлыктаи кейинги атаўыш сөзлерге жалғанып қолланылғанда да шамалық мәнн билдириледн: Бир сааттай ўақыт өткеннеи сон Айнахан келди. (X . Сейтов). Сержант бнзлерден ои метрдей алда (Н. Дәўқараев).
Санак санлыкларға -лаған -леген аффиксиниц жалғаныўынан шамалық санлык жасалады. Бундай шамалык санлыклапда қосымша жыйнаклаў мәниде болады. Мысаллар: Ол байдыц онлаған днйкзны бар (А . Бекимбетов). Мәтекеге жуўмр, үш жылым, жүзлеген аў таярласык (К. Султанов)
Санақ санлықларга -лар -лер аффиксинин жалғаныўы аркалы ўакыт ямаса адам жасынын шама менен айтылғаплығы
анлагылады: Тек азанғы саат онларда ғана Айнахаи кексего
келдн (X . Сейтов) Оиыц касында жасы жигирма беслерге
келгеи ферғананын пахтакеши ШариЙпахан бар (Ө. Айжамов).
Муғдары жағынан бир-бирине жакын болғаи еки еанак
санлыктык өз ара жупласыўынан шамалык сан жасалады.
үш-төрт, жети-сегиз ҳәм т. б. Буидай жуп свэ составында
кншк сан ҳәмме ўакыт бирннши орында, ал улкен сан оньж
кейнннде турады. қаракалпақ тилинде бул айтылғанга тек
Кырық-отыз сөзи сэйкес келмейди. Бирақ, ҳәзнрги тилде қырыц-отыз ҳәм отыэ-қырыц формаларынык параллель колла7—879
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нылып жургеняк байкаўга бо.чады. Усы колхоздв гей бир уйлерде үш-төрт сыйыр, еки*уш баспак. қырк-отыз кой-жанлықлары бар (С . Хожанияаов). Ояк*буяғы отыз-нырк минуттық ишинде келиўге тийисли адамлардын төрттен үштейм
колхоз кенсеснне жыйналды (Қ. Досанов), Шачалык санлыклар жупласыў аркалы санлыктын барлык түрлеринен де {топлаў санлыкларынан басқа) жасала береди. Мысаллар: Бир мын
тоғыз жүз он бесинши—бир мын тоғыз жуз он алтыншы
жыллар (А. ,5рним.бетоа)—ка7&ўлык сзилык, —Екеў-үшеўи
Аняныц альбомына унилип карасып отыр. (А. Оразов) жыйнақлаў санлығы. Бул звенода колхозшылардын көпшилнги нормасыи еки-үш ярым есе орынлағак ғой (Ж . Сапаров).—р\'
тин ҳзм бәлшек саялыклар.
Үлкен муғдардк анлатыўшы гейбир санлар тэкирарнй сөз
түринде келип те шамалак мәни анлатады, бирак олар конкрет
сан манисинен алыслап, улыўма квпликти билдиреди: Ол
кымбатлы устазына мнллион-миллион алғыс айты\* менен
өэиниц фронттағы жетискенлнклери
туўралы жазыпты.
(Т . Қайыпбергенов).
Мым-мыя т/рли машиналзр.
Пахта атызда хызмет еткен.

(Ж Аймурзаее)
Санак санлықлардык гейпара сөзлер менен дизбеклесип
ке.шўикек де шамалық санлықлар жасал.зды: а) бир санлығы
гейде санак санлықлардыц алдында турып, оған шамалық
мәни береди. Мысалы: Бир онды жығамыз, бизлер бнр урсақ
(А. Дабылов) Бир бес жүз адам жағадан бир жуз кнлометр
арыда жүзип жүрген мүз устинде қалды (,Жетхиншек“ )‘.
б) сәнақ санлыклар ямаса оннан сонғы атаўыш сөзлер
шығыс сеплигинде турып; аргык, аслам, көбирек, азырак
сөзлери менен днзбеклеседи: Мен әзим быйыл он мын тоннадан артык пахта гернп мэмлекетке тапсырдым (Ө. Айжанов).
Онын изинше жигирмадан аслам автоматчиклер (Қ. Досанов)
Еки үкиге үцилген Әбдирейим менен Шамурат бир асымнан
кебирек балык услады (к . Досанов).
в) сакак санлықлар ямаса онын аныклайтуғын атаўыш сөзлери барыс сешшгинде турып, жакын, шамалас сөзлери дизбеклеседи: Ҳ^ммеси отыз беске жацын адам жыйналды. (А. Бекимбетов).
г) санак санлықлар ямаса онын аныклайтуғын атаўыш сөзлери ийелик сеплигинде турып, шамасы, ояк-буяғында сөзлерк менен днзбеклеседи. Мысаллар: Есен казы отыз бес шамасындағы киси еди (К. Султанов). ИСасы да жигирманын ояқбуяғыидв (Т. Қайыпбергенов).
Гейде, ж үэ, мык, миллион санлыкларыиын алдында бнрне-
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ш« нешше Сйн, (тек мыц саилығыпын алдында) свэлери турыуы
мумкин. Бундай дизбеклер предметтик жудэ кеп екекш! ҳ»м
онын санын анықлаўға болмайтуғынлығын көрсетеди, Мысаллар* Зарлап журген бнр неше мын халык бар (Ж . АИмурзаев).
Кеш* ж үз, иеите мын топар еламам,
Косып внриктирнп кайтпас кууатын,
Қумды. тауды. тасты коймай копарып,
Керсетти ерянгтиц ешпес сыпатын.
(Ж . А й м у р з а ц .)

Каэа тапты сан мын падўая.

4.
(,М»спатшй‘ )

5 90 БӨЛШ ЕК САНЛЫКЛАР

Бвлшек сэнлықлар пүтннннн бөлегин, үлесин билдирип,
санак санлыклардық белгили бир формада дизбеклесиўи аркалы жасалады. Белшек санлықлар ек« турли формада жасалады:
1. Бөлшекгин бвлими—шығыс сеплигиндеги, ал алымы—’
атаў сеплигиндегч (көбинесе тартымланған) санлық: жузден он жети, бестен твртн ҳам т. 6. Свз өзгертиўшн аффикслер бөлшектин тек алымына ғана жалганады, ал белими
өэгернссиз калады. Мысалы: Жарымшылар жерди тергтен
бмриве, үштен бирине алады (Н. Дғўқараее). Гейде бундай
бөлшеклерге белек, улес сөзлери қосылып та айтылады, ол
ўақытта бвлшектиц алымы тартымлаибаған атаў сеплнгинде
турады. Мысалы: Суў, атыздын тврттен бир бөлегкн каралап
үлгереди (Қ. Досанов).
2. Бөлимн нйелик сеплигинде, алымы III—беттеги тартым
аффиксин қабыллайды. Бөлшех саиын бул гүри атаўыш сөэлердин алдында келмейди, барлық ўақытта субстантив ҳалда
колланылып, ҳәр кыйлы сөз взгертиўши аффикслерди кабыдлай алады. Мысалы: „Төрттин бирине дийкан турар, теқ бөл“—
деди Айдос баба. ( Бердақ).
Пүтинниқ тен екиден бнр бөлегнн билдириў ушын ярым
(жарым, жарты., жары. жарп.ы) сөзлери қолланылады. Бул
сөзлер атлық ҳәм санлыктын алдында да, кейнинде де айтыла бередн: а) жүз, мын ҳәм баска да үлкен муғдардағы санлардын алдыида турып, ярым сөзи олардын екиден бир бөлегин билдиреди: ярым мын—мыннын екиден бир белегн, яғныи—бес жүз; б) аглыкгык алдыкда келгенде, ол предметтич
/гИ^еН 5ир бө•1еги,, билдиреди; ярым жыл калып еди.
\1. Кайыпбергенов), Апам дастурханнан жарты зағараны алып,
кояныма тықты. (Ә. Шамуратов) Машина жарты жолға келчя Дв . Иет‘ патлап» адым жерде турагуғын әдетнн тағы да бас' д“ '
^ймурзаев) Жарпы свзи атлықтын да. санлыктыи
алдында колланылмайды.
И>
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Сөздин кейнинде турғанда ярым сөзи: а) пүтин санлардак
кейин турып, саннын ярымын емес, ал оныц кейниндеги өл'
шем бирлнгинин ярымын анлатады. Бул куни Мырэалы ага
үш ярым тонна пахта терген еди. (С. Салиев) Мысалдағы
,,‘ ярым, сөзи тоннанын екиден бирин (ямаса 500 кг) билдир.
еди; б) пүтин сан ямаса предмет аты ийелик сеплнгинде, яд
ярым, жартым, жарты. жары, жарпы сөэлери 111*бет тартым
аффиксин кабыллағанда, олар пүтнн саниын ямаса предметтиц
е.сиден бир бөлегин бплдиреди. Мысаллар: Айдыц ярымы
питти, (С. Хожаниязов.) Сонда адамлардыц жарымы .биле.
инэш, жарымы .билмеймиэ* деп бақырысыпты. (.Қарлҳалплқ ха.ш қ легендалары ҳэм анекдотлары,).
Есапсыэ жайған малыннын,

Ахша.тандай ханыма,
Жартысын неге бермедин? (.ҚоЗлан.)

Пүтиннин төрттен бир бөлегин ямаса жартынық ярымын
билдириў ушын қаракалпақ тилинде шерек свзи колланылады;
Шерек әсирден аслам ўвкыттзн берлн Кудайберген эға бир
касипте киятыр (ъСоветп Нарақалпақстаныш) Гейде шерек
сөзи субстантивлесип, ўакытлык манидеги атлық болып та
қолланылады: Оқыў жылыныи екинши шереги.
V. АЛМ АСЫ К
§51. АПМАСЫК ҲАККЫ НДА УЛЫЎМА ТҮСИНИК. АЛМАСЫКТЫЦ
БАСҚА СӨ З ШАҚАПЛАРЫ МЕНЕН КАРЫМ-КАТНАСЫ.

Алмасық атаўыщ сөз шакапларыныц ишиндеайрыкша орым
тутады. Ол предметти ямаса оиын келбетнн, сынын, сапын ҳәм
т. б. белгилерин тиккелей ашык атамай, оларды тек силтеў аркалы көрсегеди. Онын коккрет мэннсн тек контекстте гаиа
аныкланады. Мысалы: Өтегендн иэлесем, ол да бир кемени
миниўге қолайласып атыр екен (Ө. Айжанов). Мысалдағы »ол* алмасығынын конкрет ким екеялиги .Өтегендн*
атлыгы арқалы аныкланып тур.
Баска сөз шакапларынан алмасық тек өзннин семантикасы
аркалы ғана ажыралып турады. Алмасык жекке турғанда ҳәмме ўақытта абстракт түсиникти аклатады: ол. бул, сол, в зн ,
ҳәр, бил, әлле ким, ҳеш кандай ҳәм т. б. Онын мәниси гәптеги баска свзлер аркалы ғана конкретлеседи, себебн алма
сықлар гэпте квбинесе атлык, келбетлик. санлык ҳәм рәўиш
лердин орнында колланылады. Бул жагынан, алмасыклар атаўыш свэлердик орнында колланыла алятуғын ҳэм сонлыктан
да ҳәр кыйлы стилистнкалык хызметлердн аткара ялагугын
свэлер болып есапланады. Мысаллар: Мен Степановты шакырған едим. ол да ҳэзир келнп калар (Г. Иэимбетне ). Балық
шылар взлериннн учасгкапрына ке.тт кш ы : басты. Б у л а р
А00
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орналаскан. „Таслак* кен көлемди бир өзи алып жаткан белгили жер едн (Ө. Айжанов.) Сырымбет байдын танадай бир
нйти бар... Сол ийтти колға тусирмей, байды колға тусириў
кыйын (К. Султанов). Неше адамды айдап кетти? Жигирмалагап кнси бар кусайды (К. Султанов\ Кашан кетейин?—дедим
акырын оған,—Ертен. (Г. Изимбетов). Мысаллардағы „ол“
ллмасығы „Степанов, атлыгынын, булар алмасығы „балыкшылар“ атлығынын сол алмасығы „танадай, келбетлигинин, неше
алмасығы „жигирмалаған* санлығынын, канша алмасығы „ертен“ рәўишинин орынларында колланылып, солар аркалы алмасыклардын мәнилери конкретлесип тур. Алмасык усындай
баска сөэ шақапларына карым-катнасыиа қарай төмендеги түрлерге бөлинеди.
а) атлыкты алмастырыўшы алмасықлар: мен, сен, ол, биз.
өзим, өзнн, өзи. кнм? ие? ҳәр ким, элле ким, ҳеш кич ҳэм
т. б
б) келбетликти алмастырыўшы алмасыкдар: өз, бул, ана,
мына, усы, сол, кандай, қайсы, ҳәр бир, гей бир, барлык,
гуллэн, ҳеш бнр.
в) санлыкты алмасгырыўшы алмасыклар: неше? канша?
нешиншн? нешеў?
г) рәўншти алмастырыўшы алмасықлар: кашан? кайда?
д) фёйилди алмасгырыўшы алмасыклар: сөйтиў, өйтиў,
бүйтиў ҲЭМ т. б.
§32, А Л М А С Ы К Т Ы К М О Р Ф О Л О Г И Я Л Ы К Ө З Г Е Ш Е Л И К Л Е Р И

Алмасыклардын өзине тән форыалык көрсеткишлери жок.
Бирак солай болса да, олар бир катар морфологиялык өэгешеликлерге ийе.
Алмасык кандай сөз шакабынын орнында қолланылса, сол
сөз шакабына тән болған форма жасаўшы ҳәм свз өзгерткўши аффнкслердн кабыл ете береди. Усындай кәсийетине байланыслы алмасыклар үлкен екн топарға; 1, предметлнк (субстантивлик); 2, предметтия белгисин билдприўши (атрибутивлик) алмасыклар болып белкиеди,1
СубС1антнвлик алмасыклар (бетлеў, белгилеў, белгисизлик, очлик алмасықлары) атлыклар сынклы атлыктын сөз өзгертиўши категорияларынып аффикслерин қабыллай алэды. Ал
атрибутнвлик алмасыклар (силтеў алмасықлары, айырым
сораў ҳэм белгилеў алмасықлары) келбетлнк, санлық ҳәм
рәўншлер сыяқлы ҳеш өзгериссиз колланыла береди, олар тек
субстантивлескенде ғана ҳәр кыйлы сөз өзгертиўши аффнкслердн қабыллаўы мүмкин: Буган ннсан қулағы үйренген (К.
’ ■ А'-Л.£исклко*. Кар«калпакскийязык, П. М. 1932, 2б0-б*т,
101
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Султанов). Усыларлы төгип болып дем аламыз (Ө. Хохсаниязо»).
Субстантичлик алмасыклар сөз өзгериўде атлыкка уксас
болса да, олар өзнне тән айырмашылыкларға ийе. Мысалы, бег*
леў алмасыкларыныц түбирлери бирлик санныц барыс сеплигинде фонетикалык өзгерислерге ушырайды; маған, саған.
оған, Мысалы: Кулме, маған, күлким келер саған (%
Қарақалпақ халық нақыл ҳэм. мақалалары“)•
Бетлеў алмасыкларынын I ҳәм II бетлеринин көплик тури
суппллетивлик усыл менен яғный баска түбирлерден жасалады;
мен—биз, сен—сиз. Ал .сенлер“ формасы сөйлеў тилинде ҳэм
карақалпак тилинин диалектлеринле .сеннер" ғана ушырасады;
Менин максетим сенлерге баслык болыў емес (Я. Ирманов).
Сондай-ак ,бнз* а.-шаеығык семантнкалык жактан тен мен алмасығынын көплик түри деп яғный биз дегенди—мен, мен,
мен... деп караўға болмайды, себеби биз сөзн аркалы үш бсттеги адамлар да түсннилнўи мүмкин. Мысалы: биз деп сөйлсўшилер еки адам болса, олардын бири—мен, екиншиси—сен
болады, ал үш ҳәм оннан да көп адам болса, биреўи—мен (/—
бет), екеўи—сизлер (//—бет) ямаса сиз (/1—бет) ҳәм ол (///
бет) болады.
Алмасыклар аффикслер аркалы баска да сөз шакапларынаи
өнимли жасалмайды. Олардан баска сөз шакаплары да онша
көп ж^сала бермейди. Ҳәзиргн тилде бетлеў, силтеў алмасыкларыиан жасалған айырым сөзлер гана ушырасады; меншик,
менмен, менсикбеў, өзимшил ҳәм т. б.
Баска жағдайларда алмасықларга ҳәр кандай сөз жасаўшы
аффнкслер жалғанғаи менеи де, олар баска сөз шакапларына
бнротала өтип кетпейди. Бул алмасыклардын жүдә абстракг
мәнпге ийе сөзлер болыўына байланыслы кэсийет.
§ 53. АЛМАСЫКЛАРП.ЫЦ СИ Н ТАК СМ СЛ Н К ХЫЗМЕТИ

Алмасыклар коспа гәплерди дүзнўде ҳәм оларды стнльлжс
жақтан жетилистириўде тийкарғы хызметлерди аткарады. Мы*
салы: Балык кайсы участкадан шықса, сол жерге барлық
күшин топлаў керек (Ө. Апжаное.)
Жәмлеў алмасыклары гәпте биргелкнли ағзалар менен цол*
лзнылып улыўмалыстырыўшы сөз хызметин аткарады. Бунда
нахтадан баслап, жонышқа, Арал балығы, Бирунийдин ширеск
тил уйирген секерпарасы, Мойнактын кундызы менен консервасы, Тахтаквпнрдиц камарысы—бәри де бар (Ө. Хожаниязов.)
Субстантивлнк алмасықлар гәпте көбипесе баслаўыш ҳәи
толыклаўыш болады да, атрнбутнвлнк алмасыклар, тнйкарыиан,
аныклвўыш (гейде пысықлаўыш ҳам баянлаўыш) хызметшг
агқарады.
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Бетлеў алмасыклары, субстацтивлик сораў — катнас алмасыклары, белгилеў, белгисизлик ҳам болымсыалык алмасыклары, сондай-ак субстантивлескен баска алмасыклар да атаў
сеплигинде турғанда гәптин баслаўышы бола алады. Мысаллар; Олар Бегжаннын изннен жеткенде, оны адам танығысыз
еди! (Ө - Айжанов) Буны ким ислеўи мумкин? ( Ч Хожаниязов). Ҳешкимге таныс емес сүўрет туўралы ҳәр киси өз соса^ын айтып отыр (Ө.Айжанов)■ Адам баласынын өмиринде
мийнет қуўанышына шақ келетуғын бөтен бир нәрсе бар ма
екен? (Ө. Хожаниязов) Бизге ҳеш ким келген де жок (Ө .
Хожаниязов) Бәри де туўел екен (Ө. Айжанов). Усығаи
жуўапты кайсыларын бересиз? (Ө. Айжанов), Улым, мынаў—
Мойнак балыкшыларынын сизлерге арнаған саўғасы (Ө. Айжанов). Өзим хабар берермеи (Ө. Хожаниязов).
Бул алмасыклар кыя сепликлерде келгенде толыклаўыш
хызметин аткарады; Мен оған бир нәрсе айтар едим (Ө. Айжанов). Онда мол тәжрнйбелер бар (Ө. Айжанов). Буған
калай карайсан, Жәдигер (Г. Изимбетов). Өтебай, сен мынаны
тынла (Ө. Айжанов). К,ыз усыны ойлап, камығайын деди.
(Ө. Айжанов). Бнракта ол кандай да себеплер менен ҳештеме
сорамады (Ө. Хожаниязов).
Атрнбутнвлнк алмасыклардыН көпшилигн гәпте аныклаўыш
болады; Ол кыз бенен менин ҳеш кандай байланысым жоқ
(Г. Изимбетов). Бегжан өз буйрығын кайталай берди. (Ө. Айжанов). Сол арқалы сенин гүллән досларын таныс-билис
болып калды. (О. Бекбаўлов). Ана сарқум менен шелектн
далаға алып шығыныз. (Н. Дэўқараев). Кызым, Айсәнем, анаў
курдасына түсиндирип кой. (Ө. Айжанов) Басы меқ-зен болып
элле кандай ҳыяллар менен ойлар бийлеп аллы. (Ә. Хож аниязое).
Қашан ? қайда ?қайдан ?қ а л а й ? сораў-қатнас алмасыклары
ҳәм солар аркалы жасалған белгисизлик, белгнлеў ҳәм болымсызлық алмасыклары рәўишлер сыяклы гәптнн пысыклаўышы
болып колланылады: Теқиз элле кашан скрескен муздвн айрылды (Ө. Айжанов) Сүйинши ҳеш қайда қашпайды (Ө. Х о жаниязов).
Айырым кенислик сепликлериндеги силтеў алмасыклары да
пысыклаўышлык хызметте қолланылады. Балықшылардық
бэрнн де бунда әкелиў керек. (Ө. Айжанов).
Жаксы аланнык кейнине ер,
Сонда жолын болар балам.
(Бердоқ).

Алмасыклар гэпте баянлаўыш хызметин де аткара алады:
/ Г 31!? ГИ 1 ^ алы МЬ|на? (Ө. Айжанов). Ол сиэин киминиз еди?
. пзимбетов). Пнткерген нслерин не? (Ө. Айжаное). Кыз•яардын ишинде сеисек сэрўары (Әжинияз).

www.ziyouz.com kutubxonasi

|

54. А Л М А С Ы К Т Ы Н

М ӘНИСИ

БОЙЫ НШ А ТҮРЛЕРИ

Алмасыклар өэнне тән грамматнкалык формтларга ийе емес.
олар бир-бнринен тек еэиниц анлататуғын мәннлери аркалы
ажыратылады.
Алмасықлардын билднретуғын меннлери жүдә кен, сонлыктан да онын семантикалык түрлери де ҳәр түрлн. Қаракалпак
тилиндегн влмасыклар езлеринин улыўма мэнилерине қараА
8 ге бөлинеди,
1. Бетлеў алмасыклары: мен, сен, ол, биэ, сиз, олар.
2. Өзлих: алмасығы: өз.
3. Силтеў алмасықлары: бул, мине, әне, ол, мына, усы,
сол, анаў, мынаў.
4. Жәмлеў алмзсықлары: барлык. гүллән. путкнл, ҳемме,
5. Сораў-катнас алмасыклары: ким? не? кандай? кайсы?
ҲӘМ Т. б.

6. Белгилеў алмасыклары: ҳәр. ҳәр бир, ҳәр ким.
7. Белгисизлик алмасыклары: бнреў, элле ким, гей бир.
8. Болымсызлык алмасыклары: ҳеш, ҳеш бнр. ҳеш ким
Алмасыктын бүр түрлери ҳәр кыйлы сөз жасаўшы ҳэм сез
езгертиўши аффикслердн кабыллағанда да бир-бирикеи айтарлықтай өзгешеликлерге ийе болады.
§ 55. Б Е Т Л Е Ў

А Л М А С Ы К -П А Р Ы

Бетлеў алмасықлары белгнли бир беттн бнлдирети, сонлыктан да олар (зсиресе I ҳәм II бетте) адамды билдириўшн атлыклардын орнынла колаанылады.
Бетлеў алмасықлзры: I бет: мен, бнз, снэлер алмасыклары.
Олар сейлеўшими билдиреди: I—бет: сен, сиз, сизлер алмасыклары. Олар тынлаўшы адамларды билдиреди: Ш—бет: ол.
олар алмасыклары. Олар сойлеўши ҳәм тынлаўшыдан да баскн
бетлердн (аламларды, сондай-ак басқа да жанлы ҳәм жансыз
лредметлерди билдиреди.
Сыпайылап сөйлеўде мен, алмасығынын орнына биз, деп.
ал сен алмасығынын орнына сиз деп те айтыла береди.
I ҳәм II бетгин алмасыкляры ҳәмме ўакытта адамларды
билдириў ушын колланылатуғын болғанлыктан тек кнм?
кимлер/ сораўларына жуўап бередн, ал III беттин алмасыклары контекстке карай ким ? кимлер? ҳәм н е? нел*р?
сораўларына жуўап берип келеди.
III беттнц ол алмасығы формя жағынан ол силтеў алмасығы менен бнрдей. Онын анық мәниси тек контекстте колланыўына карай анғарылады: а) Егерде ол свзи атаўыш свзлердин алдында атрибутнвлик ҳалда келсе, ол силтеў алмасыгы
болады: Ол кнси меиен жүрген аламды меннен де квре өзич
жаксы билесен ғой (Ө. Айжанов). б) Егер ол сөзн субстак104
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тизлесип, белгили бир бетти янаса предметти би^днрсе. бетлеў алмасығы болады: Ол кеп жыллардап берли биз бенен
зэнгилес жора (/4. Бекимбетов). Ол сөзи бетлеў алмасығы
болып колланылғанда гәпте баслаўыш болады, ал силгеў
алмясығы болып келгенде анықлаўыш хызметин аткарады.
Көпшилик тюркологлардын пикирлери бойынша: мен сен,
ялмасыкларындағы н элементн тартым категориясыныц ески
көрсеткишн, ал биэ. сиз, алмасыкларындағы—з элементи ески
көнлик аффикси болып есапланады.
Бстлеў алмасыклары атлыклар сыяклы ҳэр кыйлы сез
-^згертиўши ҳәы сөэ жасаўшы аффнкслерди қабыллайды ҳәм
оул жағдайда олардыц өзлерине тэн өзгешеликлери бар.
Көплик аффикси тек биз, сиз, ол алмасыкларына жалғанады: бизлер, сизлер, Бул аффикс ол алмасығына жалғанғанда
бир-л түсип калады: Ол-лар олар Көплик аффикси сондай-ақ
сен алмасыгына да жалғанады. Бирак, сенлер формасы көбннесе тек сөйлеў тнлн ушын тан форма.
Тартым аффнкслери бетлеў алмасыкларына жалғанбайды.
'Зетлеў алмасықлары таргым категориясынын тек абстракт
гурни: ныки-ники, дыки-дики аффикслерин қабыллай алады.
Чврсегилгеи аффикслер алмасықтыц барлык түрлернне де
жалгека береди. Бул жағдайда мен, мен алмасыкларындағыҳом ол алмасығындағы-л сеслери түсип калады. (меники,
сепики, оныки): Сеники дурыс, Перйиза (Ө. Айжанов) Меникн тек өмирлик жол (Ө . Айжанов). Бул аффикслер биз, сиз
'>-т"^:ықларына жалғанғаниа, аффнкстнк бкриншп сеси туснтг
калалы: бизики, сизики. ЛАысалы: Бизнкинде жүре берсен-о
( Н. Дәўкараев). Шеше, иочтальон сизикине де кайырылып
еди ғой (Ө. Айжанов).
Бетлеў алмасықтарыныц түбирлери сепленнўде де, әсиресв
бирлнк санда, бир канша фонегикалык взгерислерге ушырайды.
Бетлеў алмасықларыныц сепленнў таблицасы.
Бнрлик

Көплик

А . мен, сен, ол
И. мен-нц, сен-нн, он-ыц.
Б. ма-ған, са-ғак, о-ған
Т. мен-и, сен-и, он-ы.
О. мен-де, сен-де, о-нда
Ш. мен-нен. сен-нен, он-нан

бнз, сиз, олар
биэиц, сизнн, бизлердин,олардын
бизге, сизге, бизлерге, оларға
биздн, снзди, бнзлерди, оларды,
бизде, сиэде.бизлерде, оларда,
бизден, снзден, бизлерден,
олардан,

Мен, сен, ол алмасыклары барыс сеплигннде маған, саған,
сған фэрмадарына нйе боллды. Заман маған энкдан кнбв
10«
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I к * р и н д м ( Б е р д в к ) О н н а н к е л с т у ғ ы и са ға н а ы я н ш о * .
1ж Л н о » ) . О ғ а н и ш и ы н е н ы н й и р м а н б о л ғ а н с ы п о т ы р д ы ы

(Ө. А й (К.Сул

таиоа).
Мен, с е н , в л . б м з , с и а , алыасыклары нйелнк селлнгннде
ҳам иеи, сен, о л алмасыклары табыс сетаигннде келгепдө
сеплик аффнкслернник бирннши сеслерн түсип калады: меиин.сен-нк, о н ы н . б и з - и н , снз-ин, мен-н. сен-н, о н - ы . Мысалы:
Сен келднн, тасады меннк ғайратым (,Е р Зийўар') Тек онын
қара куши болған (Г. Кайыпбергенов). Сенде тарнйх та бар,
сенде байлық та бар. оны бизлер билемнэ (Н . Дэўқараев).
Ол алмасығындағы л сеси барыс сеплигипеп баска кыя сепликлерде н сесн менеи орын алмасады (таблицаны қарақыз]
Сейлеў тилинде шығыс сеплигиндеги ол алмасығы ,одан*
түринде де айтылады. Баска жағдайларда бетлеў алмасықлары атлықлар сыяқлы сеплене береди.
Бетлеў алмасыкларына бетлеў аффикслери жалғанғанда
олар өзин-өзи қайталап келеди: мен-мен, биз-биз—(/ бет)
сенсен, сизсиз, (// бет), себеби бетлеў аффикслериниц өзлерн шығысы жағынан дәслеп бетлеў алмасыклары больш,
кейнинен I ҳэм I! беттиц аффикслерине айналып кеткен.1
Бетлеў алмасықлары баска сөз шакапларына омша өнимли
өте бермейди: менмен, меншик, менсинбеў, мендей. сендей,
менинше, сенинше, бизинше, биздей, сиздей, менлик, сеилкк
сизбнзлкк ҳәм т. б. Мысалы: Ол өзнн менмен услайды
(Ө . Айжанов). Бирак үйдеги меншик сыйырымыз аўырып.
бүгин пададан да калып койды (Г. Изимбетов). Мына қыз
менсинбейдн екен ғой (Ө.Айжанов).
Басқа сөз шакапларына өткен бетлеў алмасыкларыныц
биразы езнииқ белгили бир бет пенен байланысын биротала
жойтып жибермейди, ягный олар баска сез шакабыпа толық
өтип кетпейди. Мысаллар: Мендей бакты кара әкеснне реҳимин түсирип, саясын салсын (7’. Кайыпбергенпв). Сенннше,
менин, қолыма услағаным ким? (Ө. Айжанов). Сен менликсен
(К. Султанов). Тутас түснне билгек адам-сенлик азамат
(И . Юсупов).
§ 5 5 .Ө З Л И К А Л М А С Ы Ғ Ы .

Өзлик алмасығына каракалпак тилинде. ,өз* деген бнр
сөз жатады, Өзлик алмасығы субъектги баска адамлардаи
ямаса предметлерден ажыратып, ямаса оны белгилн бнр
бетке меншиклеп көрсетнў ушын колланьмады, Сонлықтап да
ол көбинесе бетлеў алмасыклары мепен бирге белгили бир
бетте тартымлаиып колланылады. Өзлик алмасығынын алдын^
' А. Н. Көнонав. Грам ы ггнка
■ эык 1 . М .- Л ., 19Ы). 173-бет.

совреы енного у зб е к ск о го лктературксго
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дағы бетлеў алмасыклары бул жағдайда ашык ямаса жасырын нйелнк селлигинде турады ҳэм олар санда ҳам бетт«
келвсиў аркалы днэбеклеседи:
I. мен(ш<) езим
ц. сен(«А) езин
III. ол{онық) ези

биэ(ич) еэнмиз
Сиз(и*) езиниз
олар(0ы/<) езлери

Мысалы: Мейли, акша жағын меннн өзим сорастырып керемен. (А. Бекимбетов). Биз өзимиз колхоздан шыкканбыз.
{Ө . Хожаниязов) Белгили бир бегти айрыкша атап көрсетиў
керек болғанда өзлик алмасығымын алдындағы бетлеў алмасыклары ай1 ылмаўы да мүмкин'. Мысалы: Ерназар жөнннде
барлык хабарды оннан өзим сорадым. (Л. Бекимбетов).
Өзлик алмасығы силтеў алмасыклары менен де дизбеклеснп қолланылады, бул ўакытта олар бирдейине тартымнын
III бетинин аффиксин кабыллайды: булөзи, усынын өзи, солардын езлери ҳам т. б.
Өзлнк алмасығы ҳәм аффикссиз колланылып, тартымланған атлық сезлерди анықлапта келеди. Бул жағдайда ол атлық тәрепинен билдирилген предметтин белгили бир беткетийнсли екенлнгин айрыкша белгилеп көрсетеди Мысалы: Ол
өз плапынын кунлы екенлигине исенеди. (Ө Айжанав). Хожяназар да сокпакка түсип өз үйине карай кетти (А . Бекимбетов). Биз оны өз колларымыз бенен курамыз ((9. Хожаниязав).
Ийелик сеплигиндеги атлық ямаса субстантивлескен басқа
сөз шакатарынан кеЛнн III бегге тартымланып келгенде езлик алмасығы белгили бир бетти ямаса предметти айрыкша
атап көрсетеди; Мысалы: Мнннстрдин өзи де меиик бул исимди мақуллады (Г. Изиибетов). Калалык басшылардын өзлерииик жнгирмаға шамалас кызлары бар еди (Г. Найыпбергеяов.)
Тар-гымныц Ш бетиндеги өзлнк алмасығы орын сеплигннде
турып, ўакытлык мәнндеги атлыктан кейин келгенде атлық
тәрепинен билдирилген ўакытты шеклеп көрсетеди: Сөйтип
ақсақал болған адам бир жылдыч езинде байып, мал дүпьясы
кебейеди (Л. Бекимбетов).
Өзлик алмасығы көплик аффиксин кабыл еткенде онын
соқынан тартым аффиксн жалғанады; Өзлериц билин (Ө- Айжанов).
Сеплеў ҳәм бетлеў аффикслери езлик алмасығына тек тар-

я
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‘гым аф|жкслерннен сон ғана жалғанады. Сонлықган да ез.инс
алмасығы үш бетте сепленедн.

I—бет
А . өзим
И . өзимник
Б. өзиме
Т . өзнмдн
О . өзимде
Ш . өзимнен

II—бет
өзнк
езинннк
өзнне
өзнндн
өзинде
өзиннен

Ш—бет
взн
өзиниц
өзнне
өзнн
өзинде
өзинен

Бетлеў аффикслерк ҳэр бетке сәйкес жалгана бередн;
өзимнен, өзимиз биз (/—бет:) өзинсен, өзинизсиз (Н.-бет)
Өзлик алмасығы тзкирарланып келип, жуп сөз ямаса сөз
днзбеги түрннде қолланылғаида рәўишлик кәсийетке ийе база*
ды; өзли ози, өэ өзине, өз өзинен, өзине, өзине өзи, өзинен, өзи, өзи менен өзн Мысалы: Ол дәрҳал өз өзинен шоршығандай болып, гырра кейнпне кайтты (Ө. Айжанов) Кемпир бнр нзрселерли айтып, өзинен взн гүбирледи (Ө. Айжа•
нов). Жәмийла өзн менен өзи болып атыр (Ө. Айжанов).
Өзлик алмасығы ҳәр кыйлы аффикслерди кабыллап, гейде,
ҳәр кыйлы сөзлер менен косылып, баска сөз шақапларына
өтеди; өэлик. өзге, өзиндей, өзинше, езлигинен, өз бетинше
взи, боладылык, өз биледилик, ҳәм т. б. Мысалы: Секретарь
взгеше киПинипти (Ө Айжанов). Мен де өзнндеймен (7. Л'ойыпбергенов) Ҳәр бир адам өзинше акыллы (Ө. Айжанов).
ЛАенинше, бундай өжетликке, өзи биледиликке ырык бермеў
керек. (Ө. Хожаниязов) Оларда қандай да бир немкурайдылык, взи боладылык
бар (Ө. Хожаниязов). Өз бетннше
Қүтекен баска ла бир кссықты салдырып тур (Ө. Айжанов).
§56, С И Л Т Е Ў

АЛМ АСЫ КЛАРЫ

Силтеў алмасықлары бир неше предметлердиц ямаса қубылыслардын ишинен сөйлеўши менен тынлаўшыға белгили
болған бнр топарын силтеп, айырып көрсетнў ушын хызмет
етедн.Бирак силгеў алмасықлары бетлеў алмасыклары сыяқлы
белгилн бир бетти ямаса предметти анлатпайды. Олар предметтик сөйлеўши ҳәм тынлаўшыға алыслык ямаса жақынлық белгнлерин, сондай-ақ предметтин оларға анық ямаса анық емеслигин билдиреди. Сонлыктан да силтеў алмасыклары, тнйкарынан, атрибутивлик қәсийетке ийе.
Силтеў алмасыклары төмендеги сөзлерден ибарат: бул,
усы. мына, мынаў, мине, ол, ана, анаў, әне, сол.
Силтеў алмасыклары түркий типердеги алмасыклардыч
ишиидегиен ески ҳәмек кен таралғсн группаси болып есапла-
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нады-1 Көншилнк тюркологлардын пнкирлерн оовынша, снлтеу
алмасыклары ертеде дәслеп тнйкарғы үш сөзден (бу, у, шуу)
нбарат болған, ал онын баска формаларынык ҳәммесн де усы
Үш сөздеи раўажланған.3
1 д.шасыктын бул түрн атлыклардын алдынан дизбеклесии
келип, келбетликтиц, санлык ҳәм айырым рәўишлердин ор*
нында қолланыла береди; Мысалы: Турмыс курыў мәселеси
адамзат өмириннц ишиндеги ен бир кызықлы, кыйын мәселе.
Бул мәселеге ҳәзирги бизин жасларымыз ҳәр түрли ке:'.
карас пенен карайды. (Г. Изимбетов). Екиншисн бнйик ми*
наралы бнр қала еди. Сол қалаға душпан басып кирмекши
болды (Ө . Айжанов). Аспан жийегн Мырзабекке бир жол
сыяклы болып көринеди. Бул жол келешек бахытқа апарар
еди (Ө . Айжанов).
Силтеў алмасықларынан тек, эне, мине алмасыклары ғана
атлықлар менен дизбеклеседн. Олар ҳеш кандай сөз өзгертиўши аффикслердн кабылламай, ҳәмме ўақытта тек снлтеў
мәниснн билдирип, ез алдына жекке колланылады.
Силтеў алмасықларынын улыўма абстрактлық мәкиси бнрдей болып, силтеўди билдирген ыенен ҳәр бир силтеў алмасығыныц езине тэн мәннлик өзгешелнгн болады.
а) Бул, мына, мынаў, мане, усы алмасықлары сөйлеўши
менен тыцлаўшыға жақын аралыктағы ямаса акықҳәм белгнли
предметлерди билдириў ушын колланылады. Мысаллар: Бул
Наймыттыц карасы өзи менен кете ме? (Н. Султанов). Сешщ
мына сөзин жарамайды (Ө . Айжанов). Мынаў откараз (Н .
Дэуқараев) Мине, бир топ атлылар түсип атыр (Н. Дэўқараев)
Бул хабарға күтә куўанғанымнан усы ўақка шекем уйыкламай
жатқаным ғой (А. Ёекимбетов).
б) Ана, анаў, әне алмасыклары сөйлеўши мечен тынлаўшыға онша жақын емес ҳэм оларға еле толык анык емес
предметлерди көрсетеди. Мысалы:Ана келиншеклердин изипе::
журейик (Ө. Айжанов), Анаў калалык бағдын ағашлары (Н.
Дэўцараев). Әне, аласын бастырманын астында тур (А. Бекимбетов). Әне ушайын деп атыр (Н. Дэўқараев).
в) Ол, сол алмасықлары сөйлеўшн менен тынлаўшыдан
бир канша алыс жердеги, бирак оларға белгили болған предыетлердн силтеп көрсетеди. Мысалы: Ол сыйырдын да изине
кара ермейди. (К. Султанов). Ерполаг сол жол менен жүреди (М Дэрибаев.)

Н. А. Баекаков. Каракалпакскнй язык, М _, 270-бег
*• Л. Н.Коконо ». Г р ачм ати к а соаременного т ур ец ко го ан тературв ого яэыка.
'•

М —Л ., 1936, 171-бег; ф . Г . И сх а к о в М естойм ен ня— .И ссл ед ов ан н я по сравннтетьной граимагнке тю ркских я з ы к о в ., II, ыорф ология. М ., 1956. 2465ет; Ф . Д . Аи ж ин .
Принципы дифференциации туреци их указательных
иестоимен'1Й,—.Вопоасы язы катн ани я., 1959. Л12, 101-109-0ет.
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Н. А. Васкаков карякалпак тилиндегн силтеў алмасыкл!рын алыслык ямаса жақынлык мәнилерине қарап классифнкацнялағаннан гөре, олардыц сөйлеўшн менен тыцлаўшыға анық
(конкрет) болыў-болмаў белгилерине карап бөлген дурыс деп
есаплвйды ҳәм силтеў алмасыкларын усы белгилерине карай
тийкарғы еки топарға бәледи: I) белгисиэ ҳәм конкрет емес
предметлерди көрсетиўши алмасыклар: бул, ол, 2) анык конкрет предметлерди усыдан, усыннан формаларына ийе болады.
Бнрак әдебий тилде көбинесе олардыц екинши формалары
қолланылады; Ерполатлар үш айдан бермаған усында жатыр
(М . Дғрибаев).
Сеплик аффнкслери анаў, мынаў алмасыкларыиа көбинесе
тартым аффикслеринен кейин өннмли жалғанады: Мынаў семиз. анаўынын ебиидей сорпалығы бар. (Ө . Айжанов).
Силтеў алмасыклары ҳәр кыйлы сөз жасаўшы аффикслердн
кабыл ете алады.
а) Ол, бул, сол, усы алмасыкларына—шз,-шама,-дай
аффикслери жалғанады, бул жағдайда ол, бул, сол сезлерикдеги л сесине орын алмасады, ал усы сөздин түбиринде
н сеси пайда болады. Мысаллар: Азэтты табыў онша кыйын
болған жок (Ө. Айжанов). Сиэиц буншамэ қоркатуғыныцыз
не? (Ө. Айжанов) Соншама шыдамсыз бэлғаиы неск екен?
(Ө. Айжанов). Баска жерде биреў ҳаккычда ондай сөз етпе
( 4 . Бекимбетов). Баяғыда үйице Жийемурат орналаскэннан
кейин усындай шешен болып едиц (Т. Қайыпбгргенов):
б) Ол, бул, сол, усы алмасыкларына- лай аффикси жалғанғанда олардын түбириндеги—л сеси түсип калады: Бирақ
олай болып шықпады (Г. Изинбетов). Мениц булай етиўге
ҳакым жок. (Ө. Хожанияэов).
в) Әне, мине алмасықларынан әнекей, минекей формалары
жасалады. Мысалы; Әнекей журт та билип отыр (Ө. Айжанов). Усы оЧын даўам еткели минекей бнр саатка жакынлап
қалды. (Ө . Айжанов).
Снлгеў алмасықлары коспа сөзлердиц составында да ҳәр
кыйлы формада ушыраса береди. Мысаллар; Айпарша әдеўирак толысып, баяғысыпан анағурлым өзгерип, көркемленип кетипти (Г. Изимбетов). Ҳәр билеги анаў-мынаў адамныц самындай палўан денели жигит (7‘. Қайыпбергенов), Ояғын өзиц
билесек, достым (Г. Изимбгтов). Онсын сеннен үлкен бир
тнлегим, Ханзада менен сырласьш сөйлесип тур (К. Султанов.)
Ояқ-буяғы төрт-бес күннен аспасын (Г. Изимбетов.) Мен
әрмансыз болып едим сол манда (Өтеш). Сол карада шубар
атты дус етти (Аянбергек). Сейтип өз нийетнн иске асырыўға
Мәлпейдин батылы бармады (Ө. Хожаниязов).
Карақалпақ тилнндеги тураклы сөз дизбеклеринде де силтеў алмасыклары кен орын ийелейди. Мысаллар: Не десен о
де, мен өз жолымдағы, сен өз жолындағы адамсац (К. Ирманов,) Не болса о болсын, әйтеўнр тойжесек болар (Ө. Айжа110
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нов ) о заманкан бу эаманға нашзр бала жаўга тийдн д«п
еситкенимиз жок (К. Иоманов) Әне-мине дегенше кун де
кеш болды (О. Бекбаўлов). Ол мине деген бригаданы баскарады (Ө. Айжанов).
Сол алмасығы бағынынкы гәплерде басгапте турып, бағынынкы гәпгеги катнас алмасығынын манисин тусиндирна
келеди: Кимди айтсан. сол келеди (Ө. Айжанов).
§57.

ЖӘМЛЕЎ А Л М А С Ы Қ Л А Р Ы

Кандай да бир предметлерди, олардық белгилерин ямаса
кубылысларды белгнсиз муғдарда улыўмаласгырып, жыйнақлап, топлап көрсететуғыя алмасықлар жәмлеў алмасықлары
деп аталады. Жәмлеў алмасықларына қарақалпак тилинде төмендеги сөзлер киреди: бар, барлык, бәрн, бәршг, пүткил,
дуйым, сөзлери, араб тилннен кирген тамам (ы), жәми. гүлли, гүллан, эҳли сөзлери ҳәм тәжик парсы тиллеринен кирген
„ҳәмые“ сөзи. Олардын мэнилери бири-бирине күтә жақын,
синонимлес болып келеди, Вәрше, тамам (ы),—, гүлли әҳли
сөзлердин колланылыў өриси басқа алмасықларға қарағанда
ҳәзирги тилде бирканша тар.
Көпшилик илнмпазлардын аныклаўы бойынша, бар, бэри,
барлык, бәрше алмасыклары *бар“ түбиринен, ал пүткил алмасығы „пнт“—фейилинен келип шыккан.
Жәмлеў алмасықларыныц өзлери улыўмалыкты, жыйпаклаўды билдиретуғын болғанлыктан оларға көплик аффикси
жалғанбайды.
Бар, пүткил, тамам (ы). гүлли.әҳли, дуйым алмасыклары өэлернннн туўра мәннсилде ҳәмме ўакытта ҳеш өзгерисснз қолланылады. Мысаллар: Ол Бекимбеттин басындағы аўҳалды
сезип, оған жәрдемлесиў ушын бар күшин салғысы келдн (6 .
Айжанов.) ГТуткил Хорезмнин толысын төгип, ортасын шайкаған 1912—жылғы „Ак капшық* жылы еди (М . Дәрибаее),
Аласат табылса, барлық ел көшер (Күнхожа). Бәрше адам ҳүкиметтнқ жолында (Аяпберген). Бийбижан үйинин гуллән жумысын өзи ислеп, кеткен-кемтилген жерлерин питеў менеи
болды (Ө. Айжанов). Бул ўакыяға бир мен емес ҳэмме халық
ҳайран калды (Ә Шамуратоз). Тамамы жарлы бнрлеснп тур
шериктей (А . Цабылов). Тамам каракалпак жыйылсын дедим (7. Қайыпбергенов.) Қоразбек Қайып ханпын гулли ыктыярын өз колына өткерген есабында еди (Н. Ирманов). Әҳли
карақалпакка мәлим болған&ы(Аяпберген). Онын жылап кетип
баратырғанын дуйым журт көрди (Ө. Айжанов),
Тартым ҳэм сеплик аффикслери көбинесе субстантивлескен
жэмлеў алмасықларына жалғана алады. Мысаллар: Қыэынын
алдында барлығын да айттым (А. Бенимбетов). Бул сеэди
°*ри де мақулламақта (Ө. Айжаков ). Ол бэрине инанды.
Ш
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(<9.Айжаноч), Дүньяда бәршесин көрдим (Өтеш). Пернзаға \эмм-иин нәзери аўды (Ө . ЛСиканов). Ҳәмменнэ мени тынлан (Г.
1:.<имбетов).
Бзри, жэми алмасықлары аглык сезлердиц алдында анықл,|ўышлык хызметте келмейди, олар көбннесе жекке колл.гшлады, ямаса ийелик сеплигнидеги сөзлерден кейин турьды.
Жәмлеў алмасықлары гәпте биргелкили ағзалардан кейин
келип, улыўыаластырыўшы сөз хызметнн аткарады:
Тараклы, балғалы—гүллан қыятка
Орынлы кэткуда болдыц, Зәкарья (Аяпбеоген),
Жәмлеў алмасыкларынан басқа сөз шакаплары онша көп
жасалмайды. Бғри алмасығы „бир* санлығы менен дизбеклескенде модальлик әҳмнйетке ийе болады: Бэри бир, экспедицня художниксиз жолға шыкпайды. (0. Бекбаулов).
Ж эм и алмасығына-ла (с) аффикси жалғанып, (}»ейил сөзлер, а.1 пүткил алмасығына л^н аффнксн жалганыўы аркалы
рэўиш жасалады: Колхоздағы барлык жан жэмлесип жумысю шыгыўы дәркар. (Ө. Айжанов) Анлап карасан турмыс
баяғыдай емес, пүткиллей өзгернп кеткен (Ө. ложанияэов)
§ 58. СОРАЎ-ҚАТНАС АЛМАСЫҚЛАРЫ

Сораў алмасығы да, катнас алмасығы да түбирлери бир
слзлер Олардын сораў ямаса катнаслык мәннде колланылыўы
гэптин улыўма мазмунына байланыслн болады.
Сораў алмасықлары. Атлык келбетлнк, санлык, алмасық
ҳәм гейпара рәўишлердиц орныиа колланылып сораў мәннсии
бнлдириўши ким} неР қандайР қай (сы)? қаншаР неш е?
нгшиншиР қашанР қалайР қэйтипР негеР неликтен?
' азлерн сораў алмасықлары деп аталады. Олар мредметти
ямаса о:шч белгисин көрсете алмайды. Предмет ҳэм онын
белгисн сораў алмасыкларына жуўап ретинде колланылатуғын басқа с&з шакапларынан анлатылады. Мысаллар:
—Бул ким болар екен?—деди Айдана жүрип княтырған
кэддин бузбай Несибелиге.
— Я райкомнын секретары, ямаса райисполкомнын предсе*
дателн деди Несибелн жанаса барып (Ө. Хожаниязов). Ғарры
танланған пишин менен:
— Аўа, сен кай баласан?—деп едирейнп қарады.
—Мен Нуржанныц баласыман,
—Қайсы Нуржап?
— Бағман Нуржан (Г. Изимбетов).
— Неше күннен тапка келер екен?—деди ол
— Артык кетсе үш-төрт күн шыдарсан (Ө. Хожаниязов).
Бир катар тюркологлардын болжаүына карагапда, сораў
алмасықларыиан тек ким ? неР қайР алмасықлары ғана негиз
112
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ги түбир сөзлер болып, калғянлары кейинги дәўирлерде не?
тэм қай? алмасыкларыиан жасалған1.
Сораў алмасықлары өзлерине тән болған морфологнялык я
синтаксислнк өзгешеликлерге ийе емес. Олар кайсы сөз
шакабыныц орнына колланылса, сол сөз шакабынық форма»
ларын кабыллай алады.
Ким ? алмасығы белгили бнр бетти, адамды, ал не? алмасығы баска жанлы ҳзм жансыз предиетлерлк бнлднредн. Олар
атлыклар сыямы кеплик, тартым, сеплеў ҳәм бетлеў 1ффикслери менен өзгере алвды ҳэм гәпте тнйкарынан баслаўыш
лекен толыклаўыштыц хызметлерин аткярады. Мысаллар: Оныц
неси кызык? (Ө. Айжанов). Тагы кимлерге айтты? (Ө. Айж л н 0в).Кимди айтып отырсаи. Оразғалнй? (/ . Изимбетг.св).
И е? алмасығы ҳәмме ўакытта субстантивлик мәниде болмай,
геДде ол атрибутивлик хызметте де колланыла береди. Мысаллар: Тпгы баска не хабар? (Ө. Айжснов). Токтан, Ерьазардын
С1:зин алдыпызда ке гүнайы болды? (А. Бекимбетсв ).
Цандай? кай (сы)? канша? неше? иешикиж? алмасыклары
келбетлнк ҳәм санлыклар сыяқлы сез өзгертиўшн аффикслерди тек субстантивлескенде ғана кабыллай ал?лы. Ал атрибуТНР.1ИК хнзметте колланылганла олар көбикесе өэгсриссиз
колланылады. Мысаллар: Шыныбай, булар ҳай балалар?
{Н . Лэўқараев). Айта бер, қандай кенес? (/ . Изимбетов).
>л'етн жыл иижнде биз қанша пахта Сернўнмиз керек? (Ө Х ожаниязов).
Каш ан.- қалай?, қайда? қакдай/ қэйтип? алмасыклары
рәўишлер сыяклы ҳеш өзгерисснз колланылады. Мысаллар:
Кашам кетейин? —дедим акыры мен (Г. И&ижбетов). Вукы
кайлан таптынлар? (Ө. Хожаниязсв). Апа, ағам кайда кетти?
(/. Пзимбетов). Еул қалай-калай Солкп бсрвтыр? (Ө.Айж а»
иг-в). Сораў алмасыкларыман тек қсеиан? алмасығы гейде
ифкеўшнлер менен коллагылып тек баркс ҳәм шыгыс сеиликлеринде турыўы ыумкнн: Ол да цошакға дейии шыдар
е ;»ен'г (Ө. Айжанов).
Сораў алмасықларына аффикслер жалганса да, олар бвсқа сөз шакапларына өтии кетпейди. олар бирдейине сораў
мәннсииде кол.танылады: кишдей?, қайдағы?, қалайынша?,
каншалап? ҳэм т. б. Тек Ш бетте тартымланған ким ? алмасыгы ғана гейде белгисизлик алмасығына өтип кетеди. Мысаллар: Ким тунерип, кими гижиннп (Ө. Айжанов).
Сораў алмасықлары айырым контекстлерде гәптиц улыўма
мамиснне карай өзнник тийкарғы сораў мэнисин пәсейтип,
Үндеў сүрен мәнисннде күшейткиш сөз больп та қолланыла^
лы. Мысзллар: Қакдай ысык туўгзн жердиц кушагы!
’ • А И . Кононое. Гр*мм*щка совре.ченного узбекгкого дитературного
яэыка М .- Л .. 1960, 182-183-бетдер; Н. А. Оаскако». Каракалпакскнй язык,
Н. 29.5.301-бстдер.
8 -8 7 9
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(И. Юсупов). Ондағы раднопрнемннктин жоклығы қандай
вкинншдн! (Ө. Айжанов). Мен кайсындай суўретлерде кврмеднм сени! (И. Юсупов).
К а т н а с а л м а с ы к л а р ы . Сораў алмасыклары айырыы
контекстлерде (тураклы свз дизбеклеринде, әсиресе бағынынқылы коспа гэплерде) өзиннн сораў мәнисинен алыслап, тек
ғана грамматикалык катнасты билдириў ушын колланылады.
Бундай алмасыклар к а т н а с алмасыклары деп аталады. Мысалы: „Ким ислемесе, сол жемейди*. Не десеқ о де, шырағым
(Ө. Айжанов). Не болса да келдик ғой (Н. Дзўқараев). Қалай болмасын планды орынлаймыз (Ө. Айжаное). Не нслеў
керек, қалай ислеў керек екенлигин бизге турмыс үйретип
отыр (Ө. Айжанов). Роза қанша сулыў, көркем, саўатлы кыз
болғаны менен хожалық жумысына жүдә шоркақ екен
(Г. Иэимбетов). Гүлайым онын нени айтқысы қелип турғанына еле түсине алмады (Ө. Айжанов).
Кайсы жердин кырын басып жүрсеы ле
Кашан, цайда, дәйтнп даўран сүрсеы де,
Кайсы жерде канн гүдлернн көрсеы ле.

Сагынамая, алтын дельта еллерн (И . Юсупов).

Бағынынкылы коспа гәплерде катнас алмасыклары багыныцқы гәптнн составында келедн, ал бас гәпте катнао алмасыкларына тнккелей катнаслы болған силтеў алмаськлары турады. Олардып бағынынкылы коспа гәплердеги катнаслары
көбинесе төмендеги формаларда болады; кии —сод, не—сол,
кандай—сондай, калай—солай, канша—сонша, кашан—соида ҳәм т. б. Мысаллар: Ким дәўжүрек болса, сол бара берсин (Ө. Хожаниязов). Ал, Ереке онын аржағынла, Бийбижан
не айтса, сонын айтканына көниўге ҳәзир едн (Ө. Айжанов).
Баласынын нслеген ерликлери ғаррыға қандай унаған болса,
Айсанемге де сондай унады (Ө. Айжанов.)
§ 59 БЕЛГИЛЕУ АЛМАСЫҚЛАРЫ

Белгилеў алмасыклары кандай да бир бегги, предметти
ямаса онын белгисин баскаларынан ажыратып, белгилеп кер*
сетеди. Белгилеў алмасығына қаракалпақ тилинде, тийкарынан, ,ҳ э р “ (бул сөз тәжик—парсы тиллеринен кирген) деген
бир сөз келеди. Бул сөз атлыклардын алдынан атрибугивлик
хызметте колланылады. Мысалы: Ҳәр жылы усы сөзди айтамьп (Ө Айжанов).
Қалған белгнлеў алмасыклары „ҳәр* сөэинин баска сөзлер
меиен дизбеклеснўинен жасалады. Бул жағдайда ҳәр сези:
а)
сораў-катнас алмасыклары менеи дизбеклеседи: ҳэр
ким, ҳзр кандай, ҳәр кайсы (сы). Мысалы: Ҳәр кнмнин кэдирдан анасы өзине жаксы (Г . Изимбетов). Усы колдын өзи
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Эйтенге ҳәр кандай бвҳалы сыйлыктан артык болды (Ө. Айжанов).
Ҳәр ким алмасығы адамларды билдириў ушын колланылапы сонлыктан да ол сөз өэгертнўшн аффикслерли кабыллай
алады. Мысалы: Ҳәр кимдики өзине ай квринер көзине
( Қпрақалпақ халық нақыл-мақаллары'). Ҳзр кимнин өзлерине дем алғаны да еснтилип турды (7. Қайыпбергенов). Ал
енди себейин десек, ҳэр кимлер карсылык көрсетеди
(Ө.Хожаниязов).
Хэр кайсы (сы) алмасығы да тек атлыклардын орнына
колланылып, сөэ өзгертиўши аффикслер менен өзгере береди.
Мысалар: Ҳәр кайсысынын колында бир кушак ак кағаз
(Ө. Айжанов). Хәр кайсымыэ бнр куўыска тығылдық
( И Юсупов).
Хзр кандай алмасығы көбинесе атрибутивлнк хыэметте
келгди. Сонлыктаи оларға сөз өзгертиўши аффикслер жалғанбайды.
б),ҳәр* сөзи нәрсе, бир сөзлери менен де днзбеклесип,
белгилеў алмасығын жасайды: ҳәр нәрсе, ҳэр бир.
Ҳәр нәрсе алмасығы атлыклар сыяқлы сөз өзгертнўшн
аффикслерди еркин кабыллай алэды: Кыял алып кашады, ҳәр
нәр'елгрди ойлатады. (Н . Дэўқараев).
Х^р бир алмасығы атрибутивлик хызмегте ксл (анылады:
Ҳәр бир түп пахта ушын гүресиў керек (К . Досанов).
Бул алмасык субстантивлесип колланылғанда ғана сөз өзгертиўши аффикслерди кабыллай алады.
Гейде белгилеў алмасыклары сораў—қатнас алмасыкларынын жуп сөз түринле тәкирарланыўынан ла жасалады:
Ҳақыйқат совет адамыныц кай-кайсысы да усындай қәсийетке ийе (Ө. Айжанов).
Белгнлеў алмасықларынын ҳеш кайсысына да бетлеў аффикслери өнимли жалғанбайды.
§ 60. Б Е Л Г И С И З Л И К А Л М А С Ы К Л А Р Ы

Қандай да бир беттин, предметтик, кубылысгык ямаса олардын белгилеринин свйлеўшн менен тынлаўшыға еле белгис т екеплигин көрсететуғын алмасыклар б е л г и с и з л и к алмасыклары деп аталады.
Белгнсизлик алмасыклары ж а с а л ы ў ы ҳэм с о с т а в ы жагынан
Ҳ эр қы йлы болы п к ел ед и :

1. Бир, биреў, санлыклары яйырым жағдайларда өзлерн"нц сан мәнисин жойтып, белгнснзлик алмасыгы болып коллакылады. Бул жағдайда бир санлығы агрнбутивлнк хызметте,
ял биреў саклығы адамды билдириў ушын айтылады.
Мысалы: Тап аўылдын арасы бир апагка ушырағандай
(Ә. Шамуратов). Мен жөнинде биреў бир нәрсе деген гой
(Ө. Айжанов).
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Бир санлыгы арқалы жасалғаи биреў-миреў, бнрек-саран,''
бирли-ярым жуп сөзлери де белгизлик алмасығы болып коллакылады. Мысалы: Соплықтан бүгин уйыкламай шығып азэнда атызда калғып отырса, биреў-миреўдик сеэикленетуғыныи
түсинди. (Т. Ндйыпбергенов). Бизин немизди алады деген бирлн-ярым жарлы-жақыбай үйлер калыпты (Л. Әлиев). Әкесн
биреў-мнреўдеи сыйлықка сарпай алып турғандай к^ўанып
кетти (Ө. Айжанов). Деген мекен де бирен-саран хош жакпаслар да табылады (Ө. Хожаниязов).
Бир санлығынын ,пара“, .катар*, »нәрсе“, ,канша“ сөзлерн
менен дизбеклескўинен ҳәм-неме,-дене,-де.не элементлерк мснен биригиўинен де белгиснзлик алмасықлары жасалады.
Бир нәрсе, бирнеме, бирдеме алмасыклары предметлик мәниде колланылады. .Мысаллар: Болмаса мен ҳаккында биреу
бир нарсе деди ме? (Ө. Айжанов). Жоталы сары киси кағаз*
ға бирнемелерди жазып отыр екен (К. Султанов), Бунын
менен касында турган сегнз жасар баланын иси болмай күлимсиреп, бирдемелердн айтып тур (Ө. Айжанов). Быйыл бирдеке болар (Н. Дзўқараев).
Бир 1{акш о, бор пара, бир қатар алыасықлары, тиЦкарынан, атрибутивлик хызметте келеди. Мысалы: Бир канша
хожалыклар көшнп келдн (Г . Изимбетов). Зайыров та бир
катар пайдалы кврсетпелер берип кетти (Ө. Хожаниязов).
3.
Белгисизлик алмасыклэры »әлле“ сөзиниц сораў-катяас
алмасыклары менеп дизбеклесиўннен де жасалады. БундаК
белгисизлик алмасыкларынын субстантивлик ямаса этрибутивлик мәннде болыўы олардын кейниндеги сораў-катнас ал\*асыкларына байлаиыслы болып келеди. Мысаллар: "урын телеграф болгаи менен оны әлде кимлер бузып кеткен (Л/. Д з ‘
рибаев). Ҳәтте сени әлле ксмге шырамытып турман, балам
(И . Юсупов). Злле не ўакта ҳаял ошактын орнындай жерлн
казып болды. (Н. Дзўқараев) Әлле неден сетем алып оянса,
бәҳәрги кара суўыктан денеси музлап, калтырап атыр екен
(К. Сўлтанов). Әлле кандай бир даўыс оныц кулағына ша- ,
лынды. (Ө. Айжанов). Әлле кайда бөденелер пыт-пытлап
жаггы (И. Юсўпов). Әлле каяктағы ойлар бирннен сон бири
дизбеклесип, көз алдынан кетпейди (Н . Дэўқараев). Даўьп
әлле каяктан койыў кара бултларды көширнп экелдн (Ө. Х о жапаязсв). Бул тнптеги белгисиэлик алмасыкларынан кейнк
гейле „бир“ сөзи колланылып, белгисизликтн күшейтип көрсетедн: Айданада әлле кандай бир ренжиў пайда болады
(6>. Хожат язов).
,Ә .1ле“ сөзинин бир, бнреў, нәрсе, неме, сөзлери ыенен
дизбеклесиўинен де белгиснзлик алмасыклары жасалады.
Олардан тек „әлле бнр“ алмасығы атрнбутиелик хызметте колланылады: Кыз терезеден басын шығарип, Әлле бир жакка
тнгилип каряйяы (Г. Изинбетов). Қвлған алмасыклардын
ҳәммеск де предметлкк мәниде қолланылып, сез өзгертиўши
Гй
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вффикслерди кабыл ете алады. Мысалы: Аўылдык аркасындағы жак бетте әлле бнреўлерднн карасы көрннедн (И. Курбанбаев). Элле биреўинин аяғынык тықырлысы еснтилди (Ө. Айэканов). Әлле нәрсе еснне түсти ме. Бийбихан орнынан аўнап
түсип жатты (п . Дэўқараев). Сэрдар қапталдағы атқосшы
ҳэмелдарына карап, әлле нени ымласып макулласкандай болды («• Султанов).
Элле нғрсе, »лле неме алмасыкларындағы ,әлле‘ сөзинен кейнн айырым ўакытларда ябир‘ свзи турып, ол белгисизлнкти арттырып күшейтип көрсетедн: Жылгелди муртлаш,
тунжырап, әлле бир нәрселерди ойлап отырғандай еди (Ө. Хооканиязов).
„Әллен* сөзи ҳэзнрги каракалпак тилннде жекке түринде
коллаиылмайды, ол тек айырым атлық сөзлердин алдында
,әллен“ формасында атрибутивлик хызмегге келнўи мүмкин.
Әллен ўакыгган кейнн „Энгельс* кодхозынъщ кеқсесн менен
бтйланыстым (Л Изимбетов).
4.
Белгисиэлик алмасыкларынын биразы ,гей‘ сөзинин „пара*. ,бир‘ , ,биреў‘ сөзлери ыенен днзбеклесиўинен жасалады. Мысаллар:
Ал бнрақта музлап кайтса гей пара жүрек,
Айтык кане. оны кэйтип еритпек керек?
(И. Юсупое).
Мен ҳайраиман гей бкр шайыр досларға... (И. Юсупов).

ГеЙ биреўлери шертектиц астына келип, чайлардан ишип
атыр (Н . Дэўқараев).
5.
Базы белгисизлик алмасығы жеке түрин де ҳәм ,бнр‘ ,
,биреў‘ сөзлери менен днзбеклеснл те колланыла береди.
Мысалы:
Базы накәслерге берэн корәкин,
Кунннле бир пулша ыиннетн болмас

(Әжинияз).

Дәслепки күнлери онын базы бир предметлерден де жаман'
баҳа алған күнлери болды (Ж . Сейтназаров). Базы биреўлер әйнек жайда каўын жеп отыр ( Т. Кайыпбергенов).
6.
Бир санлығы сораў-катнас алмасыкларынан (ким алмасығынан баска) кейян дизбеклесип келип, белгнсизлик алмасық-ларынач жасай алады: Кемпир де жвннне отырмай кайдағы
бир бэлелерди тапты (Ө. Хожгниязов). Қай биреўлери хошаметти көтере алча1ды (Ө. Хожанияюв). Кайсы бнрнк айтайын, қай мәниге тартайын (Кырық қыз) Нешше бир палўан
киятыр, қолларында айбалтасы, не бир палўан жүрнпти (,Лобланш).
Кыэларғя жуўап айтасац,
Не бнреуин мунаПтаган.

(У.ссгақ).
И7
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Гейде бундай алмасықлардыч жасалыўы ушын айырым сораў-қатнас алмасыкларынан кейнн да жаналайы қолланылады:
К*лайда бнр илаж ислеў керек болады (Н . Дэўқараев). Оныч
каидай да бир жокары оҳыў орнына кирнўге де шамасы бар
еди (Ө. Хожанаязов).
Ким алмасығы ким де ким түринде тэкирарлакып келип,
белгиснзлнк алмасығы болып коллаиылады ҳэм белгисиз бетти (адамды) бнлдиреди: Ким де ким берген ўәдесннде тура
алмаса, оныц дузсыз. пәтнўасыз адам болғаны (6. Айжанов).
Белгисизлик алмасыкларынын катарына пәлен (араб шл«неи кирген сөз) .пәленше" ҳэм ,төлен‘ , .төленше* сөзлери
де жатады. .Пәлен*, «төлен* сөзлери атрибутивлик мэниде
колланылады, ал пәленше, төленше алмасмклары капдай да
бир бетти (адамды) бнлдиреди. Мысаллар: Пәлен көлден бадык шығыпты, пәденше жормалдан балықты кырып салыпты*
десе, байлардын ергенеги тайғандай куты қашты (Н. Султанов). Мынаў жийделиктин сырты пәленше ағамнын журты
(И. Юсупов). Пэленшенин көмеги болды, төленше қол ушын
тнйгизди (Ө. Хонсйниязов).
Белгисизлик алмасыкларынан баска сөз шакаплары жасалмайды.
§61. Б О Л Ы М С Ы З Л Ы К А Л М А С Ы К Л А Р Ы

Болымсызлык алмасықлары қандай да бир беттин (адамнық)
предметтин, онын. белгиснннн ямаса цубылыстын айтылажак,
иәрсеге, ис-ҳэрекетке катнасыиын жок екенлигин көрсетедн.
Сонлықтан да олзр гәпте көбннесе „жок* сөзн менен ямаса
болымсыз фейиллер менен бирге қолланылады ҳэм соларға
катнаслы болады.
I. Болымсызлык элмасыклары катарына темендеги сезлер
киредн: „ҳеш* (парсы тилинен кирген сөз), „дым*, „ҳасла*
(«): Ал хвлык алдында оннан кешнрим сорағандай ҳеш гүнайым жок (-4. Бекимбетов). Ақыры сеннен дым хат келмегенпен кейин бизлер де жазғанды койдық (Г Нзи.чбетов). Байлыктан ҳасла мнниц жок (Өтеш). Шынтлап суйген кеўил ҳаслан айнымас (И. Юсупов).
Бул алмасықларға сөз өзгертиўши аффихслер жалғанбайды.
2. Бодымсызлық алмасыкларынын кепшилнги „ҳеш* сөзиннн
сораў-катнас алмасыклары меиен днэбеклесиўииен жасалады:
Үйде апамнан баска ҳеш ким жок (А. Бекимбетов.) Оныи бетинде ҳеш кандав. жасшрын сыр жок (Ө Айжанов). Ша^кымыз бир яйтканын ҳеш кашан тәкнрарламас едн (7. Кайыпбергенов). Иштеги балык ҳеш кайда кашпайды (Ө Айжанов},
Ҳеш кайсысы ужыбатлы ҳештеқе айта алмады (Т. Кабыпбер•
генов).
3.
„Ҳеш* сөзи нэрсе, бир, биреў, гәп свзлери менен диз<беклеске:1де де ҳэм тене-теме элемеит.-егн менен бнри-кгнде
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ае болымсызлык алмасыклары жасалааы: Ол дәрежеде болса,
нен сенкен ҳеш нәрсе сорамас едим (Ө. Айжанов). Саған
хеш бир суккар пәнже сала алмас (И. Юсупов). Маған ҳеш
гәп, ешегим бар (Бердақ). Ҳеш биреУ не кылып турсан, маған толапкер керек еди демейди (%Карақалпақ халық ертеклери,). Ҳеш ким, ҳештеке демеди (Т. Қайыпбергено*).■
Сораған жокпан ҳәм ҳештеме еситггедкм (Ө. Хожаниязов).
Бодымсызлык мәнидегн гәплерде келген .бир11, „бнр де‘ ,
,бнр де бир‘ сөзлери арқалы да болымсызлык алмасығынык
ыәниси аклатылады. Мысаллар:
Не кылсын олар кыйлгнбай,
Жуиыс ислейди бир тынбай.

(Кундтояса).

Бирақ мени кутетуғын бир де адам жок (Ө. Айжанов). Ал
сеп булардын бирде биреўине түсинбейсеи (Ө. Айжанов).
Субстактивлцк ҳеш ким, ҳеш кайсысы, ҳеш нгрсе, ҳеш
биреў, ҳештеие, ҳештеме болымсызлык алмасыклары атлықлар сыяклы тартым ҳәм сеплик аффикслерин кабыллай алады::
Менин ҳәзир жалғыз баламнан баска ҳешкимим жок (А. Бекинбетов). Ол пайлн жумысып ҳеш кимғе ислетпейди (И.
Дғўқараее). Ерназар болса есиктен кирген жерде иштеги тастай түнек каранғыдан көзлери ҳеш нәрсени көрмей калды
(А. Ьекимбетов). Мен каншама көз тигип карағаным менен
олардынҳеш қайсысын Айпаршаға уксата алмадым (Г. Изимбетов).
Болымсызлык алмасықларынан баска сөз шакаллары өннмли жасалмайды. Олардак тек Ьым алмасызынан дымсыэ келбетлиги жасалады.
§ 62. БАСКА СӨЗ ШАКАПЛАРЫНЫН АЛМАСЫҚКА ӨТИЎЙ
(ПРОНОМИНАЛИЗАЦИЯ)

Баска сөз шакапларынын өзнннн реаль мэнисин жойытып,
алмасыклык мэкиге атнўи прэноминализацнк делинедн.
Лексика—семантикалык усыл менен төмендеги сөз шакаплары злмасыкка өтеди:
1. Бир, биреў санлықлары белгисизлик алмасығы болып
колланылады: Соннан соц бул меииен бир жәрдем күтип отыр
ғой деп түсиндим де, оркымнак тура басладым (Ә. Шамурапюв). Катердеи биреў түскендей болды (Ө. Айжанов).
2. Адам, пенде, нисн, зат. жан атлыклары ,ж о ҳ ‘ сөзннин
алдында ямаса болымсыз фейиллер менел колланылғанда болымсызлык алмасығыны' маиисии билдиредн. Мысаллар:
Панлим алсмп. тезнрек квлге кете гөр,
Адам Оармас бнр лта/ға *?е г«р.
(А Муўеае»).
1 1»
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Балык түнде тап алдыидв жүредн. Күндиз пенаеге көринбей*
дн (О. Айжаноа). Кнси көрмей бнзлер тезирек жөнейли (Аяпберген). Турымбетге жалғыз ылашыктан басқа зат жоқ (Т. Қа~
йыпбергенов). „Адам“, „зат*, »жан“, ,ис* ҳэм сондай-ақ,
,ж ер “ , „ жйк“ , сөзлери белгисизлик ҳәм бодымсызлақ алмасығы мәкисинде келгенде көбинесе бир сези менен дизбеклеседи'.
Мысал-ар: Бир жеринде мүлтиги жок (Ө. Айжанов). Таўмурат келеди де, қалтасыиан қағазға оралған бир затты алып,
от-шөплерге себе баслайды (Г. Изимбетов). Сабыр жумыс
пепегг бнр жакка кеткен екен (Г. Изимбетов). Бас көтерип
сейлемейли бир адам (А. Лабылов). Жан-жағына караса кыбырлаган бир жан жок (,Качшайым“). Усыдан бир ис болса,
жуўапты өзин бересен (Ө. Айжанов).
кЗ. Бир санлығы тартым аффиксн арқалы субстантивлесип
колланылғанда ла өзиник реаль мәнисин жойытып, белгисиз*
лнк алмасыгынын мәннсин анлатады.2 Мысалы:
Үйинде бар екен бир-еки қызы,
Бнри-қызыл гүлдур, бирн-қырмызы

(Әжинияз).

4.
Гейде тартымланған бир санлығы сөз диэбеги болып
тәкирарланып, алмасыклык кәсийетке ийе болады. Мысалы:
Қыз бенен жигмт үндеместен бири бнрине карасты (Ө. Айжанов).
V I ФЕЙИЛ.
§ 63. УЛЫЎМА ТУСИНИК

Фейил—тнлимизднн сезлик составынық кепшилик бөлегин
курайтуғын ҳәм тилде барынша жийи жәке актив колланылатуғыи үлкен сөз шакабы. Мына мысалды элып карайык: Бәҳәр күии ағаш жана көгерип, жан енип княтырғанда, жас путактыц ушын кесип, кабығын суўырып аласан да, екинши путактын ушын кесип, кабығын алып, соған ана путакты кийгизесец. (Н. Дәўқараев.)~Усы мысалдын өзинен-ақ фейилдин
грамматикалык дүзилисн жағынап ҳәр турли, биреўлери дара
сөзлерден (көгерип, кесип, алып кийгизесеқ), биреўлери екн
үш сөзден (жан енип киятырғанда) жасалып жәнё гәп қурап, ез ара пикир алысыўда айрықша әҳмийетке ийе екенли-1
1 А. Н . Нононов. О прономиналкэацип а турецкпм языке.—Сб. ,В«>проеы гртмматихи и нсгорнц восточныд языков-. М - Л . 195*, 170-бет.
*. А. Н. Кононоа. О проиоминалпзацин н турсцком языке. Сборник
.Вопросы грамматики и нстории восгочныд языков*, М .- Л ., 1958. 177-178•бетдер.
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1

гнк квриўге болады. Ҳмирги каракалпак тнлиндв бир қанша
(ат, той, аш, түр сыяқлы түбир, сондаЙ*ак қосыў, бөлиў, жааыў. ясарма, кеспе, каргизбе, кармедин, табыс, айтыс усаған двренди) свзлер (омонимлер) фейил мәннсинде де, баска
атаўыш сеэлер манисинде де келе береди, сонлыктанда фейилдин баска сезлерден өзине тән лекснка—семантикалык ҳэм
грамматнкалық әэгешелик белгилери бар олар қыскаша төмендегилерден ибарат!
1 . Лексика—семантикалык мэниси бойынша фейил сөзлер.
а) эпнўайы түрдеги ҳәрекетлер (алыў, сойлесиў, ҳ.т.б.)
б) Түрли қыймыл қозғалыслары, (барыў, келиў, кириў,
шыгыў, ҳ.т.б.)
в) Психологиялық процесслерди (ойлаў, қуўаныў, сескениў ҳ. б.)
г) Ҳәр қыйлы ҳалатларды (уйықлаў, қалғыў, дем алыў)
Бир топары ҳэр кыйлы биологиялык кубылысларды (көриў,
гүллеў, жасаў т.б.) ачлатады. Фейилдин бундай ҳәр қыйлы
мәнилерин бир термнн менен ,ҳэрекет“ деп жүритемнз. Солай етип ҳэр кыйлы ҳәрекет мәннснн билднретуғын еөэлер
фейил деп аталады. Ҳәрекетти билдириў—бул фейилге ғана
тән кәсийет, сонын менен ол баска сөз шақапларынан ажыралады.
2. Фейилдиц грамыатикалық (морфологиялық, синтаксислик) белгилерн бар. Морфологиялык жақтан фейнл мэҳәл,
мейил, түр (даўамлы даўамсыз түрлери), бет, сан, дәреже,
категорияларына, сондай-ак аўыспалы аўыспвсыз, болымлыболымсыз, келбет.аш фейил, ҳвл фейнл, атаўыш фейил болып
бир қанша гүрге бөлинеди. Бул категорияларды, түрлерди
билдиреди, соларға қатнасы фейилдин грамматикалық (морфо•
логиялық) мәнилери делинеди. Мысалы: ,б ул “ фейилинин ҳәрекетти анлатыўы—онын лексика—семантикалық мәниси болса буйрык мейнл, П бет, бирлик сан, келер мэҳәлди анлатыўы
онын—грамматикалық мэнилери. Фейнлдин лексика—семантикалық ҳәм грамматнкалык мәнилери органикалық байланыста
бо.тады. Бнр фейнл сезднн оэннде еки я бнр неше грамматнкалык мәни сннтезленип келеди.
Сннгакснслик жактаи гәп ишинде ҳәрекетти билдиретуғып
баянлаўыш болыў, сондай-ак сейлеўде (гәпте, сөз дизбеклеринде) баска сөзлерди баскарыў, өзине бағындырыўда—булар
тек фейил ушын характерли. Мысалы: Камысты бос усласац,
қолынды кыяды (нақыл).
Фейнл өзннин лексика—грзмматикалық белгилери менен
баска сөэ шакзпяарынан парықланып, сонын ишкнде соидай-ақ
бирде фейил, бнрде атлык, келбетлик болып келетуғын омоним сөзлерден де ажыралып турады. Салыстырайық: 1. Сени
көптен берн кермедик, Турымбет иннм, (Т. Кайыпбергеное).
Өзин бай болсан да, кермеднк екенсен (Т. Қайыпбергенов).
121
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Көрмеднк с*>и ыысвллардыи бирнншнсннд* фейнл, «ккншн*
скндс атлык екенлнгин айырып таныў кыйын емас.
МеАил к&тегорнясына катнасына, бетлениў, бетлсибеў кз»
сийетине, грамматнкалык формаларына қарай барлық фейнл
сөзлер мейилдар фейиллер ҳәм ҳәртәреп фейиллер болып үлкен еки топарға белинеди;
1. Мейнлдар фейнллер ҳәм окын түрлерн; 1. Буйрык мейил (тур, ислесин)-, 2. Анықлық мейил (гулледи, мийўеледи).
3. Шәрт мейил (билсе, көрсек), 4. Тилек мейил (саўалғай, ислесек еди, отырғысы келди). Мейилдар фейиллердин ҳәмме*
си бнр ортак кәсийетлерге ийе: а) ҳәымесиде үш бетте, бирлнк,
көплнк санларда бетленеди, ҳәр бири бетлик формада қолланылады: б) ҳәммеск де гәпте баяклаўыщ фуккцпясык атқарады. Мысалы: Көзин аўырса, колынды тый (нақыл).
2. Ҳәр тәреп фейиллер ҳәм оныц түрлери: 1. Атаўыш фейил (танысыў үйретиў). 2 Ҳал фейнт (оқып, көре-биле, үйренгели, көргенше) 3. Келбетлик фейил (билген, көрер, алатуғын). Бул фейиллер бир жағынаи фейиллик кәснйетлерге
нйе болса, екнниш жағынан атлыкка усап сепленеди (атаўыш
фейил) келбетикке усап предмегтнк сын-келбетин билдирип,
гәпте анықлаўыш болыц та келеди (келбетлик фейил), рг>ўишке усап ҳәрекеттин сынын аклатып, гопте пысықлаўыш
болып келеди (ҳал фейил).
Мейилдар фейиллер менен ҳәр тәреп фейиллердии тийкарғы морфологиялык кврсеткиши—олардыц формалары (аффиьслери). Формалары өзгериў менен олар бир-бнрине өтедч. Д\эселен, ҳал фейилге, келбетлик фейилге бетлик формалар жалғаныў менен олар мейилдар фейиллерге айланады: ислеп (ҳал
фейил)—ислепти (мейилдар фейил), билтен (келбетлик фейил)~билгенбиз (мейилдар фейил), бара (ҳал фейил) баражақ, бармақшы (мейилдар фейиллер) т.б.
§ 64. Ф Е Й И Л Д И Н Б Е Т Л И К Ф О Р М А Л А Р Ы Ҳ Ә М О Л А Р Д Ы Н С И Н ТЕТИКАЛЫ К Ж ОН Е АНАЛИТИКАЛЫ К ТҮРЛ ЕРИ .

Фейил грамматикалық формаларга бай. Бирак сол формалардын бетлик категорияны билдиретуғынлары да. билдире
алмайтуғынлары да бар. Мәселен: көрип, отырыў, барғанша,
кеткени, көре-сала, келер-келместен усаған формалы фейиллер өзлигинен 1,11 я III бетти билдире алмайды. Шақырып
атыр, барайын, келемен фейиллери болса ҳәр кайсысы белгили бир беттн ацлатады. Мысалы:—Апам щакырыл атыр.
Жылдам барайын. Дәрриў келемен (Н. Дэўқараел) Кемекши
фейил атыр III беттн (ҳғм ҳззирги я»ҳәлди)—йын.-мен аффикслерм \ бетти (ҳз* бирлик санды, келер мэҳзлди) бнлднрнп тур. Бул жағдай фейнлдин бетлик формалары делинеди.
Өэ-ара сейлеснўде, айтажак пнкнрди тыянаклы түрде баян
етнўде фейнлднк бетлнк формалары яйрықша әҳмнйетке ийе.
183
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Фейилден анлакатуғын ҳәрекетгик ийесин, оны ислеўши'
ниН ким я не екеннн билднретуғын аффикслер ҳәм кемекши
фейиллер бетлик форма (вербуя финитум) делннсе, фейнлге
косылып жазылып 1,11 я Ш бетти билдиретуғын аффикслерди
сннтетнкалык бетлнк форма деп атаймыз. Адды, жаэылса, тә»нр болғай, кайтсын, көрисейик, усаған фейиллердеги-ды,{а .гай,-сын,-лйик синтетикалық бетлик формаларға жатады.
Фейилге бнр неше бетлик форма кабатласып жалғана бередн:
оқы-ды-қ, айт-ҳай-сыэ ҳ. б.
Фейилге тиркелип, 1,11, я III бетти анлататуғын ҳәм фейилден бөлек жазылатуғын көмекши фейнллер аналитикалык бетлик формалар делинеди. Еди (едим, едик, едиқ, едцқиз) жүр.
'(жүрипти) екен (екенсиз, екенмен т.б.) тур (турыпти,) отырыпты т.б кемекши фейиллер ҳәртэреп фейиллерге, әсиресе—
И формалы ҳал фейилге тиркелип, бетлик мэни анлатса, фейнлдин аналитнкалык формалары деп каралады. Мысалы: кврнл еди (III бет, вткен мзҳзл) көрип един (II бет, өткен
мзҳз.г) ойнап жүр, ислеп жүр, дем алып атырыпты. (III бет,
ҳззирги мзҳзл). Сондай-ак шәрт мейилге еди. екен көмекши
фейнллери тнркелиў менен олардын бирлнгинен тилек мейил
пайда болады: келсе (шзрт мейил)—келсе еди, келсе екен
(тилек мейил). Биз буннан тилек мейил фейилдиц аналитикалык бетлик формасы аркалы жасалатуғынын көремиз. Фейилдин сннтегикалық ҳәм аналитикалық бетлик формаларынын
бир-биринен мэнилик айырмашылыклары да бар. Салыстырын:
I. Қонақлар княтыр. 2. Қонаклар келип атыр,—Киятыр—фейнлдин синтетикалык бетлик формасы, келип атыр бетлик
аналитикалык формасы.
§ 65. Ф Е Й И Л Д И Ч Ж А Й , К О С П А Ҳ Ә М К У Р А М А Т Ү Р Л Е Р Н .

Фейнл сөзлеринкн мэннлерн дарэ фейил арқалы да, еки и
бир неше сөздин бирикпелери аркалы да билдирилиўн мүмкин. Усы жағынан фейил сөзлер тилимнзде жай фейиллер,
коспа фейнллер ҳом курама фейнллер (состаелы фейиллер)
болып үш түрде ушырасады.
1. Ж ай фейиллер: излеў, қуўаныў, орынлаў, электрлестириў т.б. Бул сөзлер ^әр кайсысы бвлек турып-ак мәли»
бир ҳәрекетти билдире алады.
2. Қо с л а фейил. Бул фейил емес сөз бенен фейил сөздин
бирнкпесннен жасалып, белгили ҳәрекетти билдиредн. Мысал*
лар: ғайрат салыў, ҳайран болыў, кеўил бөлнў. таяк жеў,
пәнт жеў т.б. Булардан анланагуғын ис-ҳәрекетлерди жай фейнллер аркалы билдирнў кыйын, ҳәттеки мүмкнн емес. Усы
себептен тилде усындай қоспа фейиллердин пайда болға I көпшилигн тилимизде атлык пенен фейилдин бирикпесинен жасалады. Сондай-ак, келбегдик фейил, еликлеўиш фейнл схемасында ҳ.т.б усылларда жасалатуғын түрлери де ушырасады:
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.жаксы көриў. жаман көриў, жарк етнў, шырт етнў, тырц
•етиеў т.б. Жай фейпллер калай бетленсе, қоспа фейнллер де
<олай бетлеиеди, бирак бетлик, мзҳәллик, мейиллик форма*
ларь! коспа фейилдиц кейинги компоиентине қосылады: ғайрат салыў-ғайрат салса, ғайрат салған еке».
3.
Қ у р а м а фейил еки турлн схемада жасалады: а). Қоспа
фейилге (п,-а,-е,-й,-ган ҳ.б. формаларда турады) бир я бнр
неше көмекши фейиллер тнркелип: ғайраг салып жибериў,
ғайрат сала баслаў, пәнт же.т кала жазлап калыў; б). Ж ай
}зейилге (-л.-л.-ғоч т.б формаларда) бир я бир неше көмекши фейилге тиркелип: ислей алыў, нслеп таслаў, жығылып
кете жазлап калыў, кайгайын деп отырыў; бпрнншн компотентлерн жай яки жетекши фейпл, калғанлары—көмекшн феЛялдер. Қоспа фейил мәлнм ҳәрекетти ацлатыў менея шекленсе (қосық ай/пыў), ал курама фейи.т сол ҳәрекет пенен коса
оныи ислене алыў я ислене алмаў мумкиншилигнн (қосық
айпа а.шў, қосық айта алмаў), бәрҳа даўам еге бернўиц
{қосық айта бериў) т.б үстеме мәиилерин билдпреди. Усындай өзинше взгешеликлерине байлакыслы коспа ҳәм курама
фейиллер бир-биринен дифференаияланады.
Тек жай фейиллер ғана емес, сонын менен бнрге коспа
ҳәм курама фейнллердин екеўи де сингетикалык ҳом аналитнкалык формаларда колланыла бередн (бетленген жағ.тайда)
Мысаллар: дем алыў (қоспа фейил)—дем алмакшы (сингпетакалық формасы)—дем алмаҳшы еди (анатикалық фор'.асы): дем ала баслаў (қурама фейчл)—дем ала баслапты
(синтетикалық формасы), дем ала баслаған еди (аналитикалық формасы), сөз алысып ҳала жазлаў кқўрама фейил)
<93 алысып кала жазлады (синтетикалық формасы), сөз
длысып кала жазлаған екен (аналитикалық форнасы),
§ 66. Ф Е Й И Л Д И Ц Т И Й К А Р Ы

Фейилдиц барлык дөренди турлернн, формаларын жасаўда
оларга негиз болатуғын бөлеги фейилдин тийкары ямаса тийкар фейил деп аталады. Мысалы: ал, бол, исле, сана, нэзер
сал, ҳүрмет ет. Басқа түркий тиллери сыяқлы. каракалпак
тилинде де тнйкар фейил II бет, бирлик сан формасында турады, буйрық мәнилн ҳәрекетти билдиреди. Тийкар фейиллерди ,ноль—формалы* фейил деп атайды, себеби оларда көрииип турған аффикси жок.
Тийкар феймлге тийнслн аффккслер жалғаныў менен мынадай фейиллер жасалады; бетлик формалы фейнллер: корсет-син, кврсет-ти, көрсет-се т.б; атаўыш фейил: кврсетиў,
келбетлик фейил; кврсет-кен, көрсет-ер, ҳал фейнл: керсегип, кврсет-кели, болымсыз түри: көрсет-пе.
Жасалыўы, грамматикалық курылысы бойынша тнйкар фе124
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йиллер үш түрде—түбир, двреиди ҳ»м қоспа түрлерде ушы- '
расады:
1. Т ү б ир фейнллер: же, иш, өс, таны, окы, айда, т.б фо«етякалық курылысы бойынша тубир фейиллер көбинше бир
я еки буўынлы болып келеди, морфологиялык жактан бир мәнили бәлекшеден—морфемадан ибарат болады. Түбир фейиллер барлық дөрендн фейиллерди жасаўда база болады. Фейил
дәрежелерн де түбир фейнлдин негизинде жасалады: көр—көрсет, көрис, көрик. Соны да айтыў керек: калжыра, бежирей,
-■ анаўсыра усаған үш-төрт буўынлы сөзлерде түбир фейнлге
!.иредн, себеби ҳәзиргн каракалпаҳ тилинде олар морфемала.;зрға бөлинбейдн, сонлыктан ҳәр кайсысы бир түбнр деп қарилады. Жарыс, оян, оят түбнр фейиллерн де солай каралады.
2. Д ө р е н д и т и й к а р ф е й и л Аффиксация усылы менен
тэмендегнше жасалады: а) атаўыш я басқа сөзге (фейил емес
с»з) фейнл жасаўшы аффикс қосылып: нс-ле, ак-да, ағар,
ак-ар, кар-ай, ун-ле, жокары-ла, бир-ле, жуғыр-ла т.б. б)
фейил -аффикси: козға-л, ойла-с, уйрен-ис, узай-т. Айырым
тнйкар фейиллер фонетикалык езгернске ушыраған ҳәм тнлде
сол өзгергек түринде колланылады: сөйле (сөз-ле).
3. Қ о с п а т и й к а р фейиллер. Булардын, барлығы дерлнк
талитнкалык усыл менен жасалып, компонентлери бир-бирииен бөлек жазылады: бел байла, тил ал, бек бол (сақ бол
мәнисинде)—айтып бар, жазып ал, берип кой, свйлеп бер.
Кейинги компонентлери II бет бирлкк санда я ноль—пформада“ турады. Қоспа тнйкар фейилдич синтетикалык усылда баригнп жазылатуғын айырым түрлери де ушырасады: апар, экел,
әпер, булар карапайым сейлеў стили ушын характерлн.
§ 67. ФЕЙИЛДИҚ БОЛЫЧЛЫ ҲӘМ БОЛЫМСЫЗ ТҮРЛЕРИ

Ҳәрекеттиц иске асыўы я аспаўы, бэлыў-болмаўы жағынан фейил сөзлер мәниси бнр-биркне қарама-карсы болып,
еки түрде қолланылады: а) болымлы түрн, б) болымсыз түри.
Фейилдин болымлы түрн ис—ҳәрекеттин болғанык, болып
атырғанын, болатуғынын бнлдиреди: ислеген, ислепги, киятыр,
жүреди, таныйтуғын т.б Болымлылык мәнн бнлдиретугын
арнаўлы аффикс жок, сонлыкган болымлылык фейилдин семантикалык мәнисннен ацлаў керек.
Фейилдин, болымсыз түри ис-ҳәрекеттин болғанын, болмай
атырғанын я болмайтуғынын билднреди ҳәм арнаўлы аффикстид я баска арнаўлы сөзднн жәрдеми менен жасалады. Болымсызлык мәнн билднретуғын аффикс-жа (фонетикалык өариантлары—ме, ба, пг, бе, пе). Букы болымсызлық аффикси
ямаса болымсызлык форма деп атайды. Болымсызлык аффнкс
бәрҳә фейнлднц тийкарыка түбнрине жалғакады, оннан кейин
басқа фейил формалары косылады. Дара фейнллерде болым-
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сызлык аффнкстн колланыўы былайыкша нске асады: тийкар
яки түбир фейилге болымсыэлык аффикс-ло, бетлик формалар я басқа формалар—ған, -у,/я-қосылып жазылады. Мысаллар: Қозғама-ды, шар-шат-па-ныз, келтир-ме-се, айт-па-ғанша, көр-ме-гели.
Курама фейиллерде -ма болымсызлык аффикси түрлише
колланылып, ҳар кыйлы мәнн анлатады. Қурама фейнлднн ацлататуғын мәнисине карай -ма аффикси бнрде тийкаргы фейнлге (0|*<ла-най қалды, би.л-ме-й жүрди) бирде көмекшк
фейилге (битп қой-ма-ды, жазыи бол-ма-ды) жалғакады.
Салыстырын: карап отыр-ма-ды, »тыным таппады“ деген мәннде, карамай отырды—„нәзер аўдармады',„мәнисннде. Нгер
аффикси курама фейнлднн кейниги компонентине жалғанса,
онда коспа фейил турысы менен болымсыэлык мәнч анлатады,
яғный көмекши фейилдик болымсызлык тасири тийкарғы фейилгеде өтеди: кайтып айлан-ба-ды, жазып ал-ма-дық, Егер-жа
аффнкси көмекши фейилге жалғанбай, тек тийкарғы фейилге
жалғанса, болымсызлык мәни тек тийкарғы фейилдиц өзине
ғана тэн болады, көмекши фейилге өтпейдн. Мысалы: көрмей
турыпты.
Қурама фейиллерде-ла аффикси барлык компонентлерине
гийкарғы ҳәм көмекшн фейиллернне текдей жалғаныўы да
мүмкин: айт-пай бол-ма-ды, келмей жур-ме-син. Бундай коспа фейиллер керисннше, болымлылық мәни бнлдиреди, ЛАысалы: билмей ҳоймайды—ақыры билди деген мәниде, келмей
журмесин эинҳар келсин мәниде, алмай келмейик—калай
болса да алып келейик мәнисипде т. б.
Жуп фейиллерде-.иа аффиксиннн колланылыўы, мәнисн
жокарғылардаи басқашарақ. Әдегге, жуп фейилдин бириншн
компоненти болымлы түрде, екиншиси болымсыз турде колланылады. Мысалы: билинер-билинбес қаржаўды. Ол отыраротырмастан, Мәтекелер кирил келди (К. Султанов). Билинербилкн-бес. „тегараи* „азмаз* деген мәнини анлатады. Демекма аффнкси тийкарынан болымсызлык мәпи анлатады. Сонын
менен катар қурама фейиллерде оьын жэрде^и менен тилде
ҳәр түрли нәзик мәннлер де ҳәрекеттин турли ренлерин де баян етидедн.
Фейцл сөзлерде болымсызлык мәни жалғыз-жа аффикси
арқа.ты билдирилместеи, сонын менен қатар онын эквиваленти
ретинде „емес‘ , „жок‘ сезлери де қолланылады. Бирақ бул
сөзлер көбиише келбетлнк фейнл ҳэм атаўыш фейилге тиркелип, болымсыэлық мәнн анлатады. Мысалы: 1. Бул дүиья —
дүнья болғалы, патша әдил болған емес, шайырлар кәлем алғалы, хатқа дуўры салғаи емес (Бердақ). 2. Адамды кемситиў-\әзиллесиў емес. 3. Жаўын болғак жок. Рети келгендема аффикси менен „емес* кабатласып та келели: кара-ма-ган
емес. Бундай жағдайда-л/д болымсызлык манн билдиреди,
бирак оны „емес‘ сөзи бнйкарлайды, айланып келгенде екеўи
Ш
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К‘)сы.1ып, болымлы мәнн анлатады. Мысалы: бил-ме-ген емес.билген. деген мәкнде, кер-чг-й жүргея емес—.көрип жургек‘ мәнисииде.
§ 68. АЎЫСПАЛЫ ҲӘМ АЎЫСПАСЫЗ ФЕЙИЛЛЕР

Сөйлеўде—гәпте, сөз днзбеклерннде табыс сеплкпгндеги
•гуўра толыклаўышларды баскарыў—баскармаў қәсийетине кар'ай фейнллер аўыспалы ҳәм аўысласыз болып еки топарға
бөшнеди: Көпшклнк фейиллер ашык ҳәм жасырып, табыс
сеплигинде турып кимдв? нени? не?цайсы сы к? қандай?
сораўларына жуўап беретуғын туўра толыклаўышларды басқарады, солар менен дизбеклеснп келеди: Мысалы: баланы
жубатыў, бала жубатыў—бунда .бала“ туўра толыклаўыш,
жасырыи табыс сеплигннде тур, китапты (китап) иэлеў, ертек айтыў, нама тынлаў, ата-ананы ҳүрметлеў, бағ егиў,
мийўе териў, баланы хошеметлеў т. б. Ьундай фейиллерди
ауыспалы фейил деп атайды. Билиў, таныў, есаплаў, онлаў,
ремонт қылыў, ашыў, табыў, көтериў, тийеў, түсириў т. б. буларда аўыспалы фейиллер, себеби кижди?кен«?не?сораўы на
жуўап беретуғын туўра толыклаўышларды баскарады яки сондай сөзлердн баскарыўды тзлап етип, тилеп турады. Мысалы:
Таныдыц ба?—Сени шырамытып турман-аў, бнрак атынды
умытыкқкраппан, соны есиме тусире алмай турмаи (Н. Д ғўқараев).
Аўыспалы фейиллер екитүрде ущырасады: Ктуўра толыклаўшы көринип турады яғный сонын менен дизбеклесип келеди: „Қыз Жийреншеге жалғыз буўаз ешкисин сойып, оны
қонлырады. Қыздын: .талкан биреўин сояды,'таппаған екеўин
сояды“ дегешшин мәниси сол екен (.Қарақалпақ халық легендалари ҳз * анекдотлары). 2. Аўыспалы фейиллердиц жанында туўра толыклаўыш болмаўы мүмкин, бирак онын ки«
я не зат екени контексттен я сөйлеў жағдайынан билинип турады:—Алып кетги ме?—Ашып кетти ғой! Қызым бийшара
залымнын колында жылап кетти ғой... (С. Хожаниязов) Бул
мысаллардан көрингендей, аўыспалы фейиллерден анлатылған
ҳәрекетлерге тиккелей туўры обьектке, яғный туўра толыклаўышка өткеннн яки аўысқанын көремиз.
А ў ы с п а с ыз фейиллер. Фейил сөзлердин табыс сеплигиндеги сөзлер менен үйлеспейтуғынлары да бар. Меселен, суўға
үнилиў днзбегкн „суўды үиилиў" деп айтыўға болмайды, себеби, үнилиў—аўыспасыз фейил. Табыс сеплигиндеги туўра
толыклаўышларды баскара алмаАгуғын ҳам оларды талап та
етпейтуғын фейиллер аўыспасыз фейил делинеди. Олар табыс
сеплигинен баска сепликлердегк сезлерди баскара бернўи
мүмкин. Мысаллар: адамға исениў. рабочнйларға жолығыў,
жасаўылларға салеи бериў, дослар менен кекескў т. 6. Барыў. келиў, ҳайтыў, кнриў, кагнаў барып қайтыў, келнп кетиў т. б. кыймыл қозғалыс мәннлн ҳарекетлерди бнлднрету1М
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ғын феЛиллер аўыспасыэ машге н «е б>лааы. Олар қхяққл?
қаяқтан? сораўларына жуўап бергтуғын сәзлердч басқарады: уйге кайтыў, жучысца қатнаў, аўылдан келиў, мектепке
барыў т. б.
ч
Фейнл сөзлердиц биразлары бирде аўыспалы, бирде аўы с-'
пасыз мәннлерде келе бернўи де мүмкин. Мысаллар: 1. Жолд.*>1 вт (аўыспясыз феСшл) —жолды кесип өт (ауыспалы). 2. (
Бала еле жас, мектепте окыйды (аўыспасыз). Бала китаптьг г
окыйды (аўыспалы). 3. Ол қалада журди.—Ол шахмат ойынында атты журдн. «Жүрдн* фе(ил алдыцғы гәпте—аўыспасыз, кейинги де—аўыспалы мәниде келген. Аўыспасыз фейиллер баска сөзлерди баскармай-ак тек субьекгтиц қэрекетин
билдирнўи мүмкин, бул жағдай тилде жүдэ көп ушырасады.
Мысалы: Қонаклар келди. Той басланажақ болып агыр. Аскат тартылды.
Фейилдиц аўыспалылык ҳәч аўыспасызлык кәсн'!етлсря
онын дәреже жасаўшы аффикслернпе, олардыц характерине
байлапыслы болады. Баскаша айтканда ауыспасыз фейиллер- '
дир, гиз,-т г. б. дэогже аффнкстерн жатғаныў чеиен аўыспалы фейилге айланагы. Мысалы: Бала кийиндн (аўысписыз .
фейт). Анасы баласым кийинднрди (аўиспалы). Төрге шы- '
ғын (аўыспасыз) Қонакты төрге шыгарық (аўыспаш). Керисинше-д,-«,-с дэреже аффикслерн жалғаныў менен аўыспалы
фейи.пер аўыспасыз фейилге айланады: Табак-қасикты жуў
(аўыгпиы), ясуўыч (аўысласыз).
Жокарыдағылардн жуўмаклап айткаида, фе,'(нлднн татыс
сеплпгиндеги туўрз толық-щўышты баскаратуғынлары яки
соидай толыклаўышты талап ететугынлары аўыспалы фгйиллгр, ал калғанлары—аўыспасыз фейнллер деп қаралады. < оиыч менен қ:гар баннлаўыш аўыспалы фейилден жасалгаи
гәп.терде тек туўра тотыцлаўышгыц бнр ези бэлмастаи, оиын
менен бирге қын толықлауышлар да қабатлагып келе береаи: ■
Малды тапканға бақтыр, отынды шапканға жактыр (нақыл). (
Аўыспалы фейнл тийкарыида жасалғаи сөз дизбеклеринде де |
сонда!: баланы кигал окытыўга үйргтиў, жасларды жарамсыз - |
қылўалардан сақлаў т. б. Буидай грачматнкалық қубылыслар .
тнлде көплеп ушырасады. Деиек, аўыспалы фейиллер тек
кимди? иени?’ сораўларыиа жуўап бгретуғыи сөзлерди басқарыў меиен бирге „нени-кимге“ (отынды шапқанға) .кимдинеге” (бгланы китап оқыўға) усаган ҳам сол сыяқлы комплекс турдеги сораўларға жуўап беретуғын снзлерди де баскара алады. Бирак аўыспасыз фейиллерде буидай қәсийеглер
байкзлмайды.
§ 69. Ф Е Й И Л Д И Ч Д Ә Р Е Ж Е

КАТЕГОРИ ЯСЫ

Дәреже категориясы-к,-л.-с.-тгдыр.-гызгсет, ҳэ.м баска да аффикслердиц жәрдеми менен жасалады. Буларды ,дэреже аффнкслери* деп жургизеди. Баска туркнЯ тиллери сы128
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яклы, каракялпак тилииде дәреже аффнкси тиккелей тийкар
(түбир) фейилге жалғанады: көр-ик, көр-ис, көр-сет, жаз-ыл
жаз-ыс, жаз-дыр, жаз-ғыз. Айырым жағдайда мәселен, баска
<5ио дәреженн билдириў зәрүр болғакда, еки дэреже аффнксн
катарынан жглғаныуы да мүмкин: кий-ин-аир, көр-сет-киз.
Дэреже аффиксинен кейии фейилдин баска дөрендн түрлерин
жвсайтуғын аффикслери ретине карай жалғанады: көрин-дк
көрис-се, көрсет-пе-генше, кнйин-дир-нў т. б.
Фейил сөзлерге дәреже аффикслери жалғанғанда, олардак
.анланған ис—ҳәрекеттнн мэниси, бағдары өзгерип, ҳәр түрл.;
ку''Ылыск8 ушырайды. Фейилдик дәреже категориясында
усындай түрли ҳәрекетлик кубылыслар тексериледи. Мысалы:
Ба >а кийинди. ,Кий„ фейилинин аффикси жалғаныў менег
.•.нйннди* фейил жасалады. Енди „кийинди* фейилн субьекттин (ҳэрекетти ислеўшиник яки ҳэрекет ийесиниқ) өзине бағдаоланган ҳәрекетин билдиреди: бала өзи кнйинди—мэнисннде. Ана баласын кийиндирди дегенде „кийннднрди" фейи/
су^ьекттик өзине (ана) емес, ал баска предметке бағдарлаиған ҳэрекетти билдирип тур. Жаслар жарысты, деген мысал
дагы „жарысты* фейили болса бир неше субьекттик қатнас.
меп' н исленгеи ҳәрекетти анлатады. Сөйтнп, фейил дәрежс
дер.1 фейилден анлатылған нс-ҳәрекеттнк субьектке я обьек:
ке болгаи ҳәр қыйлы катнасларын билдиредн.
Түркий тиллердик илимий—норматив грамматикаларымд;
феьнл дәрежелерине түрлише характернсгика берилип жүр
Тү) чгтй тиллерин изертлеўши илимпазлардын биртопары фейн.
дэр.-:келерин „сөз жасаўшы категория* деп караса1 екинш>
топ:-ры—сөз жасаўшы емес, фейнлдиц формасын өзгертиўш;
ям. г;! тек түрин өзгертиўши категория деп түсиндиредиКгрлқалпак тнлниин материалына карағанда, фейил дәрежелс
ринде сөз жасаўшылык кәснйет те ҳәм форма жасаўшылыксөзднн грамматикалык формасын билдириў қәсийет те баү
Мәселен, тилде ен көп ушырасатуғын-дпр-ти.о дегсн дәрежс
аффикснн алайык. Ол еки түрлн хызмет аткара алады: бириь •
шиден; ҳәр түрли жана семаятикалық мәнилк фейнллер жгсайды: айттырыў—қыз айттырыў, косык айттырыў ҳәм с«Ллетнў дегеи мәнилерде, болдырыў—шаршаў, ҳәлснреў, питкеР«ў деген үш мәнини ацлатады. Екиншиден: болдыр, а ';ттыр
■ взлпгннеи II бет, бнрлик санды ҳәзнрги—келер мәҳәлди бнллирнп, фейилдиц грамматикалык формасы хыз.метин аткаСөйлес, жэрдемлес фейиллериниц-с,-лес аффикслери

' ••• •»'. . ( чиглрие». Грамыатика башкнрского языка. 79 бет.
«1- Л. Пзскаков. Каракалпакскнй язык, т. 2, 333 бег. Қазнргн казак тили.
Алмата, 19-54-жыл .Етнстик* белими.
>>.
Н ■ Коноло». Граммагика совреиенного узбекского языаа. иза.
АН СССР Москвз 1960 г. 197 бет
9 — 879
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екн функцияда қолланыляаы: Г. шернк.кгк дереже аффчкси, 2.
Н бет бирлик сан, ҳәзирги—келер мэҳэлдм, буйрык мейилди
—бнлдиреди.
Фейил сөзлер өзлнк дәреже, езгелкк дэреже, шериклик
дэреже ҳәм белгисиз дэреже болыл терг дәрежеге бөлннедп.
Олардым ҳэр бирннин взйне тзк аффнкслери, манилери ҳэ«
жасәлиў өзгешеликлерн бар.
§ 7 а ӨЗЛИК ДӘРЕЖЕ

Фейилдин өзлик дэреже яффикслери: ~н,'Ыиу-ин-л,
-ил. Булар тийкар я түбир фейилге жалғакады да онн$я кеГ;«ш фейнлдин баскз тийислн фармаларытиркеледи: мактан-ыў»
нрк-ил-ди, келтир-ин-ген т. б,
Өзляк дэреже фейиллерикде олзрдан анланған ис—ҳэрекет тнккелей субьекттнн— ҳәрекет ийеснник езнне өтеди, баска обьектке аўыспайды. Мысалы: Кыркағары гөш бай.твп, семирдим деп мақтанба (халық қосыгы). Бул гэптегк „мактаиба* сөэ—өзлнк дэреже фейнли, дәреже көрсеткнши -я аффнс», ол „өзннди өзнн макгама* деген ыэни ацлатады. Аўы томарға илинип, жигит бнраэ нркилди, жағаса щығып, курғак
кийимлерине оранды, отка жвлынды. Илиннп, нркилди, ораиды, жылынды—булар да езлик дзреже фейиллери.
Өзлик дареже аффикслери жалғанған фейиллер, әдетте,
аўыспасызлык қәсийетке кйе болады яғный сөйлеўде тэбис
сеплигнндегн сөзди басқара алмайды. Себебн олардыи бнддиретуғын ҳзрскети субьекттиц өзине тийисли болады (жоқарғы лшсалларды нарацыз). Сол себептен де аўыспасыз феЛиллерден {уйықла, отир, Оен а.г, лшныц т, б.) өзднк дэреже
жасалмайды. Мәселен, „уйыкла* сөзине -и -л аффиктлери
жялғанбайды. Свйтнп взлик дэрйже барлық фейиллерден жасала бермейдн екеи. Онып тийкарғы жасадыў усыдлары ҳәм
тнлде қолланылыў жағдайдары кыскаша төмекдегклерден
нбарат:
I. Аўыспалы фейиллерге-н-л. аффикслерн жалғанса, олар
өзлик дәреже фейиллерине айналып кетедн Мысалы:
өзлнк ләреже

аўыспалы фяТиллер
макта, сүЛе, дүзе, сззла.
жаэ. »г>к, каитн, тара, оЯла,

иақтлн, сүйеи, лүзеа, сазлая,
жазыл, нрки.т, кы«ган. тэрзн,
ойлаи.

Бундай жағдайларда аўыспалы фейиллер -к,-л аффякслери
менен келгенде аўисаалшик кэсийетпи жоғалтады.
Өзлик дәреже фейиллерииин биреўдерн -« аффнкси менен
(сү&е-н) екнншилери-л аффикси меиен үйлеснп келедн (дүзел)
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Солай етип: ауысоалы фейил
« , ч,* сеслерине питсе я
онын кейинги буўынында усындай сес болса, л аффнксн жалғанады: жыйна—жыйналыў, тене—тенлеў, таны—танылды,
жен—женилан. Керисинше, фейилдин сонғы буўынында л сеси
болса, оған-н аффиксн жалғанады: тикле—тикленеди, букле—
букленди.
2. Өзлик дәреже аффикси фейил түбнрине косылып, биригил кеткен бир топар фейиллер ушырасады: сағыныў, жалғаныў, ийбениў, уялыў, вкнниў, өтнниў т. б. Бирак-н-аффиксдерин олардын тубиринен айырыў мүмкин емес, айырсак маниси бузылады, мәселен: уял—бир түбир, бир морфема ҳәм
өэлик дәреже фейили.
3. Биз жокарыда-«,-л, аффикслернн өзлик дәреженин „тийкарғы форманты* деп едик. Сонын менен катар айырым жағ*
дай.ларда -лан.-лен, аффиксинин жәрдеми менен де өзлик
дэреже жасалыўы мүмкин: Мысалы: аўкатланыў, ҳәллениў,
ҳәўнжлениў, магнитлеииў, екилениў, сырқасланыў, тынышсызланыў ҳ, б. Булар да мэниси ҳәм жасалыўы бойынша өзлик дәреже фейиллерине жатады. Тек айырмасы: -лон аффиксн. бириншиден: атаўыш сөзге жзлғанады, екиншиден: ол
клан) бирден екихыэмет аткарады: а) атаўыш сөзлерден фейил жлсайды, б) өзлнк дәреже жасайды. Бала жуўынды, аўкатлднды дегенде жуўынды фейилинин ҳәрекети субьекткс
кандай қатнаста болса, аўкатланды фейили де сондай кятнасти.
4. Өзлик дәреже аффикси курама фейиллердин (ылғый
фейиллерден жасалганда) жетекши {алдыцгы) компонеятнн«
жалгзнады: Бала жуўынып болды. Душпан жеяилил калды.
Өзлик дәреже фейнллерннин гейпара семантнкалык стильлик мәнилери жөнинде мыиаларды айтыўға болады, Салданыў,
долланыў, кыялланыў, назланыў т. б. фейнллер эдебий тиллин барлық тараўларында колланыла бериўн мумкин, сөйтсе
де олар көркем әдебиятта персонажды тэрийплеўде көп ушырасады. Мысалы, халык косыкларьшда, Бердак, Әжинияз ҳәм
баска да шайырларда .каршығадай кыялланып*. .таўыстай таранып" „доланып* формалары бар.
Соцдай-ак сөйлениў, айтыиыў, толганыў буўырканыў. бастырыныў т. б. психикэлык сезимлернне байланыслы ҳәрекетлсрди билднредн. Сондай-ак өзлик дэреже фейиллернння көппшлиги адам менен бнрге баска да жанлы-жансыз затларға
тәц ҳәрекетлерди анлатады.
Өзлцк дэреже аффикслерн VIII әснрден берги жағындағы
гүркий жазба нускаларда ушырасады, оннан бурыиғы жазба
нускалар бизге еле белгисиэ. Мысалы: Узэ көк тецри эсрэ
пагиз йир қылындукда, зркин ара киси оглы қылынмсы'.
„ „ 17 С. Е. Малов. Паыятннкн адевистюркской письмеиностя. иэд, АН
СССР. М—л. 1951, 28-бет.
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(Бул мысал VIII осирге жагатугьш жазча руиикалык нусхалая
алынды). Опяағы „кылыклукда* (жараты.гғанда) .кылынмыс* {■ ягаратылды)—взлик дореже фейиллери, аффиксн-ьш.
Бундай «Ьейиллер Махыуд Кзшғарнйдик .Дивану лугатнт түр*
кинде* Юсуб кос Хажибтии .Кудатгу бнлиг* мийнетанде ҳәм
баска да ески жазба нускаларда жийи ушырасады. Усыған
кзрағанда ҳәзирги өзлик дәреже фейиллери түркий тнллерде,
сонын ишинде каракалпақ тилинде де илгери доўирлердея
•Зар грамматикалық кубылыс деп айтыўға болады.
§ 71. Ш Е Р И К Л И К Д Ә Р Е Ж Е

Фейилдян шернклик дәрежеси бнр неше субьекттнн өз-ара
бирлеснп ислейтуғын ис-ҳәрекетин анлатады. Тийкарғы аффиксн е, сөйле-с, тан-ы-с. Кейини даўыссызға питкеи фейнл тнйкарына ыс,-ис туринде жалғаиады: көр-ис, айт-ыс. жаз-ыс..
Сонын меиен катар шериклик дәреже-лас-лес-.дос аффикси*
ник жәрдеми менен де жасалыўы мүмкин. Мысалы: сзлемлес, ўәде-лес, кол-лас, ортак-лас, дос-лас, хош-лас-ыс, кс*
шккелей фейилге жалғанады (түбир фейилге) катнас-ыў,
кел-ис-иў, . ас, •лес-дас аффикс болса атаўыш сөзлерге:
сэлем-лес-иў, акы.т-лас-ыў, бнр-ле-снў, ўэде-ле-сиў. Уксяслығы—аффиксн кандай шерлклик, биргелик мәни анлатса,*.яс, лес, аффнкси де соидай мәни анлатады, Салыстырып:
■ кн дос кушаклзсып көристи. Еки дос ҳэзиллести,
Тилимизде-лас-иес аффиксинин жәрдемн менен жасалату: ын шериклик дәреже фейиллери жүдә көп. Соны да айтыў
ерек: -лас •лес, аффикси көп мәнилн. Онын жәрдеми мсиен
агаўыш свзлер де жасалады. аўыллас, сырлас, жерлес. Фейнл аффикси ретинде •лас -лес, бир ўақытта үш түрлн хыз\:ет аткарады: а) атаўыш сөзден фейнл жасайды ҳәм де б)
шериклик дәреже аффнксинин ўаэыйяасыл аткэрады, в) II бет,
буйрык иейил, бирлнк сап, келер мэҳәл—усы төрт грамматикалық мәннни знлатады (бөлек-дара турғанда-.) хошлас, шернклес, беллес, (гүрес) жарнаклас ҳ. б.
Айырым фейиллерде лас аффиксн-,дас* түринде ушырасалы: кол-дас-ыў, кап колдасыў (кап коллгсыў емес)
Демек, шериклик дәреже с-ыс-ис-лас,лес аффикслоринин
жэрдеми мекен жасалады.
Бир топар фейкллер бэрҳә шериклик дэреже аффлкси-епенсн бврге ! еледн, онысыз, әдетте колланылмайды: жарысыў. кенесиў, шеклняснў т. б.
Шериклик дәреже фейиллеринин биреўлери гәпте туўра
толыклаўышты баскарып, аўыспалы кәснйетке ийе болады,
ехиншилерл аўыспасыз мәниде келеяи.
1. Шернклик дәреже биргелик мәнндегн ис-ҳәрекетти билднреди: Мысалы: свйлсснў. сәлемлесиў, хошласыў, табысыў.
кушақласып кариснў т. 6. Бул сыяқлы фейиллер еки я бир
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неше субьекттиц тнккелей вдтнасы мекен исленетуғыи ис—хэрекетти анлатады. Мысалы: Келнк, дослар, сөйлесейнк, пикир
алысайық, ойласайық (,Әмудэрья* журналы), Ашығым атвд
минипсиз, көрнсейнк, колынды бер (Алпамыс* пьессасы).
Жуўырыў, шабысыр, айгысыў, беллеснў, таласыў, усаған
шериклик дәреже фейиллери жарыс—бәсеки мәниснндеги бир*
гелпк ҳәрекетти анлатады. Жаслар жарысты. Косык айтысты
Балалар жуўырысты. Жарыспакқа нсумбақ айтысты. Биргелнк ҳәрекетти бнлдирнўши бундай фейиллер аўыспасыз харак*
терге нйе болады, себеби олардын ҳәрекети сол ҳәрекетти
нслеўши субьектлерге тийисли болады, басқа предметке аўыс*
пайды.
2. *с*ас аффикси излеў, суйеў, тийеў, писириў, тигиў, ойлаў усаған аўыспалы фейиллерге жалғанғаида, ондай фейиллер биреўге .жәрдемлесиў* мәниснн аклатады: излесиў, суйисиў, писирисиў т. б. Мысалы: Қыз анасына аўвдт писиристи
(писнриўге жэрдемлести деген мәниде). „Жэрдемлесиў“ мәнисинде өзлик дәреже фейиллери гәпте табыс сеплнпшдеп’
туўра толыклаўышты бзсқарып, аўыспалы .характерге ийе болады: Бала атасына каўын егисти, суў ашысты. (қаўын, суў—
туўра толыклЬўыш). Бундай фейндлерде баска субьект барьк
сеплигнндеги толықлаўышка айланып кетедн (анасына, ата
сына), ал жэрдемлесиуши (қыз бала) атаў сеплигннде турып.
грамматнкалық баслаўыш хызметин аткарады. Гейде шериклиь
дәреже фейнллерн гапте биргелнк мәнидеги нс-ҳәрекетте де
„жэрдемдесиў* мәнисинде де келиўи мүмкни. Бала жолдаа
менен сөйлести. (биргелик мәннде)—Бала жолдасына есаг
шығарысты. (жәрдемлести- мәнпсинде).
Ески туркий жазба нусқаларда—VIII зсирдеги ҳәм оннаи
сонғыларда шериклик дәреже аффикси көплеп ушырасадк
Ьирак каракалпақша •с-ыс-ас аффикси ески жазба нусқалер
да ш-ша.-уш түринде гезлеседи. Мысалы: Энинта кутлағанда эдил бирле сунуш димиз'. Мәннси: „екинши рет кушлақта әднзлер менек урыстык*. Жэие бир мысал;
,Ей киш
Бпла каришги
Лрдам ес«к кургщги
Чирик тутуб коруштн.5

Щсрвклнк дареже аффиксиннн этнмологиясы. недеи ҳ?м
калай келип шықканы туўралы айырым изертлеўпги -1 К .р к о логлар -с аффнксин монгол тнлинлеги -ча аффикси менен
теклес болыўы керек деп болжайды (Рамстедт, Веедение »
олтайское языкознание. Москво, 1957, 83). Айырым тюркологлар оиы көплик жыйнақлаў мәниснндеги-з аффиксн менен*•
*• С . Е. Малов. Памятннкн дреанетюркской ппськенности, 32-бет.
• М. Кашғарий. Днвану лугатит турк, т. 1. 14!'-бег.
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(түркий тиллердеги) байланыслы пайда болған шығар дсйлн.
(Рясянен, фонетика, 158). Бизинше, шериклик дәреже аффикснн (с*), онын этимологиясыя аўыллас, курдас, сырлас, усаган атаўыш сезлердеги •л а с , дас, аффикслери менен байлаяыслы тексернў керек болар деймиз. Бэлки ол(-с усыаффикслер менен ертеректе төркннлес шығар, себеби олардын
улыўмалык мәнилери бир-бирине жакын, шерикликти билдиреди. Оныц үстине „сырлас", мунлас“ усаған омонимлер ҳозирги каракалпац тилинде атаўыш сөз ҳом фейил мәннлеринде
колланыла береди. Мысалы: „сырлас' сөзи. Сен онын менен
сөйлес, сырлас, дегенде фейил балса Садық—Аббаздын сырлас досты еди. Бул жерде атаўыш сөз.
§ 72. Ө З Г Е Л И К

ДӘРЕЖ Е

Өзгелик дәреже жасаўшы аффнкслери (-дир, •гиз,'тп,-цр,-ал,
•кер, -из, дар,-гит, -сет, •гир) фонетнкалық вариантлары менен косып есапланғанда жүдә көп. Мысаллар: жаэ-дыр-ды,
сана-т-ты, отыр-гыз-ыў, бат-ыр-ыў, пит-кер-нў, ем-нз-иў.
т. б.
Фейил дәрежелериник ишинде аффиклерге еқ байы-өзгелик
дэреже. Бул дәреженин мәнилери де ҳәр түрли. Бирак олар^
дыц барлыгы аўыспалы қәсийетке ийе болады, сөйлеўде ким*
ди?, нени? сораўларыиа жуўап беретуғын туўра толыклаўышты
басқарады.
Өзгелик дәреже аўыспасыз фейиллерден де, аўыспалы фе
йнллерден де жасала бериўи мүмкин. Онын аўыспалы фейил
ден жасалғандағы мәннси менен аўыспасыз фейилден жасал
ганлағы мәнисннин арасында одеўир айырмашы.тық сеэнлед
’• сыған карап өзгелик дореже екн түрли мәпи анлатады.
Бнринши мәяиси: егер өзгелик дәреже аффикслерн аўы
часыз фейнллерге, сснын ишинде өзлик шериклик дәрежетерге жалғанса, ол субеькггин ези бежеретуғын ҳәрекеттн
анлатады. Мысалы: Бала укеош ойнатты. Ойна—аўыспасы'
фейнл, ойнат—өзгелик дәреже, аўыслалы фейил. Ойнап
фейили субьекттин (бала) тнккелей өзк бежерген ҳэреке'
^нлптады.
Екинши мәннси: аўыспалы фейиллерден жасалган өэгелик
дореже фейиллерннде субъект тек ис—ҳәрекеттн бунырыўшы
ямаса пслетиўшн ролин аткзрады, ал ҳәрекетти бежергиўшя.
орыплаўшы баска предмет бчлады. Мысалы: Мугаллим окыу"
шыларга нәлшелер ектирди. Брнгаднр рабочийларға суў аш-.
тырды, төгнн тасытты, отак отатты. Мысаллардағы граммати-калыц субьект муғаллим, бригаднр ҳәрекетти ислетиўши Р<И
лян аткарады да, ал ҳәрекетги бежернўшплер барыс сеплигннШ
дсгн сөзлер (оқыўшыларға, рабочи&ларға). Өзлик дэреже
мысалларда ,ек ‘ , „аш‘ , „тасы“ „шығар* лсген аўыспалы феШ
цллер тнйкарында жасалган. Ҳорекеттн бежераўши барыс сеад
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лигиндегя сеэ белгили себеплер менен сөйлесиўши оньш ким
ененин билмесе я оны ашып айткысы келмесе, гәпте айтылыўы мүмкин, Мысалы: Усы хатлардын бәрин бүгнн почтаға
салдыр: (биреў арқалы сал мэнискиде, бирақ сол „бирсў**
гэпте аталмаған).
Өзгелик дэреже фейиллеринде грамматнкалык субьект бирде ҳәрекстти тиккелей бежериўшн, бирде тек буйырыўшы.
нслетнўши болып та келеди. Бир фейилдиц өзи контекстте
жокарғы еки мәниде де жумсала бериўи мүмкни. Мысалы:
Ғлрры арканды жаздырды (жаздырыўшы ғаррыныц өзи). Ғврры баласына хат жаздырды.(Хагты ёзи жазбай, баска биреўге жэздырды). Булар—омоним фейиллер.
Грамматикалык субьекттнц ҳәрекетти өзи бежермей, биреўге ислеткенин анығырақ керсетиў керек болған жағдайда- өзгелик дәреженнк еки аффикси фейнлге кабатласып жалғанады: Командир ергшнлерге отты өширтти (өш-ир-т-ти).
Өзгелик дәреже аффикслерн өэлеринин актив ҳәм пассиз
қоллаиылыўына карай өиимлл ҳэм өнимснз болып екиге белннедк. Өзгелик дәреже аффикслершшн ҳәзирги тилде актиг
колданылатуғын өннмлн түрлерине тө.мендеги аффикслер жалғанады: -д ы р ,-т,- ғыз,- қар.-ир (фонетикялык варнантлары
менсн). Лл өнимсизлери: -сетп, -дар, -ар, -гипг, *«з аффикслерпнен нбарат. Мәселен: көрсет (сет), аўдар {-дар), илпп
{иш ), емиз (-нз) усаган жекка-сийрек ушырасатугын фейиллорге жалғанады.
Өзгелик дәреженин өнимли аффикслери ҳәр бирцөз алдына
фейиллерге жалғанып, жана сезлер пайда етиўин бир неше
топарға бөлнўге болады:
1. -дыр.-тыр, -дир, -тир. Ҳәзиргн каракалпақ тилииде
бул яффикслер өзгелнк дәреже жасаўда барынша актив колланылады. Кейни даўыссызға пнткен квпшилик фейиллерге
жалғанып, олардан аўысналы фейиллер деретеди. Мысалы:
алдыр, билдир, аргғыр, кептир. Мысалларда көриягендей,
•дыр-дир үнли даўнссызға питкен тийкар түбнр () ейнлге
(ал-дыр, бал-дир) -тыр-тир унснз даўыссызға питкен тийкар
фекнллерге (кеп-тир, арт-тыр) жалғанады. Бирақ «кел.
фейили бул кағыйдаға багынбайды. Ксйин үнлн даўыссыг
болыуыиа карамастан оған -тир аффякси жалғаналы: кел-тир
(ксл-оир) емес.
Туркий тиллерин изертлеўшилер арасында дир-тио аффкксиниц этнмологиясы жөнииде кэлнплескеи бир пикир жок.
Пнкирлер ҳәр түрли. Лйырым изертлеўшилер -дир-тир аффиксин екн аффщсстин, атап айтқанда т-ир ямаса ти-р дкк
косьшдысыная пайда болған деп есаплайды1. Мүмкнн. усылай
'• Рамспедт Г. И. Ввеленне в алтайсхое языкознанке, Москва. 1957,
/^-■ ўЗ-параграфаар. З&йоичковскнв Л., СүфФнхсы... Краков. 1532, 110—

*Л-бетлер.
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да болыўы. Бирақ ески түркнй жазба иускаларда -дир-тир
аффикси ,тур “ түрннде ушырасады. Мысалы: башлышғ йу«
кунтурмыс .... Тснир қапығқа тғки контурмыс1. Йуқунтурмыс (жүгиндирди), контурмыс (қондырды)—фейилдин езгели'
дарежеси, аффикс-тур, усыгэк карағзнда ҳәзирги -дар-тир,
суффикслерн бурынгы ятур“ дан келип шығыўы да нтимал.
Ҳазирги .алдыр*, ,келтир",фейнллерн бурынғы ,ал* ҳәм ,тур“
.кел‘ ,тур“ түриндегн қоспа фейиллерден »тур“ фейили аффикске (тир) айланып, баскаша иәниге нйе болмадыма деген болжаўлар да бар.
2. -т - ы т - а т Бунын этнмологнясы жөнннде де тюркологларда түрли пикирлер бар. Мзселсн, Н. А. Баскаков-т
аффнкснн ,илгит“ сыяқлы фейиллердегн—гитформантынан келип шыккан* дейди. Гейпара тюркологлар т-эт (ет) көмек|ци фейилинен (Банг). биреўлер ,т еа (де) фейнлннен (Котяич) жасалған деген болжаўлар айтады. А . Н . Кононов оныц
шығысын -тыр суффнкси менен байланыстырады3. Кейинги
пиквр бираз дурыслыкқа келеди. Аффикс -т озгелик дәреже
нт-тыр формантынын баска сесинен кысқарған варнанты болыўы мүмкии: Илгерн ўакытларда, сөйле. исле, үрк, усага
фейиллер свйле-с -тир, ислет-тир, урк-тир туринде жумса
лып, келе-келе белгили фонетикалық өзгернске ушырап, қыс
қарып, сон ҳәзирги сөйле-т, исле-т, үрк-ит түринде кәлипл
сип кеткен болыўы итимал.
Ҳәзирги каракалпак тилинде -ттөмендегише колланылады.4
а) даўыслы сеске питкен көп буўынлы түбир ҳәм дөрен/
буйрык мейилге (II бет бирлнк сан) жалғанады да, онка
дўыспалы мәнилн буйрык мейил жасайды. Кур-т, дүзе-т, орынла-т, бийле-т, оқы-т, ери-т, сазла-т, айда-т т. б..
б) . кейли рк, рк, кос даўыссызларға пнткен бир ҳәм квп буўынлы тубир фейиллерге-т аффиксн -ыт,-игп түринде жалға«.
иэды, свйтип олардан аўыспалы фейил яғный өзгелик дәреже
пайдз болады: у р к - т , қорқ-ыг ҳәм т. б.
в)
кейин и ,р , л , сеслерине питкен аўыспалы фейиллерг
(тубнрнне) -т аффнксн жалтанса, олардан аўыспалы фр,,!и^
жвсалады: ерт (ер-пк нзине ерт), азаЙ-т, тазар-т, молай-1
жвнел-т т. б'
ә. ғыз, -гиз, -қыз, -гиз, Қолланылыўы: -дыр-тар афф»
си сыяклы, дэўыссызға питкен аўыспалы мәннли тийкар ТҮ’
бир фейнллерге жалғанэды; ал-ғыз, айт-қыз, көр-гиз, жаз«
ғыз т. б.
т!
Бундай фейнллер де зўыспалы кәсийетке ийе болып, ,бн*

1 С. Е. Мал 0 1 . Паыятнякн древнетюркской письыенкостн. 29-бет.
5. Н . А. Баскаков, Каракаяпакскнн язык. т. 2. 343 бет.
.
* А . Н. Кононов. Грамыатика современного узбекского ллтературво*»
«аыка, М -Л ., 1960. 194-бег.
,
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ре\те бир нәрсени ислеткнзиў* мәннсянде қолланылады: Сен
оларға косық айтқыз, сүўрет салғыз.
Көпшилик фейнллерге ғыз- ҳәм-дир аффнкслери бириник
орнына бнри алмасып, жалғана бередн: алдыр-алғыз, айт-тыр
айт-қыз. Бирақ атыр, тур, жат усаған аўыспасыз фейиллерге
•гыз аффикси жалғанады, -бир жалғанбайды: жат-қыз, отырғыз,
4.
-кяр-кер. Булар үнсиз даўыссызларға питкен бир буўынлы түбир фейиллерге, онда да көбинше т, с сеслернне
пнткеи түбнрлерге жалғанып, олардан өзгелик дәреже фейнллери жасалады: жет-кер, өт-кер, жат-қар, пит-кер, бас-қар,
Жокарыда айтылған дыр-т -ғыз формантларына карағанда
•кар -кер аффнкслериннц колланылыў сферасыныц әдеўнр тар
екенн байкалады.
5*-ыр, -ир, -ар:көш-ир, ес-ир, өт-ир, тус-ир,кет-ир, шдқар, (шығар) т. б. Мысалы: Отты геўлеме өширерсец, коцсыны
геулеме көширерсец (нақыл). Мысалларымыздан көрингендей, бул аффнкслер үнсиз даўыссызларға питкен бир буўынлы
түбир фейилге, онда да көбинше ш, т, с, к үнсизлерине питкен
түбнрге жалғанады да, сөйтип олардан өзгелик дәреже фейнллери жасалады.
Этимологиялық жактан қарағанда -яр (ыр) аффикси -тар
(тыр) менен төркинлес деўге болады. Себеби, бираз фейиллерге ҳәзирдиц өзинде олар параллель жалғана береди. Салыстырайық: пит-ир—пит-кер, жет-ир—жет-кер т. б. Усыған
қарағанда- тир (тыр) аффиксиниц алдынғы даўыссыз сеся
түсип калыў нәтнйжесинде-ир (ыр) аффикси келип шыққан
болыўы керек.
Бнз жоқарыда өзгелик дэрежениц өнимлн аффикслерине,
олардыц қакдай фейилге жалғаныўына ҳәм этимологиясына
тоқтадық. Оған қосымша соны да айтыў керек, дир,-ир,-гнзқар- аффикслери бнр фейилдиц өзине алмасып жалғанғанда,
ол ҳәр түрли семантикалык, стильлик мәнилер ацлатады. Мэселен: жаэдырыў—хат жаздырыў, бир нәрсенн жаздырып жибериў т. б, кец мәннде колланыла береди. Бнрақ жазғызыў
варианты ондай кец қолланылмайды, мәселен'жипти жазғызыў
деп айтылмайды, хат жазғызыў деп қолланылады. Билднрнў—
билгизиў, кеширилиў—кештириў (суў) усаған түбирлес фейиллер де сондай.
Айырым фейнллерде өзгелик дәреже аффикси онын түбирине косылып кеткен: куткарыў, жасырыў азғырыў, т, б.
Куткар, жасыр, азғыр—булар түбир фейиллер, буларды морфемаларға ажыратыўға, жиклеўге болмайды.
Қурама фейнллерде өзгелнк дэреже аффикси, әдетте, олардыц жетекши компонентине, алдыпғысына жалғанады: көрсет-нп кел, тер-гиз-ип бол, жаз-дыр-ып ал, өг-кер-ип жибер.
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§ 73. Б Е Л ГИ С Н З Л Ә Р Е Ж Е

Фейнлдин түбирине я дөренди тийкарына—л-ыл, вл,-н
(ын, ин) аЛфикслерннпн жалғаныўы менен белгнснэ дәреже
жасалады. Кейии-л сесяне питкен түбир фейиллерге. сондайац .ла (лв) аффпкси арқалы жасалған тийкар фейиллерге-н,
ыц, иц аффнксн жалғанады: орын-ла-н-ды, исле-н-ди, алын-ды. Баска жағдайларда -л,'ЫЛ, ил аффиксн колланылады:
гасы-л-ды, кара-л-ды,кий-ил-ди, көр ил-дит. б.
Бстгиснэ дәреже фейиллерк баска биреў тэрепинен ис.ленетуғын я исленген ҳәрекетти анлатады. Мысалы: Трактор
ремонтланды. Жер сүрилди. Бул гәплерде грамматикалық
баслаўыш—трактор, жер. Ремонтланды, сурнлди деген өзгегидик дәреже фейилдеринен аклатыдатуғын ҳәрекетти ислеўши сол грамматикалық баслаўышлары емес, баска адамлар.
Бирак сол „басқа адамлар” айтылмаған, „жасырынып" ҳалған.
Бул гәплерде тийкарғы айтылажақ ой—трактордын ремоитланыўы менеи жердин. сүрилиўи, ҳәрекеттин ким тәрепииен истеигснн нәзерде тутылмаған. Сонлыктан белгисиз дәреже
фейиллеринде көбинше ҳәрекетги ислеўши логикалык баслаўыш жасырынып, айтылмай қалады. Мысалы: Совхозда жапа
жайлар салынды. Оларға электр, радио, газ еткерялди („Со*ет Қарақалпақстаны"). Керек болған жағдайда ҳәрекетти
бежериўши логнкалық баслаўыш гәпте айтылыўы да мумкин,
бирақ ол толыклаўыш ролннде келип, „ким тәрепинен?" яки
„кимяне менен?“ сораўына жуўап береди, баслаўыш ролинде
келмейди:Бул әжайып бағ мектеп окыўшылары тәрепннен кемалға келтирилди. Ҳәзирги қаракалпак әдебий тилининбарлык
тараўларында—көркем шыгармаларда, илимий, техникалык
әдебиятта, аўызеки сөйлеўде „Жер сүрилди“ типиндеги белгисиз дәреже фейиллердин катнасы менен жасалған гәплер е1" киц бирннде ушырасады.
Белгясиз дәреже фейиллери бәрҳә аўыспасыз мәниге н 1е
болады. гәпте кнмди? нени? сораўларына жуўап беретуғын
туўра толыклаўышты баскара алмайды, оны талап та етпейди.
Белгнсиз дәреже аффикслерн барлық фейил сөзлерге шетйнен жалғана бермейди. Мәселен, уйыкла, сарғай, кызар, көгер усаған аўыспасыз фейиллерге жалғанбайды. Мысалы: каўын саргайды, (сарғай-ыл-ды емес).
1. Белгиснз дәреже аффикси, әдетте,-/иасы, аш, жая,
барла, азле, суўғар, сал, бекат, жаз, оқы т. б. усындай
аўыспалы фейнллерге жалғанады: Жүк тасылды, Есик ашылды. Китап оқылды. Жай салынды.
2. Барлық өзгелик дәреже фейнллерннен дерлик белгнспз
дәреже жасалады: Көрсетилди (фильм), бергизилди (хабар),
өткерилди (сабақ), бастырылды (жай).
3. Рети келгенде л-ыл-ил аффиксн шернклик дэреже фейиллернне жалғанып, олардан белгисиз дэреже фейиллерии
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жасайды: ойлас-ыл-ды, кел-ис-ил-ди, сөйлескгл*ди, План квп*
шилнк пенен ойласылды, жакында бул додаданды.
Белгнсиз дәреже аффнкслерн курама фейиллерде түрлнше
колланылады. Бирде олар коспа фейилдиц барлык компонентлерине тендей жалғанады. Мысалы: ,Леннн“ совхозанда пахта
кыск« мүддет ишинде тернлип болынды. Бирде белгисиз дэреже аффикси курама фейилдиц тек кейингн компонентине
ғаиа жалғанады да қояды. Мысалы: Шаруашылык бэлимикде
маллардын ог-шөби тасып алынды („Совет Қарақалпақстаны‘ )
Анлатыў: айрым фейиллерге белгнсиз дәреже аффикси
-лин түринде жалғанады. Мысалы: же-лин (Аўқат яеелинби).
§74. ФБЙИЛ ДӘРБЖБЛЕРИНИН ӨЗ АРА КАРЫМ-«АТНАСЫ

Фейил дәрежелери гәп ишиндә ке.пгенде борқулла өз ара
карым-қатнаста болады.
\.-с,-ыс,-ис,-лас,-лес аффикслери жалғанған фейиллердин
басым көпшилиги шериклик дореже монисин анлатады. Бирак буралыў, ерисиў, кирисиў, жабысыў, аўысыў, орналзсыў
усаган фейиллер өзлик—шериклик моинге айналып кеткен,
яғиый олар езлнк дэреженин моннсинде де, шернклик дэреженин мәннсинде де қолланылыуы мүмкин. Мәселен: тери
бүристи. Бүркит янлы бүристи. „Бүристи' фейили биринши
мысалда өзлик дәреже мәннсин анлатса, екиншиде—шериклик
дәреже мэнисин анлатады. „Ернсиў", „кирисаў" усаған фейил*
лерде шериклик дарежеден гөре өзлик дореже мәнисн басым*
лаў: Ол мол табыска еристи.
2.-л,-ыл,-ил аффиксли фейиллерднн айрымлары: жазылыў,
дүзелиў, сызылыў, жайылыў т. б. мәннлерине ҳәм гопте қандай грамматикалык баслаўыш пенен келиўине қарап бирде
өзлик дәреженнн, бирде белгисиз дорежениц мазмунын анлатады.
өзлнк дореже

белгнсаз дәреже

Наўқас жазылды
Адамлар газетаға жазылып
атыр.
Ҳазир маллар өз аяғы менен өрисге жайылып атыр.

Бүгтш класста баян
жазылды
Шығарма жазылып атыр.
Ҳознр атызларға төгин
жайылып атыр.

З.-л.-н аффикслеритжн екеўн де ҳом өзлцк дәреже жасаўда ҳәм белгиснз дәреже жасаўда катнасадыЛч
Бир топар фейилдер (сора, қымта, қара, кий, безе т. б.)
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\

г.н аффнксн менен келгенде, бәрҳә өзлик дәрежени,-л менен
келгенде белгисиз дәрежени анлатады. Салыстырық:
бзлнк дәреже
Безениў, кымтаныў, сораныў,
караныў, кийиниў, жағыныў,
жасаныў. Мысалы: Қыз безелди.

белгисиз дәреже
безелиў, қымталыў, соралыў, қаралыў, кийилиў,
жағылыў, жасалыў.Мысалы:
Жай безелди.

4.
Болдырыў сыяқлы өзгелик дәреже фейиллери (аффикси■ дыр) ,шаршаў“, яҳәлсиреў“ мәнисинде өзлик дәрежеге жатады. пи-тир-тиў, тамаилатыў мәлисинде өзгелик дәреже деп
есапланады. Ат болдырды (өзлик дэреже). Аўкатты әрли-берли болдыраман деп атыр (болдыраман—өзгелик дәреже).
Басқа да сыр-сыпатлары көп, жоқарыда сөз етилди.
§75. ФЕЙИЛДИҚ БАСҚА СӨЗ ШАКАПЛАРЫНАН ЖАСАЛЫЎ
УСЫЛЛАРЫ

Басқа сөз шақапларынан жасалған дөренди фейиллер тилнмизде көп ушырасады, Мысалы: суўғарыў, ақлаў, көгериў,
хөклеў, санаў, бирлеў, екилениў, арсар болыў, бел байлаў,
мирәәт етиў, кол қойыў, ҳурмет етиў, тақ турыў т. б. Дөренди фейиллер тийкарынан еки усылда жасалады; 1. аффиксация усылы: (атлык, келбетлик т. б. Фейил емес сөзлерге
фейил жасаўшы аффикслер жалғаў арқалы) 2 . аналитикалық
усыл (сөзге сөз қосыў арқалы) Фейил жасаўдық бул аталған
еки усылы да қарақалпақ тилинде кеннек колланылады. Дөрелдн фейиллердин аналитикалық усыл менен жасалғанларын
,қоспа фейиллер“ деп атаймыз.
§76. ФЕЙИЛДИЦ АФФИКСАЦИЯ УСЫЛЫ МЕНЕН ЖАСАЛЫЎЫ
ҲӘМ МӘНИЛЕРИ

Фейилдин өзине тән айрықша бир ыорфологиялық өзгешелиги сонда, онын басқа сөзлерден фейил жасаўшы арнаўлы
қф;рикслери бар. Олар:-ла,-лас,-сыра,-сы,~а,-ырқа т. б.
Буларды фейил жасаўшы аффнкс якк қосымта деп атайды.
Аффиксация усылы бойынша фейил емес басқа бир сөзге
аффнкс жалғаныў арқалы екиншн бир жана семантикалық мәннге ийе болған фейил пайда болады. Мысалы: қабат-ла
(қабатла), жа-сар (жасар), са-на (сана), ўйкы-сыра (уйқысыоа), тыпыр-шы (тыпыршы), өзим-симе (өзимсиме), ҳәзит-лес (ҳээиллес) т. б.
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Ҳәзирги қаракалчак тилииде фгнил жа^аўшы аффикслердпн колланыў сферасы ҳәр кыйлы. Олардын биразлары атаўыш, еликлеўиш т. б. сезлерге жалғанып, олардан ҳәр түрлн
мәнили фейиллер жасаўда актив қолланылады. Бундай түрле■ рин .өнимли аффикслер* деп атайды. Оныц аффикслери:
-ла,-ай,-сыра,-сы,-син,-лан,-лас,-а-ар-кар,-ықгшы (фсястикалыц вариантлары менен) тар көлемде, айырым сө:-'лерге ғона жалғанатуғынларын .өнимсиз аффикс* деп атайды.
Онимсиз аффнкслер:-дас,-ырқа,-у,-ы,-ал,-ыл,-ра т. б. Еулао тек айырым сөзлерге ғана жалғанады, қолланыў сферасы
тар. .Мысалы:-двс аффикси ,кол“ ҳәм баска да бирен-сарасйзлерге жалғанып, олардан фейил жасайды: қолдасыў—қаг.
колдг.сыў мәнисинде ғана келеди, ал басқа мәннлерде ,коллаё” түринде. Басқа өнимсиз аффикслердиц коллаиылыўы да
со^лай: тан,—таныркаў, ес—есиркеў, кем—кемиў, жоқ—жоғапыт т. б. жүдәкем колланатуғынлықтан өнимсиз аффиксдергё а1 рым токтаўдын кәжети жок.
Ө.чпмли аффикслердин жәрдеми менен жасалатуғын фейиллгр ҳ )зирги каракалпақ тилиндеги барлык фейил сөзлердиқ
пдеўир бөлеғин курайды. Олардыц фейил жасаўдағы мәяилик
езгешеликлерн ҳәр түрли.
\.-ла-ле. Бул аффикс фейил жасаўшы аффикслердиц
лшнндеги ен өнимлиси. Себеби -ла,-ле аффикси тек атаўыш
снзлеоден ғана емес, сонын менен қатар еликлеўиш, тацлак
басқа да сөз шакапларынан фейил жасайды; Сонық менен
бипг?-ла,-ле аффикси менен фейил сөзлер жасаў әййемги
түркнй жазба нусқаларда да ушырасады, Мәселен, сақла.
қуй.сыўла,
усаған—ла
арқалы
жасалған
дөрепди
<>ейчллер \'Ш әсирдегн жазба нусқалзрда жийи ушырасады1.
а)-ла-ле аффнкси көпшилик атлық сөзлерге жалғавады:
ой-ла, атыз-ла, белги-ле. Ол совет—интернационаллық сөзлср менеи де үйлесип келе береди: сорт-ла, дезинфекцияда, магнит-ле, дифференция-ла.
Кандай атлық сөзге жалғаныўына, сол жалғанатуғып сөзи«гпц лексикалық манисине карап-ла-л^ аффнкси ҳәр түрли
маинлн фейнлл-р жасайды. -ла,-ле аффикси ҳүрмет иззег,
Оаян. тарип усаған атлықларға жалғанса, ,ет* деген көмекши
фейплиннк манисин аклата бередн. Салыстырык: Ҳүрмет ет —
ҳүрыстле, баян ет—баянла, тәрип ет—тарипле. Егер-ла-лр
қурал-жарак. әсбап атларыи билдириўши атлықларға жалғанса,
сол курал-жарақ, әсбап пенен исленетуғын ис-ҳәрекетлердн
янлатады: жарғы-ла, егеў-ле, тырма-ла. Жас төл атларын
билдириўшн ,қозы, бузаў, кулын, бала* усаған сөзлерге жалғачғанда.-лв.-лв „туўыў*, „төллеў, мәнисиндеги фейпллер
жасайды: оузаўлаў, балалаў, қозылаў, палапанлаў.
’. С. Я. М а л а Паиягникц дервнетюрхскоЛ письменаости. М —Л.,
язд. АП СССР, Д051.
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,Лпа, ата, ата‘ усаған туўысқан—туўғанлык катнястярды
билднриўши атлықларға-ла,-ле аффиксн жалғаныў аркалы төмендегидей жака мәнили дөрекди фейиллер жасалады: ағалаў, апалаў, аталаў, апажанлаў т. б. Бундай фейнллер жалыныў, жаксы көриў усаған эмоциялық сезимлерге байланыслы ҳарекетлерди анлагады ҳәм керкем шығармаларда, жанлы
сөйлеўде актнв колланылады. Мысалы:
Тнлеп отыр Бегзадзны мапалал,
Бнр сөз айгса, зорлан сөйаеп апалап...

(А

М у ў е а е в ).

Бундай фейиллерде-ла.-ле аффнкси мәниси бойынша ,деп*
иэмекши фейилине де жакын кедеди. Салыстырык: Бала
.апалап* еркеледи, —Бала ,апа“ деп еркеледи.
-Ла-ле аффнкси жалғанған атлыклардын айырымлары фонетикалық өзгерислерге де ушырайды: Мәселен ,уйкы, уры‘
' саған атлыкларға-ла,-ле жалғанса, олардын кейинги даўыс1ы сеси түсип қалады: уйқы-уйқлаў, уры-урлаў (уйқылаў,
.рылаў емес) кернсннше, гейпара атлықларға-ла,-де. жалганса, атлық пенен аффикстин арасына байланыстырыўшы сес косылады; ер-ертле (т—байланыстырыўшы сес), дизе-дизерле
(р—байланыстырыўшы сес). Сондай-ақ айырым атлыклардан
(сөз. баў)-ла,-ле аффикси аркалы фейнд жасалады, ондай
атлыклардыд кейннги сеси баска сеске алмасыў жағдайында
ушырасып калады: сөйле, байла. Усындай фопетнкалык кубылыс нәтийжесинде ,баў‘ атлығынан байла ҳәм баўла фейпллери пайда болған ҳәм ўакыттын өтнўи мепен мәнилери днфЬеренцияланып кеткен. Пишенди баўла. Бузаўды байла дегендеги баўла, байла фейнллеринин лексикалық мәнилери ҳәр
•үрли.
б)
-ла-ле келбетлнк сөзлерге, көбинше рецдн, сапаиы, сынды бнлдчретуғып тийкар келбетликлерге жалғаиыў аркалы
олардан ,бежериў“, ,ислеў“ мэнисиндеги аўыспалы фейиллер
жасайды: Дүзиўлеў, аклаў, жақсылаў. Келбетликтен жаоалғаи дөренди фейиллердин биразлары көп мәнили болып келеди. Аклаў—жай аклаў, бнреўди ақлаў (гүнасыз деп), сөкти
аклаў, көклеў—мал көкледи, жер көкледи, булар екеўиде
аўыспасыз фейиллер. Кийимди көклеў (тепшип тигиў), керегепи квклеў т. б.
в) Саплык плюс-ла-ле: бирлеў, үшлеў, мьщлал, жүзлеп,
онлап. Бирлеў, үшлеў — аўыспалы фейнллер: Ғаўашаны
бирлеў: Жыйнақлаў санлықларына жалғзнады-ла-лв ,бнригнў, куш косыў“ мэнисин анлататуғын фейиллер жасайды.
Мы.алы: Жүктн екеўлеп көтерди.
г)
-ла-лв аффнксн жалғаныў арқалы рәўнш сөзлерден
аўыспасыз фейиллер жасалады (көбинше сын ҳәм орын рәўишлерден) шетлеў, бэлентлеў, пәсенлеў. Көпшиликтен шет14^
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леп былаПрлк шығып, кызды күтип турды (А, Бегимоз).
.Жылдам*, .шаккан" усаған рэўишлерге ла-ле аффиксн
•лат-лет түринде жалғанацы: шакканлат, жылдачлат, 6у.гар аўыспалы фейиллер.
д)’ Бар, жок, зор, мэжбүр усаған сөзлерге-.»а,*леаффикси
жалгапса, аўыспалы фейиллер жасэлады: барлаў, жоклаў,
мәжбүрлеў. Мысалы: Ерпэлат ший есиктн эстен ашып, ергенекпт зулпын барлады. (М. Дәрибаев).
в)-ла,-ле аффиксн еликлеўнш, тацлак ҳәм модаль сезлерге жалғаныў аркалы олардан аўыспасыз фейиллер жасайды:
партлаў. гүрлеў, парлаў, үҳлеў, тыпырлаў, жыбырлаў, жанлаў. Б; ндай фейиллер пснхнкалык сезимлерге (үҳлеў), сссди еликлеўге (партлаў) ҳәм баска да характердеги ҳәрекетлердн анзатады. Мысалы: Лтызда жаслардын косык айткан
ҳауаз.1«ры жаилады. Трактор гүрледн. Жанлады, гүрледи
адамныи еситиў кәбнлетине байланыслы ҳәрекетлерди анлатады. Таклак еликлеўиш сөзлерден аўыспасыз фейиллер жасалыў .менеи бирге айырым жағдайларда олардан жасалған фсйнллер аўыспалы болыўы да мүмкин. Мысалы:, ол отттүпледи- үпледи—аўыспалы фейил.
2.
-с -ей,-и аффнкси. Фейил жасаўда бул аффикс те актиғ
колла.д ады. Әдетте ол атлык ҳәм келбетлик сөзлерге жалғанады да, олардан аўыспалы фейиллер жасайды: күшей, күшейиў. карай—карайыў, молай —молай-ыў фейнлднц буичаи түг’ сри предыеттнк сын, келбетиниц өзгериў процесслеран ац-.лады, Мысалы; Дене ыссылықтан кенейеди, суўыкл-штан гарайады (физиканық законы). Кас карайып, күн батқзида, ханнан жаўшы келген екен (Бердақк
,Са м“ келбетлигинеи фейил жасалгакда-аи аффикси-ғад
п-штлс өзгерип жалғанады ҳәм түбирдеги „ы“ сеси түсин
кщады: сары—сарғай, сондай-ак „үлкен, катты" келбетликлерииен фейил жасалғанда, үлкен сөзннен ксйинга—н, қатты
сөзивен .ты" буўыны түсип кэлады: катайыў, үлкейиў. Улғайыў менен үлкейиў фейиллери этимологиялық жақтан сабаклас, мәннлери бөлек бэлған менен бир-бирине жакын: Ис
улгайып кетти. Бала үлкейип кетти.
3.
-сыра-сире аффнкси. Бул аффикс атаўыш сөзлерге, ке'ишпе нтлыкка жалганады, сөйтнп олардан прсдметтпн ҳәр
қыйды ншки \ә I сырткы өзгериў процесслерин билдиретуғын
ўыстсыз фс..лллер жасалады. Қансыраў, ҳэлсиреў, жетлм:иреў, жалғызснраў, жеккесиреў, үйкысыраў. Жалғанатуғын сөзтердиц дгксикалық ыәннлерине карап бундай фейиллер
ҳәр түрлн ҳарекетти билдирнўи ыүмкнн. Мәселен „капсыраў“ —.каннан айырылыў, қаны ағып азайып калыў" дегеи мәнилердн аклатады. Ҳәлсиреў фейили де соидай синоними—
•..әлснзлэниў, қызылсыраў, ағарғаисыраў усэған фебнллер
-.:үсеу, ҳәўес етиў" мәнисиндегк характерлерди билдиреди.
•цДсыраў фепц.ш ҳлм тап сондаЧ. Мисалы: Шяиарагымды
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жоғалгпайман, байсырап отырғаным жок, жалғыз кызымды
асырай аламан,—деп Гулзийра квнбедн (Н . Дэўқараев.)
К.-сы,-са бул аффикс айырым атаўыш сөзлерге—атлыкка,
келбетлнкке, алмасықка жалғанады да, олардан .менменлик
етнў, мактаншаклық етиў‘ усаған унамсыз мәнили фейнллер.
онда да аўыспасыз фейиллер жасайды* адамсыў—өзнн баскалардан артык тутыў, байсыў—байман деп менменлик етиў,
кәўендерсиў—кәўендерлик еткен болып жалған түс Гжлдирнў, билгишснниў—мактаныў, өзнмсиў—өзннен басқаны писент етпеў т. б.
Бундай фейиллер тнлдиц барлық тараўларында, әсиресе
аўыз екн сөйлеўде, көркем шығармаларда актив колланылады. Мысалы: Төреш дағдарыска ушыраған жағдайда, екеўи
->е қәўендерсип калады (К. Султанов). Өтнриктен мүнзйимсиўи сөйлеўинен анык көринип турды (Ә. Шамуратон).
Сондай-ақ-сы-сн аффнксннин жәрдеми менен жасалған
айырым фейнллер предметтин кубылыў, өзгериў пронесснн
аплатады: телыксыў, пәсенсиў, босансыў. Мысалы: Әмиў*
;әрья толықсып ағып тур.
5,-сыН‘Син аффикси. Атаўыш сөзлерге жалғанып, олардан
|ўыспалы фейнллер жасайды. Қандай сөзлерден жасалГ.и ына
карай-Сб<я (син) аффикслн фейиллер ҳэзирги каракалпак тнлннде тийкарынан мынадай мәнилерде жумсалады: Сен неге
елди бассынасан! (С . Хожаниязов).
Айырым тюркологлардыч пикирине карағанда,-сын-син
аффикси өзинин этимологиясы бойынша ,санаў“ сөзинен кетип шыккан1 Мысалы: Ботенсиниў—бөтен санаў, жатсыныў—жат санаў.
о,-лан,-лен аффнксн. Булар агаўыш сөзлерге, әсиресе,
атлыкларға жалғанып, олардан предметтин тек ғана өзние тэн
болған ҳэрекетлерин билдиретуғын аўыспасыз фейиллер жасайды: ҳәллевиў, тамакланыў, ашыўланыў, ғайратланыў.
ғамланыў, куралланыў т. б. Тракторшылар мәдений шеотскто аўк&тланып атыр („Совет Карақалпақстаны, ' ).
7.
-лас-лес. Бул аффикс те-лан,-лен аффикси сыяклы квбинше атлық сөзлерге жалғанып, аўыспасыз фейиллер жасалады: сэлемлесиў, беллесиў, тиллесиў, орайласыў, жэрдемлесиў, нйкемлесиу, даўласыў, досласыў т. б. Сеннн ашығына
ортақласайын деп келдим бе? Әдира қал, деп шығып кеттн
(А. Султанов). Мысалдан көрннгендей-лос-лес аффикси аркалы жасалған дөренди фейиллердин басым көпшилнги еки я
бчрнеше субьектке шерик болған ҳәрекеглердн анлатады.
Тек айырымлары бир субьектке тән болған ҳәрекетти билдирпуи мүмкин: ийкемлесиў, жайласыў, орналасыў.
8. -а,-е,-« аффикси көошилик жағдайда атлық сөзлерге
‘. С. £ . М а.пя. Ҳэзирги каэак тяли, еткстик, Л.тматы, 1969, 22—бет.
Ш
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жалғанып, оларлаи аўыспалы және аўыспасыз феЯиллер дөгетеди: орын—орнады. сан—санады, туи—түнедн, кан—канады. Сондай-ак-а,-е,-ц аффикси айырым келбетлик сйзлерге
де жалғаныўы мүмкин: мөлдир—мөлднреў, кыйын—кыйналыў, кыйнаў т, б.
ар-ер-ар-р аффика^ атаўыш сөзлерден, әснресе келбетлик сөэлердея аўыспасыз фейиллер жасайды: боз-бо:арыў.
жана-жанарыў, ески-ескириў, көк-көгериў, қызыл-кызарыў.
Кызыл сөзинин кейипги-ыл сеслери түсип калады т. б. Лнаў
катыннын тусында шашым ағарып еди, мынаныц тусында сүйегимде ағарагугыи түри бар (С . Хожаниязов).
Сондай-ак .түн, кайғы" усаған атлықлардан-а/?-ер-;>, аффнксннин жәрдеми менен фейнл жасалады: түнериў (түнер)
қайғырыў (қай-ғы-р). Бундай фейиллер аўыспасыз қәсийетке
и:и' болады. Түнерген күн ашылып кетти.
1 0 Қар-кер-гер аффнкси. Булар тнйкарынан атлык сезлепге жалганады, сөйтип олардан аўыспалы феЪиллер жасайд с у ў -с у ў ғ а р ы ў , ес*ескериў, бас-басқарыў, ан-анғарыў т.б.
У.псалы: Қыз үлкен бригаданы баскарады.
13. -ық-ак-к аффикси айырым атаўыш сөзлерге-атлыкка
келбетликке, санлыкқа жалғанып, олардан предметтин қәр
к-.йлы өзгериў процесслерин билдиретуғын фейиллер деретздн: жол-жолық, жолығыў көз-көзик, козигиў, тар-тарығыў
аш-ашығыў, бир-биригиў, толы-толықты, толығыў. Бундайық-ик аффиксииин жалғаныўы менен жасалған фейиллер, эдет
те ауыспасыз характерге ийе болады яғный олардап анласылған ҳәрекет сол ҳәрекет ийесинин озине өтеди, баска
прсдметлерге аўыспайды. Мысалы: Олар турмыстан тарыкпады, гәпиндеги тарыкпады фейнли баслаўыштыц (олар) тек
ьзнне тон характерин ақлатады.
12. -Лат-лет аффикся көбинше ўақытлық мәнн анлатыў1зы атаўыш сөзлерге жалғанып, олардан фейиллер жасайды:
кеш-кешле-тиў, түн-түнлетиў, ертелетиў, генже-генжелетиў
т, б. Копшилик жагдайларда бундан фейиллер гәпте пысыкла5'ыш хызметинде келип, ҳәрекеттиц ўакытлык санын билди1'е..н. Л\ысалы: Қонақлар кешлетип келди. Жуўерини ген;кел^. г:м египти.
13. -ы-а аффикси гшшы, душшы, ыссы, жасык, сасық
усағач атаўыш сөзлерге жалғаныў менен, предметгиқ езгернў
прицесснн бнлднретуғын аўыспасыз фейиллер жасайды. Мысалн: ашшы-ашыды, жасык-жасыды. Бундай жағдайларда ата5 ыи: сөэлердеги екеўи де бнрдей шш, сс, лл, сеслернкин бнре\н түсип қалады: жыллы-жылыды, ыссы-ысыды, душшыдушыды.
14. -Ш ы-ши айырым атаўыш ҳәм еликлеўиш сөэлерге
жа.ианып олардан предметтнк өзгериў процесснн билдиретугын аўыспасыз фейиллер жасайды. тер-тершиди, төнСект&нбекшиди, тыпыр-гыпыризыды. Бир сөзге түрли фейил жа10—э.'л
145
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саўищ аффнкслер жалганады: акдаў, ағартиў, булар екеўи екн түрлн ыапн анлатады. аилаў-анғарыу, лтаксылаў-жацсартыў феПнллери де сондай Бул сыяклы дьренди фейнллердиц мэнллери бирде өз ора карама-карсы болып келсдя:
өзи йсиў -өзимсиниў, бирде моннлесболады: тенеў-тенгериў.
§ 77КОСПА ФЕЙИЛЛЕР

Тилимизде атлық яки баска бнр фейил емес сөзлерге бир
фейил сөзиник мәнилик жактан биригкп келиўи аркалы коспа фейиллер жасалып, екн компонентли болып келедиҳәм бирбиринен бөлек жазылады, бнрак екеўн косылып жана мәнили
ҳәрекеттн ацлатады. Коспа феГшллер гәпте бир ағза болады.
Мысалы: —Май байрамы келди нуры шашылды, кел, жолдаслар, кутлы болсын айтайық (Аяпберген), Әпиў етин, жолдаслар болса қәтеси... (сонда). Залымға күн туўды гедей Сай
болып... (сонда) Қутлы бодсын, эпиў етин, күн туўды-буларкоспа фейиллер, ҳэр кайсысы бир гәп ағзасы. Ол Жумагүлге
және көз тиктп. Жумагул сыр бермеў ушын өзин тутыўға
бел байлады (7, Кайыпбергеноэ). Көз тикти, сыр бермеў,
бел-байлады—булар да коспа фейиллер.
Тилдеги көп гана ҳэрекет мәнилерин билдириўде жай
фейиллер квп жағдайларда кемислик етеди, усындай мүтажлыктан, тилде коспа фейиллер пайдв болады. Мәселен; .айбат
шегиў* леген ҳәрекет тусинигин дәл сол мәнисип саклап,
бир дара фейил менен билдириў кыйын. Пәнт жеў, пэнтцумар болыў, кеўид айтыў, тәп бериў, дыцқат аўдарыў фейиллериде сондай.
КОСПА ФНЙИЛЛЕР:1
1.
Атлық плюс фейил схемасында жасблады. Атлык компоненти көбиише атаў формасыидз якн жасырын табыс сеплиги формасында турэды. Мысалы: цулақ салыў, цулсц асыў,
сәлем бериў, ҳайран қалыў, тил цатпаў, тил бирнктириў,
сыр бермеў, көз-кулак болыў т. б. Ҳәр қыйлы атлық сөзлер
тек Оир фейнлдиц озн менен косарласьш келип, ҳэр ныйлы
коспа фсйнллер дөреўи мүмкии, Мысалы: таяқ жеў, пәнт жеў
п}гшайман жеў, дем алыў, ©ш алыў, кеўил алыў. Бнрак
атдык сөз бенен ҳәр қыйлы фейиллср косарласып, олардан турлн қоспа фейнллер жасалыўы да мүмккн: кеўия
сораў, кеўил айгыў, шәрт айтыў, сәлем айтыў, алғыс айтыў
дем бериў, саўал бериў, йош бериў, ғыжак бериў, пәит бериў, сэлем бериў, тасир етиў, сабыр етиў, ҳүрмет етиў.
Атлык плюс фейил схемасында жасалған қоспа фейнллер көркем әдебиятта ҳэм тнлдиқ басқа да тараўларында актив
колланылады. Мысалы: Қай бирин сөйлетсеқ айтар лап урып.
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2.
Ҳал фейнддин-а,-0,-йаффнкслн түрн менен бере, басла
усаған көмекши фейиллердин дизбегинен нсасалған курама
фейиллерҳәр турли характердеги даўамлы кайталана беретуғынын билдиреди. Мысалы: келе бериў, күле бериў, айта бериў, ислей бернў т. 6. Жаксы кереди деп бара берме, береди
дел ала берме унақил) Ал ислей баслады, окый баслады,
келе баслады типиидеги курама фейиллер ис-ҳәрекеттиқ тек
басланьгў ўактын баян етеди:
Тарийх бир мын үш жүз отыз үшвнде,
Заыан ҳар тарепее дөне баслады...
Журт жыласып Николайдын түсынла.
Ҳэртүрли ҳүкнмге көне Саслады (Л. Муўсва).
§82.

фЕИИЛДИЦ Д Д Ў А М С Ы З Т Ү Р И

Фейилдин бул турике ис-ҳәрекеттик даўамсыз екенин—
үзил-кесил тамамланыўын, кайталанбанбай бир мәрте болып
коягуғынын билдиретуғын фейиллер киреди. Мысалы: пахта
егилип болынды. Мәдений төгинлер химикатлар тасып
алынды, („Соөет Карақалпақапаны') Жай жакын арада
салыныл питедя, Даўамсыз фебиллер грамматикалық (Ьормасына карай үэил-кесил тамамланатуғын (салынып питеои) ҳарекетлерди билдиредк. Олар келбетлик фейял, ҳал фейил, шәрт
мейкл г.бформаларда да келе бериўи мумкин. Ондай жағдайда
ла лаўамсызлык қәсийетнн сақлайды. Мысалы; ,Жатып қалғаиша, атып қал* (нақыл) Дайысы кирип келгенде, Жумагул
қууанып кетти (Т. Кайыпбергенов).
/(аўамсыз фейиллер, әдетте, ҳал фейил менек аркаўлы
кймскши фейнллердин (бол, пит, қой, шық, қал, кел, кет
ет, сал, түс, тасла, жибер, ал, т. б. дизбегинен жасалады.
Пундай көмекши фейиллер ҳалфейилге тнркелиў моиен ҳор
гурли хзрзктердеги даўамсыз ҳәрекетлерди билднрип келеди:
1 . бол, п н т , қой, шық көмекши фейиллер ис-ҳәрекеттин
биротала питкенин я питетуғынын, кейин даўам етпейтуғынык
бнлдиреди. Мысалы: Механик машиизнм дузотип болды. Ендн
нижеиер бир қагар тексерип шығады.
2. Қал. сал, кегп. шүс бирден болып қалатуғын даўамсы->
ҳәрскетгн аилатады: билмей калды, айтып салды, жығылып
Т ү С Т И , С Ы И Ы П КС1ГН т . б .

3. Ж ибер фейили ҳәрекеттиц бирден баслапыўын анлятады: күлип жиберди, бақырып жиберди, косык айтып жибер
4. Ал. бер, тасла, кел, көмекши фейиллери белгили бнр
кәтийже менен тазммланатуғын даўамсыз ҳәрекетти ацлатады:
Барлыҳ аў— даскелерди дүзетнп алайық (К. Султанов). Бернлген тапсырманы орынлапкелди.
Даўамсыз фсйнллер болымсыз турде келгенде олардын
мўиилик уйкасына карап болымсызлык аффикс-жп бнрде көмекши фейнл компонентнне, бирде ҳал фейнл компонентине
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жалғана бериўи мүмкнн. Көпшилик жағдайда болымсыэлык
аффикс көмекшифейилнне жалғанады: жазыи ал-ма-ды, ислеп
бол-ма-ды, тексерип шыкпа-ды. Айырым жағдайларда ҳал
фейил коипокектиие жалғанады (қал, кет көмекши фейнллерн менен келгенде): суў ак-па-й калды.
Солай етип, фейилднн даўамлы түрн аналнтикалык ҳәм
синтетикалық усылы менен жасалады, алдаўамсыз түрн бәрҳа
аналнтнкалыҳ усыл менеа жасалады.
Даўамлы ҳәм даўамсыз фейнллердин жасалыў улгися
даўамлы фейил
тийкар
фейнл

исле
окы
айт
тер
сүрт
жон
тарт
шап

синтетикалық
усыл менен
жасалыўы

даўамсыз фейил
аналнтикалық тек аналитигаусыл ыенен
лық усыл межасалыўы
неи жасалыўы

исле-ккире-ў
окы-цқыра-ў
айт-ынқыра-ў
тер-гишле-ў
сүрт-кишле-ў
жон-ғышла-ў
тарт-қыла-ў
шап-қыла-ў

ислей бериў
оқый бериў
айта баслаў
тернп жүрнў
сүрте бериў
жона бериў
тарта баслаў
шаба бернў

нслеп питириў
оқып питириў
айтып болыў
тернп таслаў
сүртно таслаў
жонып таслаў
тартып жиберпў
шаўып қойыў

§83. ФЕИИЛДИН БЕГЛИК КАТЕГОРИЯСЫ

Фейи.тдин бетлик категориясы фейилден анласылғаи нс—
ҳарекегтиц кияге я неге тийисли екеннн бнлдиреди. Ризге
белгили фейиллербетликформалардыя (қосымталардық) жәр*
демн менен I, II ҳәм Ш беглерде, бирлик және кеплик саиларда бетленеди. Бундай грамматикалық қубылысты фейнлдин
бетлекиўи деп атайды. Грамматнкада 1 бет дегеи термикен
сайлеўшнни (мен) я бнрнеше сейлеўшилерди (бизлср), И бег
дегеннен—тынлаўшыны (сен) я тыклаўшыларды (счълер), ал
III бет дегеянен сөйлеўши менен тынлаўшыдан басқапы (ол)
я басқаларды (олар) түсннедк. Фейилде косымталар көп. Рирақ олардык ҳәммеси бетлик форма (вербум финитум) бола
бермейди. Мәселен, атаўыш фейилдия-ў-лач қосымталары,
сондай-ақ ҳал фейнлдин-п.а,-е,-5, ғанша-ғалы қосымталары
взлигянен белгили бетти, санды бнлднре алмайды, сондыктан
оларды бетлик формалар деп қарамаймыз. Салыстырын: алдыалып, ислейди—ислеў, барамыз—барғанша, кетсе—кеткелн
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Бундай фейиллердик бнряншя сынарлары—бетлик формалы^ар, себеби олар белгили бетгя, санды анлатады, ал екнншилерн—анлатпайды, Усы қэсийетлерине карай фейнллер бетлик формалы ҳәм бетлик формасыз болып еки турде ушырасяды. Олардын-у, мақ-п,-ғанша,-ғалы,~а,-е-й косымталари
бетлик формасыа фейиллерге жатады, ка.тғанлэры—бетлш:
формалы фейиллер.
Сөзлерге жалғаныУ менен белгили бетти, санды билдирип
туратуғын қосымталар, көмекши фейнллер бетлик формалар
делинеди, Бетлик формаларды тилялммизде «преднкагивлик
аффякслер* „баянлаўышлық аффикслер, (аффикс сказуемости)
„бетлик формаяглзр. деп те атай береди. Олар борҳа I, II
яки Ш беттиц биреўине байлакыслы болып хеледи.
Фейиллердкн бетлик формалары ҳэм олардын.
бетлениў үлгиси төмендегнше:
бетлер:

бирлик:

бирлнк.

КӨПЛЙК

хеплик

|
1 бет;

-ман,-мен
т.б
-м
-Й Ы Н , « Й Н Н

П бег:

Ш бет:

-сац-сец
К

•ди, ды, ты
•сан, сын
-ажақ-ежек
•мақшы-мек
ши
гса-се,
-гей-тай

-мыз-мкз .бара-ыән, ислей барамыз, ислейт.б
|мен
мнз, алды-к
-қк
алды-м.көр*
көр-ди-к окы-йық.-йик ;ди-м,
Гшқ, ислейик.
!оқы-йын, нсле* йин
-сыз, сиз, жаза-саи, келе- жаза-сыз. келе-ыз.-из
сеқ
сиз, үйрендик*
-ын,-н,-нн үйрендн-и, ал- из, алдыцыз.
-нларды-п
қаран, айг-ын,
нлер
бил-ик, барынлар, қараклар.
келди, болды
үйренсин, баслясын
кележак, баражақ
келмехши, қайт
пақшы
болса, үйренсе,
саўалгай, келгей
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Үлг.цеги шәрт мейилдн.1—се (се) тилек меЛилдик-г&й \ей)
мясымталары да бар, Олар тек шаргти я тилекти билдирип қ?оа
бостаи взлигинеп Ш бетти де билдиреди, Сол себептен ола
тлик фо|>малардын қатарыиа кнрели.
Булардан тыскары фейилдин аналитикалык формаларында
ислеп атыр, келип ели т,б атыр, едн усаған көмекшн фейиллер мэҳәллик мэиилер менен қатар Ш бетти анлаталы. Мысалы: тог« басланып атыр. Хабар берилнп еди. Бунда Ш беттн
бклдириўши элементлер—атыр, еди. Басланып, берип фейиллери оларсыэ Ш бетти билдире алмас еди. Бир еэгеше.тиги:
фейилдиц Ш бет формаларына өзбек, татар ҳәм баска да түрк
тиллериндегидей-лар {лер) қосымта.тары жалғзибайды. Сонлықған олар Ш бет формалары контекстеги мәкисине қарай
йирлнк я квплик сандағы баслауыш пенен келяўиие карай
бирде бирлнк санды, бирде көплик санды билдиреди. ЛЫсалы: О.т келдн—олар келеди. Ол ислейжак,—олар ислейжак
•селдилер ислей жақлар, турякде қаракалпақ тилинде фейпллер қоллаиылады.
Баска түркий тиллерк сыяқлы қаракалпақ тилкнде „коль
формалы" деп аталатуғын түбир. тийкар фейиллер беглик фоочалзр жалғаябай-акөзтлгниен II бет бирлик санды билдире эляды.
.Мысалы: ал, бил, көрсет, исденкире, кулак сал, дыккат ет,
үйреиип ал. Булардаи тысқары тийкар фейиллер басқа фейил
этрмаларыи жасаўда оларға негнз болады, Түркнй тнллердо,
.•ояын ишинде қарақалпак тилинде де, бундай мәннлер тнйкгр
:ейнллерге азелден тәп қәсийег.-ср. Өзлнгинеи белгили бетти.
:а»дн билдирген себеадн тий::
фейиллердкн барлыгы лз
‘.етлик формалы фейиллер сис;. асына киредя. Олар бетлак
')Ор'1л ты фейиллердиҳ айрықш бнртуридеп каралады, себебн
>аскэ бетлик формалы фейилле.пик арнаўлы бетлвк косымтаиры г,ар, ал олардып көринип турған ондай формасы жоқ.
Кетлик формалар, фейилдин барлық турлеонне қатарынан
халғяиз бермейди. Маселен: исленген«не, ислегелн, ислеў
тсаг.ж фсйиллерге бетлнк форма жалғоу мумкин емес.
Олар бир-бириие уйлеспейд». Бирак бетлик формалар ҳа.т
рейит.ищ—я.-в,-*,-й аффиксли түрлерн менен, сондай-эк келбетлик фейиллер менен үйлеседя: алып-ты, ала-мыз, келе-сиз
жакыл-майды, айткан-сыэ, ке.лу-миз, сүйер-сиз т.б. Буннан
б:ю бетлнк формалардын белгили фейил нешзлерине жалғаяатугынын көрсмиэ. Бетлпк формалар фейилдин төмендеги түр*
лне жалғанып, олзрдыц туриише фейнл мәҳәллери ҳәм мейиллери жасалады:
1, Тяйкар фейил плюс бетлик формалар: кара-ды, ой-ласа, бар-мақшы, кел-син, орын-лай-ық, жазыл-ғай.
Ҳал фейчл -п.-а,-е,-й формвлы турлерн плюс бетлик форлар: дүзетип-ти, баслай-ды, биле-сиз, карай-мыз, кортай-мыз
3. Келбетлнк фейцл плюс бетлик формвлар: үйреи-ген-сиз
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изленер-снэ, ойласар-сыз, әзиллесетуғын-быз, (ғзиллесап
туратуғын едик мәнисинде).
Коспа фейиллер, қурама фейиллер бетлегенде, бетлнк формалар олардыц кейинги компонентине—көмекши фейилше
ясалғааады. Мысалы: бел байлапты, саўал бердик, талап етпекшнмиз, ислеп болды, таўып алайык, айтып көрин, нозер
салып караса, пикир алыстык.
Бетлик формалы фейиллер солардыц ншинде тнйкар фейиллерде көп мәнили болып келеди, себеби олар: беттн, саиды
мейнлди, мәҳәлди анлатады. Мысалы: Тийкар фейил басла—
Ц—бет, бирлик сан, буйрык мейнл, келер маҳәл, баслансын—
III бет, буйрык мейил, келер мәҳәл, баслайман—I бет. бнрлп:
саи, аныклык мейил келер мәҳәл. басласак—I бет, кеплн
сан, шәрт мейил, келер мәҳал т.б. Бнз буннан бетлнк форм^лы фейнллерднк ҳәр бнрниде фейнлдин бет сан, мейил ҳә*
мәҳол категориялары жәмлесип келетуғыкын көремиз. Бу.
бетлнк формалы фейилдиц айрыкша қәсийетн. Фейнлднц бет
саи, мей.рл, мэҳәл категориялары өз ара ажыралмас байланыст.
солады.
Бетлик формалар тилде бэрҳә баянлаўыш функцнясында колланылады. Фейнл—баянлаўышлар болса сөйлеўде гә;ш
хабар, буйрық, шорт, тилек мәиили ҳәренетлерди билдиредн.
Мысаллар: I. Әўез, сен көрежақ қыйыншылықлардан бас тартиасац, мен саған кеўлимди мэнгнлнкк-е берднм (С. Хожаниязоа), Сөйлестим. Қанбақ былай деп жуўаи бердн: бнзнц кошернмиздн жел биледн, коиарымызды сай бнледи,.. деп жуўап
берди. (,Қарақа.тақ фольклорынан“). Фейнл баянла\ышларган.-ди беглпк формалар арқаты баянлаўыш сыпатындл
қэлиплеснп тур, болмгса оларсыз бул гәплерди дүзнў, сол
мысалларды, ойларлы баян етнў мүмкнн болса еди. Бас тартпасан деген фейил—баянлаўыш шәрт мейнли II бстке тнйнс.[.I ҳәрекегг;:, бердим—I бег, бирлик сан түриндеги реалн
хабарды, жуўап берди—III бетке тийисли сондай хабарды анлатып тур. Барлык бетлик формалы фейнллер усын гай пре..икатиплнк пнкнрди баянлап, қарым—катнасларды ацлатады.
Пәт карақалпақ тилинде свздин кейинги буўынына түсед.,
деген бурыннан киятырган традицнялык қагыйда бетлик формалы фейиллердесэйкес келмейди. Бет.тнк фтрмзлы фейнллерде
моселен: (алды, жаз-ыц, бер-се) ал, жаз, бер морфемаларын
(сөздиц биринши буўынларын) пәтли айтылады да, бетлнк
формалар оларга карағандя ҳәлсизнрек айтылады. Бас-ла-дык,
ойласа-мыз, келип-ти, т.б. фейиллерде де бетлик формалар
лэтснз айтылады. Сейтип, сөйлеўде бетлик формалаоға пәт
гүспейди.
Ләт б^тлик формалы фейиллерде бетлик формалардын
алдындағы буўынға түседи: алды, көрсетти. ислесе. барсын.
орынлайык, келипти, кергенбиз. үйретнн. Болымсыз фейнл•юпдз болса пэт болымсызлық аффикснне де, бетлнк форма-
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ларғал» гүслкйди, илардын алдындағы бууынгз гүседи: ашыў«
танЭады, көрсетпедиц.
Тюркологлардык изертлеўлерине қараганда, бетлик формалардчн бираэлары дәслеп айырым сөз болып, келе-келе аффичске айланьш кеткен. Бетлик формалардан Ш беттнк ды(ты)
яффнксн „турар* фейилинен келнп шыккан. Фонетикалык өзгерислерге ушырап, ол әдеп тур, дур түрине, кейин „р* сесн
түсип калып ҳәзирги- ти (ди) формасы пайда болғак, Сокдзй-зк I беттнн—ман. ( чен ) аффикси „мен* алмасығынан.-Счз
<баз) чиз аффикси „биз* алмасығынан, 11 беттин-ссн (сен)
аффякси „сен* алмасығынан,*с«з(с«з) аффикси „сиз“ алмасыгынан жасалған. Бизбуннантуратур,мен, сен, биз, сиз с«злерннин лексикалык категориядағы сөзлерден грамматиатлык категорияға яғкый косымталарға айланып кеткенин
керемиз. Бетлик формалардын баска турлерн де дәслепки
шығысында айырым сөзлерден жасалып, кейин косымталарга
яйлачып кетиўн итимал, Олзрдый-ды,-мен.-сен,-биз.-сиз формалч,;ынан баскаларынын кайсысынын кандай сөзден жасалгаиы жэнинде ҳәр турлн болжаўлар бар.
Каоакаляак эдебиятынын классик шайырларында, мәселен,
Бериқга. Әжинияз, Аяпбергенде -қ ы —чгы, аффикснииц-тур
(дур) түринде баянлаўышларда келиўи жийи ушырасады.
Мыспы: Өэине бериптур ҳүкнмет еркин, ҳүкиметгнн қәдирнн
балмзк керекдур (Аяпберген).
§34, ФЕЙИЛДИН МЕЙИЛ КАТЕГОРИЯСЫ

Б .л категория—бетлик фэрмалы (бетленетуғы-н) фейиллерг.- тән қәснйег. Бундай фейиллер ҳар қыйлы формаларда
қоллпшлып, биреўлерн; реаль болған, болатуғын я болып
атырган ҳәрекетлерди бнлдирсе, (хабарластиқ, келмеии)
екиллилери; буйрықты (шакыр, кирсик), үшиншнлерн; шәртт.1 [хабарласса), төртиншилери; тилек, өтини.шти (саўал/ан
бал:.'х еди) билдкред». Фейиллерден аилатнлатуғын ис-ҳәрекетт.ш шын барлыкқа мэнасибетн ягный хабар, буйрык, шәрт,
т.члст мәннли ҳәрекетлерди бнлдириўи ҳәм оларды билдиретугын грамматккалық көрсеткишлери—м е й н л категориясы
дели;1еди. Төрт мейил категориясы бар: I. Буйрык мейнли
(ек. көгерсин) 2. Анықлық мейил (айтылды, келеди) 3. Шәрт
мейти (келсе, көрсек). 4. Тилек мейил (саўалғай, кврискимиз 1:?леди). Булардыц ҳәр бири фейнлдын мақол ҳәм бетлн!.- !тегориялары менен ажыралмас байланыста болады. Мәселен. „бнлди* фейди үш грамматикалық категорияны—анық». Н. А. Баскаков. Каракалпакский яаык, т. II, иад АН СС Р, Москаа, 1952
324 л-т. Н. К. Диигриев, К нсториа аффякса сказусмости: сб, Исслсдоваяие
по срапнитеаьяой граыяатнке тюокских яаыкоэ, 11, изд. АН СС СР . Москва
1356, 5, 15 бетдер т.б.
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.лыч мейилдн, өткен мәҳэлди ҳәм III бетти коса анлатады. ьетлик формасы-дв аффикси, кврсек—шәртти; формасы —се. келер мәҳәдди ҳәм I бет көплнк санды бнрге анлатады,
бетлик формасы—к, Фейил мейиллери жай, коспв ҳәм курама
турлерде қолланыла береди. Мысалы:—Усыдан кыаынды жылатып жиберетуғын болсан. өле-өлгенше еки колым жағанда
кетеди!—Тап акыретке асылып барсан д% сезин боска кетеди
токтат сөзинди! (С, Хожанияяое).
в 89. БУЙЙЫК МЕЙИЛ

Буйрыҳ, етиниш—тилек, алғыс, сүрен—шақырык мәнилерин
анлатыушы фейил түрлери буўрык мейил делинеди. Мысалы:
жибер, жакылма, «лбырамайыҳ, дүзетейнн, келнн, көриниэ,
отырынлар, жыйналсын. Биаге белгили, бундай буйрык мейнл фейиллери үш бетте, бирлик ҳ^м көплик санларда бетлеседи ҳәм де болымлы және болымсыэ түрнне колланылады.
Сеплеўде, гепте буйрык мейил предикативлик катнасларды билдирип, белгили бетти, мәҳәлди ҳэм буйрык я етиништи ацлатыўшы баянлаўыш болады, онда да жай гәптин еки
диэбекли ҳоспа гәптин тыянаклы пикирдн билдириўши компоксм1# 1иин баянлаўышы болып келеди. Мысалы: Мәтеке жуўыр,
үш жылым, жүзлеген аў таярлансын! Меи вгиэлерди шанағи
жегейин! Бир жан қалмай кенсеге жыйналсын1 (К. Султа•
нпв). Фейил баянлаўышлар: жуўыр, таярласын, жыйналсын.
жегейин, енди исленету^ын ис ҳэрекетлетдерди анлатып тур.
Буннан биэ буйрык мейилдин келер мәҳэлге байланыслы айтылатуғынын керемиз. Айрым жағдайларда даўамлы фейиллерден жасалған буйрык мейил ҳәзирги келер мәҳел мәннсине
н'*е болыўы да ыумкий. Мысалы: ислей берин, истин таўын
жаздырмац. Бундай фейиллер ҳәзирги—келер мәҳэлди анлгтады.
Буйрыҳ ыейил тек буйрык ыәни ғана емес, сонын мепен
Снрге етиниш—тилек, алғыс, үндеў—шақырык, кенес бериў
мэнилерин де бнлднреди. Буйрык мейнл кескяи түрде айтылган буйрықты, сонын менен бнрге буйрык аралас өтиништи.
тнлекти т.б. мәнилерин де анлатыўы мүмкин. Оныц қандай
мәни ацлатыўы контексте, сейлеў жағдайыиа (ситуация) снйлеўдеги внтонацнялық пврқына қарай аныкланады. Егер буйрық мейил сөйлеўде көтеринки интонацин менен айтылса,
буйрықты, анлатады, егер пәсенлеўши ннтонация менен жай
«еиен жай турде айтылса—тилекти, өтиништн билднреди.
Буйрық, сүрен—шакырық мәнисинде келген буйрық мейилдин кейнине жазыўда үндеў белгиси, баска жағдайларда
точка якн үтир (қоспа г»пте) койылады. Мысалы: Өрттен сакланын! Абайла, музға ойылып кетпе! Усла, бала кулап түспесин! Достынды еглеме, жоллан калмасын, душпанлы еглеке
сырынлы алмасын (нақы.г). Саҳланыя фейили—үндеў—шакы101
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рыкты, абайла, ойылып кстпе.усла, жығылып кетпесип- буйрықты билдиредн. Кейннгн мысалдағы еглеме, цалмасын, сырынды алмасын—накылда келгенлнктен, ҳәммеге карата айтылган өтиниш —мәслаҳат мәнилери ақлатылады. Сонлыктан да
олардан кейин үндеў белгисн койылмайды.
Буйрык мейи.тднк қандай мәннде қолланыўы оныц кнм тәрепинен 5сәм кнмге қарата айтылыўына қарай да аныклапады.
Мысалы: Алтаклама. талтақлама, биреў урды деп жылама,...
{Бердақ). Бул мысалда алтақлама, талтақлама, жылама, фейад.
леринде буйрық мәннден көре кеаес бериў, нәснят айтыў
мәннси анағүрлым басым. Биз бул айтылғанлардан буйрык
мейилдин тнлде^ кен мәниде жумсалатуғынын, онын ,буйрық“
Д?ген <|ТЫ улуўма екенин, мәииснце бирдей сай келетуғыныи
көремиз.
.
Буирық мейил формалары ҳэм олард-^ц мШАери.. Буйрық
мейилдиц тнлде бурыннан киягы ^^ негизги түри—тийкар
фейиллер. Мысаллар: огыр.
қөрсет.таныс, жарыс, т.б.
Жоқарыда айтылғайдай ткйкар фейнллер „ноль—формалыбопып келеди ҳәм өзлйгинен II бет, бнрлик сан түрнндеги
буйрық тилек—втинишлерди ақлатады. Олар болымлы хэу, ^ ’
лымсыз түрлерде қолланылады. тнй-тийме, жаз-жаэба, көриккөринбе. Буйрық мейилдин қалғантүрлериннн барлығы да арнаўлы бетлик ({юрмалардын тиРкар фейнллерге жалғаныўы
аркалы жасалады.
Қаракалпак тнлннде, әсиресе оныц аўызеки сөйлеў формасында тийкар фейиллерге ғыр, қыр, гир, кир қосымтасы
жалғаныў менен, айрықша оттенокке ийе болған II бет бирлик
сан, буйрык мейли жасалады, берекет тап-чыр, аман бол-ғыр
саў бол-ғыр, өспе-гир, буйырма-ғыр, келе болма-ғыр. Бундай фейиллер алғыс кошеметлеў:—(берекет тапқыр, саў болғыр) ғарғаў кейинпў (еспегир, келе болмағыр) монилернн
ацлатады. Мысалы: Берекет тапқыр, ини-ай, сен болмағанда,
машннаны бул батпактан маған шығарыў кайда! (Әмиўдғрья)
Онбағыр қопе.тимде кайда кетип калдын! (сонда).
Буйрық мейилдин II бет көплик сан формалары-к. ыц, иқ '
цыз, ыцыз, ициэ. Булар тийкар фейнлге жалғаныў мекен
свйлеўшн тәрепинен екн я бирнеше тықлаўшыға қаратылған
буйрыкты. өтиниш—тилекти я буйрык аралас отиништн анлатадц: жүр-ин, қара-н, исле-н, айт-ын, ойлан-ыныз, сана-ныэ,
Мысалы: Балалар тынышланып, тапсырманы нслен. Кәдирли
жолдаслар, ишке кириниз. Тилде-^мз формасы көплик ҳәм
ҳүрмет-нззет мәннлериц қоса анлатады. Сонын менен катар
кеплик формалар-«, ыцыз, „сиз деў* мәнисинде бир адамға
тыцлаўшыға қаратылған буйрық, өтнинш—тилек мәннлерннде
жумсалады. Жасулы, келин! Ишкерилен, отағасы! Буйрық мей*
илдин ҳэм-мб/з формаларынын арасындд азлы-көпли парк та
жоқ емес. Олардак-Н«з формасында сыпайылық, иэзет-ҳүрыет мәннлери басымырақ болады,
'
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Буйрык мейнлдик II бет к&плик сан формаларына ретлн
жерлеринде-лар.-лер, аффнкси де жалғанады. Мысалы;
■ кврин-.тер, айтык-лар, ислей берикиз-лер, таўып алыиыз-лар
Бундай жағдайла*лв/> аффиксн ис*ҳәрекеттин бир неше тынлаўшыға қарата айтылғаныи анықлап көрсетиў, көплик мзнини
кушейтиў мақсетинде буйрык мейилге жалғанады, Мысалы:
Бгрыцяар, к «р н н хср , яш лзрны н т ой и н ,
Кы залы күкимет ҳар түрлн ойын,
Ж н ги т болсан уУайым-кайғыны койын,
Ҳүким еттен улес алмак керекдур. (А . М уўсваа).

Буйрык мейилдин I бет, бирлик, көплик саны фейил тийкарыиан-йыи-йвк, йық-вик, аффикслеринин жалғаныўы менен жзсалэды: кара, исле, тийкар фейиллер-царайын, ислейин,
I бет буйрық мейнлднк бирлнк саны, қарайық, нслейик, көп
сап формасы. Кейни даўыссызға питкен тнйкар фейиллерге
йын,-йық, -йин, •йик аффикслерп-анын, ейин, а&ық-ейик.
туринде жалғанады. Бар, кел тийкар фейиллер-барайын, барайық, келейнн, келейик. в, е сөзлери даўыссызға питкеи
тийкар фейил менен йын-йин,-йық-йиқ аффикслерин бирбирине жалғастырыўшы элементлер, себеби, в,е сеслериси?
олар үйлеспейди. Ал буйрық мейилдин I бет болымсыз турниде в, вбайланыстырыўшы элементлер түсип калады: Сөйтнп
йын-йян, йық-йик аффикслериниц өзлери колланылады:
умытпа-йын, умытпа-йык, кетпе-йин, кетпе-йик.
Мәпилерине келсек, I бет буйрык мейклде буйрык тнлек,
и::та мәннлериннн араласып келетуғыны байқалады. Буйрык
мейилдин I бет бирлик сан формасы сөйлеўшинин ҳзрекеттн
ислеўге болған тилек—ннтасын билднреди. Сөйлеўши белгили
ҳлрекетги бежериўге өзи рухландырыўы, жедел бериўи, мвжбурлеўи, я бир исти ислеудин өзин-өзи иркиўи, өз-взине
тлселле берпўи мүмхин. Усындай мәнилерде буйрык мейилдиц I бет бирлик сан формасы колланылады: Кой, мен карап
отырғанды кояйын, батпач уўайымнан онсерн пайда жок дегеп
жумысымды ислейип, (,Совеп Қарақалпақстаны") Ал 1вбет
■ бирлик сан формасына карағанда буйрык мейилдин I бетлик
кеплик сан формасынын тнлде колланыўында азлы*көпли
парқ болады. Ол сөйлеўши өзи менен коса тынлаўшы я бир
иеше тынлаўшылар бнр нсне умтылдырыў, сүрен шакырық,
үндеў мәнилерин аклатады: Қәне, жнгнтлер, енди нске кирисейик. Егисти қысқа ‘ мүддет ишинде тамамлайық. Жүрии,
қызлар, суў боВына барайық, өткен-кеткенлерге назер салайық... (халық қосығы).
Буйрық мейилдин III бети-сь/м-сик аффиксинин жәрдеми
менен жасалады: Мысалы: ал-сын, басла-сын, өткер-син,-сии
бирлик ҳәм көплик санларға бкрдей. БуйрықмейклдицШ бети
сейлеўши менен тынлаўшыдан баскаларға каратылған буйрықты, етиниш—тилекти билдиреди ҳәм гэпте бнянлачыш функ«инсында келеди.
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М ы салы :

Хоагамурат үйде жатсып,
Бармаса, батпакқа батсын,
Яўмыт келсе, менн атсын,
Келге каш, ярым, көлге каш (А.

М уўС й ев).

Ҳаў манлайым курсын, жьйынлык шапаным жок. (С. Хожаниязов).
Буйрык мейил қоспа ҳәм курама фейяллерден де жасала
береди: бел байласын, карап шык, ислеп Оолайын, көрил
шығын, ен жайдырайык, оқып Оолсын, жығып кетпесин.
Бундай жағдайда коспаҳәм курама фейиллерднқ сонғы компонентине буйрық мейил формалары жалғанады: бол-айын, шығын, бол-сын, кетпе-син, бай-ла-сын.
§86. АНЫКЛЬ’ К МЕЙКЛ

Хабар мәнили ҳәрекетти билднретуғын ҳәм үш бетте,' бнрлик ҳәм көплик санларда бетленетуғын фейнллер анықлық
мейил деп аталады. Аныклық мейил (индикшпив) өзмниц
арнаўлы формаләрына ийе. Олар-ды,-жық.-мақшы, 'ған,-ар,
-ер,-Р бет-ман„-мыз,-м-қ,-к I бет,-сан,-сыз,-^,-*/э II бет.
Мысалы: орын-ла-дым, айтты-н-ыз, бар-ған-сыз, ал-ар-мыз,
кара-мақ-шы-мыз, т.б.
Тилде ез-ара яикир алысыў процессинде ҳарекет түриндеги
ҳэркыйлы хабарлар болжаўлар, тастыйықлаүлар информациялық билдириулер, мағлыўматлар ҳәм және басқалар аныклық
мейил аркалы баян етнледи. Анықлык мейил, әдетте сөйлеўде тыянақлы ойды билдиретуғын баянлаўыш болып келедн.
Тыянақлы ©йды билднре алыўынық тийкарғы себеби сонда, ол
белгили мәҳәлди,.бетти,санды билдиретуғын формаларға ийе
болады ҳәм ҳақыйкат болып өткен, болып 'атырған яки енд«
болатуғып анык ҳәрекетлерди билдире алады. Сонлыктан
кайсы гәптин баянлаўышы аныклык мейилден жасалса, сол
гәп тыянаклы ой-пикирди баян етеди. Мысалы: Жумағүл
түйиншигин кемпирге усынды, Мә шеше, чай алып ишерсен.
Бүгин кетпекши уса’йман (Т. Кайыпбергенов).
■ Анықлык мейнл болымлы ҳәм болымсыз түрлерде (айтты,
айтпады) даўамлы ҳәм даўамсыз мәнилерде (терип болды, тере берди) сондай-ак аўыспалы ҳәм аўыспасыз мәнилерде (таныды, танысты) қолланылады. Бетлик формалардыц
жәрдеми менен үш мәҳәлде де—өткен, ҳәзирги, келер мәҳәлде бетленип, ҳабар мәннсин ацлатыў-бул тек анықлық мейилге тән белгилер. Сол себептен де айырым илимпазлар аныклық мейилдин мейиллер категориясына кириўине гумак келтиреди. Мысалы: уйғыр тили грамматикасынын авторлары былай дейди: Анықлык мейил туўралы айтқанда, ҳақыйкатында
да мейил туўралы емес, фейил мәҳәллерн туўралы сөэ болыўы
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ғана мүмкин, себеби аныклык ыейил формалары деп аталғак*
лардын ҳәммеси мәҳәллер категориясын ҳасыл кылады1.
в
Аьыклык мейилге киретугын фейиллердиц басым көпшк*
лиги реаль мәнили хабарды-ҳәрекепи билдиредн. СондаЙ-аҚ
түрли қосымша .мәнили хабарды билдиретуғын айырым фейиллер де киреди. .Мәселен: Бала сейлей алмайды, бирақ жүре
адады. Ол жығыла жазлады. Ол ислеген болды, бирак келветире алмады. Бундай аналитик фейиллердин биреўлери бкр
кзрсени яслей алыў я ислей алмаў мәниси бар хабарды (с©8лей алмайды, журе алади), екиншилери реаль мәнили яғный
нске аспағаи якн жалған мәнистеги ҳәрекетлердн (жығылй
жаз.шды,ислеген болды) анлатады. Салыстырнн: жығылды—
реаль болған ҳәрекет, жығыла жаэлады, демек, жығылыў
қәўпи туўылды, бирак жығылмаған, иследн-реаль болған ҳәрекет, ислсген болды-демек, ислеген менен ислеўди келистире
алмады.
§ 87. ШӘРТ МЕЙИЛ

Ш ә р т мейил са, се аффиксинин жәрдеми менен жасала*
ды. Бул аффнкси Ш бетти билдиреди, бирлик ҳәм көплик санларға ортак, оннан кейин-лс/7, лер, квплнк аффикси жалғанбзйды. Са, се, аффнксли қоспа ҳәм курама фейиллерднн барлығы шәрт мейнлге жатады. Мысалы: Отырса, ҳәўиж алса, ай7ЫЛ жиберсе, жуўап берсе, айбат шексе., Бул аффнкс тийкар
фейнлге, онын болымлы ҳәм болымсыз турлерине жалғанады.
кәле-се, кэле-ме-се, тарт-са, тарт-паса. Шәрт мейилдин I, Й
бетлерияиц бирлик ҳәм көплик санларда-са.-ге, аффиксинен
кейин тийислн бетлик формалар жалғанады: көрмесе,-көрыесе*м
көрмесе-н, көрмесе-к.
Шэрт мейилдин бетлениў үлгиси.
бет

формалар
бнрлик

мысаллар

көплик
*

*

I

-са,-м,-се-м

II

-са-н,се-н

III

-са

-са-кгсе-к,

алсам,келсем.алсак, келсек

-са-ныз.-се-низ алсан,келсен, алсзныз
-са-нлар
келсениз, алсаилар, келсенлер
-са

Бала оқыса, балалар окыса

Ҳәзир1 И 'заман уйғыр тили, II киснм, Алмата, 1&36, 217-бет
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Шәрт мейилдич болымсызлык түри
мынадаА схема
бойынша жасалады: тийкар фейнл плюс болымсызлык аффикс*
ма (ме) плюс-са(се) аффикси орынламаса, үйренбесе, акламлсам, алып келмесе, нслеп бодмасаныз. Ҳззирги каракалпақ
тилинде шәрт мейил темендегидей мәнилерде ҳәм синтаксислнк фүнкцняларда жумсалады:
1. Кепшнлик жағдайда коспа гап составында бағыныккы
гәптин бяяилаўышы хызметинде келедн ҳәм бас гәплсрдик
маэмунына байланыслы реаль шәртти, тилектн, ўакытты ҳәм
баска да мәнилерди анлатады. Шәрт мейилдид кандай мәни
аилатыўы бас гепн менен оргаиикалык байланыста аныкланады, Мысалы; 1.Теребай, 9кемпир бәд даўысқа салып бакырып
жиберсе, қонысы-кобалар жыйналып, маған кейисе, минезн
шеп кызыынан тағы аўыр сөз еситсем, бул үйге қайтып адым
атлаўым ҳыйын болады ғой‘ деген де кыялда еди (А. Султако$). 2. Жнгнт бир өзн киятырса, алдынан бир шопан шығады (шҚараҳалпан халық ертеклери*) 3. Кай исте бодсан
да жаксы, хызмет етсеи-жарасар (7*. Жумамуратое). Шәрт
мейил фейиллери биринши мысалда шәрттн, онда да реаль
шарттн, екиишиде-бас гәптян ўақтын, үшиншиден карсылас
мәннсти анлатады,
2. Шәрт мейил бәрҳә коспа гәпте келе бермейди, гейде
жай гәпте оныц баянлаўышы хызметннде келеди:
егер
екн қол, еки аяқтаи айрылса ше? (К. Султанов). Растрата
болыў мойнына түспесе (сонда)% Бнркиши мысалдагы-шәрт
мейил аралас сораў мәнисин (ше жанапайынын жәрдеми менен)
екиишидеги: түспесе—гүдиклениў мәнисте бар шәртти бил*
диреди. Шэрт мейнл аркалы сейлеўши өзинин иззет- илтипат
түриндеги тилегин, етинишин билдиреди: иске кирисиўге
рухсат етсениз. Еиди биэлер истнқ басына кете берсек (Әмиў•
йўрья). Усы хатты ийесине куўыстырсаныз, берекет тап.
Шәрт мейил бол, едн, екен, усаған кемекши фейнллер менен керек, итнмал, усаған мод&ль сезлер мэнен сондай-ак
ма-ме, ғо6> ше> жанапайлары менен дизбеклесип келгенде,
ҳәртүрли мрнислер, оттенокларды: береди: келсе болды,
қелсе едм, айтпаса ма,көрсе ме т.б. Мысалы: Өжет әкем өжетлнгин етпесе болғаны ғой. Ҳаў, нәшебент болғанда да жас
жигнт, кызынык .тени болса екен... мыржыйып қалған биреў
гой (С. Хожаниязав).
11]әрт мейил еди, екен көмекши фейиллери менен дизбеклесип келгшде онын шәртликс мәнисн бир канша гүнгиртленеди де, онда тилек* маниси болады. Мысалы: келсе еди, келсе
еиеи, көрсеннз еди барсак екен, билсен екен. Керек, нтнмал
«злери менен дизбеклесип келгенде шәрт мәнисиндеги болжаўды билдиреди: келсе, керек, айтса итнмал. Мысалы: Ғарры
аклык баласы Сейтжанды моллаға берейин деп княтырса керек, (Ә. Шамуратов). Киятырса плюс керек—булар екеўи
косылыл, шәрт болжаў мәннли ҳәрекетти ацлатады,
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Шәрт м&йилдин мэҳәллик мәнилерн. Көбинше шәрт мейил тилде коспа гәпте, онын багынынкы гәп деп аталатуғы»
компонентннин баянлаўышы болып келеди. Усындай сиитак<
сислик функциясына бола шәрт мейилдин мэҳәллик мэнис*
свлыстырмалы характерге нйе болады. Мысалларляы салысты*
райык: I. Бяласы келсе, кемпир-ғаррысы той бережак- (лӘмиўдэръя‘ ).
2. Бизлер механиктн излеп атызға оарсак, ол үйиае кетип
калыпты, үйиие барсак, атызгакетнптн (сонда) Бирииши мысалда бас гәптин баянлаўышы (бережақ) келер мәҳәлди билднредн. Соған қарай „келсе“ шәрт мейили де келер мәҳәлди
анлатады. Екинши мысалда .барсак* шәрг мейнлн өткен мэҳәл мзннсннде» себебн бас гәп7ия баянлаўышлары (кетип
қалыпты, кетипти) өткен мәҳәлди анлатады. Шәрт мейил
аўыспалы—.жылжымалы* мәҳәлдн билдиреди дегеннин мәнисн
усы. Ал шәрт мейил ҳәзирги—келер мәҳәл мәнисин билдириўиде мүмкнн: вИшин аўырса, аўзынды тый'1 аўырса—ҳәзиргн
келер мәҳәл мэнисин анлатады. Бундай жағдайда бас гәптин
баянлаўышы да (тый) келер мәҳәлди яки ҳәзирги—келеў
мәҳәлди бнлдирип келеди.
Демек, қоспа гәплерде шәрг мейнлдик мәҳәллнк мэннсн
бас гәптегн баянлаўыштын мәҳәллик мәнисниен тиккелей ғ»резли болады екен. Қандай баянлаўышлы бас гәпте келиўике
карай-со,-се, формалы фейилдин өзи бнрде келер мәҳэлди, я
ҳәзирги—келер мәҳәлди, бирде вткеи мәҳәлди анлатыўы мүнкин: Салыстырын: Конаклар келсе, той басланады. Қонаклар
келсе, той басланып кетипти.
Шэрт мейил формасындағы даўамлы фейнллердин буйрык
мейилден жасалған бас гәплер менен келсе ҳәзирги моҳэл мэнисии анлатады: Ислеп жүрсе, тийме, жүре берсин. Ҳэзир
уйклап атырса-тийые. Баянлаўышм өткен мәҳәл формасыпда турған бас гәплерде даўамлы фейнллер өткен мэҳәл мэнисии анлаткўы мүмкин: Жүрип киясырса, алдынан бир адк-л
шығыпты.
Жай гәптин баянлаўышы ролинде келнп, тклек—өтииишти
билдирген жағдайда шәрт мейил келер мэҳэлди анлатып келеди: Енди дем алсак, машинаны ремонтлап алсак еди.
VIII әсирлерге жататуғын руникалық туркий жазба нускаларда ҳәзнргп-са-се аффнкси-сар-сер, түрннде—р алементн
менен ушырасады. Мысалы: Ол Йиргару барсар турк буоун.
ол тәчисэн, мэниси: о, түрк ели, ол елге барсан, кырылзсан. Бир киси ианылсар, оқыўшы будуни, басук инатаги
қылмаш эрмиш . Мәнисн: бир киси жанылса да, айнысада,
баскалары тап урым пугағына дейян кайтпады.1
С . Е. М а л о в . Памятпикя яревнетмркской овсьыевностн. изд, АН
СССР, М-Л, »951. 28-бет.
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Оннан кейинги нускаларда: мәселен, XI әсирдеги, оннац
еонғьлларында шәрт мейилдин-сор.-сер формасын ушыратпайды, оларда ҳәзиргн-са,-се түринде ушырасады.
§ в а Т И Л Е К М ЕЙИЛ

Фейнлдин тилек—втиниш, алғыс мәннлернн билдиретуғын
формалардағы турлерин тилек мейил деп жүритеди: болғай,
кеткей, алғысы келеди. т. б. Тилек мейил формаларыидағы.'
фейиллер ҳәр кыйлы ыәнилерде, мәҳәллерде, қосымша келе
бериўи мүмкин, олардын бундай қәснйетлернне байланыслы
еөйлеўде, контекстте айкынырак көрннеди. Мысалы: Акырында ҳәэмр молла кеткейдағы, оннан кала берсе тезирек кеш
болгайдағы деў менен отыратуғын болдым (Ә. Шамуратов),
Жумагул арбасын дәрўазанын алдына иркип гөш алғысы келдн (Т. Кайипбергенов). Тилек мейиллер ҳәзирги карақалпақ
здлняде коспа түринде де, жай түрде де ушырасады ҳэм
»тир қанша усылда жасалады.
1.
Тийкар фейилге-гы.-гм.-қм-кв, аффикси плюс тартым
косымтасы-л,-.«вз,-ч,-ғ<мз,-сы, жалғанып, оған ‘ кел11 фейили тиркелнп, тилек мейнлдин коспа түрлери пайда болады;
үй:рен-ги-си келеди, көр-ги-миз келди, ис-ле-гин келди,
демал-ғы-ныз келипти, т. б. Тилек мейилдин коспа түри
бнрляк көплик санларда, үш мәҳәлде, үш бетте, өзгереди,
Зетленеди, бул жағынан ол аныклық мейилге уксас, айырмасы
ғек манисннде.
Қоспа тилек мейилдин өткен мәҳәлинин бетлениў
үлгиси:
бет

бирлнк сан

]

үйренгим келди
тапқым келди

үйренгимиз келдн
тапқымыз келди.

П

уйренғин келди
тапқын келди

үйренгщиз келдн
тапқыныз келдн

Ш

үйренгиси келдн
тапқысы келдн

уйренгисн келди
тапкысы келди

көплик сан

Бнрнншн компоненти „бетлик*
категорияны билдиредн.
Вкннши компоненти кайсы мәҳзл формасында турса, коспа
тхлек мейил де сол мэҳәлди билднреди: көргиси к е л д и — өткен
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мәҳәл, кергнси келеди—келер мәҳзл. Бирак ҳәзирги мэҳадд*
кел‘ ҳал фейил формасында турып, оған атыр, тур, отыр,
жүр көмекши фейиллеринен биреўи ткркеледн: кергисн келнк
атыр, кайтқысы келип жүр, билгимиз келип тур т. б. Сон*
дай-ак болымсызлык аффикси (ме) коспа тилек мейнлднк
екннши компонентине жалғанады: айткысы келеди—болымлы
түрн,—айткысы келмейди—болымсыз түри.
2.
Тилек мейилдин екиншн түри аффиксация жолы мСнен,
атап айтқанда-рай-гвй, қай-квй аффнксиннц жәрдеми менен
жасалады. Бул аффикс болымлы түринде тиккелей тийкар
фейилге жалғанады, келгей, кутылғай, жазылғай, аман кайт*
кай, мурадына жеткей. Болымсыз түриннқ жасалыўы: тнйкар
фейнл плюс болымсызлык аффикс плюс-гай-гей аффикси:
Сузыл-ма-ғай, үзил-ме-гей. Тилек мейилднн-ғай-гей аффикси бәрҳә III бетти (бирлик ҳәм көплик санларға ортак) бил*
днреди, сонлықтан I ҳәм II бетлерде оннан кейин сол бет*
лердин тийислн бетлнк формалары жалғанады. Мысалы:
қапаланбағай-сыэ, қапаланбаған-сан, жеткей-мен, жеткеймиз. Тилек мейнлдин-ғав формалы түри де үш бетте, бнрлнк
ҳәм көплик санларда бетленеди, келер мәҳәлге байланыслк
айтылып, енди болажақ нс ҳәрекетке тилек бнлдириледн.
Бетлениў үлгнси:
бет

I

мысаллар

фор масы
бирлнк

көплик

бирлик

көплнк

ғай ман

гай-мыз

саўалғайман

саўалғайсыз
•

11

ғдй-сақ

ғай-сыз

саўалғайсац

саўалғайсыз

III

ғай-

бирлик
сандай

Ол саўалғай

олар саўалғай

Тилек мейилдин-ғай-гей аффикси арқалы жасалған түря
кебинше, жалыныў, жалбарыныў, алғыс айтыў, мәнилердегй
тилектн билдиреди. Мысалы: илайым шырағым, айтканыч ке*
лип, бахтыныз ашылғай—деп кемпир Нураддийин татардвв
есигкенлерин есине түсирди (Т. Кайы-пбергенов).
3. Тилек мейилдиц және бир аналигик формалы түри бар.
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Ол шэрт мейнл менен „еди' я „екен* көмекши фейилдиқ
дизбегинен жасалзды: келсе екен, жетсе еди, ислеп болса
еди, той басланып кетсе екен (III бет келер мғҳғл). Тилек
мейплдин бул түри де басқа түрлериндей үш бетке, биринши
ҳәм көплик санларда бетленеди. I. II. бетлерде бетлик форыадар ҳэм болымсызлык аффикс биринши компонентине жалғанады, .еди, екен* көмекши фейиллерн өзгерисснз калады:
келсе-меди, келсе-мекен, келсе-н еди, келсе-низ екен. Болымсыз түри: күтпесек еди, отыра берсек екен, ҳыйланбасаныз еди.
Ти*1ек мейиллер былай да жасалады: шәрт мейил плюс
,болар“ көмекши фейили плюс ,еди“ я,екен* көмекшифейкли (үш компонентли аналитик түри) Мысалы: келсе болар
едн, кешикпесе болар еди, кетпесе болар екен. Булар келер
мәҳәлди, гүдиклениў мәнидеги тилекти анлатады. Ал, пкелсе
болар екен“ ,кетпесе болар екен“ түри екинши мәнидеги
тилекти билдиреди: әдетге ол өтип кеткен иске байланыслы
айтылады. Салыстырын: алдык кеш, бир өзин кетпесен болар
еди.—Алдын кешке алып бийкар кетиптн, кетпесе болар
екен. Әлоетте фейнллерде тилек, алғыс, өтиниш мәнилери
буйрық мейил формалары аркалы (бере кәрме) келбетлик
фейил аркалы (келгенде еди) т. б. түрлерде берилиўи де мүмкин. Мысалы:
Өзн жакын бай қәм бнйге,
Кунин кесин, салық үйге,
Знндар боска қоягермеқ { А .

М уўсаев) .

§89. ФЕЙИЛДИЦ МӘҲӘЛ КАТЕГОРИЯСЫ

Мэҳэл категориясы—бул фейиллердии белгили ўакытка
караслы ис—ҳәрекеття билдириў қәсийети, өткен, ҳәзирги ҳәм
келер мәҳәл формасында түрлениўи. Фейилдин мәҳәл категориясы оньщ мейил ҳәм бетлик категориялары менен тығыз
байланыслы. Мәселен: оқыды, бқымакшы фейиллеринен аталған категориялардыч ҳәммесин табыўға болады. Сондай-зк
фейнлдиқ мәҳәл ҳәм түр 'категориялары да бир-бирн менек
тығыз байланыслы, көп жағдайларда айырыў да қыйын анлатыў мүмкин емес. Мысалы: Қарағым, сен отырып тур, мен
дэрриў кайтып келемен,—деп шығьш кетеди (Н. Дэўқараев).
Отырып тур—фейилдиқ даўамлы түри, ҳәзирги мәҳоли, шығып кетти—даўамсыз түри, өткен мәҳәли.
1т-Мәҳәл категориясы тивкарынан екн формада—синтетик
ҳәм апалитик формаларда бнлдириледи: қайтпақшы—келер
мәҳэл, синтетик форма кайтлақшы болып атыр—ҳәзнрги мәҳал, аналитик форма, үш сөз бенен билдирилген, —қайтпақшы
болып еди өткен мәҳәл, аналитик форма, көрди—өткен мәҳәл, синтетик форма,—көрип атыр, көрип тур, көрип жүр—
ҳазирги мэҳэл, аналитик формалар т. б.
’ 70
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2. Өткен, ҳәзирги ҳәм келер мәҳәл формалары өзинин тнйкарғы мәҳәллик мәниси менен бирге байланыслы сөйлеўде,
контекстте аўыспалы мәнилерде де қолланыла береди. Басқаша айтканда, өткен мәҳәл формасы мәниси бойынша ҳәзнрги
я келер мәҳәлди, керисинше, келер ыэҳәл формасындағы фейил өткен мәҳәлди ацлатыўы мүмкин. Мәҳәл категориясы
формаларынын аўысып колланылыў кубылысы транспозиция
деп аталады. Транспознциялық кубылысқа мысаллар: 1. Қаракалпаклар 1760—жылы Хорезмге кешеди (Жийен —Тағай улы
тЛосқан ел") 2. Қорықпа, қорыктық—жығылып түсесек. Көшеди грамматикалык формасы келер мәҳәл, реаль мәниси—
еткен маҳәл, бундай фейилдиқ конкрет мәҳәллик мәнилерк
контекстте аныкланады.
3. Модальлық мәнисн жағынан карағанда фейпл мәҳәллерк
тыянаклы (анықлық мейил) ҳәм тыянаксыз (ҳал фе&ил^шврт
мейил) болып келеди. Салыстырық: 1. Егин писти. 2, Егин
пискенше келеди. 3. Егин пискенше келди. Пнсти, келеди—
булар ҳәр кайсысы тыянақлы мәҳэлди билдире алады. Пискенше—екинши мысалда келер мәҳәлге, үшиншиде еткен мәҳәлге караслы ҳәрекетлерди аклатады, сонық мэҳәллик мәни*
си бас гәптеги ,келди“, ,келеди“ баянлаўышларынық мәҳәл*
лик мәнисинен ғәрезли болады.
л

§ 90. ӨТКЕН МӘҲӘЛ
д

Өткен мәҲЭЛ фейиллери сөйленип атырғаи ўақыттан бурык
болып еткен, бурын басланған ис-ҳәрекетлерди ақлатады.
Олар үш бетте бирлик ҳәм кеплик санларда бе-менеди, Өт«
кен мәҳәлдкқ оннан аслам формалары бар. Олардық көпшилиги бирнеше мәнилерде қолланылады.
1. Анық өткен мэҳәл. Тийкар фейилге-дм-дв, ты~ти
бетлик форма аффикс жалғаныў менен анык өткен мәҳәл жасалады: кара-ды, көрсет-ти, таныс-ты, көрди (Ш —бет)
1 ҳәм II бетлерде-ди формасынық үстине сол бетлердиқ ти*
йисли бетлик формалары жалғанады: қарады-м, көрсетти-н.
танысты-к, кердиниз. II беттин көплик сан формасы бирлик
маниниқ сыпайы тури ушын да колланылады, Мысалы: Ата,
аман келдиқиз бе, шаршамадық ба? Көплик мәнини анығыраК
көрсетиў керек болған жағдайда-ғ<б/з косымтасынан соқ-ларлер жалғанады: Бәрекелла азаматлар, егисти сапалы етип
питкердиқизлер. Мәдений төгинлерди тасып алдынызлар ма,?
Болымсыз аффикс-ма,-ме,-ба тиккелей тийкар фейилге жалғанады: абайла-ма-дықыз-ба, көрмединнз-бе.
Анық өткен мәҳэл сөйлеўшннин өзи көрген, билген «
оныц болғанына толык исенген ис—ҳәрекетлерди билдиредн.
Мысалы: Арзыў орнынан турды. Баскалардыц ойнағанына
ҳызыкты, сөйтип Лнзаға қарады. (Ж . Аймурзаев).
Анық өткен мэҳәл даўамлц^ҳәм даўамсыз фейиллерден де
1«
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жасала береди. Мысаль»; Тамашагөйлер келнп болды.—Тача*
шагөйлер челе баслады. Анык өткен мәҳәл формасындағы
даўамсыз фейил ис—ҳәрекеттиқ үзил-кесил питкенин (келип
болды) даўамлы фейил ис-ҳәрекеттин анык басланғанын (келе баслады) билдиреди.
АЙырым жагдайларда вдетте, днзбекли коспа гәплерде
анык өткен мәҳәл формасы шәрт мәнилн келер мәҳәл түрнндегн ҳэрекеттн де билдиреди. Мысалы: Мийманлар келмей
атыр, келдн—тойды баслап жиберемнэ. Келди—бул жерде
.келсе* деген мәкиде, сок дәрҳал келеси гәп басланады. Мәннлкк—интонациялық өзгешелигин айрықша көрсетнў ушын
.кедди* фейилннен кейнн сызыкша қойылады.
2. Өткен мәҳәл келбетлик фейилдин-еан-ген, қан-кен
сффикслериниц жәрдеми менен жасалады. Бул аффнкслер
тийкар фейилге жалғанады, алған, көрген, еснткен, айткан.
Болымсыз түри тийкар фейил плюс болымсызлық аффикси-жаме плюс-ған-ген схемасында жасалады: ал-ма-ған, көр-меген, есит-пе-ген, айт-па-ған. Сондай-ак оныч болымсыз түри
.емес*, ,жок* сөзлериннн жәрдеми менен де жасалады: алған
жоҳ, ЧОрген емес.
I ҳэи 1! бетлерде-ғая-ген, аффиксине тийисли бетлик формалар жалғаныў аркалы жасалады: окыған-ман, үйренген-бнз,
түсннген-сен, анык-лағансыз. Бул I, II бетлердиц болымсыт
түрн ,енес* ,ж о қ “ сөзлери аркалы жасалғанда, бетлик фориалар сол, ,емес“, ,ж о к “ сөзлерине жалғанады: көрген еиеспиз, бнлген жоҳ-сан. Келбетлик фейил болымсызлык түрде
турып, оған „емес* сөзи тиркелиўи де мүмкии; билмеген
емес, көрмеген емессен, ацламаған емессиэ. Бундай жнғдайда болымсызлык аффикс пенен, »емес“ сөзи—екеўи қосылып, болммлы мәни аклатады, айрыкша оттеноги де болады.
Көрмеген емессен—көргенсец—мәнисин бередк.
Өткен мэҳәлдин-ғак-гв« форыалы түри тилде ҳәр қыйлы
оттеноктегн ис-ҳәрекетлердн баян етеди. Оныц негизги мэҳоллери кыскаша төмендегише:
а. Сөйленип атырған ўакыттан әлле қашан бурын болын
вткен, сөйлеўшн оқып я еситип билген ис-ҳәрекетлерди билдиреди. Мысалы: Бул дүнья—дүнья болғалы, патша эдил
йолған емес, Шайырлар қәлем алғалы, хатқа дуўры салған
емес (Бердақ). Усындай мәннлерде-ған-гем формасы ертеклерде, дәстанларда көп ушырасады: бир ғарры болған (.Ерщеклер‘ ). 2. Мийўалыны жайлаған, саўашқа белин байлаған...
Гүлайымдай перийзат ( . Қырық қыз‘ ).
б. Сөйленип атырғаи ўақыттан бурынырак болған, бирак
сөйлеўши ези көрмеген бирак болғанына көзи жцткен, нсен'геи ҳәрекетти ақлатыўы да мүмкик. Мысалы: Машина жана
ғана өткен, изи де курғамапты билинип тур.
в. Өткен мэҳәлдин-ған формалы түри ,болды“ фейили
менен дизбеклеснп келген жағдайда мысқыллаў, кекетиў мэ*
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нисине жақын я көзабаға жорта исленген ҳәрзкегтн ацлатады.
Ҳэрекетке сейлеўшиник турли субъектнвлик катнасын бил*
диреди: 6л ислеген болды. Кеўендерлнк еткен болды. Ис*
леген болды—иследи, бирак келистире алмвды. Қәўендерлик
еткен болды—көзабаға қэўендерлик еткенсидн деген мәнилерде.
г.
Өткен мәҳәлдин-ға«- формасы шығар, усайды, кусайды, квринедн сыяқлы квмекши фейнллер менен дизбекдесип, келип, болжаў, шамалаў, дусмаллаў усаған субъективЛ11К_ модальлык мәнилерди билдиреди. Мысалы: Машина келген шығар (келген—өткен мәҳәлди, шығар болжпўды анлатады). Аўылға электр линнясы апарылған қусайды, (апарылган—өткен мәҳәлди, кусайды—шамалаўды билдиреди.)
3.
Ҳал фейилли өткен мэҳэл синтетикалық аналнтнкалнк формаларда жасалады: I-п -ып-ип, аффяксли ҳал фейилге I, II ҳэм III беттиц бетлик формалары жалғаныў арқалы
{синтетикалық форма) умытыппан, умытып-сыз (1 бет)
уу.ытып-сац, умытып-сыз, (II бет) умытып-ты (III бет)
шехлемей -п,-ыа,-аа, аффиксли ҳал фейил плюс ,еди“ көыехши фейили қосарласып келиўинен пайда болады. Аналнтикалык формасы; Бул жерде ,еди“ компоненти ғана бетленедн;
хабарлап едим, хабарлап едик (/ бет) хабарлап едик, ха*
барлап еднниэ (// бет) хабарлап еди (III бет) Синтетик—
аналнтнк формасы: бетлик формалы ҳалфейилплюс.екен* көме.сшн фейилн т .б . Мысалы: келипти екен (келиа-та екен).
Өгкен мэҳәлдик бул түри бәрҳэ әййемги етип кеткен ҳәре:;етти билдире бермей,- тап ҳәзнр ғана болып өткеы ҳәрекетти де билдире алады. Мысалы: Ол жаиа ғака келипти. Сон- '
лмктан оны ,бурынғы өткен мэҳәл“ деп шеклемей (усылай
атллып жүр). ,Ҳал фейилли өткен мәҳәл* дегенимиз жөн.
Ҳал фейнлли еткен мәҳәлдиц ўакытлық мэнилерн:
а) Сейленип атырған ўакыттан әлле қашан бурын болып
«ткен, бирақ сөйлеўши өзи көрмеген, тек ғана китаптан окып
я бнреўден еснтип билген ҳэрекетлердн анлатады. Мысалы:
карақалпаклар ата журты—Туркстаннан көшип келии, Арал
тецизннин бойларынан қоныс алыпты. Хийўаиыц ханлары
Тахнатастыц тусынан Әмиўдәрьяны байлатып, Арал тецизинё
ағызыпты. Айбүйирдиц суўы тартылып, дийканшылыкка мал
жайылыўға колайсыз болыпты (Н. Дзўқараев). Акызлар,
анекдотлар, легендалар көбинше өткен мәҳәлдиц усы формасм менен бериледи. Мысалы: Бир күни Өмирбек замаиындз
ка1ыц кар жаўыпты. Ҳәмме сонарға шығыпты... (Қарзқал•иқ халық легендалары ҳзм анекдотлары.)
б) Сөйлеўшиниц басынан өткен кандай да бир түс, е.пес
чүринде болған ис-ҳәреқетин баян етнўде, еске түснриўде ба-т|лық гезиндеги саналы түрде ислемеген т. б. ҳэрекетлерии
" 'дириў керек болған^жағдайларда қолланылада; Мысалы:

www.ziyouz.com kutubxonasi

Жасъжда тентек болыппан, анамнын айтканларын тм^ляма
пан. Соған ендн өкйнемен,—дедн ол,
Бизнн бклсен, бнр ғайбаьа талнпмиз,
Бнр кыялдан колға кэлем алыпмыз
Бир пннқан сыо едн айтып салыпмыэ.
Енди сездяп парқын өзнч бндерсец ; А.

М у ў С М в ),

в)
Күнделнкли турмыста сөйленип атырғзн ўакыттан сәл-ак
бурын болған, бирақ сөйлеўшн аба^ламай цалған яки бире>лер арқалы билген ҳәрекетлерди ачлатады. Мысалы: бузтў'
емип кегипти, абай.тамай ка.тыппан.
Қал фейилли &ткен мэҳэлдйк акалктик форыалары синтстик формасына карағанда баскащарак. Онык „деди‘ квмечши
фейил .қатнасы менен жасалған аналқгук формасы анык
маҳ?л менеи маннлес яғный сейлеўшн езй тақыйк кпрген*билген ҳәрекетти аклатады. Мысалы: Бала келип едтг„
биэлер оны көрип едик. Онын „екен“ көмекшн сезнннн к«гнасы менен дөреген синтетик—ачалитик формасы сөйлеўши
көзи менен көрмеген. кейин еситип я керип билген ҳәрекетлерди билднреди. Мысалы: Атач келдн ме екен, керип кел,-»
келипти екен. Солай етип, ҳал фейили өткен мәҳәл ҳәр кы :лы формаларда ҳәм мәҳаллик мәнилерде колланылады екен.
Лқлатыў: отырыпгы, турыпты, жүрнптн, жатыпты фейнллери бирде еткен мәҳәл мәяисиндеги ҳәрекетлерди, бнрдс*
ҳәзиргн маҳәл мэнисиндеги ҳәрекетлердн билднре алады. Салысгырын: Бала бағака бнраз ўакьгг дялада турыпгы, сойтил
аязлап калыпты, (өткен маҳәл.) Бала ҳәзир далада турыпты.
алып кел (ҳәзирги мәҳәл).
Ҳал фейилли егкен маҳәл формасында келген даўамсыз
фейиллер бнротала тамамланған ҳерекетти, ал даўамлы фейиллер баслакғак, бирақ үзил-кссил тамамланбағак ҳәрекеттн
ақлаталы. Са.шстырыц: I. Жер суўтарылып болыяты (баўимсыз феЛил) 2. Жер суўғарыла баслапты (даўачлы фгйил)
4.
Бурынғы еткен мэҳәл, Сөйленип атырған ўакыттан әдеўир бурын болған ис-ҳәрекетлерди баян етеди. Ол барҳз
аналитик формада жасалады.
а) Келбетлик фейнл плюс „екен* көмекши фейнли: керген енен, масаған ехен, —Бетлегенде I ҳәм II бегтиц бетлик
флрмалары көмекти фейилге жалғанады: көрген екен-мен,
көрген екен сиз т. б. әййемде болып еткен ис-ҳәрекетлер ергеклерде, дәстанларда т. б. көбннше өткеи мәҳэлдиц усь*
формасы аркалы баян етиледи. Мысалы: Араллылар каракэлпаклар менен бирнгип, Хнйўаға атланыс жасап, халыкты өз
колына алып турған ўақытлары да болған. (Н. Дзўқараеа),
б) Ҳәзирги—келер мәҳәл формасындағы анықлык мейи.т
менен" „екен“ көмекши фейилннин днзбеғинен бурыпғы еткен мэҳал жасалады. Мысалы: Ерназардаа хан қорқады екеи
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(Т&рйЦйЛ/££Н 'хйлық легендалары). Суўенлинин аяры барып
Айбуйир текизине куяды екен (Н. Дэўқараев).
в) Келбетлик фейил ыенек ,еди ‘ кбмекшн фейнли—екеўн
яизбеклесип, сөйлеў ўақтынан илгериректе болған, бирақ
свйлеўши өзи көрген-бнлген ҳәрекеттн анлатады; барған еди,
көрген едик, барар едн, келетуғын еди: Бурынлары дийканлар жердн кнм шыгырдан, ким сериппе мекеи суўғаратуғын
еди. Зурәәт төмен болған еди. (сонда)
Бурынғы вткен мәҳәлдиц „екен“ көмекшн фейили аркалы
жасалған түри менен „еди* арқалы жасалған түрн—екеўиде
бурын болған ҳәрекетти анлатады. Сөйтсе де олардын арасында нэзик айырмашылық бар. Әдетте, сөйлеўшн өзинен
илгери болған яки өзн катнасқан ўакыяны, ҳәдийсенн баян
еткенде „екен* көмекши фейилян қолланылады. .Е кен “ болжаў—шамалаў модальлық мәниге ийе болады. Өзи қатнасқан
я анық бнлген ўақыяны баян еткенде ,еди* көмекши фейили
колланылады. Мысалы: Бурынғы заманда Әмиўдәрья Каспнй тенизине қуйған екен. Егер усы гәптегн ,екен“ көмекши фейилий ,еди“ ыенен алмастырсак, бурынғы замандағы ўақыяны
тап көрип калған адамкын сазиндей болып ерси болар еди.
Демек, бундай жағдайда „екен* ҳәм ,едн“ көмекши фейиллериниқ бурынғы өткен мәҳэлде қолланылыўында мәннлнк
стильлнк айырма бар екеиин керемиз.
г) Бурынғы еткен мәҳәлднк болымсыз түри бирде фейилдиц
- ма-ме, па-пе, ба-бе болымсызлык аффиксиниц келбетлик
фейил компонентнне жалғаныўы менен, барде сол компонентнне ,емес“ жанапай сезиниц тиркелиўи менен жасалады. Мысалы: Көрмеген еди, билмеген екен, көрген.емес еди. Китапты умытып кеткен емес еди, балаға саўғаға экелген еди.
5 Нийетли өткен мэҳәл. Бул■ жақ-жақшы.-.чекши-пақшы,-пеки»и формалы аныклык мейил менен ,еди“ , ,екен“ ,
,болды“ көмекши фейиллернник бнреўиниц қосарласып келиўинен дөрейди, сөйтип аналитцк формада жасалады. Мысалы:
алмақшы еди, бнлмекши болды, ислемекши едик, айгажак
едик, кайтпакшы екен. Сондай-ак аныклық мейи.т хомп.тнеитине болып болған ҳәм ед» я екен көмекши фейиллериннц
екеўн тиркелиўи де мүмкин. Мысалы: Айбат шекпекши болған екен, айтпакшы болып еди, басламакшы болып еднк,
калажак болған екеи. Ннйетлн «ткен мәҳэл қоспа ҳом қурама фейиллерден ҳэм жасала береди: „айбат шегнў* қоспа
фейил—„айбат-шекпекши болған екен“, ,айбат шегежак болған екен“, .айбат шегежак болған едк“—нийетли откеп мэҳэл, аналитик формасы: Айбат шеге баслаў—курама фейил—
айбат шеге басламақшы болған екен, айбаг шеге баслайжақ
еди—нннетли өткен мәҳәл аналитик формасы. Болымсыз түри
,е ч е с “ жанапайьшыц қатнасы менен дврейди: келил кетпекшч емес екен, ислеп калажак, емес екен, тоқтатаакшы емес
едик т. б. ,кележак екен (еди)* үлгиси»це жасатған нийетли
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еткеи мэҳәлдик болымсыз түри бирдг-ма-ме болымсызл^пс
аффнксн, бнрде емес жаналай сөзн аркалы жасалады: келмейжак еднк, кележдк емес едкк, кетпейжак екен, кетем(ақ
емес ексн, кешнгсжак емес едим—кешнкпейжак едим.
Нийетли өткен мәҳәл фейиллернннн ўақытлык мәнксн өткен мәҳэлдин басқа түрлерине карағанда баскаша. Ол ислеўге нийетленген, бирак кандай да себеплер менен бежерилмёл
калған ҳәрекетти анлатады. Мысалы: жнгит келмекши екен,
оны иркип калыпты. Анаў бизин мурындык синли биреў менсн
кетежак екен. әкеси айтканын қылажак емес (Т. кдйыпбергенов). Кайтпакшы болыл едик, көликтиц рети болмай атыр.
Өткен- мэҳэлдин бес түриде ҳәр кайсысы грамматикалык,
стильлик өзнншеликлери, мәнилик айырмашылықлары менеи
парыкланады. Салыстырын: келди—келген-келнпти-келмекшн
болыпты—келген еди—келген екен—кележак едц—келетуғын болыпты.
6.
Даўамлы өткен мэҳәл. Өткен мәҳәлдин бундай тур,«
сейленнп атырған ўақытта басланған ҳәм даўам ете беретуғын ҳәрекет—кубылысларды билдиреди. Ол, әдетте қурама
фейилдик даўамлы түрлеринен жасалады. Бетлегенде кейингп
компопентине тнйисли бетлик аффикслер жалғанады: Мысал! :
Арыслан оған жакынласып келе берди, бирак Нуғманға тиймедн. Ол Нуғманнан жәрдем сорағандай жалтаклай берди...
Сол-сол екен, Нуғман арыслан менен бир үнгирде жасай
берди. (щСовет Карақалпақстаны“) „Жакынлап келе берди”, .жалтаклай берди*, .жасай берди*—булар даўамлы еткеи мәҳәл формасындағы даўамлы фейиллер, ҳәр кайсыси
бир баянлаўыш. Даўамлы өткек мәҳәл ,еди*, ,еке«“ көмекши фейиллеримик катнасы менен аналнтик формада жасала
бериўи мүмкин: ғайраг сала баслаған едициз, күн кешире
баслаған екен.
§ 91. ҲӘЗИРГИ МӘҲӘЛ

Фейилдик ҳәзиргн мәҳәлн сейлеў ўактында болып атырғаи,
сол ўақытқа сәйкес келетуғын ис-ҳәрекетлерди, кубылыс—процесслерди билдиреди. .Мысалы: киягыр, дем алып атыр, когерип киятыр, жәрдемлеспекши болып атырмыэ. ушын баратыр г.б. Ҳәзирги мәҳэл фейнллерн ҳәр кыйлы формаларда,
усылларда, жасалыўына ҳәм мэнилериннк бирдей емеслигнне
карай болады. Тийкарынан үи түрге бөлннеди, 1. Негизги
ҳэзи ргн мәҳәл (бэрқулла ҳғзирги мғҳелди билдиретуғынфейиллер)-, 2. Ауыспалы яки ҳәзиргн—келер мәҳэл; 3. Даўамлы
келер мэҳэл.
1.
Негиэги келер мәҳәл тнйкарынан аналнтик формала,
атап айтканда-л,-ыл,-«я аффиксли ҳал фейилге атыр. отыр.
г,р , жүр, княтыр, баратыр көмекшн фейиллеринен биреўшг
тнркеў арқалы жасалады. Бул—ҳәзнрги мәҳәлдин карақялпак
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ти.лннде ен онимли жүлә акгив коллаиылатуғын түри: Ислеп
агыр, гүллеп киятыр, осип баратыр, писип тур, отлап жур.
Булардыи ҳал фейил компонегти тийкарғи ҳәрекетти, ал көмекши феПил компоненти ҳәзиргн мәҳәлди ҳәм Ш бетти—усы
еки грамм&тикалык мәннсти коса Снлдиредн. Мәселен; ,оқын
атыр" дегенде биз ҳәзир болып атырған ҳәрекетти ҳэм Ш бетти (ол яки олар) қосып түсинемиз, 1,11 бетлерде ҳәэнрги маҳәл фейиллерн бетленгенде, бетлик формалар көмекши фейил
компонентине жалғанады, ал болымсыз түрд* келгенде-жа,ме болымсызлык аффнкси ҳал фейнл компонентине жалғапэлы.
Мысаллар: суўғарып атыр, суўғармай атыр (/// бет), суўгарып атырсыэ, суўғармай атырмыз (/,// бетлер). Қоспа фейнллерде ҳгзирги мәҳэлдин аналитик формасында колланылаш , бетлемиўи жай фейнллер кандай болса, олар да сонл<л1.
Ласалы: нғайрат салыў" қоспа фейил—.ғайрат салып атыр,
гаЯрат салыл атырсыз” т.б.
Ҳәзнргн мәҳәлдин аиалитик (қоспа) түри каракалиак тилинде кобинше атыр көмекши фейилинкн жәрдеми менен жасалады. Мысалы: Кегейлинин тецгедей майда толқынлары бнри менен бирн ойнап, жылысып ағып атыр (//, Дэўқараея).
Балык муздын үстине торс-торс түсип атыр (К. Султанов).
Өзинин этнмологнясы бойынша каракалпакша ,атыр‘ көмекши
фейилн, .жатыр' деген кемекшн фейилден келип шыккан.
.Лтыр* свзи озлигинен ҳеш кандай лексикалык мәни анлатпайды. Баска комекши фейиллер, мәселен: тур, отыр, жүр,
мәни береди. Ҳәзирги орфографияда бвлек жазылғанлықтан,
оны шәртли түрде ғана .көмекши фейнл* деп атаў мүмкин,
ҳакыйкатында, „атыр‘ —ҳәзирги мэҳәлдин формасын билдиретуғын грамматикалык куралға айланып кеткен злемент. Ол
ҳэзирги мәҳәлдии актнв колланылатуғын, былайынша айтканда, уннверсаль формасы.
Отыр, тур, жүр, киятыр, баратыр бирде ҳал фейилге тиркелмп, кемекшилик ўазыйлада келеди де, ҳәзирги ыәҳэл ыдиисин анлатады, бирде ҳал фейилсиз, өзлигинен ҳәзиргн мәҳәлди анлата алады. Мысалы: Машнна ислеп тур,—Машина
далада тур. Бала китап окып отыр. Бала үйинде отыр. Еки
жағдайда да тур, отыр фейиллерн ҳәэирги мәҳәлди анлатады.
Демек, отыр, тур, жүр. киятыр, баратыр —буларды да ҳәзнрги мәҳәл фейиллери деп атаса болады. ьнрак булардан отыр,
тур, жүр, сөалеринен буйрык мәни де ачланады (П —бет, бирлик), сен отыр, сен тур. Олардын кандай мәниде келгеии
гаптиц мазмуныпа карай анықланагы. Салыстырыц: !. Тур,
жогал, үш пулға ҳайтлық беремекен. 2. Жыйналган көпшилик күлисип тур. 3, Тынышына отыр. 4. Атам менен апам
қапаланган түрннде отыр (Ә. Шамуратов),
Қоспа, курама фейилднц кейинги коыпонентине (атыр,
отыр, жүр, киятыр. баратыр кеиекиш фейнллерине)—II ҳәм
бетлик форма жалғакып та колланылады. Мәселен, ,биреў
А77
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*үтип тур' деген гәп .бнреў кутнп турылты* гүрикде де/кеде
<5ереди, екеўн де ҳәзнрги мәҳал, Көмекши фейиллердий „ .п
•»ш “ формалы {турыпты) туринен кере ,тур* гури к«бирек
Холланады. Киятыр кемекшн фейнли сөйлегек ўақыгт^ жап,а
'баслвнып киятыртаи Ҳйрсксттн вллатоды; Арка бет тунернп
киягыр (К. Султаков). Күн кыэарып шығып киятыр (Ә. Шамуратов). Сондай-ак ол (киятыр) сейлеген ўакыгга даўам
етип атырған ҳэрекетти акдатыўы да мүмкин: К&зимдн ашып,
көзимнин жеткен жерине карап киятырман (Ә. Тэжимуратов).
Баратыр көмекши фейили де сондай. Киятыр фейили сыяклы
(ол да сөйленип атырған ўакытта басланған я деўам етип атыр•ған ҳәрекетлерди анлатады: Суў атызға қарай ағыц баратыр.
Тсрек кем-кемнен өсип баратыр.
.Ж үр* көмекши фейилинии жәрдеми менен жасалғак келер мәҳәл үзликсиз болыл атырған даўамлы ҳорекеттн анлатады:—Йе болды—деп жуўырып шығып, еки-үш механик машииаиы айландырып көрип жур (Н, Дэўқараев). „Тур* көмекши фейилипиц жврдеми менен жаеалған ҳэзирги мәҳәл
тилд* жийи ушырасады. Ол нөбинше сейленген ўақытта болып атырған ҳэрекетти билднреди: Жел муздын бетнн жалап
тур (К. Султанов). Далэдағы қорвда дигнрманнык даўысы
тынбай тур (Г. Кайыпбергенов).
Ҳээиргн мэҳэлдин баска да аналитнк формалары аз емес.
Олардыц негизги, тклде актив қоллаиылатуғын түрлери двп
темендегилерди атаўға болады:
а) буйрык мейил менен. деп ҳәм атыр кемекши фейиллеринин дизбегинен жасаллды. Мысалы: шығайын деп атыр,
жүрейин деп атырмыэ. Атыр компонентнник оркына ҳэрекеттин характернне, уйлесимнне қарай отыр, тур, жүр, киятыр,
Саратыр көмекши фейнллеринин биреўи колланылыўы да мумкин: Кун шығайын деп киягыр. Алма гүллейин деп тур. Ол
окыйын деп жүр. Ҳал фейилднн бундай аналитнк форыасы
сөйлеў ўгктында басланып атырған нс-ҳәрекетти ацлатады.
Сондай-ак сейлеў ўактындя питейин деп тургаи ҳэрекеттн де
анлатыўы мүмкин: Күн батайын деп баратыр (тур, атыр,
киятыр).
б) Аныклық мейилге болып ҳәм атыр яки отыр, тур, жур
фейиллернниц бнреўи бирлеснп, сэйлеў ўақгын, басланып
атырған ҳэзнрги ыәҳэлди аилатады. Мысалы: нслемекши болын атыр, қалажак болып жүр, квмекши болып атыр. Миймаидэр каЙтпакшы болып атыр, ал снзлер аўқат аспакшы болып атырсызлар. Бундай апалитик формалар ҳэзирги мэҳэлди бнлднриў менен бирге келер мэҳәлднк мәни де сезиледи.
2.
Ҳәзирги—келер мәҳэл. Ҳэзирги мэҳәлднн бул түрн-а
(е-й) аффнкслиҳал фейилге бетлик формалар-ды^ман.-сақ
т.б. жалғаныў арқалы жасалады: бара-ды, ислей-мен, жүресен, оҳый-сыз, ала-мыэ. Болымсыз түри: билмеймен, кетпеймен^ Бундай фейил формалары келер мэҳәлде де сез етиле178
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дн_ себеби олар ҳәзиргн және келер мэҳәллерднц мэнисшг
анлата береди, кандай мәннде келиўи контекстте аниқланалы.
Ҳәэирги—келер мэҳәл формасы сейленген ўакытта болын
«тырған нс-ҳэрекетти ацлатады. Мысалы: Кебирлик жайылым
суўдай жалтырап атыр. Узағырақта жекенлер караўытади
(/’. Қайыпбергенов). Ол ҳэзир зааодта ислеЛди, кеште бир
меэгнл окыйды. Иннс.1 бесинши класста окыйды. Караўытады,
нслейди, оцыйды фейиллери сөйленип турған ўакыттағы ҳэ-рекетлерин билднреди, сонлықтан ондай фейиллер формась?
бойынша ҳәзиргн-келер мәҳәл деп, ал мэннси бойынша ҳәэиргй мэ’ҳ1л 5еп қаралады.
Ҳэзирги—келер мэҳәл формасы уйғыр тили грамматикасында ҳәзирги мәҳәлдин тийкарғы бир түри сыпатынДа', өзбек
шли грамматикасында «Ҳозирги-келасн замон** деп аталып,
келер мәҳэлдин ншинде қаралады*. Ҳакыйкатында да, түркий
тилЛ^риндё, сонын ишинде каракалпақ тилинде де, ҳәзиргикелер мәҳәл формасы турли ўакытлык мәнилерди анлатады
{,Келер мзҳэлди* каран),
3.
Даўамлы ҳэзирги мәҳэл. Орын сеплигиндеги атаўыш
фейилден жасалады. Мысалы: өсиўде, көтериўде, байымақтд
(/// бет). ] ҳәм Л бетлерде тийисли бетлик формалар жалғанады: өсиўдемиз. Даўамлы ҳәзирги мәҳэл I ҳәм 11 бетлердесийрек ушырасады, ол Ш бетте кебирек колланылады. Болымсыз түрде дерлик ҳолланылмайды.
Дйўамлы келер мэҳәл фейиллери сөйленген ўакытта болыа
атырған ҳәм алдағы ўакытта да даўам ете беретуғын ис-ҳәрекетлерди анлатады. Мысалы) Гуниренген ашыўлы буйра
толкын даўыл менен а.тысыўда...Ашхабадтағы ағылшын соллатлары менен бухар баспашылары биригип, Чаржаўды камаўда (/•/. Дәўқараев). Арттырыўда—артып атыр, раўажланбацта—раўажлвкып агыр, алысыўда—алысып атыр, ҳамаўдакамап атыр—буд салыстырылған формалар, улыўма өз ара
мәнилес болған менен бирннши жубайлары үзлипсиз даўам
етип атырған ҳәрекетти баян етсе, екиншилери—сөйлеў ўак,тында болын атырған ҳэрекеттн көз алдымызға келтнреди.
§ 92. КЕЛЕР МЭҲӘЛ

Келер мәҳэл фейиллери сөйленип атырған ўакыттан сок
болатуғын ис-ҳэрекетлердн бнлдиредн. Мысалы: Әбден келиспей баратырса, Хнйўа жаққа алып кетемен. Бнр-еки жыл
болып кайгамыз. Оған шекем ашыўы басылар. Сол макул болар (А. Султаное), Л\ысалда көрингеннндей, фейилдин келер
мәҳэл формалары да ҳәр гурлн болып келеди, оиыя үстине
1- Ҳ»эирги ззыгн уйгыр тили, П кнсм. Алматы.ЧОбв 223—226-бетлер."

• Ҳозирги Тзбек адабнй тидн, Тошкент, 1966, 293—296-бетлер.
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олардыч бнреўлерк анык болатуғын ис-ҳарекетги (алчп
темен), екнншилери—б о л ж а ў д ы (басылар) а қ л а т а д ы . ФеЙилдин келер маҳәли төрт турде жасалады: 1. ҳээирги—келер
мәҳал, 2. болжаўлы келер мэҳәл, 3, нийетли келер мэҳал,
4. уйғарынды келер мэҳәл.
I.
Ҳэзнрги—келер мэҳэл формасы. Бул форма ҳал фейил.
(•а.-е,-п аффиксдн) негиаииде жасалады. Жасалыў схемасы:
ҳал феПил плюс бетлик форма. Мысалы: бере-ди (/// бет),
ала-ман, ала-мыэ (/ бет), түсине-сен, түсине-сиз (// бет).
Болымсыз түрянде 'Ма-ме аффнкси фейнлдич тийкарына жалғанады, оннан сон ҳал фейил аффнксн ҳәм бетлик форма косылады: бер-мей-дн. ал-ма-й-ман, иркил-ме-й-сен, кешик-лей-сиз.
Ҳәзнрги—келер мэҳал формасы, жоқарыда ескертилгендей,
ҳэзнрги—келер мәҳәл мәкнсинде де, келер мәҳдл ыәннсннде
де жумсала бередн. Онын кандай мәннде келгеннн контекстте, двгерегиндеги баска сөзлер я гәплер менен байланыста
анықлаймыз. Салысгырый'- 1. Онын адреснн билемен. 2. Оныч
адреснн ертен билемен. .Билемен* фейили бнрннши мысалда
ҳозирги мәҳәл мәниснн анлатса. ал екнншнде—келер мзҳзл
маинснвде, онын. келер маҳэл екеннн ,ертеч“ сези анықлап
тур.
Ҳәзирги—келер мэҳэл бнр какша ўакытлык мэнилерге ийе:
а) Сөйленип атырған ўакыттан соч болатуғын ҳәрекетти
банн етеди. Мысаллар: Т а п перннин кызы болса д а , беремен
ледим, беремен. Сүтине берген ғәллелерин ҳәэир тап десе.
не қыламан (С . Хожаниязов). Енди ж а б ы м ы з ғ а суў толади,
—деди Рәўшан (Ж . Аймурзаев).
Ҳэзирги—келер м ә ҳйл фейиЛлери сөйленип атырран ўакыттан сон болатуғын ҳәрекетти билднриў менен шекленеди. Бирак, сол ҳәрекетш свйлеў ўактыкан каншелли кейии болыўы, ўақытлык елшеми гәпте ўакыт пысыклаўыщлар (соқырак,
ертеқ. жарин, бир эсирден кейин т.б.) арквлы вныкланады:
Ислей берин, сонырақ қайтамыз. Келеси жыл кепир салынаЛы,

б) Ҳәзирги—келер мәҳәл формасындагы фейнллер предметке бәрҳа тзн болған ҳэрекетти билдиреди, басҳа мәҳәл
форыаларыпыц ҳеш бири бундай ўакытлык мәпнни анлата алмайды. Мысаллар: Жер Куяшты айналады, Ай болса Жердп
яйналады. Дене ыссылықтан кенейеди, суўықлықтан тараяды.
Балык сағағынан дем алады. Бул жерде фейиллер: биринши*
ден, сол предметлердин (/Хер, Ай, дене, балық) әзелдеи өзлерине тән ҳәрекетин билдиреди, конкрет бир мәҳәл ыенен
шекленбейди; екнншиден, бэрҳа ҳәзирги—келер мэҳәл фор*
масында ҳәм Ш бетте турады, баска мэҳәл формаларындай
нслетилмейди, ислетилсе—мәниси бузылады я өзгереди. Мәселен. %Жер Куяшты айналады* деген гэпти .Ж ер күнди аймалып атыр" десек гәптич стнльлик курылысы бузылады.
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Палык сағағынаи дем алады* деген накылды .балык сағағы«ан дем алып атыр* десек, накыллык мәннсн жогалады.
Хәзиргн—келер мәҳэл формасындағы даўамсыз фейиллер
келешекте үзил-кесил тамамланатуғын, созыдмайтуғын ҳэрекетти, ал даўамлы фейиллер кайталана беретуғын я даўам
ете беретуғын ҳәрекеттн билдиреди. Мысаллар:
Даўамсыз фейнллер

Даўамлы фейиллер

Пахтаны тез кунде терип боПахтаны тере беремиз.
ламыз. Усы китапты окып шы- Усы китапты оқып жүресен.
гасак2.
Болжаўлы келер мэҳэл. Келер мэҳә.тдиц бул түри-ар,
-ер-р аффиксли келбетлик фейилге тийнсли бетлик формалар
■ »;алғаныў арқалы жасалады: айт*ар-мак (/ бет, бирлин) айтар-мыз (/ бет, көплик), окы-р-сан (// бет, бирлик), окыр<ыз (// бет, көп шк), ке-лер (/// бет.) Болымсыз тури тнйкар фейилге-лгес,-мас, бас,-пас аффнкслери жалғаныўы арқалы
жасалады: айт-пас, кел-мес-пен, жүр-мес-пиэ, асыҳ-пас-сыз.
умыт-пас-сан.
И с—ҳәрекеттин келешекте болыў-болмаўы болжаўлы түрле айтылғанда яки сәйлеўши ушын гуманлы болғанда, болжаўлы келер мэҳэл формасы қолланыдады. Мысалы: Максе;пе жегерсен, журген жерине барарсан, кэлегенннди аларсан, достыца дәрман берип, душпаныиа ойран саларсан (Ж .
Аимурзаев).
Ҳәзирги—келер мэҳәл формасы келешекте исенимли түр*
де болатуғын ҳэрекеттн аклатса, болжаўлы келер мәҳэлде
<>>йлеўши ҳәрекеттнн болыў-болмаўына анық исенбейдк, оныи
болыў-болмаўын болжайды, салыстырын:

Ҳэзиргй—хелер мэҳэл

Болжаўлы келер мәҳәл

Нртен кетемиз
Ертен кетермиз
Быйыл да пахта планды орын- Быйыл да пахта планды орын•Лайсыз, нэллер жақсы екеи. ларсыэ, нэллер жаман емес.

1Ь1

www.ziyouz.com kutubxonasi

3. Нийетли келер мэҳәл. Формалары: ■ мақшы.-мекши,бақш ы гбш кш и,-пақи1Ы -пекш я,-ж ақ. Ннйетли келер мэҳэл
формаларында турған фейиллер сөйленген ўакыттан кейнн болатуғын ҳәрекеттн билднреди. Нийетли келер мэҳәлднк озгешелнги сонда, ол ҳәм енди болату/ын ҳәрекетти, ҳәм сол ҳэрекеттик белгили максет, нийет пенен исленетуғынын коса
билднреди: Колдан келсе, Ўатанымды гүл жайнатпакшыман
(„Әмиўдғрья') „Гүл жайнатпакшыман’ фейили ҳэм енди болатуғьш ҳәрекетги ҳэм сол ҳәрекеттн нслеўдеги сөйлеўшиннц
нийет—мақсетин билдиреди.
$
Нийетли келер мәҳәл фейиллери қаракалпақ әдебий тилинде еки түрли формада жасалады:
а) Тийкар фейилге ■ мақшы-мекши аффнксн жалғаныўы
менен нийетли келер мэҳэлдин тийкарғы түри жасалады (///
бет), I ҳәм II бетлерде бетленгенде сол беглердиц тийислн
бетлик формалары жалғанады: журмек-шн-мен, келмекши-миз
(/ бет), басламақшы-сан, басламакшы-сыз (// бет), Болымсыз түри пемес“ жанапайынык жәрдеми менен бериледн. I ҳэм
II бетлердик бётлнк формалары „емес“ сөзнне жалғанады,
тийкарғы фейил өэгериссиз калады. Мысалы: Бкрге жүремиз,
'«'ёни бул манда калдырмақ-шы емеспиз (Ә. шамуратов).
Жум.агу^ди кайтадр алмакщымысан?—деди ол (Г . Қайып~
бергенов) *
б) фЫйётли келер мэҳәлдик екиншн түри-жақ аффиксли
айықлық мейилден жасалады. Мысалы: Бара-жақ, кете-жақ.
-)Кақ аффикси Ш бетти ҳәм келер мәҳәлди қоса билдиредн.
I ҳәм II бетлерд* оған керекли бетлик формалар косылады:
баражак-пан, баражак-пыз (/ бет), кетежац-сан, кетежақсыз (II бет). Болымсыз түри-жо қосымтасы арқалы ҳәм .емес“
жанапайы арқалы да бериледн: иркилмейжақ, иркилмейжакпыз, кетежак емеспиэ, кетежак емес-сен т.б. Мысаллар:
—Отырынлар, чай қайнатаман,—Жок, суў бойына баражакпыз
(С. Хожаниязов). О.зар жақында Москваға барып кележак.
4.
‘ Уйғарынды келер мэҳәл аналнтнк формада жасалып,
квбинше еки компоненттен, гейде екк-үш компоненттен куралады. Бириншн к.оипонънтн-мақшы,-жақ,-турын аффнкслн
фейиллерден, екиншн компоненти болды, болады, қусайды,
көринеди, шығар көмекши фейиллеринин биреўннен жасалады. Қусайды, шығар, көринеди болжаў—уйғарыў, шамалаў
усаған субъективлик модальлық мәнилерди ачлатады. Мысаллар: 1. Жумысқа келмекши усайды. 2. Ертен келетуғын болды. 3. Тез арада қайтажак кусайды. Бирақ уйғарынды келер
мәҳэлдин болды, болады кемекши фгйнллери бар аналнтик
формасы тек келер мэҳәлдн ғана емес, гейде өткен мэҳәл мэнисинде де келиўи мүмкин. Мысалы; ол кеше Ташкентке баратуғын болды (еткен мэҳэл),
Нийетли келер мэҳэл формаларьшынбэлымлы ҳәм болымсыз
түрлерде бетлениў улгиси:
182
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бет

болымсыз түри

болымлы түри
бирлнк сан квплик сан

бнрлнк сан

көплик сан

I.

бармақшы еыес'
бармақшы
бармақшы- бармакшыемеспен
пиз
мыэ
ман
баражақпан баражақоыз бармайжакпаи бармайжақпыэ
баражақ емес- баражак емеспен
пнз

Н.

бармакшы- бармакшыбармақшы
бармақшы емессыз
СИЗ
сац
емессен
баражаксан баражақсыз баражак емес- бармайжаксыз
баражак емессеи
сиз
бармайжаксан

1!!.

бармаҳшы
баражак

бнрлик
сандай

бармакшы емес
бармайжак
баражак емес

бирлик
саидай

Уйғарынды келер мәҳәлдин .болды' фейили аркалы жасалган түри анык болатуғын уйғарынды ҳәрекетти, қусайды, шығар, көринедк—болжаў, шамалаў мзннснндеги уйғарынды ҳәрекетти анлатады. Салыстырық: Жарын үлкен завод салынатуғын болды.—Ззвод салынатуғын кусайды.
Уйғарынды келер мәҳәлдинбетленкў үлгнси.
Болымлы түри:
бети

коплик

бирлик
•

1

келетуғын болдым
келетуғын қусаймак

келетугын болды-к
келетуғын кусай-мыз

11.

келетуғын
келегуғык
келетуғын
келетуғын

келетуғын
келетуғын
келетуғын
келетуғын

Ш •

болдық
кусайсач
болды
куса-йды

болдыныз
кусайсыз
болды
кусайды
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Б о л ы м сы з түри:

бети

бнрлик

I
келмейтуғын болдым
II келмеЛтуғын болдыниз
III келмейтуғын болды

көплик
келмейтуғын бод^ык
келмейтуғын болдыныз
келмейтуғын болды

ҲӘРТӘРЕП ФЕЙИЛЛЕР
§ 93. АТАЎЫШ ФЕЙИЛ'

Атаўыш фейил ис-ҳзрекетгич атын билдиреди: алыў, егиу,
келмек. Фейилдич бнр түри ♦ злигинен мәҳәлдн, бетти, санды,
мейилди (хабарди, шәртти, тилекти, буйрықты) билднре
алмайды, тек ҳәрекеттин атын атап керсетеди. Сонлықтаи да
ҳәр қыйлы сөзликлерде фейиллер атаўыш формасында бериледи.
Атаўыш фейил жасаўшы аффикслер: -у-ыў-иў,-мақ-мекг
-бақ-бек.-пақ.-пек. Бул аффикслер тийкар фейилднн болимлы ҳәм болымсыз түрлеринен жалғанып, дара, коспа ҳәм курама атаўыш фейиллер жасалады. Дара атаўыш фейиллерг
баслаў, табыў, келисиў, орынламак, қайтпак, корцытпаў;
коспа атаўыш фейиллер: ен жайдырыў, ҳүрмет көрсетпек,
бас тартпаў ҳ.б. Қурама атаўыш фейиллер: ен жайдыра баслаў, билип алыў, ислел отырыў, қарап шығыў т.б.
Ҳәзирги каракалпак эдебнй тнлинде—керкем шығармаларда, аўызеки сөйлеўде ҳәм басқа да стильлерде атаўыш фейилдиц -ў аффикслн түрн көбнрек колланылады. Мысалы:
Сүйгенине косылыў—дуутарға тар таккандай (С. Хожаниязов),
Мен бул пышақты жолбарысты аўлаў ушын дүзеттирген еднм
(Ә. Шамуратов).
-Мақ-мек,-пақ-пек аффиксли атаўыш фейилллер кебинше
ески жазба нускаларда, ертеклерде, дәстанларда, нақылларда
жнйи ушырасады. Мысалы: Бас кеспек бар, тил кеспек жок
( ,Мэспатша') . Жаўластырмак жаўшыдан, еллестирмек елшиден (.Алпамыс') Қос айдамак—барып-1^ м е к (нақыл).
Атаўыш фейилдин ҳәзирги қаракалпак эдебнЖ тилиндеги е«
енимли формасы -ў-ыў-иў аффикси (қазақ, татар, қыргыз
тиллерииде каракалпак тилиндегидей, ал, керисинше, азербайжан, түркмен ҳәм басқа да огуз топарына жататуғын түр*. К*ракалпак грамматнкасында беагненз фейид, ннфннитнв, .ҳэрекег
аты фейнл болып аталып келгев фсйнл түри үшын сокғы тил лрогрвииаларында* .атауыш фейил* терминн кабыл етнлгев (авт.)
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к н й тилдерннде -мақ

аффикси атаўыш фейнлдиц ец өнимли
тиПкарғы формасы болып есапланады).
Тилднн раўажланы? процесннде атаўыш фейнллер де әдеў нр өзгериСке ушырап, мәннлери кенейген, атап айтқанда:
1 . -шы,-шылық,-лы,-сыз,-ыш аф<Ьикслери жалғанып, олар
атаўыш сөэлерге айналып кеткен. Мысалы: жаэыўшы—конкрет мәкили ғалабалық атлык, жаэыўшылык—абстракт мәнили
атлык, саиаўлы—келбетлик (санаўлы күн), караўсыз—келбетлик, желпнўиш—атлық т.б.
2. Көп ғана атаўыш фейнллер ҳэрекет атын билдирнў менен қатар предметтнн де атын билдиреди. Мәселен, егеў, бу*
раў, кашаў сеэлери ҳэм ҳәрекет атын ҳэм предмет атларын
билдирсе, ал, алыў, белнў, косы?, көбейтиў—булар да бирде
ярифметикалық термин атларын, онрде ҳәрекет атын ацлатады.
Куймак, оймац, жазбақ сезлери де сондай. Сөйтнп атаўыш
фейиллер, бнр жағынан фейнллик кэснйетке, екиншн жағынан,
отлык кәсийетине ийе болады. Атаўыш фейнллер -ў,-мақмек аффиксли атлыклардан темендеги белгилери менен айрыкшаланады:
а) бәрҳэ ҳәрекетлик уғыилы бнлдкредк;
б) фейилдиц дэреже аффикслерн жалғанады (алыў—алыны\\ алысыў, алдырыў):
в) фейилднц -ма-ме болымсызлық аффикси жалғанады:
(отырмаў—отырыў, таныў—танымаў). Егеў, кашаў, окыў,
жазыў, косыў, усаған атаўыш фейил менеп турлес атлыкларға-ма-ме болымсызлык аффикси жалғанбаЛды;
г) даўамлы ҳэм даўамсыз мәнили ҳәрекетлерди билдиредн,
(ислеў—ислеп болыў, ислей бериў, ислеқкиреў)-,
д) орын сеплнгинде турып, даўамлы келер мэҳәлдн анлатады (ис қызыўда, турмыс гүлленбектеу,
&)-мақ-мек формалы атаўыш фейил плюс-шы-шв аффикси—екеўи косылып иийетли келер мэҳәлди ацлатады; (келмекши, жүрмекши-мил);
ж)
гэптетабыс сеп.пигиндеги туўра толықлаўышты басқаралы
(планды орынлаў, кеўилди хошламақ).
Түркий тиллерннде, соныц ншинде карақалпақ тилинде де.
атаўыш фейиллерге сеплик, көплик ҳэм тартым жалғаўлары
жәлғана береди: Күлисиў ден саўлыкка пайдалы, қапаланыў—
зыянлы. Ренжнўди қой. Ренжиўден пайда жоқ. Барыўыцнам
келиўин тез болсын. Фашистлер кайта топылыўға урынып атыр
екен (Н. Деўқараев). Атаўыш сезлерге усап, атаўыш фейиллер де ,емес‘ , ,ж ок‘ сыяклы бийкарлаўшы сеэлер менен бирге лиэбеклесип келедн: Мақсет—келип кетиў емес, жумыс
ислеў. Сеплениў, тартымланыў, сондай-ақ „емес\ ,ж ок“ сөзлери менен днзбеклесип келнўи атаўыш фейилдин атлыкка
уксас қәсийетлери. "Атаўыш фейнллер сейлеўде итимал, мүмкин, керек, лазыи, тийис, дәркар, ээрүр усаған модаль сөзлер менен де бирге дизбеклеснп келеди: келнўи итимал, ай-
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тыуы 1 Ийис (керек, мрүр, дәркар), жүрйўи мүмкин. БундаЛ
жагдайларда модаль свзлер атаўыщ фейил^ё болжаў. шача^
лаү, тастыйыклаў усаған модальлык мәни косады және келер
млҳэллик мәнис билдиреди: Қонақлардын ертен келиўи дё
мүмкин (7. Кайыпбергенов).
Атаўыш фейилдиц алмак, бермек, айтпац усаған -мақ-мек,
-пақ-пек аффнксли түри барыс сеплигинде фонетикалык өзгериске ушырап, алмаға, бермеге, айтпаға формасында қол*
лаиылады: (снноними: алыўга, бериўге, айтыўға). Мысалы;
Акыл керек сөз мзкнсян билмеге,
Рахбар керек турли жолдан жүрмеге,
Бай, жарлыны бнр кез бенсн кермеге,
Ғәркп айтар: адалатлы хан кайда
(А. Муўсаее).

Атаўыш фейилдии синтаксислик хызмети. Гәп ишинде ага*
ўыш фейил тийкарынап төмендегидсй сннтакснслик хызметлер аткарады:
1.
гәптнн ийеси—баслаўыш хызметинде келеди: Анадан
бир туўылмак, бир өлмек бар. Қолдаи келгенинше... кутылыўдын жолында болайын (Ә,.Шаяуратов). Бирак бурынғыдай
жер баўырлап жылысыў кыйынласгы (Н. ДэУқараев).
2, Атаў, орын, шығыс сепликлеринде турып баянлаўыш
хызметин атқарады: Жаўын кем-кемнен пәт алыўда. Кемпир
курғак отынныч ҳәммесин ншке тасыўда (Н. Дэўқараев). Ҳәммениц талабы, ықласы—планды орынлаў (,Совет\Карақалпақстани"). Атаўыш фейил шығыс сеплигинде турып, бағыиыккы гәптин баянлаўышы функциясында жийи ушырасады: Ж аўза басланыўдан. гилец аш-жаланашлардық жолы болып қалды (7. Кайыпбергенов). Турли модаль с&злер» сондай-ак ка- ;
мекшн сөзлер менем дизбеклесип, атаўыш фейиллер қоспа
баянлаўыш хызметинде көбирек ушырасады: Бул хабарды
еситип ол кайтыў менен болды (,Әмиўдэрья"). Ҳәзир келип
калыўы тнйис (.Әмиўдәрья"). Бир гәпте атаўыш фейиллердин
бири—баслаўыш, екиншиси—баянлаўыш болып келиўи мүмкин. Ондай жағдайда араларыиа сызықша қойып жазылады:
Өмирди жақсы көриў—душпанды жек көриў... (Н. Дғўқараев).
3. Ҳәр түрли сеплик формаларында турып, атаўыш фейнллер гэпте екинши дәрежели ағзалардын—толықлаўышты, аныклаўыштын ҳәм пысықлаўыштык хызметииде де келедик Мы*
саллар: 1. Өмнрбек болса олар менен бнрге бармаўға, олар*
ды өли бар жерде күлдирип масқара етпеўге келисим берип*
ти (./(арақалпақ халық легендалары, анекдотлари"). 2. Түйе
бакырыўы менен аўылға кел. 1 (Ә, Шамуратов). 3. Оны ка*
лай аўлаўдын тәсплин биле ба^лады (Ә. Шамуратов). Ата*
ўыш фейиллер биринши мысалда толыклаўыш, екиншиде—сын
пысыклаўыш, үшнншиде—аныклаўыш болып келген.
*
Жокарғы мысаллардан керингендей, атаўыш фейнл қаидай
формада турыўына ҳэм қайсы модаль я кемекши сез бенен^
188
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днзбеклесип келиуине карай гэп иишнде қэлеген ағза болып
келиўи мүмкнн. Атаўыш фейил айырым арнаўлы изертлеўлерде кенирек сөз етилген.1
§ 94. КЕЛБЕТЛИК фЕЙИЛ

^

Келбетлик фейнл предметтин ҳэрекет түриндеги сынын
бнлдиреди. Онык ҳезирги қаракалпак әдебнй тилинде қолланылатуғын тийкарғы формалары (аффикслери) -ган-ген,-қанкен, -ар-ер-р-туғын. Мысалы: оқыған, айтцан, кеткен, билген, барар, келер, ислер, оқыйтуғын. Булар—дара келбетликфейиллер. Келбетлик фейиллер коспа түрде де келеди. Мысалы: бел байлаған, ҳәўнж алған, жаҳсы көретуғын, айбат шегер, пикир алысатуғын. Курама түрннде де жасала береди:
егип болған, тере баслаған, көрип жүретуғын, нслеп берер.
көрип цайтар т. б.
Тилде келбетлик фейиллер гәптеги орнына ҳәм хцзмепше
қарай фейилдин ҳәм атаўыш сезлердин Мәнисинде жуысала
бередн. Мэселен: Сабылган алма менен сабылмаған алмапып
айырмасы боладьс деген гәптеги келбетлақ фейиллер (сабылеан, сабылмаған)- келбетлик сыяқлы предметтиқ сынын билдирнп, қандай деген сораўға жуўап береди сонын менен бнрге ҳәрекетлнк уғымды да анлатады. Усындай кәсийетлерине
бола оларды .келбетлик фейнл“ деп атайды. Усы тәризде барлык келбетлик фейил атаўлы сөзлер фейнл ҳәм атаўыш свзлерге ортақ мәниге ийе болып келеди. Бирақ бул сөзле^>дин
фейнллик кэсийети басым.
Келбетлик фейиллер атаўыш сөзлерден төмендеги тийкарғы фейиллик қэсийетлери менен өзгешеленеди: а) ҳәре^етлик
уғымды анлатады; б) белгили ўақытты—өткен, ҳәзхрги я келер
мәҳәлди ақлатады; в) фейнл дәрежелериниц аффикслери жалғанады (билер—билдирер, балинер, билисер, ислеген-ислеткен, ислескен, ислеттирген, исленген); г) фейилдик -ма-ме
Солымсыэ носымтасы жалганады (кәрмеген, билинбес, көринбейтуғын)-, д) келбетлик фейиллер де фейнлдиц баска түрлери сыяқлы даўамлы ҳәм даўамсыз, аўыспалы ҳәм аўыспасыз
мәнилерди ақлатады: жазып болған , даўамсыз түри; жазы/
зкүрген, жаза баслаған—даўамлы түри. кийинген—аўыспасыз.
кийиндирген—аўыспаль. Келбетлик фейилде фейнлдин барлык
дерлнк қәсийетлери болады. Сонлықтан ол фейилдин айрықша
бпр түри деп қаралады. Келбетлик фейилге бетлик формалар
жалғанады.
Атлыктыр сеплик,, тартым, көплнк жалғаўлары жалғанып,
келбетлик фейил атлык мәнисинде де келеди. Мысаллар:
-------------<*
!. Н. А. Баскакое. Кзракалпакский яэык, II. Москва, 1Р52.415—423бетлер: Б. /Сттлымуратов. Ҳәзиртн кдрақалпак, ти.тинде ҳсреқет еты фейи
Лп. Нөкис. 1967.
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Адамныц көргенинен көрмегенн көп болады. Атлық ҳәм келбетлик'сыяқлы келбетлик фейнл болымсызлык мәннде ,емес“ /
.жоқ* сезлери менен дизбеклеснп келеди: Бул дүнья дүнья
•болғалы, патша әдил болған емес... (Бердақ). Туўғанынды
көргеним жок.өлгенине жыламайман (нақыл).
Келбетлнк фейилдиқ бирде атаўыш сез—атлық, келбетлик
мәнисинде, бирде өзиниц тийкарғы фейиллик мәнисинде колланылыўы онын синтаксислик функцняларына, гәптеги орнына, кандай ағза болып келиўине байланыслы болады:
1. Гәпге келбетлик фейил баянлаўыга ўазыйпасында келгенде, оған бетлик формалар •ман-сақ,-миз,-сиз жалғанады,
солай етип, ол аныклық мей^иге айналады. III бетте турғанда
келбетлик фейил архалы формалары взлигинен сол бетти билдиредн. Мысаллар: Бир ўақлары түсинсе, Тазагүлнқ еслеи
оралар.., Сенин де тенин табылар ( 7. Кайыпбергеное). Бозатаў бойына төгин төккенмен (Әжцнияз). Келбетлик фейнл
кейин, сайын, менен көмекши сөзлери менен, соидай-ак орын,
шығыс, барыс сепликлеринде турып, бағынынкы гәптин баянлаўышы болып жийи ушырасады: Үркер жулдызы батканда...
жетип келди еки адам (Бердақ). Кыз аўылға жақынлаған сайын, түн кяранғысы койыўланды (А.Бегимов). Бағынынкы гәптнн баянлаўышы ўазыйпасында келгенде це, келбетлик фейиллер белгили мәҳәлге байланыслы ҳәрекеттн билдирип, феЙиллик мәписинде қолланылады.
2. Келбетлик фейил гэп ншинде дара, коспе, кенейтилген аныклаўыш ўазыйпасында барынша актив колланылады: Айтылған сөз—атылған оқ (нақыл). Бундай жағдайда келбеглик фейил келбетликке усап предметгик сын-сыпатын билдиреди.
Келбетлик фейил анықланыўшы предметгин реқин, сапасын, түр-түсин емес, ал белгили ўакытка байланыслы болган
ҳәрекеттин белгнсин анлатады (айтылған, атылған),
3.
Гәптн ықшамлаў, кыскартыў ҳәм баска стильлик грамматикалық себеплер менен көп жағдайда келбетлик фейнл
өзи анықлайтуғын атлык-анықланыўшыныи орнына қоллаяылады: Билмеген уў ишеди (нақыл). Бул гәпте келбетлик фейил
билмеген .билмеген адам“ деген мэниде жумсалып, затласкан
(субстантиелеқген). Субстантивленген келбеглик фейнллер
тек атаў сеплигинде емес, кәлеген сепликте келип, гәпте колеген ағза болыўы мүмкин. Оларға көплих, тартым жалғаўлары жалғаныўы да мүмкин: Отынды шапканға жақтыр, малды
тапканға бактыр. Бермегенди берип уялт (нақыллар).
Бнр гәптин ишинде бир келбетлик фейилдин атлык мәннсниде ҳәм фейнл мәнисннде колланылатуғын жағдайлары да
ушырасып қалады: Көрмес—түйени де көрмес (нақыл). Оқыған
озар.окымаган тозар (нақыл).
Келбетлик «фейилднц мәҳэллик мәнилери, дөренди формалары да ҳәр қыйлы.
-Ған-ген,-қан-кен аффиксли келбетлик фейиллер жа*
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цалғанда аффнкси тиккелей тийкар фейилге (болымлы және
>>олымсыз тчрлеркне) жалғанады: таны-ган, ойлас-цан, абайламаған, сеэоеген.
Келбетлик фейнлдин бул түри тилде мынадай мәҳәллерде
қолланылады:
а) Жай гәплерде, дизбекли қоспа гәплерде баянлаўыш ҳәм
сез днзбеклеринде анықлауыш ўазыйпасында келгенде өткея
мәҳәлди ацлатады: салынған жай, питкен жумыс.
б) Ислеп атырған, оҳып жүрген, ағып турған, жазып
отырғаи усаған аналитикалыҳ усыл менен жасалған келбеглик
фейиллер ҳәзирги мәҳәдди билдиреди.
в) Келбетлик фейил орын, шығыс, барыс сепликлерде
гурғанда, сондай*ак .кейин*, ,соц “, ,менен* т.б. көмекши сөзлер менен бирге дизбеклесип келгенде, кебинше бағыиынкы гэпгин баянлаўышы хызмегинде колланылады. Мысал;:: Аяғына кийер иәрсеси болмаған сон, Қутымбайдын ҳая-пиын кийнп-кийип тоздырған гөне етигин сорап алған еди
\1. Кайыпбергеков). —Ол келгенде, сен бар ма един (сонда).
Кс (бетлик фейилднн ган,-ген,-қан,-кен аффикслнся бағынынкн
глпгич баянлаўышы болып келген жағдайда, аўыспалы-салысг: :рмалы өткен мәҳәлди билдиредн. Бунын мәниси мысалларла анығырақ көринеди. 1. Атасы келгенде,. аклыклары қуўанысып күтип алды. 2. Атасм келгенде, ақлықлары куўанысыи
•үтип алмақшы. «Келгенде11 келбетлик фейилн бирннши мыс.пла болып өткен ҳәрекетти, екиншиде—енди болатуғын.
бирак бас гәптин баяилаўышынар (күтип алмақшы) бурыныү.Тк болатуғын ҳәрекетти анлатады. Усы тәризде келбетлпк
фейилдин сөз етилип атырған гүри бағынынкы гәптин баянла'/ышы хызметиндё келгенде оныц ўакытлык мәниси тыянаклы
болмайды, бас гәптиц баянлаўышы менен ўақытлас болып келедн якн оннан бурынырақ болған ҳәрекетти бнлдиреди.
Келбетлнк фейилдин ған,-ген формалы түринен аффиксация
усылы менен ҳәр қыйлы дөренди сөэлер жасалады:
1. Келбетлик фейнл плюс-дай,-дей аффикси: көргендей,
ойлағандай. оқытқандай. Бундай сөзлер предметтин салыстырыў, мегзетиў, усатыў түриндеги ҳәрекетлик сынып ақлатады, сонлықтан олар келбетлик феЯилдич айрықша бир түри
деп саналалы:
Бағ ишинен ҳасыл гүллер тергендей,
Саўлаты онын күа орнына жүргендей
Күн шыкпастан кырк жыл каиаа болса да,
Аппақ жүзи ай сәўлесин бергендей ( ,Қырқ қыз').2
*

2. Келбетлнк фейил плюс -ла,-сиэ, аффикслери: квргенли, көргенсиз, бундай дөренди сөэлер көп емес. Булар фейиллик мәниснн жоғалтып, атаўыш сөзге айналып кеткен. Келбет.шк ҳам субстантнвленген атлык мәнилеринде колланылады.
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Мысалы: Ол-көргенли кыз. Көргенсиз дегеиге кеўлице
келмеснн, адамнын көргенинен көрмегени көп болады.
Көргенли, көргенсиз улгисиндегн сөэлерден басқа да дөренди сөз пайда болыўы мүмкин: кергенлилик, кергенсизлик,
»улар—абстракт мәнили атлыклар.
3. Келбетлигс фейиллерге формасы жағынан усаған менец
днлаған, кереген, береген, жатаған, гебеген, сүзеген, қаба-ан, т.б. сөзлери келбетлик деп каралады, себеби олар предметтин жай түриндеги сапалык сынын билдиреди, келбетлик
рейил болса, предметтин өткен мәҳәл мэнили ҳәрекетлик сы1ын анлатады. Салыстырын: көреген (алдын ала болжаға н)
көрген (өткен мэҳэлдеги ҳэрекет) адам, сүзеген тана-сузген тана. II бет, бирлик сан буйрық мейилдиц болымлы ҳәм
10лымсыз түрлеринен жасалады: алған-алмаған, көрген-көрмеген. Алаған, көреген усаған сөзлердин жасалыў үлгиси
Засқаша. Оларға фейилдиқ ( на-ме) болымсызлық аффикси
жалғанбайды.
4. Келбетлик фейилЬин ар,-ер<-р. аффикслн түри ҳәзирги
қарақалпак тилинде барынша актив колланылады. Бул аффикс
гиккелей тийкар фейилге жалғанады: оҳы-р, басла-р, түсинер. Болымсыз формасы болымсыз тийкар фейилге-с аффикси
жалғаныў менен жасалады: оқытпа-с, болма-с, түсинбе-с.
Келбетлик фейилдин бул түри де тек жай фейилден емес,
қоспа ҳэм'курама фейиллерден де жасала береди: үйренип
кетер, келе болар, турмыс кеширер, жацсы көрип қалар,
қаоаи жүре бермес. Л\ысаллар: Ар-намысы болмас ҳасла
бийинде (А. Муўсаев). Көлге барған қайғы жемес, кеЛ*ен
ядам кайтып келмес (А. Муўсавв). Жаксыныц жаты болмас,
жаманныц уяты болмас (нақыл). Болымсыз түри „емес* сөзиниц жәрдеми менен де жасалады: Ол сирә келер емес, козғалар еиес.
Келбетлик фейилдиц болымлы және болымсыз түрлери тилде өз ара биригип, жупласып та келеди: билинер-билинбес
лз, болар-болмас т.б. Рети келгенде олар субстантивлесип,
дтлықтыц орныка қолланылыўы да мүмкин: Жетер-жетпеске
ерме. Болар-болмасты гийне етпе. Мен инанар-инанбасымды
билмедим (Ә. Шамуратов).
■ Ар,-ер,-р, аффикси келбетлик фейнл тийкарынан келер
моҳәлди анлатады, сонлыктан оны келоетлик фейилдин келер
мәҳәли деп атайды. Онып колер мәҳәлди билдириўи әснресе
гәпте баянлаўыш ўазыйпасында келгенде анык көрннеди.
Үш бетте. бирлик, көплик санларда бетленеди, гәпте баянлаўыш функциясын атқарады. Бундай жағдайда -р,-ар,-ер,
аффиксли келбетлик фейиллер анықлык мейилге айланалы
(.Болжаўлы келер мэҳзлди' карац). Мысалы: Шеше, балан
да аман қелер, той да ислерсен. Тойында хызмет ислермиз.
Мардыйып та отырарсац („Эмиўдэрья'1). Журт күлер, қошщым
(К. Султанов).
1 90

ке
' ишине'< бнразлйры фейиллик мәнисчменен К М_-ЦУьи сөзлердиқ, мәннсинде де жумсалады. Ата-'
ўышлыҚ мәнисинде ж ум са.^ўщ у келбетлик фейнллер: Күн
жатдр
баТар’ оры,Л асар, бет ашар, айғабағар, кардг
, «Ч
5'о ^ ,Л^ Тг.ЛжК - ^ е'у«ддин-л*уғык аффиксли түри -а,-ц,-и
формалы ҳал фени ^ жалғанады. Болымсыз түри: алМайуу
рын, оерментуғь^ келип туратуғын, алатуғын. Өзиник этимо •
Л0П1Я.1ЫҚ шығ ^ СЬ1 бойынша-отуғйш, аффикси „турған* көме;.
ши ф ея н л ш ^ келип шыққан.1 Баратуғын, алмайтуғын сыяклы келае ^.,цик фейнллер бурынлары тилде ябара,турған“ , пал„
турған . ТүрИНде қолланылған, соц ала фонетикалық өзгернсьУ^^рап, бурынғы „турған* көмекши фейили „туғын* аффиксине
а лналған.
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде-шуғыи аффиксли келбетли..
* фейиллер ҳәзирги-келер мәҳәлди анлатады ҳәм гәпте көбннше аныклаўыш ўазыйпасында жумсалады. Мысаллар: Ертеь
исленетуғын жумысларды аныклайык. Шел шабатуғын машиналарды көрейик (яСовет Карақалпақстаны.-). Соныц менен катар -тугын аффикслн келбетлик фейил гэпте баянлаўыш ўазыйпасында да келе береди. Буны еситип мен бе туратуғын (Ә. Шамуратов). Жолбарыс... сескенетуғын емес
(сонда). Келбетлик фейил шығар, көринеди, кусаған сөзле])и меиен кОсарланып баянлаўыш болғанда, енди Оолатуғьш
болжаўлы ис-ҳәрекетти ацлатадыГ Соныц ушын оны баслық я
аўылкенес етип коятуғын шығар (К. Султанов). Еди көмекшн фейили менен днзбеклесип баянлаўыш ўазыйпасында келгенде өткен мәҳәлдеги ис-ҳәрекетти анлатады: Жумагүл гурсннип, уйқысыз шығатуғын еди (Т. Қайыпбергенов),
§ 95. Ҳ А Л

Ф ЕИИЛ

Фейилдин бул турин жасайтуғын негизги аффикслер: -п,ып, ип,-а,-е,-й\ -ғалы-гели, цалы-кели, ғанша.-генше
-цанша.-кенше. Усы аффикслер тийкар фейилге (II бет, бирлик сан буйрык мейилдин болымлы және болымсыз түрлерине) жалғанса, олардан ҳал фейнллер жасалады. Мысалы: сөйл е - сейлеп, сөйлей, сөйлегенше, сөйлегени (болымлы түрлери), умыттырма, умыттырмай, умыттырмағанша, келмегели.
Ҳал фейилдик коспа ҳәм ҳурама түрдеги тийкар фейиллерден
дереўи: дем*ал (қоспа тийкар фейил), дем алып, дем алғалы, дем алғанша, ғайрат сала басла (қурама тийкар фейил),
ғайрат сала баслап, ғайрат сала баслағалы. Нәтнйжеде ҳал

1

Ч Н. А. Баскаков. К а р а к а л п а к с к н й я з ы к , I I . М о с к в а . 1952, 4 2 9 -б е т
Д . С . Н а с ы р о в . К а р а к а л п а қ т и л и н д е к е л б е т л и к ф е й и л . Н е к и с , 1961 - ж .
116 -б е т .
191.
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»$сйиллер қурылысы бойынща жай, қоспа ҳәм курама түрлер.
ле, мәнисн боАынша болымлы және болымсыз түрлерде ушырасады. Сондай-ак олар жуп түрннде де, тэкнрарланған түр.
де де колланылады. Мысалы: квре-кере кесем боларсац, сөйлей-сөйлей шешен боларсац (халиқ нақилы). Жуп ҳал фей*
иллер: көре-биле, бәлип-жарып. Бир компоненти
болымлы
мәниде, екиншиси болымсыз мәни де келетуғын жуп ҳал фейнллер де ушырасады: Айтып-айтпай не қылайын.
Өзкннн фейнллнк кэсийетлерин саклаў менен ҳал фейилпер рэўишке усап гэпте пысыклаўыш, көбинше сын ҳәм ўакыт пысыклаўышлар функциясында келедк.
Ҳал фейнлдин негизги синтаксислик хызметлери ҳәм мәнилери:
1. Гәпте пысықлаўыш болып, фейил, агзанын ҳэрекет түжндеги сынын бнлднреди, г(алов?сораўына жуўап бередн:
Душпан күле кнрип, гүбирлене шыгады, Анламай сөйлеген
аўырмай өледи (нақыллар). Бәрҳә сын пысықлаўышемес, рети келгенде ўакыт пысықлаўыш хызметинде келип, қаш ан?
сораўына жуўап бериўи де мүмкин: Сенин жаксылығынды
өлгенше умытпайман.
2. Ҳал фейнлдин п.-а.-е.-й формалары даўамлы ҳәм даўамсыз мәнили курама фейнллер жасаўда барынша жийи коллапылады: окып шыкты, барып жүрдик, еге баслады, кетипкалды, кулай жааладын т.б. Бундай қурама фейиллерднн тийкаргы-жетекши компоненти—кемекшн фейил. Жәрдемшн компопенти фейнлдин қәлеген формасында турыўы мүмкнн: аўкатланып алыў, аўкатланып алганда, аўкатланып алсақт.б.
Мысалы: Ҳә демей-ақ жетип бардым. Ҳаўлыгып калдым
(Ә. Шамурапов).
3. Жай гәптин кенейтилген ағзаларын жасаўда, оны басқа
1гзалар менен байланыстырыўда ҳал фейил формалары коллалылады. Мысалы: Бүгинги үмнтнмди үзип, мылтығымды нйннме салып, қосык айтып, қайтып киятырман (Ә. Шамуратов).
Ҳал фейил сөйлеўде баска свзлерди өзине багындырып, олар
мепен бир сөз дизбегине биригеди (умитимди үзип,
ийниме салып).
4. Ҳал фейнл формалары бир неше жай гәплерди бир-бирнне байланыстырып, олардан оир коспа гәп жасайды. Коспа
гоптин алдынғы компонентн ҳал фейил формасында турады:
Кун к&териле, фермаға келдик (,Әмнўд»рья‘ ), Бундай ҳал фейнл конструкциялары (күн көтериле) бағынынқы гәп деп каралады.
Бир коспа гәп ишинде еки үш ҳәм гейде оннан да көбирек
багынынкы гәплер ҳал фейил формасында турып, қатар калиўи мүмкин: Жыл қолайсыз келип, көл-дәрьянын ернеги қатып, терен айдынлардын бети қаймақласады да турады. Биреўлер аў салып, биреулер нәретесин орналастырып, тагы бнреўлер ат жыдымды сүйретнп, балыктын қызыгы ыенен қас
карайғанын да сезген жоқ (Д. Султанов).
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Демек, ҳал фейвл формалары сейлеўле сезлердк, геплер*
ди бир-бнрине байланыстырып, коспа фейнллер ҳәм қоспа
гәплер жасаўда әҳмнйети огада уллы.
Аффикслер арқалы жасалыўына қөрай ҳал фейил төрт түрге бөлинеди.
1. -л.-а/л.-ая аффиксля ҳал фейил. Бетлик формалар жалғаныў менен -п аффиксли ҳал фейил, анықлык мейилдин өткен мәҳәлин жасаўда оған база болады; болып-ты, көрмеймиз, байқамап-пан, айтпап-сан, абайлап қалмап-сыз. Мысалы: Ат болыпты Мнянкелдин тайлары. („Алпамыс*). ғТап,
жапи усаган кейнн-д сеснне питкен тийкар фейнллерге -п аффиксн жалғанғанда, тийкар фейилднқ-л сесн алмасып айтылады
ҳәм солай жазылады: тап-тайыпты, жап-жаўыпты. Егер кейннп1 кемекши фейил даўыслыдан басланса қоспа фейнллерде
ҳал фейилдин -л аффнкси свйлеўде б сесине усап айтылады.
таўып алды (жазылыўы) -таўыбалды (сойлениўи).
Ҳал фейилдин*л аффиксли түри өткен мәҳәлге байланыслы
ҳәрекетти ақгатады, сол себептен оны ҳал фейилдин өткеи
мэҳол формасы деп атайды. Сораў гәптиц баянлаўышы болып
иеледн (сораў жанапайы менен) ондай жағдайда ол өткен
мәҳәлди анлатады: Балалар келип пе? Бағыньщкы гәптиц ба51нлаўышы болып келгенде, бас гәптнн баянлаўышынан бурын,
болған я бурын болатуғын салыстырмалы өткен мәҳәлди анлатады: Күн жылып, кар ериди.—Күн жылып, қар ерийди.
Ҳал фейил-баянлаўыш (жылып) бас гәплерине байланыслы
салысгырмалы өткен мәҳәлди анлатады.
2. -а>-е,-а, аффиксли ҳал фейнл қарақалпақ тилипде, әдетте, хабар мәнили жай гәптин баяилаўышы ўазыйпасында қолланылмайды. Бирак бағыкыцқы гәптин баянлаўышы болып
келиуи ыүмкин. Мысалы: Күн шыға, маллар өриске кетти.
Сораў жанапайы мепен бирге қелген жағдайда кебимше сол
гептиц баянлаўышы ретинде қолланылады: Ертец той баслана ма? Гүрес бола ма?.
Ҳал фейнлдин -а ,-е ,-и , аффиксли түрии аныклық мейплдин
ҳәзирги-келер мәҳәлии жасаўда база болады: Мысалы; Жүзеди, таный-ды, табыла-ды, жүре-миз, иркилмей-сиз. Тятар,
башқурт тиллеринде -а ,-е ,-й аффиксли фейиллер анықлык
мейнллсрдин ҳазирги келер мәҳәл мәннсинде бетлнк формасыз
қоллаиылады (111 бетте). Салыстырын: табылады (1 арақалпак*
ша) табыла (татарша).
3.
-Ғалы-гели, қалы-кели, аффикслп ҳал фейнлге, әдстте
бетлик формалар жалғанбайды, Сонлықтан бул ҳал фейнлдин
взгермейтуғын, бетленбейтуғып бир түри, буидай ҳал фейнллер көбинше бағынынкы гдптиц баянлаўышы болып келеди,
бас гәптеги фейил баянлаўыштан бурын болган салыстырмалы
откен моҳәл түриндеги ҳәрекетти ацлатады. Мьгсаллар: Хүкимет орнағалы, ол күнлер умыт болып кетти (/(. Султанов)
Баласы армняға кеткели, ана тыным таппады (К. Су*тгмнов;
13—879
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0#йлеўде-*алм формали ҳал фейил конструкпчясы кенейтнлгеи агза болып та келеди: Колхозға киргели оиын турмысы
дүзелди (к . Султанов). Казак ҳәы өзбек тиллеринде ғалы,гели формалы ҳал фейил максетлик ыәни де аилптоды. Казак
тнлннен мысал: Ағайлар шөп шапқалы қырға кетти.1 Өзбек
тнлннен мысалы: Уни кургали тез-тез келиб
тураман?
Бул гәплсрдеги „шшкалы* ,кургалн* ҳал фейнллершшн ыәннсн каракалпакша шабыў ушын, хөриў ушын атаўыш фейнллери аркалы бериледн. Каракалпак тлнняе-ғалы,-гела, аффнксли ҳал фейил максетлнк мәииде колланылмайды. тек
болғакы ўакытлык маниде келеди.
4.
-ғанша-генше, -қанша-кенте, аффнкслн ҳал фейнллер де бетленбейди, сонлыктан бул да ҳал фейиллердин өзгеркейтуғын түри, сейлеўде бундай ҳал фейил түри жай гәпте
пысыклаўыш, коспа гәпте багыпыккы гәптин баянлаўышы ўазыйпаларында жумсалады. 1. Өзимнеи команда болганша, аты<-ға болмайды. 2. Күн баткапша, сыйырға суўшнпш орыпәкелднм (Ә. Шамугатсв). 3. Әкен м^рап болғанша, жернц ой
болсвгн-(нақыл) 4. Сеии көргенше асығып жүрдик, (Н. Султанов). Ҳал фейнлмт-ғанша-генше, сф<5 икслн турн бноде
салыстырма мәнили ҳэрекетти (3-мысал) бирде ҳәр қынлы
уакытлық мәиилердеги ҳәрекетлерди анлатады (1, 2,4 мысаллар).
§ 93. Ҳ $ Р Е К Е Т МӘНИСИН БНЛДИРИЎШИ ТУРАҚЛЫ
ДНЗБЕКЛЕР

Көпшилик ҳәрекетлик уғымлар тилде дара коспа ҳәм курама фейиллер аркалы бернледи. Усыиыц менеи катар айырым
ләрекетлик уғымлар әдебий тилде тураклы сөз днзбеклеринин
жэрдемн менен де бернледи. Мысалы: Бизлер ишек-силемнз
катып отыр едик (Ә. Шамуратов).
Ҳәрекетти ацлатыўшы түраклы сөз дизбеклерн кемииде
екн компоненттен куралады. ҳәм барлык компонетлери косылып, бир ҳәрекетлик уғымды анлатады. Аўызга швп өлшеў,
пәй:*к бблыў, үннне суў куўылыў, сазайын тартыў, омыраў
какты етиў, кағабердн етиў, аўызды какпалаў, түйени түги
иенен жутыў, кызыл кегнрдек болыў, ускини куйылыў, шек
келтириў, суў!а кетиў, төбе шашы тик турыў, еки көзи терт
болыў, жолы болып калыў т. б.
Кэдимги фейнл сөзлер сыяқлы, тураклы днзбеклериндекэ*
леген фейнл формасында турыўы мүмкин. Мысалы: омыраў
какты еткен (келбетлик 'фейил), омыраў какты етсе (шарт
мсйил). Сендай-ак олар көмекши фейиллер ыенен бирге келнп, даўамлы ҳәм даўамсыз ҳэрекетти анлатыўы мүмкиг'
»

И. Ғ. Мамвноа. Квэкргн казах тнли. етнствк. 95-бет.
Ҳоэнргн уабек адабнй ткли, 1 кксы. 332-бст.
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ишех-с1мгсн кагты-ншек силесн кагып отырлы (даўимлы
феаил), ншек-силеси катып калды. (даўамсыз фейил). Кулласы. ҳәрекетти билдириўши тураклы сөз днзбеклерине фепилдиц барлык кәсийетлери тэн болады.
Слмтакснстлик планда ҳәрекег мәнили тураклы сөз дизбеклери кеше компонентген куралмасын, гәпте бир ағза болып
келели, олар көбннше баянлаўыш хызметин аткарады. Мысалы: Ҳаял деғеи жуўҳа болады, кәпелимде аўзына шөп өлшстнп алма (7'. Найыпбергеное). Бул тапсырма оған ушан тециз
бмлып керинип, салысы суўға кетип атыр (Т. Кайыпбергенов).
Доўжанов пенен Тилемнс кызыл кегирдек болып атыр.
(К. Султанов). Ҳәрекет мэнили тураклы сөз дизбеклерн баяилаўыш функцнясын аткарыў менен бирге гәпте пысыклаўы)'1
т. 'б.ағзалар функцнясында келе бериўи мумкин, бул олардыкаидаП грамматикалық формада турыўында және гәптеги ориында байланыслы: Тәжим мурттыи келгенин көргенде төбе
шашы тнк турып.кетип калмакшы болды (Т. Қайыпбергенов).
Төбе шашы тик турып—сын пысыклаўыш. Үскини куйылыи
отырыў—баслзўыш.
Коспа фейил менен ҳарекет мәнилн тураклы сөз дизбекле рикнц улыўма уксаслық ҳэм айырмашылық жаклары бар,
Олардыц екеўи де, әдетте, атлык, келбетлик яки баска агаўыш сөзлердиц қатнасы менен жасалады, екеўн де ҳәрекетлнк
уғымларды анлатады: косык айтыў, жаксы көрнў, (қоспл
фейпллер) ҳурреси ушыў, кирпиги айкаспай шығыў, жаны
ушып кетпў (турақлы дизбеклер). Бундай тураклы дизбеклердиц коспа фейилдеп айырмасы, тнлде узак дәўнрлерден
беру.ан коллапыла келе, тураклы диэбеклерднц компонентлери
яки олардын биреўи өзлернпин дәслепки лексикалык мәнисинен баска мэниде коллакылып кеткен. Мәселен, салысы суўға
кетип отыр, дизбегиннц төрт компоненти косылып „қапаланыў* мэнисине уқсас бир ҳәрекетти анлатады. Турақлы днзбеклерден акласылатуғыи ис-ҳәрекетлерди көп жағдайда бир
фейнл свз бенеп анлатыў мумкин емес, олар—ҳәрекет манисин
анлатыўда айрыкша бир тнл куралы. Мысалы: жан ишине от
тусти, зэррсси қалмады, урқанаты ушты т. '
VII.

РӘЎИШ

§ 97. УЛЬ!ЎМА ТҮСКНИК.

Рәўншлер—кандай да бир процесстнн белгнснн, ҳлрекеттнн белгисин, ямаса белгннии белгнснн билдиретугкн сьз шакабы.
Олар көпшилнк ўакитта фейнл сөзлерге байланыслы келнп,
ҳарекеттин себеп—мақсетин, қалай, кашан, кайерде болажағын анлагып келеди.
19!
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Мысалы: Бир майданнан автсбустын иши адамға лыққа
то.тьит қалды. Мен жанадан иингвн жолаўшыларға көз жуўырта басладым. Бираз ўақыт үнсиз отырдык. Гәпти касымдағы кекшир езинен-взн-ак баслады,
—Асыкканда, атлаған адымық кейинге кеткендей болады
екек...
—Шеше, усынша зымыраған машинада баратырсацыз да
кеулнииз кеншимей отыр ма?—деп күлимсиредим. (Қамборова Н.).
Раўишлер келбеглик, атлық ҳәм басқа рәўишлердпн, белгнлерин де көрсете алады:
Күтз бир әҳмийетлн ис пигкерип келген кисидей және
азырак дем алдым. ( А Шамуратов).
Коразжан, сен дым бийик саз даўысқа саласац! {Ц. Айт,муратов).
Көпшилик илимпазлар рәўиштн өз алдына бөлек сөз шакабы сыпатында ажыратыўдын қыйын екенин көрсетедн. Өйткени, рәўиш топарына киргизетуғын сөзлердин биргелкп ечеслигн, рәўиштиқ ҳәмме түрлерик ео ншине камтыйтуғын бнрден-бир парадигманыи ҳәм семактиканыа критерийдин жоклығы, және де рәўиштин ҳәмме типлерин бир синтакспслик
категория катарыка киргизпў мумкин емеслиги көп ғана кыйыншылық туўдырды.
Рәўиш категориясы ишицде бнр-биринен мәниси жағынаи
да, функциясы жагыиан да әдеўир парықланағугын тийкйргь»
екн типти ажыратыўга болады: сапалыц рэўишлер ҳәм о:гағоайдык рәўишлер.
Сапалық рәўишлер өзиниқ семантикасы, хызмети жағынэн
келбетликке жакын болып, ис-ҳәрекеттин ямаса белгпнш;
пшки сапалық көрннисин айқынлап келеди.
М ы салы :

Д у н ь я д а З и й ў а р д е к дәртли к и ш и й ок,
Б н й д әр т л и н и ц буны н билен нш и й о к ,
Я л ғ а я ш ы д а з ә р р е к&ннл х о ш ы н о к ,
М э з и т ы к ы р -т ы к ы р т и л и б о л м а с а . (Эжиниях),

Бул мысалда рәўишлер әныклаўышлық хызмет аткәрып
тур. Рэўиш келбетлик қусап дәреже категориясына ийе:
ерте.ертерек-жүдә ерте; Бул да ис-ҳәрекеттин, белгинннбелгилерии билдире алады. Мысалы: Көп сөз ешекке жүк. Кеп
жасаған билмейдн, көпти керген биледи (нақылдар).
Жяғдайлык рәўишлер ис-ҳәрекеттин орывланыўынын сырткы шәрт шараятын бнлдирип, процесстин ўақыт,аралык, себеп,
мақсетлик катвасларын айкынлап келедн,
М ы салы :

О н д а б әҳ зр е д е , он д а ж аз ед н ,
Б и зл ер ди йдарласты к екв м әр теб е,
Б аск аи кәден лери ц ж и луа— наз еди ,
Л е я и н бендени ки ы у д а м к а м т ә и е ( У ,
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Х ож анввйрову

Бул мысалдағы рәўишлер пысықлаўыш ўазыПпасында тур.
Рәўнш өэгермейтуғын сөз шақабы. Олар, тек дәреже формаларын есапқа алмағанда, я фейил кусап өзиниц парадигматикалық ишкя снстемасына ийе емес ҳәм кандай формада
шекленнп қалған болса сол формада такр лексикалық бирлик
сыпатында қолланыла бередн, өйткенн, рәўиш өз ишине төркинн, формасы түрли-түрлн сөз шақапларына тийисли ҳәм
олар менен тығыз байланыслы ҳәр қыйлы лексикалық катламларды қамтыйды, атлықтан: күни-түни, ақшалай, тосыннан, демде, кешқурын, көзбе-көэ; келбетликтен: аман-есен
шалт, абайсызда, тоқтаўсыз, жортаға, жана ғана, жападанжалғыз, ашықтан-ашық; санлықгак: Оирден, Онрге, жарымжарты, мын сан, бирме-бир; алмасықтан: —олай, булай, сонша, бунша, пүткиллей анда-санда; фейилден: аса, билегөре,
ҳармай-талмай, тынбдстан, қайта, бара-бара; ҳәм басқа дизбеклерден:—ҳэ демей-ақ, өгдим
азарда,
өйер-бүйерде.
билқастан, қалай болса солай, бнр кун болмаса бир күни
ҳәм т, б.
Мине усы процессти, яғный басқа сөз шақабы сөзлерини::
рәўишлесиўин күнк бүгингедейннкөриўге болады: минутына.
секундына, актив (ислейди) ҳәм т. б.
Рәўншлердиқ басым көпшилиги мәлкм бир сннтаксислкь
хызмет әтнрапында жийи колланылыўдыц арқасында токтпсып, консервацияланыс, өзлериниц әзел бастағы мәниликшегберинен кем-кем алыслаў аркалы аўысып келген лексакалык
бирликлер есабынан толыктырылған сезлер. Және де, бул
аўыскан сөзлердиқ дәслепки конкрет мэнилерн әдеўир улыўмаласып бир пүтин тутас бирликке ямаса турақлы дизбекк'.7
айлана баслаған.
Мысалы: I. Биз жолдас болғалы Сизиндей досқа. Бәрл
бирдей болды жер меиен аспан (Д. Цабылов).
2. Хайтта, мерекеде жигит жыйылса, күнн-түни бирдей
тамаша болса (Әжинияз),
3 , Кы П ы ннш ! кы йы ны н б а с т а н к еш и ри л,
Т а л а й таў-төбени геўлеп к ө ш т р н п (Л. Дабылов).
4. Б а л а н ы ж а с т а н , к е л и н л и б а с т а н [н&^ыл).

Бул келтнрилген биринши мысаллардағы сөзлер (бирдей.
бастан) өзлеринич түпкиликли мәнилерде қолланылып турса, ал екиншилери жана рэўишлик мәниде қолланылып тур.
Келтирилген мысаллардын көпшилнгпнен рәўишлеске>сөзлсрднн ссплнк, тартым жалғаўларыцық бир формасындс
ямаса басқа да кандай да бир формада токтасқанлығын бай’
қаймыз. Бирақ, гейдекөрсеткишлерснз-ақ сөзлеррәўншлеседи
Мысалы: Жер айдасан гүз айда, гүз айдамасан жүз айдг
(нақыл). Ахыр бир абрайсыз етер өзиндн, өлтир көк ийтиндг
Дүйсен қәндекли (Әжинияз), Бундай процесслер көбинш<.
ўақыт, аралықты билдиретуғын сөзлерде ушырасады.

т
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Рәўнш сөз шакабы сыпатында едеге шекем кәлиплеснў
процессинде ҳәм тыянаҳлы бнр морфология—синтаксиелик
көрсеткишлерине толык ийе болып жетилискен жоқ. Бул
жағдай өз-ара төркинлес атлык, келбетлик, рәўишлердин бир*
бнрннен бирогала дифференцияланып кәлнплеспегенлнгкнен
болыў керек. Бул процесс ҳәмме туркнй тиллерине кец
кубылыс, әсиресе ол сапалық мәнилерди бнлдиретуғын сөзлер
топарында көп ушырасады. Оларднц конкрет мәннлерн тек
контекетте ғанс белгили болады. Мысалы: Кун жыллы, жыллы кийим, жыллы сөйлейди. Қайырлы кеш! Кеш бәҳәр, кеш
келдик. Сонын ушында базьг бнр сезлердн рәўиш сөз шақабына киргизерде олардын кандай жағдайларда, қайсы сезлер
менен байланысқа түсе алатуғынлығына, сол сезлер мекен
дизебеклесип қолланылыўынын жнйилнгнне ҳәм де лексика—
грамматикалық белгилерине нәзер тасланады.
Мысалы: вКөйлекшен* сөзин алып қарайык, ол атлыктан
жасалған. .Көйлекшеқ бала* деп гейде айтпасак, көпшилнгнде „көйлекшен жүрме“ , „квйлекшеншықяа*. „көйлекшен отыр“
деймиз. Сол себепли де бул сөзди көпшилнк изертлеўшилер
рәўиш қатарына жаткарады.
Солай етип, рәўнш дегеннмиз составы ҳәр қыйлы сөз
шақапларынан жыйналып, ҳешқандай катнаслық аффнкслерин
^кабыл алмайтуғын, формасыжағынан шекленген, тек ис-ҳәрекеттац белгнсин ямаса белгинин белгисин бнлднриў ушын
бир категорияға топланған өзгермейтуғын сөз шақабы.
§96. РӘЎИШЛЕРДИН ДҮЗИЛНСИ ҲӘМ СОСТАВЫ

Рәўишлер өзлеринин составыиа қарай дара ҳэм қоспа
раўншлер болып еки группага бөлянеди:
1.
Даоа раўишлер. Бнр сөзден ғана туратуғын рәўишлерге дара рәўишлер делинеди. Олар қурылысы жагынап, өз
ыаубетннде, тағы да еки топарға болинеди: тийкар рәўишлер
ҳәм дөренои рзўишлер.
а)
Тийкар рәўишлер. Тилимиздинтарнйхый раўажланыў процессннде мәлим бир сөз шакапларынан ажыралып шықкан,
ҳазирги ўакта морфологяялык таллаўға онша келмейтугын
сөзлерге тийкар рэўишлер делннеди. Олардын морфемалық
структурасы тек этнмологиялык тексериўлер аркалы ғана
түсиндириледи. Ен, енди. әдеп, эўел, ары, бери, б^£^н, былтыр, дэслеп, шапшан, шалт, жылдам, жудә, ҳэзир, еле,
кейнн. ерте, кеш, дым, оғада, аса, күтэ аз, көп, тосыннан,
юсаттан, және, жол- (жөнекей), орасан, эбден, оғыры,
наятый, әдеўнр, зэрре, сэл (аэл), ҳәдден, бирге, бирде, бирден, зорға, сирә, әсте, илгери, жокары, алға, бағана, удайыаншек, ылғый, туўел.^ез, нағыэ, әдейи^-евтел, жорта, (ға,)
мэзи, ешейин, гнл (е^^дәрҳал, дэрриў, кәпелимде, желбе1ЯВ
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гей, озал, ҳэргиз, иутлац, ҳасла, тағы, жедел, барҳама,
биротала ҳәмт. б.
Бундай свзлер тилимйзде онша көп емес. Олардыч ҳәр*
кайсы өзинин узақ фонетикалык, лексика—семантикалык
грамматикалык раўажланыў тарийхына ийе. Гейпараларынын
генетикалық төркнни жақсы нзертленген болса, гейпаралары*
ники толық изертленбеген ямасапүткиллейбелгиснз. Мысалы:
„бнрге* рэўишинин этиыологиясы анык усағаи: барыс сепли*
гиндегн „бир", Бирак онык этимологиясына нәзер тасласан
„зорға—зор-ык-қа* сыяқлы «бирге—бир-ик-ке„ фейил формасыиан келип шыкканын көремиз. Және бир неше мысал алайык: былтыр—бир йыл-дыр, ешейин—әнчайий—укчайин у
+н (л) чэ-йин, жэне (йзка) йан—ески түрик тилииде ,иан’
Кайтыў фейилине синонимлессөз болған. Фейил тү'бнрине ҳа.;
фәйилдиц , а ‘ аффиксн косылыўы аркалы „яие* (иана) пайдг
болған. Кейинирек „яна* сөзи „кайта“ сөзиндей пүткллле;
рәўншке өтип кеткен. Кейин кэд-ин: енди ем+ти „м“ даўыс
сыз ,т —д“ алдында толық болмаган регрессив ассимиляцияға ушырап, ,н “ сестние өткен ҳәм „т* вда ға айналған*.
Тийкарғы рәўишлердип бир бөлеги қаракалпак тилинс
басқа тиллерде сейлеўши халыклер мекен тығыз кары>'
катнас жасаўдыц аркасында келип кирген сезлер: Дәрҳал.
пияда, бәрҳама, әсте, ҳэмийше, ҳэргиз, дэрриў —парсы,
тилннен; ҳәзир, мудамы, мутлак, ҳасла, базы, нукул, жүдә—
араб тнлинен кирген.
б)
Дөренди рәўишлер: ҳәр кыйлы саз шакапларынан рэўиш жасаўшы арнаўлы аффнкслер жалғаныўы аркалы пайда
болған ямаса сөзлердин барыс, шығыс орын сепликлерннде
ҳәм фейиллердин ҳал фейил формаларында шеклепип қатып
қалыўы нәгийжесннде рәўншлескен сөзлерге дөренди рэўншлер делинедн: қаракалпақи(а, мәртлерше, қуралай, токН|>
лап, соншама, рухсатсыз, астыртын, ҳәкисине, наҳактан,
биймәлел, көптен, көтере, кайта, күтилмегенде, аяағурлым
ғапылда, бирдей (ине) ҳәм т. б.
2.
Қ о с п а р ә ў и ш . Курама еки ямаса оннаи да артык сөзлердин дизбеклерннен биригиўинен, жупласыўынан м<асалғак
бир топар рәўишлерге қоспа рәўншлер делинеди. Коспа рәуишлер мынадай түрлерге бөлииеди;
а) Бириккен рәўишлер: 4утин, быйыл, күндиз, барқулла,
бнлегөре, етбетинен, түнэўгүни ҳәм т. б.
б) Составлы рәўишлер: бирталай, кескин түрде, бес бетер,
ҳәдден тыс, ана кэрада, так ерте, тез арада, өз бойын1
ҳәм т. б.

С , Фузаило». Аз»ляй равишлар ҳакида.—Научвые труды
языкозваиие, вып. 260. 182—бег

ТашГУ,
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Жуп рәўишлер: коярда-қоймай, арлы-берли, ушты-күй.
ди, өлип-талып, жекпе-жек, ық-жынсыз, сәл-пәл, азын«ўлақ, ҳәм т. б.
г). Фразеологиялық бир^иклер: күнннн бир кунинде, қаерде болмасын, ҳә демей атырып ҳәм т. б,
Коспа рэўишлердин составы ҳәр кыйлы ҳэм ҳэр түрли
жоллар менен жасалады. Толығырак оны рәўншлерднқ жасалыўында қараймыз.
в)

§99. РӘЎИШЛЕРДИН МӘНИЛИК ТҮРЛЕРИ

Рәўишлерднн бәри бир лексика—грамматнкалық категорияға жатканы менен олар арасында бнр қанша мәнилик айырмашылыклар сезилип тур.
Мысалы: кеше, түнәўгуни, оер-буерде, билкастан кусаған
сөзлер ис—ҳәрекеттнц тек ўакыт ҳәм аралыкка байланыслы
қатнасларын ямаса сырткы көринисин ғана көрсететуғын болса, тез, дәрҳал, жудә, бираз, сонша рәўишлери ис—ҳәрекеттин, белгинин, муғдар сапалык өзгешеликлерин, сыпатын билдирип келеди. Сол себеплн рәўишлер үлкен 2 топқа бөлинеди: сапалык рәўишлер ҳәы жағдайлык рэўишлер.
§100.

САПАЛЫК РӘЎИШЛЕР

Ҳәрекет—кыймылдын, белгинин сапалык кәсийетин, сыпатын көрсетип келетуғын сөзлерге сапалық рәўишлер делинеди. Бул топарға сын рәўиши менен муғдар дәреже рәўишлери
киреди.
§101. СЫН РӘЎИШИ

Ис—ҳәрекеттин кай тәризде иске асыў усылын, калай ҳәм
қандай жағдайда орынлаўин көрсетнп, цалай? қэйтип? ца&
тғризде? кусаған сораўларға жуўап беретуғын сөзлергесын
рәўиш делинеди. Мысалы: Ҳәммеси фронт ушын деп аянбай
хызмет иследи (газетадан). Қырмызы таўларды нық тутып,
беккем (И. Юсупов). Сонда Өмирбек:—койсана, Ережеп, тентеклнкти, елмей бересен бе сен тенгени, өлнп зордан алдын
ғой мыц текге,—депти (аўыз еки халық творкествосы). Себеби ҳәр адымымыз жанаша, кызығаман куўанаман балаша,
(Т. Жумамуратов). Мэнзилге кетсекте пайыў пияда, кел,
гәўекел ҳак ннйетке бердим кол (С. Хожаниязов). Яр касын
какса таўланып, Зийўар айтар күйип-жаньш, өз-езинен отка
гүсер (Әжанчяз). Гүэги, кыскы жумысларды барынша тезен
жайдырайық (газетадан). Келтирилген мысаллардағы рәўишлер бирде ҳәрекет аткарыўшы субьекттин кейпнн (балаша,
яянбай) билдирсе, бирде ис—ҳәрекеттин нслениў пәтин (тез)
бнлдиреди, ямаса кандай тақлеттебежерилгенликлерин
пияда, өз—езинен, зордан) көрсетнп тур.
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Сын рәўишлер өэиниц колланыў жийилигине карағанда да,
саны жағынан да айрықша бнр группа. Олар кебинесе фейил
сезлери, онын ҳәркыйлы формалары менен байланыска түснп,
морфологнялық составы жағынан рәўиштин түрли катламын
өз ншнне алады:, эсте, тез, жылдам, олай, Оулай, шарта, кайта, пияда, емески, жаяў, биймэлел, булжытпай, заглай, наҳактан, шетинен, каҳарманларша, тосыннан, бийкар, жедел,
мэзи, шийкилей, онаша, аман, дәррнў, дэрҳал, мәжбүрий, аэлап, жөнлеп, зорға, бирге, бирден, ҳалынша, керегиншс, мейлинше, өзинше, сеспей, көйлекшен, өнменинен, жүрнсинек,
кәпелнмде, әсте акырын, емнн-еркин, купыя, сөйте-сөйте,
рети менен, еплеп-сеплеп, шыны менен-ак, аўыэеки, өрлиғырлы, арлы-берли, иэбе-из, бир аўыздан, гезекпе-гезек.
алма-гезек, дара-дара, астан-кестен, тым-тыракай, ғаз-катар, олпылы-солпылы, ишпей-жемей, болар-болмас, өзикайттыдан, бнр жағадан бас шығарып ҳәм. т. б.
Бул топардьщ ишинде қоспа рәўишлердич көп түрлерин
ушыратыўға болады.
Рәўнштик бул түри тыянаклы болып, тек субстантквлес*
кенде ғана (өличнен басқанық тези жақсы) катнаслык аф*
фнкслерин қабыллайды.
§102.

МУҒДАР ДӘРЕЖЕ РӘЎИШИ.

Ис ҳәрекеттин, белгинин сапалык өзгешелигин көрсетип,
олардын күшейиў я кемейиў дәрежесин, абстракт мөлшернн
анлатып, цалай? қанша? қай дәрежеде? усаған сораўларға
жуўап беретуғын сөзлерге муғдар дәреже рәўнши делннеди.
Мысалы: бир сөзден қалсац .ҳа ў 11 деме, сәл нәрсенп даў
деме (Т. Жумамуратов). Усыпдай тегаран капалансам, есиме
Әўез түседи (С. Хожаниязов). Ким менен кимниц иси бар,
баэарда мынсан кисн бар, ҳәрким өз таиигааина солем береди (нақыл). Сени кврсем болур көнилим күтә шад, жәҳәнниқ жабиридан болурман азат (Әжинияз). Сэл-пэл қыясалсан ышкы соқпағыи, айралық отына жағарда кетер (И.
Юсупов). Миршаҳардиқ патшасы урысларда укыплы шаккан
екеи, дүньяға тойымы жоқ нәпсин әбден ашқаи екеи (ертек).
Усынша халык шыдай алмай салыкка, өскен жерди таслат
көшти балыкқа (Омар). Бурынгыдан бес бетер басында камшы ойиады.(<4. дабылов), Соншалык басымнын гаўлап аўырганына карамастан, көзден жастын сорғалаўы менен тахтайымнан сабағымды излей басладым (А . Шамуратов).
Келтирилген мысаллардағы рәўншлер гэплерде ҳәркыйлы
мэнилик хыэметлер атқарып тур. „Күтә, бес бетер“ сөзлери
ҳәрекет—кыймылдын, нәрсеннц белгискн ныгайтып, кушейтип
келсе, „сзл" ,тегерац“, ,сәл-пәл“ рэўишлери керисинше,
оларды кемситип келеди. Ал „көп“, ,аз“, »усынша“, .соншалық“ рәўншлери нс ҳәрекет, белгинин анык муғдарын бил201
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дврип тур. Бул рәўиштер өзинин сан жағынаназлығынакарамастан экспрессив, кызғын гәплерде жийн колланылатуғын
группа, олар мыналар: жүдә, дым, оғыры, аса, буншама,
эбдеи, ҳэдден, тыс, оғада, наятый, күтә, әдеўир, недәўир,
анағурлым, солғурлым, жийи, әжайып, бнрталай, көп, мық
-саи, талай, гилен, барыкша, сонша, усыншама, буншама,
буншелли, соншелли, сондай, мол-молакай, кыялдай,
зәрре, сэл, сәл-пәл, питегене, тегеран, шамасы, азмаз, азғана, лзы-кем, азғантай, бираэ, бнрен-саран, бирлн-ярым,
бнр.чатар, бирсыпыра, кирттай, бес бетер, мүмкин болғанша
т. б. Муғдар дәреже рәўишлеринин ишинде бирқатарларыи
атап алтканда: ен, жүдә, күтә, дым, оғада, ҳэдден тыскары
ҳәм т. б. күшейткиш рәўишлери делинеди де; сэл, зәрре, тегеран, азмаз, кыялдай, пнтегенгай, сәл-пэл рэўишлери кемейткиш рәўишлер делинеди.
Муғдар дәреже рәўишлеринин гейпаралары сөз жасаўшы
аффикслер кабыл алса да өзиниц рәўишлик мәнисинен шығып
кетпейди. Сонша—соншама—соншалык—соншелли. Олартек
субстантивлескенде ғана катнасық аффикслерии кабыл влыўы
мүмкнн.
§103 ЖАҒДАЙЛЬ'К РӘЎИШЛЕР

Ис- ҳәрекеттич ўақыт ҳәм аралыкқа қатнаслы сырткы
сыпатын ямаса жағдайдыц сыртқы себеплик белгнлерин көрсетип келстуғын сөзлерге жағдайлык рәўишлер делинеди.
Бул топарға ўакыт, орын ҳәм себеп-максет рәўишлери жатаДЫ,

§104. ЎАКЫ Т РӘЎИШИ

Ис-ҳәрекеттиц орынланыў ўақтын анықлап ямаса белгнленгеи ўақытқа байланыслы жағдайын көрсетип кашан? кашаннан бери? қашанға шекем? кайсы ўакытта? деген сораўларға жуўап берип келетуғын сәзлерге ўакыг рэўнши делинедн.
Мысалы: Душпаннан ҳешўакыт алма аманат, көтерерсен
акырында жа.пан ат (Бердақ). Бара-бара удетти, жолдан
шығып Нуратдийин {Өтеш). Қарақалпақ көре а.:май ҳешўакта жарык, удайына болып келди келгинди (Очар). Қыста
қатқан кара муз бэҳэр мәўсими келгенде бнр күнде ернйди
(нақыл). Бирде айтарсан сүйгеннен, бирде айтарсан күйгеннен (нақыл.) Багыр енди сол мәҳэл тулпарға камшы салады.
( . Курбанбек“). Ашкөзлик ертели-кеш әкеледи бәлеге баслап
(Д. Айтмуратов.) Сэскеде де, түсте де, азанда да, кеште
де, куўанбакта еситкен кецседе де, уйде де (Рамбергеч). Мен
жана бир майданлыкта сизин консыцызға келип едим. (Ә .
1эжимуратое).
Келтирилген мысаллардағы ўақыт рәўиши мәниснндегн
202
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сөзлер ис-ҳәрекеттиц орынланыўындағы ҳдркыйлы ўақытлык
моментлерди конкретлестирип, сол мәҳәл—ис-ҳәрекеттин баска бир ҳәрекет қыймылыныц бир ўакта жүзеге асканын,
жана бир майданлыцта—ис*ҳәрекеттин баска бир ис-ҳэрекеттен сәл ертеввк болғанын анлатады; удайына, бара-бара—исҳәрекеттин тураклылығын, даўамлылығын көрсетип тур ҳәм
т. б.
Бул топа^ға жататуғын сөзлер сан жағыиан ен көп, жасалыўы жағынан өннмли ҳәм жийи қолланылатуғын рәўишлерден болын есапланады.
Бул рәўишлерди ўакытлык мәнилерди билдириўине карай
мынандай шәртли түрлерге бөлиўге болады: а) ис-ҳәрекет*
тин сөйлесиў пайтына байланыслы ўақыгты көрсетиўши рәўишлер: жана, ҳэзир, демде, ҳәзнрше, әпсэтте, ҳә дегенше,
еиди, бүгин, азанда, кеше, так каранғысында, ярым акшамда, бир майданлыкта, бағана, алды бурын ҳәм т. б.
б) нс—ҳэрекеттнн белгили бир ўақыт ишинде ямаса ўакытқа дейин питер-пнтпеслигин керсетиўщи рәўишлер: бурын,
былтыр, быйыл, кейин, сон, күкдиз, баяғыда, түнэўгүни,
әўели, жакында, ертели-кеш, кунлерде бир күн.
в) ис— ҳәрекеттин даўамлылығын көрсетиўши рәўишлер:
еле, бэрҳама удайы (ка), мудамы, кашан көрсен, ҳэргиз,
ҳешўакытта, ҳәмнйше, бурыннан сонғылай ҳәм т. б.
г) ис—ҳәрекеттин кайталаныў ўактын көрсетиўши рәў*
ишлер: бнрде, базда, екиленши, ара-тура ҳэрдайым, андасанда, ўактын -тектин, ретинде ҳәм т. б.
Уакыт рәўиши (тек гейпаралары. болмаса) қатнасык ҳэм
сөз жасаўшы аффикслерди кабыл алмайды, кабылалса да рэ*
ўншлер шенберинен шығып кетпейди. ертеде, удайына, ҳэрўакта, ҳәзирше, былайша ҳэм т. б.
§105. ОРЫН РӘЎИШИ

Ис-ҳәрекеттин әмелге асыў орнын, бағыт—бағдарын кер*
сетип, кайда? қайерде? каяктан? кусаған сораўларға ж/ўап
берип келетугын сөзлерге орын рәўиши делинеди.
Мысалы: яӨлә~-пайданын астында, Өмирбек1*—депти, астында жатып бир кап карыннын (И. Юсупов). Алға ҳағла,
ашық жолын, Хорезм (Ж . Айиурзаев). Пәлен жерде пайда
бар, туўған жердей кайда бар(нақыл). Ережеп тентек сөздеи
утылып өз жөнине кетипти (халық анекдоты). Мепин достым
тумлы-тустан хабарлы (“Әмаўдғрья’ ). Берман кара, арман
кара, кимлер екен гүнакара (Өтеш). Арамызда душпанлардын
сөзи бар, капашылык заман болды, днлбарым (Бердақ.)
Келтирилген мысаллардағы рәўишлер ҳәрскет—кыймылдын орынланыў жайын (астында, пғлен жерое, арамызда)
ҳәм бет алыс бағдардын (алға, өз-жвнине, жан-жаққа,
тумлы-тустан, берман, арман) көрсетип тур.
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Орын рәўишнне ыынандаЛ сезлер жатады: шепте, ондв,
пзсте, анда, мында, алда, артта, алға, ншке, сыртка, әтнрапка, айналысына, тыстан, аркадан, теменнен, ары, бери,
кырын, териске, арман, бермен. ишкерн, тыскары, жокары’
илгерн, керн, кейин. сон, анда-мунда, ары-бери, оер-буерден, алды-артына, ояк-буяктан, ана жакта, мына тәрепте,
усы терепте, усы жерден, өз жвннне, куўьк-колтыктан. усы
манда, ана маннан, туў ана жерде, кутпеген жерден, топаторыстан, әллекаякларда, ҳәржакта ҳэм т. б.
Кейин, соц, анда-санда, жакында, илгериде, ара-арасында, кейнинен кусаған сөзлер ўакытлық мэкнде де ҳәм
орынлык мэннде де бирдеЯ қолланыла береди. Өйткени олар
ўакытлық мәннде жийи қолланылғаны менен, езнннц дәслепкн орынлык семантикасынан онша алыслап кетпеген. Мысалы: Ақмактын алдынан, ақыллынынкейнинен жүр (нақыл).
Тойға барсан барғы1 бурын. ҳешўақ кейин қалма, балам
(Бердақ).
Морфологиялык структурасы жағынан орын рәўишлерднн
барлығы дерлик ескн (арман, бери, тысқари) ҳәм ҳәэарги
(териске, төменде, сырттан) сепликлердин орынбағыт формаларында “тоқтасып калып" рэўиш категориясына аўысқан
сезлер,
Орын рәўишлерн қатнасықлық аффикслерин кабыл алмайды, гейпаралары кабыл алса да (кейин-де, жоқары-ға, арыоан) орын рәўишлик шенберинен шығып кетпейди.
§106. С Е Б Е П — М А Қ С Е Т

РӘ Ў ИШ И

Ис—ҳәрекеттик әмелге асыўыныд себебин ҳәм мақсетин
көрсетнп не максет пенен? не себенли? не ушын? деген со*
раўларға жуўап беретуғын сөзлерге себеп-мақсег рэўишн делннедн. Мысалы: Алғаннан ант ишнп йнгнт ғаррысы, наҳактан
кырык тнлла алышын көриц (Әжинияз). Ағарды куйнк1ен
шашым. кеўлнмде көп дәртнм меннч (Бердақ). Қәлемди ериксиз турде қолға услаттын, Шыыбай (Ра.нберген). Кейннирек
турыцыэ кийннгенше, келгеннцди ғапылдд билмей қалдым.
(Әжинияз). Мен жүдэ онайсызланып, бетим қызарып, нлажсыздан оған күлнп, қасына келднм (Б. Бекниязоаа). Бәҳәрде,
эдейиден барып экелген салы тухымлар себилген атызлар бар
(газетадач).
Бул мысалларда „күйиктен", „ерикснз түрде", илажсыздан",
„ғапылда* деген сөзлер ҳэрекет—кыймылдын бежерилиў се*
бебнн билдирнп келсе, „ялғаннан* „әдейнден* сөзлери онын
нске асыў максетин көрсетнп тур.
Себеп—максет рэўншлери сан жагынан көп емес. Олардан
бир бөлегн: әлейн, билкастан, көзгерекн, ҳәкнснне, эдейилеп
жалглннан, жорта, жөгн, кырсығына, бнле-тура, көзобаушын
ҳэм т.б, ис—!сәрекеттиц кандай мақсет пенен бежернлгенин
204
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билдирсе, екинши белгн: гапылда, кысынганнан, нтажсыздан
ансызда, илаж жоқтан, бахыгсыэлыкка карсы, шара ж оклыктан, бостан-боска, бнйкарға, куйиктен, корыкканнан,
күйгсннен, бос»а ҳэм т.б нс—ҳәрекеттин не себептен әмелге
асканын ҳәм нэтийже—салдарын' .. билдиредн.
С е б е п — м аксет рэўн ш лерн
я ф ф н к сл е р д и кабы л влм ай ды .

к атн асл ы қ

ҳэм се з

ж асаўш ы

§107. Р Ә Ў И Ш Л Е Р Д И Ц Ж А С А Л Ы Ў Ы

Каракалпак тнлинде рэўишлер тийкарынан 3 турля усыл
менен жасалады:
I.
Л\орфологиялық усыл. 2. Сннтакснслик усыл, 3. Семантнкалық усыл.
§104 М С Р Ф О Л О Г И Я Л Ы К У С Ы Л М Е Н Е Н Р Ә Ў И Ш Л Е Р Д И Н Ж А С А Л Ы Ў Ь !

Морфологиялык усыл деп жекке мәнили сөзлерднн түбирнне ямаса дерекдн негкзлерге саз жасаўшы аффккслердн
к<кып, жака мзнили сөзлер деретнўге айтылады. Қаракалпақ
тилинде рәўиш жасаўшы суффикслер онша кеп емес. Соларлын ншиндегн ири баслылары мыналвр:
1.
-ша-ше. Бул ен енимли рэўнш жасаўшы суффикстиц
жэрдемн менен атлық, келбетлнк, алмзсык, рәўиш хэм фейиллердеи ис-ҳэрекеттин жағдайын, сыпатын, билдиретуғын рзўншлер пайда болады: а) атдыктан каракалпак ша. жигиг ше,
бала-ща а) келбетликтен: жана шя, жай ша кәдкмги ше,
түрлн ше, б) алмасыктан: биэмн ше, онша, өзинше, бунша
г) рэчиитен: быйылша, солайша, ҳээирше: д) фейилден: өлгеише. жарылганша.
■ 2-ларша-лерше. Бул суффикслер а р ҳ а л ы атлык ҳ ә м субстлнтнолгскен сэзлерден мәнклн-шх п е суффнксине жакын, ҳә*
ргкет Ҳ1м белгнччц улыЎма уксаслығыи битдиретуғын рәўншлер жасалады: туўысканлариза, каҳарманларша, жнгиглерше
синлнлерше, жылларша ҳэм т. б.
3.-лзй-ле%,-дай-дей. Бул суффикслер атлык, саилык,
кел>етли.<, ятмасик, фейнллсрге жалғанып, олардан сын ҳэм
ўакыт
рзуишлерин жасайды:
кыздай,
жаслай. курыЛ1 й, шнйкилей, жарым-жартылай, екнншилей.тиккелей. солай
нуткиллей, бнрдей, олардай, бэледей, ақшалай, дэнлей ҳәм
т .б .

-г. ғаншл ге:*ле,-ынщ.а-цнше,-сын'иа-синше, суф ф кскуш
лл:.(К келЗеғ.нк. рэўишлерге жачғлнип, ис-ҳэрекеттил о'.'.*лге
асыўындағы даўамлылык шегарасын көрсетиўши ўакыт рэўишнн
деретели: елегсше, жакынғаша, тан сэҳэргеше, ўакыгшз,
көбннще, кернсинше ҳэм т. б.
5 ,-л ая-..ел .Б ул рэўнш жасаўшы әннмли суффикслердиц
Снўеўи. Ол атлык, келбетлик, санлык, рэўишлерден ўакыт,
20Э
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сан ҳәм муғдар дареже раўишлернн дөретедн: айлап, жыллап,
центнерлеп, еплеп, мыскыллап, еки кол?ап, әдейлеп (атлы'
сөзлерОен), жаксылап, баплап, шынтлап (келбетликлерде
биримдеп, екеўлеп (санлыцлардан), көплеп, каракалпак
лап. кешегишелеп, жөгишилеп (рэўишлерден),
у
в.-шама. Бул аффикс силтеў ҳам сораў алмасыклирина
жалғанып, муғдар-дәрежерэўишлерин жасайды: буншама,/еоншама, усыншама, каншама, оншама.
/
7.
-шальщ-шелик. Бул суффикслер алмасык ҳәм рәўншлер*
ге жалғанғанып муғдар дәреже ҳәм ўақыт реўишлерии дөретеди: буншалык, соншалык, каншалык, усыншалык кейиншелик.
8.
-шац-шец.Бул аффикс атлыкларға жалғанып сын рэўишлерин жасайды: майкишек, костюмшен, камзолшен.мэсишгн ҳәм т.б.
9.
-сына-сине,-ына-ине суффикслери келбетлик ҳәм рәўишлерден ис—ҳэрекеттин кай тәриэде нске асқанын билднретуғыч сын ҳәм ўақыт рәўишлерин жасайды: кесесине, тсрисике
ҳэкнсинг, катарсына, узағына, ҳәргизнне, тиккесине, узынына, көлдененнне, бнрдейнне, солайына, косқабатайына.
10.
-лайынша,-дейинше суффикслерн рәўишлердин өзлерииен сын ҳәм ўакыт рэўишин жасаўға катнасады: услайынша. былайынша.солайынша, бирдейинше ҳәм т.б.
Келтирилген суффякслерден тек-ш а -ш ел а й -л ей ,-л а п - леп
суффикслерн ғана азы-кем өнимли коланылады. Ал, калғанларыныд сөз дөретиўшилик имканияты жүдә тар.
§10Э. С И Н Т А К С И С Л И К У С Ы Л М Е Н Е Н

РӘЎИШ ЛЕРДИЦ Ж АСЛЛЫ ЎЫ

Бул усыл менен коспа рәўншлер жасалады, яғный сөзлердчн биригиўи аркалы (быйыл, анаерде), курасыўы аркалы (күни кеше, бир аз), жупласыўы арқалы (ара-тург, бастан-аяқ)
ҳәм фразеологиялык дизбеклер арқалы (қас қақпастгч, қас
пенен көздиқ арасында) рәўншлердин бир топарыпайда болады. Қоспа рәўншлер төмендеги турлерге бөлинеди: I. Бнриккен рәўишлер, 2. Составлы рәўишлер, 3. Жуп рәўишлер, 4.
Фразеологиялық днзбеклер.
§110. Б Ч Р И К К Е Н

РӘЎИШ ЛЕР

Бириккен рәўишлер қурамына енген сөзлерднч бэри ямаса
биреўи ғана фонетикалык өзгериске түсип, өтлесип кеткен
свзэер ямаса түбир формалары толық сақланғаны менен бир
интонациялык бирликте айтылатуғын сөзлер жатады: быйыл,
(буйыл), бугнн (бул күн, түнәўгүни (туў анаў күни) бөлеклерн әбден фонетикалық өзгернске ушыраған сөзлер: такертен, ҳэрдайым—онша өзгермеген сөзлер. Соидай-ақ: оякта,
буякта, анакарада, мынакарада, солманнэн, усыманда, кеш-
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курын, гилен, соғурлым, кайғурлыч, оғурлақым, аўызскн,
бираз. азмаз, елеберин, аржақ-бержак, каншелли, буншел.!»,
оншелли, ара-арасында, жаланаяк, жаланбас, билег^ре.
бичкастан, биржола, бнрсыпыра, бирталай, ҳэпзаматта, намазшамда, жазатайымда ҳәм т.б. Булардан тыскары араппарсы тиллеринен кирген тийкар рәўишлердей болып сезнлетуғын бирканша коспа бирнккен рауишлерди де тилимизде
ушыратамыз: бәрҳәма, бэрҳулла, дәрҳәл ҳәм т. б.
Бирнккен сөзлер составына кирген тубирлер аныклаўшы—
аныклаўыш болып косылып, мәлим бир тиллик шараятта әпнўа \ыласыўдык нәтийжесинде жудә ажыратылмастай болып
сициснп кеткен.
§ Ш .С О С Т А В Л Ы

РӘЎИШ ЛЕР

Қоспа рәўиштиц бул турине еки ямаса опнан да артык
свзлерден куралып, бир-бири менен кандай да мәнилнк қатнзска түсип, бир пүтин түсинякти көрсетиўши жәие өз алдына интонациялық бирликке ийе рәўиш сөзлер жатады. Олар
жекке мәнили сөзлердин бнр-бири менен байланысыўы арқалы да, жекке мәнили сөз бенен кемекши сөзлердиқ дизбеклесиўи аркалы да жасала береди:
а) биринши компоненти „бир*, екинши компонентлери
сепликтин атаў, барыс, шығыс, орын турлеринде тартым формаларында келиўи аркалы ҳәм т.б. бир мәҳәл, бир мәрте, бир
рет, бир кунн, бир майдан. бир түрли, бнржерде, бир жаҳтан
бир сапары, бир қатар, бир ўақлары, бир тэрептен.бир жагынан, бир кунде, бир кунлери, бир жерлерде, бир жақлардан ҳәм т.б.
б) силтеў алмасыкларыиыц ўактын, орнын билдиретуғын
сөзлер менен дизбеклесиўи аркалы: сол мэҳэл, у са ўақта,
бул күнлери, усы куни, сол арадан, бул ортада, сол жерден,
ана жгрде, ана жерден ҳәм т.б
в) ҳэмме, барлық, ҳәр, ҳеш, элле (ец) кусаған белгилеў,
болымсызлық ҳәм белгисизлик алмасықларынын катнасы менен
ўақыт, орын анлатыўшы ҳәркыйлы сөзлер аркалы бир қатар
рэўишлер пайда болады: ҳәмме (бгрлық, ҳәр, ҳсш)ўақыт; ҳәмм.*
(барлық, ҳэр, ҳеш, эллен) ўақытта, ҳәр (ҳеис, барлық),
жақ, (қа, та, тан) ҳэмме (ҳеш, барлық) жер (ге, де,
оен) ҳәр (ҳеш) қашан, ҳеш(элле) қайда (к) ҳэр сапары ҳәм т. б.
г) формасы, ннтонациялық айтылыўы жуп рәўишлерге уқсас, бнрак өзикич ғәрезсизлигин еле сақлап калған, бирикшк
бэлеги шығыс сеплик формасында, ал екиншиси атаў, барыс
с е т и к формазарында бир-бирнне үнлес келип қосарланған
рэўишлер жатады: өзинен өзи, бостан босқа, жападан жалғыз, жылдан жылға, күнен кунге, ашықтан ашық, бийкар-
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дан бийкар, әйтеўирден әйтеўир, цурыдан цуры, узацтан
узақ, узыннан шубай, ҳәм т.б.
/
д) биринши компоненти екинши компоненттеги ўақыт, оры(|
гусиниклерин анлатыўшы сөзлердин мәнилернн конкретлсстирии
келнл қуралған рэўишлер: гак каракғысында. анаўкүни, бү«!н.
өз жайында, гейпара ўақлары, шанқай түсте, инир жа/ылғанда, геўгим түсерде, ярым ақшамда, түн жарпынад!; ары
таман, он жаққа ҳәм т.б.
е) ўақытлық, орынлық, белгн, жағдайлық түсиннйлерик
анлатыўшы сөзлерге тиркеўишлерднн ямаса тиркеўиш мәнисиндеги сөзлердин дизбеклесип, байланысып келнўн арқалы
да қоспа рәуншлер жасалады: кешке қарай, бир.иайггннав
сэн, көпке шекем, баяғыдак бери, эўел бастан, күнн Оойы.
азан менен, алды бурын, өмир ишинде, елеге дейин сәл кешнрек, жан-тәни менен, гезек пенен, сол күйииде, ана турысында, баяғы кәлпинде, кен жағдайда, түс қайта, соннаи берк
оннан кейин, жаз паслында, жас күннен баслап, буннан арм
қарай, енжигнден былай, соннан берман тартып, тап жанг
зэрре бурынырақ ҳәм т. б.
ж) басқа ҳәркыйлы жоллар менен: жети түнде, ҳэдлен ткс
бир нэўийе, олай-пулайына каратпай, өз ара, тик анқтак,
екеў ара ҳәм т.б
Сөзлерди дизбеклеў усылы рэўишлердин жасалыўындағы
ен бнр өнимли жоллардын бири. Бул сөзлерднн компонентлерн жәмнйет ағзаларынын сөйлесиў процессинде усы днэбеклердии жийи-жийи колланылыўы себепли мэлим бир таяр моделге айналып кеткеи.
§112 ЖУП РӘЎИШЛЕР

Қоспа рәўиштин бул түрине бир сөз шакабынан шыгын.
бир-бири менен тец байланысқан, компонентлерине бирлей па/
түснп бир түсиниктин ҳәркыйлы таманларыи көрсетиў ар$алы
ямлса дәслепкн сөз кайталанып, кушейтилнў аркалы аўкамласкач рэўиш сөзлер жатады. Олар барлык ўакта дерлик еки
счздек куралып, араларына сызықша, койылады. Анлататуғыг
мэнилерине карай, компонентлернник составына карай жуг
роўишлср бир қанша түрлерге бөлинедн:
1.
Кочпонентлери бирине-бири ыцғайлас келген сезлер:
ачг. :-есен. саў-саламат, азып-тозып, эсғе-ақырын, ҳармлйталмай.кейинли-сонлы, астан-кестен, ҳэрўақ (қййўак)-бирўаг
адд ьсанда, еплеп-сеплеп, азык-аўқат, некен-саяк, ара-тура.
та.юсып-тармасып, жан-жағына ҳәм т.б.
2.
Ечомпонентлерн бнри-бнрине қарсылас келген сөзлер: ьүн-түн
басган-анк, коярда-қоймай, билинер-билннбес, жазы-кысы
ар.гд-Зерли.ояққа-буякка, оннан-муннан, кеште-күндиз, азыкеч, ерте-кеш, алы-кем, азлы-көплн, бирлн-ярым, барлыжодлы ҳәм т.Ск
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3. Компонентлери де толық мәнили: катар-катар, үсти-үстнне, бетпе-бет, сөзбе-сөз, колма-кол, кусаған атлықларь
узак-узак, баска-баска, жеккеме-жекке, кусаған келбетликлсрден, кайта-кайта, бара-бара, сөйте-сөйте,күле-күле. барыи-барып кусаған фейил сөзлерден: теэ-теэ, көп-көп, бирте-бирте, кем-кем, сон, кусаған рэўнш сөзлерден куралған.
б) Еки компоненттин бнреўи тек үнлес хызмет аткаратуғын ямаса делекснкаланған: сәл-пәл, емнн-еркин, шала-пула.
бирен-саран, олпылы-солпылы ҳәм т.б.
4. Еки компоненттин ҳеш кайсысы да өз алдына мәни анлатпайды: окта-текте, апыл-тапыл, убыр-шубыр, егил-тегил,
быт-шыт, ын-жыксыз, шенде-шен, шыр-гүбелек, топа-торыстан ҳам т.б,
Бул усыл да рәўишлердик жасалыўындағы өнимли усылларынын биреўи болып, гейде еки түрли сөздин жупласып,
гейде бир сөздин тәкнрарланып келчўи арқалы рэўиш перди
пайда етедн. Жупласкан сөзлер тиличизде кандайда да бяр
ис-ҳәреттин, белгинин мәниснн көбейтиў, Күшейтиў, созыў,.
кайталаў, дәрежесин арттырыў ушын пайдаланады. Ал, тэкнрарий сөзлер болса сол мәнилерди жыйнаклаў, улғайтыў,
күшейтиў, улыўмаластырыў ушын колланылады.
§113. Ф Р А З Е О Л О Г И Я Л Ы Қ Д И З Б Е К Л Е Р Д И Н

РӘЎИШ ЛЕСИЎИ

Рәўншлердин катары ис—ҳәрекеттик орнын, ўақтын, сын-с«патын, жағдайыи бклдиретуғын тураклы дизбеклер есабыиап
да толыктырып турылады. Олар жай рәўишлерге карагандаис —ҳәрекеттиц белгиси образлы етнп мәнилик составы жағынағ*
тураклы, өтлескен түрин;-* келеди: ҳэ демей отырып, ҳгйлепэйлесине қаратпай, бир ет писирим ўакта, гәптин бир бәптинде, күн узак күн, кнрерге жер таппай, ийт өлген жерде, кас
пенен көздин арасында, аяк астынан, тан кулан ийек аткан
ўакта, кайда болса сонда, калай болса солай, жылан жалағандай, алды-артына карамай, бир күн емес бир күн. кай
ўак бнр ўак ,бир жағадан бас шығарып, кесек гүллегеғд?,
түйенин куйрығы жерге жеткенде, алты ай кысы-жаэ,
акыр сон ҳәм т. б.
§ (М СЕМ АН ТИ К АЛ Ы К УСЫ Л М ЕНЕН РӘЎИ Ш Л ЕРДИ Ч
Ж АСАЛЫ ЎЫ

Бул усыл адвербиализация делннеди, яғный баско сөз шакапларынын рәўиш категориясына өтиўи деген сөз.
Тилимиздин раўажланыўы процессинде нс—ҳәрекеттин,
кыймылдын тәрийпин, белгиснн, муғдар—дәрежесин, калай,
кандай жағдайда иске асқанын көрсетиў ушын коллектив ағзалары ҳәр кыйлы сөэ шякалларынык түрли-турли формаларынан пайдаланып келген. Сол формалардын гейпарала1 4 -8 7 9
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ры, әсиресе, ўакыт, жағдай, сапа мәнилерин аклатыўшы сөз
лер жийи-жийи қолланылыўынын нӘ1Ийжесинде, мәлим бнр
сннтаксислик хызметтиц дөгерегинде тоқтасып, қатып қалады
Сөйтип, өзиниц дәслепки анлататуғын конкрет мәннсннен ед
ўир алыслап, абстрактлесип, рәўиш категориясына өте басл
ды.
Мысалы: Мыц күн кайғыдан бир күн ўакты хошлык жаксы (нақыл). Ойланбастын түби ойран, ақыр бир күн болар
ҳайран (Бердақ).
—Қара гүзге шекем күнниц усы жанғаны жанған—дедн,
бизлерге күнде күйип қараўытып, тершиген сызатлы мақлайын сыпырып турып (Қ. Камалов). Алжаспаўды. жүректеги
адамшылыҳ арымды, дос танлаўдан, күнде жүрген соқпағынан билерсен (Т. Жумамуратов.).
Келтирилген ыысаллардын бириншилердеги ,бир күни*,
„күнде* сөзлери анық конкрет атамаларды көрсетип турса,
сол сөзлер екинши мысалларда тек ўақытлық мәнилерди ғана
ацлатады.
Мине, усындай сөзлер кусап, мәлим бир шекленген синтаксислик хызмет атқарыўдын нәтийжесинде кандай да бнр морфологнялық формаларда „катып қалып“ жумсалып жүрген
сөзлерди гейпара тилшилер морфология—синтаксислик усыл
менен жасалған сезлер деп те айтады.
Адвербиализацияланған рәўишлерге сөз шакапларыныц
төмендеги формаларында келген сөзлер жатады:
1. Барыс, шығыс ҳәм орын сепликлери формаларында келген сөзлер:
а) барыс сеплигинде: түске, бирге, жақынға, жоргаға,
күнкне, алға, артка, зорға, боска, абайға, бийкарға ҳәм т.б.
б) орын сеплигинде: азанда, кеште, бирде, сонда, күнде
жакында, бир отырыста, ешейинде, баяғыда, баста, гейде,
усында, кэпелимде, ғабырыста ҳэм т.б.
в) шығыс сеплигиндеги сөзлер: әўелден, бирден, бастан,
жақыннан, тосагтан, яддан, тезден, кейнинен, взлигинен,
шалкортасынан, усыннан, илажсыздан, кайтадан, бнлместен,
тынбастан ҳәм т.б (соқғи үш мысал фейилден жасалған).
2. Туркий тиллердеги ески квмеклес сеплигиниц формасында ын,-ян,-ыртын,-иртин келген сөзлер: алдын, астын, үстнн, кейин, жасырын, бнрин-кетин, кешкурын, кырын, акырын, астыртын, үстиртин ҳәм т.б.
3. Түркий тиллериндеги ески барыс-жөнелиў сеплигинин
формаларында -цары,-кери,-гери,-ры,-ри,-ман,-мен, келген
сөзлер: жокары, тыскары, ншкери, ары, бери, кери, арман,
бермантамам, төмен ҳәм т.б.
4. Ҳал фейил формасындағы сөзлер: кайта-кайта, жэне,
өрре, кыя жорта. ҳатырыгт, келистирип, еплеп ҳэм т.б.
5. Тек контекстте ғана рэўищлик мэниси билинетуғын
сөзлер: кеш, ақшам, сэҳэр, жана, күн, түн, кыс, жаз ҳэм т.б.
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Мысалы: Кыс княтыр кылышын сүйреп (атлық). Кыстын ғаыын жаз ойла, жаздын ғамын қыс ойла (рзўши).
§115. РӘУИШТИН ДӘРЕЖЕЛЕРИ

Рәўншлердиц келбетликлер ыенен уқсаслықларынын бири
олардын дәрежелери. Булар да келбетлйклердей-ра/$,-рек,
ырақ,-ирек аффикслери аркалы салыстырыў дәрежесинен ҳәм
ен, дым, жүдә, оғада, оғыры күтэ, усаған сөзлер аркалы өзиннн арттырыў дәрежесин жасайды. Дәрежелик косымша мәнилер көпшилик ўақта, тек гейпара тийкар рэўишлерге ғана
тән (ерте,—ертерек,—оғада ерте, тез— тезирек-дыч-тез).
Рәўиштин салыстырыў дәрежеси ис-ҳәрекет белгисинин
ямаса белгинин белгисинин бурынғы қәддиндеги мэнисинен я
күшейинкирегенин я кеыейицкирегенин көрсетеди. Мысалы:
жаныц барда твменирек кон сен жерге әстен-әстен(Г. Жумамуратов). Кейинирек турыныз кийим кийгенше, келгенннди
ғапылда билыей калдым (Әжинияз). Сен сайрар един буннанда сазырақ, егер оннан үйренгенинде ен болмаса азырак
(Д . Айтмуратов).
Рәўиштин арттырыў дәрежеси өзи көрсетип турған белгиниқ әдеўир күшейгенин болмаса бир канша кемейнп кеткенин
анлатады.
Мысалы: теримшилердин ишнндегн ек бир шапшан ислейтуғыны да усы бизнн Разия (газетадан).
Айырым рәўишлер редупликация (жартылай. қысқарыў)
аркалы белгинин интенсивлнгин көрсетеди: күпэ-күндиз, еп-ерте, теппе-тек ҳәм т.б.
Айырым рәўишлерге »ғана“ жанапайы дизбеклеснп, рәўиш
анлатқан мәнини конкретлестирип турады. Мысалы: Әйтеўнр
ғана гүнгирт нагыс ойылған... „ҳайтлык* қағазды алып атыр
(/1. Шамуратов.). Ал, биреў жана ғана от жағып, куўырып
жеўге таярланып атыр еди услап алған балықты ( Д . Айтмуратое).
§116. Р Ә Ў И Ш Л Е Р Д И Ц С И Н Т А К С И С Л И К Ф У Н К Ц И Я С Ы

Рэўишлер гәпте кәлегеи гәп ағзасы болып келе алады.
Бирақ олардыц тийкарғы атқаратуғын хызметн—фейилсөзлержасалған баяилаўышларға пысыклаўышлык ролни аткарыў.
а) Сын пысыклаўыш ўазыйпасында: Арғымагым омпа-түсип
шарта кулады (Г. Жумамуратов).
б) Орын пысықлаўыш ўазыйпасында: Елимиз бағ, мысал
уллы бир дарақ, шақасы кеткендур ҳәржерге тарап (А. Муўсаев).
в) Ўақыт пысыклаўыш ўазыйпасында; Ерте окбаған кеш
онбас, кеш онбаған ҳеш онбас (нақыл).
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г)
муғдар дәреже пысықлауышы уазыипасында: иним, азмаз ушын шырпысак, пнтегене кыз қәлегендей болмай ма?
(С. Хожаниязов).
§П 7. ГЕЙ ПАРА РӘЎИШ ЛЕРДИН

ӨЗГЕШ ЕЛИ КЛЕРИ

Карақалпак тилинде сезлердиц бир сөз шақабынан екиншисине *тиў процесси жийи болып турагуғын кубылыс. Рәўишлер взиннқ свзлик сосгааын басқа сез шақаплары есабанан толтырып турыўына карамай, взи де кепшилнк жардайда
кемекши сөзлердиц пайда болыўында белгнли роль атқарады.
Мәселен, ҳәзиргн каракалпақ тилинде бирде рәўиш, бирде
тиркеўиш, бирде жзнапай, дәнекер ретииде колланылып жүретуғын рәўиш сеэлер аз еыес. Олардын катарына: кейин,
сон, ары-берн, бурын, таман, алдын, әўел, былай, және, онда,
жүдә, күтә, енди, бир таманнаи, бир жағынан, тағы ҳәм т.б.
сол сыяклы сөзлерди киргизсе болады.
Бул келтирилген сазлердиц гейпаралары тиркеўишлик хызметин атқарыўда шығыс сепликлн свзлерге байланыслы қолланылады: Соннан кейин бул арнаға .Сүўенли—деп аткойыпты (Н. Дғўқарев). Әсиресе, үш күннен бери жумыстын пэти
кызып кетти (Н . Дғўқараев). Бир суўык хабар екенлигии
ешеклиниц озинен бурын түри айтып тур (М. Дэрибаев'.
„Соп“ рәўиши тиркеўишлик ўазыйпада еткен мәҳәл келбетлик фейил менен де байланыса алады: Арадан бир ҳәпте өткен соц ораққа шығатуғын ўакыт жетипти (ертек).
Рәўиш гәпте дэнекерлнк ҳәм жанапайлык хызметлерди
сийрек аткарады. Олар жвнапайлық рольде күшейткишлик
мәниде қолланылады:—Ермек қылар адамды, сен жүдә тапкан екенсен! (И. ЛЗсуло*).—Кой деймен енди, бир айға жарылып кетпейеизлер (М . Қғлимбвтов).
Дәнекерлик функцяяда ары, берн, және, тағы, онда сыяқлы рәўишлер биргелкнли гэп ағзалары менен қоспа гәп арадарык айырымлаў ушык хыэмет аткарады:—Ары ақылласып,
бери ақылласыл, шинкилдекке:—Өгизинди сойып жейик, буўдай пискен соц жуп өгиз алып беремиз,—депти (ертек)-Сен
өлгенше, қойды бақ, мен сениц орныца патша болайын,—
депти койшы.—Болсац болағой, онда қаптын аўзын шеш,—
деди (ертек).V
I.
VIII. МӨДАЛЬ СӨЗЛЕР
§118. М О Д А Л Ь С Ө З Л Е Р Ҳ А К К Ы Н Д А Т Ү С И Н И К

Карзқалпак тнлиииц сөзлнк составынын белгилн бвлепш
өзиниц лекснка—семантикалык, грамматикалык өзгешеликлери бойынша баска сәз шакапларынак ажыралып тур атугы»
модаль сөзлер курайды.
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Гәпте кандай да Оир нәрсе ҳаккында хаоар (иим.чупипиция) бялднриўи менен бирге сейлеўшинин оған кезқарасы да
бериледи. Сейлеўшинин гәпгеги айтылған улыўма пикирге
катнасы модальлық мәни делннеди. Бундай катнасларға анык.1ЫК) гүман, исеним, бийкарлаў, шамалаў, тастыйыклаў сыяклы
түсиниклер киреди. Модальлык мэнинк лексикалық, грамматнкалық усыллар менен бериўге болады.
Г р а м м а т и к а л ы қ усыл: модальлық мәни сөзлерге аффикслер қосыў арқалы атлықтыц киширейткиш, еркелетиў т. б,
мәннсин беретуғын аффнкслерин қосып: аға-Й, инн-шек, апажан, кыз-адақ сезлерк келбетликтин дэреже категориясы,
фейилдин мейил, мәҳәл, түр (вад) категориясыныц формалары менен бериледи. Сондай-ак. интонация адамнын ез ойына
ҳәр түрли қатнасын билдириўде актиа қатиасады: Ағам келдн. Ағам келди! Ағам келди!? Ағам келдн?... ҳ. т, б.
. ' [ е к с и к а л ы қ усыл еки түрлн болади:
ГЛйырым сөзлердик симантикасында модальлық мәни—оттенкасы болады: айланайын, карағым, яман, яыдырады, окбаған, кыршын, кезгенекнен, ҳә бэде, еркеня ескир т. б.
Ал базы бир сезлер тек ыонтекстте модальлык мэнн береди:
Жигиттиц жуўабы оған унады билемен, әсте ыыйыгынан күлнп койды (К . СултанФв). Келиншек жумысқа кетейин деп
атырған усайды (Н. Дәўқарае»).
Жоқарыдағы „билемен, усайды* сезлери болжаў, дусмаллаў уғымларын ацлатып, модальлық ыәни бернп тур. Бирак
бул топардағы сөзлер гейде өзиннн тийкарғы ыәимсниде де
жумсала береди. Сонлықтан буларды негизги модаль сезлерге киргнзиўге болмайды: Мен дайымиын минезин бурыннанақ жаксы бнлемен (Ш . Сейтов). Салған сүўрети маған айнымай усайды (Ш . Сейтвв).
2. Модальлық мәни арнаўлы сезлер аркалы бериледи: итимал, бэлки (бэлким), мэселен (мэселенки, мэселенкиден),
керисинше, айтпақшы (а&тқандай), кыскасы, шыкынла,
шамасы, мысалы, сыяклы, мэгар, мүмкин, дэркар, лазым,
тнйнс, керек, зэрүр, аўа, жок г. б. Саны жағынан сөэллк
составта аз болыўына карамастан модаль сөзлер сөйлеў процессннде жүдә актнв колланылады.
Семантнкалық мәннсн жағынан гәптеги айтылған тийкарғы
ой пикирге сөйлеўшинин ҳәр қыйлы субъектив қатнасын (гүман, исеним, болжаў, бийкарлаў, тастыйықлаў т, б.) бнлдиретуғыл сезлерге м о д а л ь сөзлер делинеди.
Олар ыетериаллық мәннге, бир иэрсени атаў кәснйетнне
нйе емес; белгили бнр сораўға жуўап бере алмайды; гәптеги
пикирге улыўма мэни оттенкасын бередн. Бул жағынан олар
жанапай сөзлерге жақын. Дегенменен олар арасында аткарарлықтай еэгешеликлерде бар: жанапайлар мәниси жағынан модаль сөзлерге карағанда кебирек грамматикализациялаиған—
дара турғанда лексккалық мәнисн жоқ дерлик. Сонлықтан да
213
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жанапайлар көмекши с«злер катарына киреди. Екиншиден:
модаль с**лердин квпшилиги гәптеги баска ағзалардан интонациялык сзгешелигн менен ажыралады, ал жакапайлар гәптнд бнр ағзасы менен байланысады ҳәм соныц менен бирге
бир ағза составына киреди.
§119. М О Д А Л Ь

С Ө З Л Е Р Д И Н Л Е К С И К А -С Е М А Н Т И К А Л Ы Қ
ӨЗГЕШ ЕЛИКЛЕРИ

Модаль сөзлерди мынадай семантикалық топарларға ажыратыўға болады:
!. Гәптеги сй-пикирдин орыиланыў яки орынланбаўына
сөйлеўшинин исенимин, реал екенлигин, тастыйыклаўын билдиретуғын модаль сөзлер: элбетте, сөзсиз, шубҳасыз, ҳакыйқаттанда, шынында, расында т. б. Булар пикирге исенимди
билдириў менен бирге бурын айтылған гәплердеги ойдыч
жуўмақлаўшысы хызметин де атқарады. Мысаллар: Шынында
да қойдын сүти қорғасындай салмаклы, палдай мазалы болады (М . Дзрабаев). Ҳакыйкаттан да буны Сәйдадан сорасак
болады екен ғой (А. Қаххар). Расында да, бағман атамыз
жәрдемлескели мектеп әтирапы гүлленип кетти. Шубҳасыз,
мына орамалдық ийеси ким болса, суўды сол ашқан (Т. Иажимов),
—Бул жерге пахта егемизбе?
—Әлбетте.
2. Сөйлеўши тәрепилен айтылган ой-пикирдин гүмачлылыгын, болжаўын, шамалаўын билдиретугын модаль сөзлер:
бәлким (бзлки), сирә, сыяқлы, секилли, итимал, мүмкин г. б.
Мысаллар: Сирә, районнан келген ўәкил болса керек (М. Д э рибаев). Бәлким, ол киси жеме-жемеге келгепде қарсылық
көрсетип жүрер (Т. Найыпбергенов). Мүмкин, бул кешеги
асаў толкыннын тийгизген кесири шығар (Ө. Айжанов).
Баскаша сөйлесемиз сиз бенен енди, онысыз танымассыз, бәлки, дәкеқди. (И. Юсупов). Адамларды кудай ылайдан жараткан, ал маманды я полаттан, я шойыннаи куйса итимал.
(7'. Қайыпбергенов). Шамасы, қонак сыншыл болды ғой.
(Ш. Сейтов).
3. Айтылган пикирди бийкарлаў яки тастыйыклаў мәиисин
билдиретугыи модаль сөзлер: аўа, жок (жақ, яқ), яқшы, бар
т. б. Бул топардагы аўа-жак, бар-жок сөзлери өз-ара антоним сөзлер көбинесе олар сөйлеў тилине тән. Мысаллар:
—Бюро агзалығына шөкелеп жүрген адамларыныз барма?
—Жок, Арысланбек аға, ылайыклы адамды сиз өзиниз
билесиз.
—Якшы, мен бир ойланып көрейин ертен айтаман (А. Қаххар). Жолбарыстын ашыўы келерме $кен десем, Лок, еркелеген түр билдирди (А. Шамуратов).
4. Айтылған пикирге талап койыўды, зәрүрликти, миннет-
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лиликти билдиретуғын модаль сөзлер: керек, лазым, тийис,
дәркар, зәрүр. Бул топарға киретуғын сөзлер өз-ара бир
синонимлик катарды курайды, олар ой-пикирдиқ болыў яки
болмаўына сөйлеўшиник жай ғана көз карасын билдиредч.
үзил-кесил шешим айтылмайды. Мысалы: „капыны ашыў керек“ деген гәптегн керек сөзи арқалы сөйлеўшиниц тек
интасы ғана баянланған. Мысаллар: Колы менен кылған кылмыска адам мойны менен жуўап бериўи тийис (М . Ләрибаев)
Ҳәзир егистиқ ўакты, ис пәтин жаздырмаўымыз лазым. Бир
айтарым сол, жасларды өз бетинше жибере бермей, тәжирийбели балықшылардыц касына қосылыўымыз зәрүр (Ө. Айжанов). Киси уйқлайман деп жары өмиринде не болғанын билмесе керек. (Г. Қайыпбергенов).
5.
Бурын айтылған ой-пикирге сөйлеўшиниқ логикалык
баҳасын билдиретуғын модаль сөзлери, яғный бурын айтылған
пикнрлерди жуўмақлаў, соған сүйениў, ядқа түснриў, бирер
факт пенен дәлиллеў усаған мәнилердк аклатады: демек,
кулласы, ғарез (алғарез), мэселен (мэселенкиден), айтпакшы, кыскасы, әсиресе, ҳәтгеки, кулласы кәлем т. б. Мысаллар: Демек, сиз бе оны жумыстак куўған. (И . Юсупов) Айтлакшы, кешегинин изи не болды? Қулласы кэлем, дайым
менен хабаршы бири-бирине түсинисип, газетаға бизин ферма
жөнинде мақала жазылатуғын болды. (Ш . Се&тов). Алжасты
ма, я билқастан айтты ма, кулласы, бирден ,жалғызак“ деп
жиберди (М . Сейтниязов). Әсиресе, сыйқырлылаў даўысыц
сенин. жанға дәрт салады сынқ-сынқ күлгенин (И . Юсупов)
Күн, ай, жулдыз, мынаў таў, ҳәттеки анаў тас қапы да зәрүрли болғаны ущын турыпты (Г . Қайыпбергенов). Алғәрез,
сөзди еснтин Жийдели Байсын елинен („АлпамыС). Демек,
колхоз бул—жер, суў, ғәлле, пахта деген сөз (Ш . Сейтов).
Мысаллардағы модаль сөзлер гәптеги тийкарғы ой-пикирлерге сөйлеўшинин түрли көзқарасын билдириў менен бирге
бурын айтылғаи пикирлерди жуўмақлаў (қулласы қәлем,
алғэрез, демек, қулласы), ал айырымлары ажыратып көрсетиў (әоиресе, ҳәттечи) хызметинде қолланылып тур.
§120.

М О Д АЛ Ь С Ө З Л Е Р Д Щ ГРАМ М АТИ КАЛ Ы Қ ӨЗГЕШ ЕЛ И КЛ ЕРИ

Тийкарғы модаль сөзлерден (әлбетте, әсиресе, аўа, бэлки, итимал) тыс басқа сөз шақаплары есабынан модаль сөзғе айланып кеткен сөзлерде көп: Мәселен: атлык ҳәм затласкан баска сөз шакапларынан: шамасы, расында, мысалы,
қысхасы, шынында, ҳақыйқатында, мәселен т. б. келбетликлерден: сәзсиз, шубҳасыз, даўсыз, сыяқлы, янлы, тәризли
т. б. Рэўишлерден: сирә, керисинше т. б. Бул сөзлер өзлеринин дәслепки шыгысы менен омоним болып калады. Өз ара
ыәнилик айырмашылыклары ацсат билинип турады. Салысгырыц: Келтирилген мысалы жүдә орынлы екен, Жалғыз жү215

www.ziyouz.com kutubxonasi

рнп ишим пискенликтен ҳзр нәрсени бир шатпаклайман, мысалы, қосық айтаман, ықылдайман (Ш . Сейто*).
Модаль сөэлер өзиннн семантикалық мәннсинде жумсалғанда көплик, сеплнк, тартым, бетлик жалғаўлары менен түрленбейдн. Олардык морфологиялык курылысындағы айыры»
аффикслер (свссиз, қысқасы, расында, керисинше т. б.) свзлераин составына еннсип кеткен, енди оларды айырып алыўға болмайды.
Курылысы бойынша модаль сөэлердиц көпшилиги дара
түбнрлерден ибарат.
Модаль сөзлер гәптеги баска ағзалар менен байланысына
карай мынадай топарларға бөлинедн:
1. Гәп ишинде баска ағзалар менен синтаксислик байланыска түсе алатуғын сөзлер. Буған зврүрлилик мәнисин билдиретуғын: тийис, керек, дэркар усаған модаль свзлер кнреди, көбинесе гәптин ақырғы познциясында келеди ҳәм бцр
ағза менен дизбеклесип дара яки косарлы баянлаўыштын хызметин аткарады. Мысалы: Өзин билген кыз-жигнтке елдид
ар-намысы керек. Катты курылдаўына карағанда жолбарыс
шаршаса керек. (Ә. Шамуратов) Бул топарға киретуғын
айырыы свзлер субстантивлескенде сөз турлендирнўши аффикслерди кабыл ете алады: тартымланады (керегим, керегин,
кереги, керегимиз, кереги), тартымлы формасында сепленедя
(керегимиз, нерегимиздиқ. керегимизге, керегимизди, керегикизден, керегимизде), бетленеди: (керекпен, керексвқ, керек,
керекпиз, керексиз, керек), Бундай формалык езгешелигине
байланыслы аныклаўыш, толыклаўыш хыаметин де аткара
алады.
2. Гәпгеги баска ағзалар менен сиктаксислик байланысқа
гүсе алмайтуғын сөэлер: бәлки, мысалы, әсиресе, әлбетте,
мәселен, алғарез, ҳәтте т. б. Бул топарға киретуғын сөзлер
гәптиц басында, ортасында ҳәм акырында келип, кнрис сөз
хызметнн атқарады, вйрыкша даўыс толкыиы мекен айтылады, сонлыктан жазыўда тийнсли иркилнс белгилери койылады. Мысаллар: Демек, колхоз—бахытлы замаинын, курғын
турмыстын басламасы. Сонша жерден ҳәлек болып келгеннен
кейин, әлбетте, мениқ де бир нәрсе шығарыўым керек
(Ш. Сейтов). Жаслардын баҳалы басламасын куўатлаў керек,
элбетге (Ә. Шамуратов).
Булардан тысқары айырым модаль сөзлер басқа ағзалар
менен синтаксислнк жақтан байланысыўы яки байланыспай келиўи олардын гәптеги орнына гәрезли болады: мүмкян, нтимал, сөзсиз, жок усаған сөзлер гәптнн ақырында келсе, бирер сөз бенен дизбеклеснп, гәп ағзасы хызметнн аткарады. ал
гәптин басында ямаса ортасында келсе, айрықша даўыс толкыны менен айтылып, кирис сөз болып келеди. Салыстырын:
Ол бугин келиўн мүмкин. Мүмкин, ол бүгин келип каларКуста сүт, жылқыда өт жоқ. Жок, кустық касында түтин тү216
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тетиўге бэлмайды (Ш . Сейтов). Итимал, айткан сөзлери хат
пенен кәлеы болғанды (Ш . Сейтов). Сирә, балықшылардын
бзрн де уйыклал, дем алып атырған болыўы итнмал (Ө. Дйжанов).
Гейде, диалогларда, модаль сөзлер алдыкғы айтылған пикнрлерге болған көз қарасты бнлднрнўшн жуўап ретннде келип сөз—гәп хызметинде жумсалады. Мысаллар:
—Сизин атыкыз Гүлзийба ма?
—Аўа
—Жер берсе, аўкат берсе, баспашылардак куткарса, енди
бнзге буннан артық не керек!?
—Әлбетте.
Л1одаль сөзлердик гап ишинде еки ямаса бнр неше рет
кайгаланып келиўи ыүмкин. Бундай болып кайталаныў мәниы1 күшейтиў ушын хызмет етеди. Мысаллар,: Жок, жок. еле
бязлер той берген жоклыз, Сизик келнўиниздн куткен едик
биз. (И. Юсупов)
—Онда мени де жактылыкка шығар аға!
—Әлбетте, әлбетте, азат етемиз (М. Дэрибаев),
—Аўа, аўа, Әмиўдэрьянык жағасындағы елаттанбыз
(Я. Султанов).
Гәп ишинде бир неше модаль сөзлер де жумсала береди.
Бундай жағдайда бириник мәниснн екиншиси толықтырып
сөйлеўшинин тийкарғы ой-пикирге көз карасын анығырак
билдириў ушык хызмет етеди. Мысаллар: Расында да, өзинизге сол керек шығар? (М . Дэрибаев). Бэлкнм, мен сонда
ғы әкемпик жасына жеткенмендур, мен жетпесем, итимал,
Мурат жеткен шығар. (Ш . Сейтов). Қәлендеров, шамасы,
•бул мэселеде өэнннн пихирин билдиогиси келген болса керек, сөз баслады (А. Қаххар).
УИ. §521. ЕЛИКЛЕЎИШ СӨЗЛЕР
Карақалпак тилиннн сөзлик составынын белгили топарын
еликлеўши сөзлер курайды. Олар өзлеринин лексика—семантикалык өзгешелиги жағынан да, морфологнялық формасы,
синтаксислик хызмети, фонетикалық курылысы жағынан да
баска сөз шакапларыиан ажыралыл турады.
Объектив дүньидағы затлардын, кубылыслардыч бирн бнрине тийиўинен, каклығысыўынан, сондай-ак түрли жанлы
жэниўарлардан шығатуғын сеслерге ямаса сол затлар, кубылыслар, жан-жэннўарлардын нс-хзрекети, кэддн, жүрис-турысынан т. б. пайда болатуғын көрннислердик түсинигин бнлдиретуғын сөзлерди еликлеўншлер деп атаймыз. Мысалы: арсерс, ыржан-ыржан, малпақ-салпак, тарбак-тарбан, буж-буж
жалт, тарс, быйк-быйқ, шүйк-шүйк, бүкшек-бүкшек, паннпанц, калт-қалт, тарс тарс, желп-желп, сынк-сықк, мыкк,
дунк, шакк, ықк, гүкк, гүрт-гүрт . б.
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Еликлеўиш сөзлердни гейбиреўя мәннси жағынан бири-бнрине жақын болып келедп:
ўа-ҳа-ҳа
(кулиў), кенккенк (күлиў), мырс-мырс (күлиў) т. б.
Гейбир еликлеўиш сөзлердин ыәнисинде семантикадық өзгерис болып лексикаланыў процесси нәтийжесинде басқа категорияға өтедн, олар тилдеги бар бурынғы формалари менен
омоним болып, кеткеи: тық-тық (бир нәрсеге тийиў), тмқтық (кустыц аты), шыж-быж (жецил-желпн аўадт), ыыц сизбнзден бир шыж-быж; лыц-лық-сеске еликлеўиш, лык-лықлыклық тийнў т. б.
Тилимнзде еликлеўишлердиц саны аз болса да, сөзлерднц
көп манилигн нәтийжесинде олар адам ойыныц түрли иээнк
туйғыларын билдириўде актив қатнасзды. Мысалы: жалт-жалг
(қараў), жалт-жалт (жаныў), патыр-патыр (жаныў), патырпатыр (қуўирылыў): қалт-калт (аязлаў), қалт-қалт (қорқыў):
жарк-журк (көринис), жарқ-журк (қуўаныў), жыбыр-жыбыр
(жүриў), жмбыр-жыбыр (тыныш отырмаў): ыбыр-жыбыр
(көринис), ыбыр-жыбыр (көп).
Елнклеўиш сөзлер экспрессивлик, образлылық, өткирлилнк
кэсийетиие ийе. Сонлықтан аўызеки халық творчествосыныц
түрлн үлгилеринде, халықтыц күнделикли сөйлеў тилинде
жийи колланады.
Еликлеўиш сөзлер тәбняты бобынша тацлақ сөзлерге жакын болғаны менен, олардан айтарлықтай өзгешеликлерге нйе.
§122. ЕЛИКЛЕЎИШ СӨЗЛЕРДИЦ СЕМАНТИКАЛЫК ӨЗГЕШЕЛИГИ.

Тилимиздеги еликлеўиш сөзлер өзлериниц лексика—семантикалық өзгешелнгине, аклататуғын тусиннк орайына қарап
еки топарға бөлинеди:
а) сеске еликлеўиш сөзлер
б) көриниске еликлеўиш сөзлер
Сеске еликлеўиш сөзлер. Тәбияттағы жанлы ҳәм жансыз
затлардын бири-бирнне соқлығысыўынан, кубылыслардыц исҳәрекетлердиқ нәтийжесинде пайда болатуғын жанлы мақлуклардан шыккан сеске еликлеўден пайда болғаи ҳэм еситиў
кәбилети арқалы белгнли бир түсиичклердиц атамасы ретинде
колиплескен сөзлерди сеске еликлеўиш сөзлер деп атаймыз.
Мысалы: Ғарғаныц баласы ,ғ а ғ “ дейди (нақыл).
Свйтип өзим менен болып киятырса#, алдымяан гүбир-гүбир биреў сөйлейди.
Жоқарыдағы яғағ“ сөзи ғарғаныц ғарқылдағынан щыккан
сестин атын билдиредн, ал ,гүбяр-гүбир“—биреўдин алысырақта сейлеўиниц еле толық түснникли болмаған ҳалатын билдирегуғын сөз. Олардыц ҳэр бири өзине ылайық сести дәлмедәл бериў зәрүрлигинен пайда болған. Қуслардыц ҳаўазы якн
затлардын бири-бнрине соқлығысыўынан шыққан сеслер комплекси белгили бир түсшшктиц атамасы болғанлықтан сөз иретинде қабылланады, сонлықтан да быйқ-быйқ—қоян, мыррыў219
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мыррнў—пышык, ўаў-ўаў—ийт, ш үйк-ш үйк-ш өж е, сынксыкк—кулки т. б. деи түсиниледи.
Сеске еликлеўиш сөзлерди мәниси бойынша еки группаг.1
бөлемиз: а) Адамлардын свйлеў ағзалары арқалы, сондай-ак
күслардын, жәнликлердиц ҳайўанатлардык даўысларынан пайда болған сеслерди билдиретуғын сөэлер. Олардын организм.крнннн характерннен пайда болятуғын сеске еликлеўлер де
усыған киреди: мырс-мырс, ғаўыр-гаўыр, ларс-ларс (жөтем ў ) шингир-шикгир (киснеў), ғурт-ғурт (шайнаў), дубирдубир, ғанк-ганк, ўарк-ўарк, гурк-гүрк, сып-сып (ушыў).
ширп-шорп (суйиў) Мысалы:
Тулпар туўғаи Байшубар,
Суўлыкты ғарш-ғарш шайнайды (,клпамыс.)
>) Жансыз затлардын бирн-бирине тийиўинен, козғалысы*
иаи пайда болған сеслерге еликлеўди билднретуғын сөзлер.
Объектив дүньядағы затлар бнри-бири менен байланыслы ҳәм
мудамы қоэғалысга болады. Олардык соадығысыўын, қозғалысын билдириў ушын сеслик комплекс сөз кабыл етиледн.
Мысалы: сарт-сурт (тийиў), гүрс-гүрс (жығылыў), сар-сар.
щор-шор (ағыў), лык-лык (тәгилиў) шомп-шомп (суўға ту•
сиў), томп-томп (түсиў).
Көриниске еликлеўиш сөзлер. Тәбнят пенен жәмийепе
болатуғын затлэрдыц сыртқы елесинен, көринисинен пайда
болатугын көз бенен кериў кабийлетн нэтийжесннде қәлиплескен сеслер комплексли көрнниске еликлеўиш сөзлер деп
жургизиледи. Мысалы: Бет аўызлары ғожалак-ғожалак
(Н. Дғўқараев). Дигирманды дир-дир айландырады (А . Бекимбетов) Менн көргеннен зир-зир қалтырап, дәррвў алдыма түсти (<4, Бекимбетов) мысаллардағы .хожалак-ғожалак11—
кирлеген бет аўыздын көринисин, .днр-дир*. .зир-зкр“—
козгалыс, ҳәрекет нәгийжесиндегн көринисти анлатады.
Көриниске еликлеўнш сөзлер мәниси бойынша мынадай
семангика.тык толарлаўға бөлинеди:
а> Адамлардын, ҳайўанлардыц, жэнликлердин ҳәрекетлери
пәтийжесинде пайда болатуғын көринисти билдириўши сөзле р
жалт (қараў), кемсен-кемсен (жылаў) ийрен-ийрен (жүриў)
жыбыр-жыбыр (қыймылдаў), талтан-талтан (жүриў), арбанарбан (көриниў) т. б.
б) Тәбнят қурылысларыныц, ҳәрекетлеринин жансыз затлардын сырткы көринисине еликлеўден пайда болған сезлер.
Мысалы: жарҳ-журч (жаныў), жылт-жылт (көриниў), қалтқалт (қалтыраў), лап-лап (жаныў), ғуж-ғуж т. б.
§ 123. Е Л И К Л Е Ў И Ш С Ө З Л Е Р Д И Н Ф О Н Е Т И К А Л Ы К
ӨЗГЕШ ЕЛИ КЛЕРИ

Еликлиўиш сөзлердиц жасалыўында ҳәм сес яки кериннстин характерин белгилеўннде фонетикалық факторлардын роли күшли.
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1.
Жуўан даўыслы сеслерден куралған еликлеўишлерде сес
яки көриниси ашык, анык болып келеди, ал составында жицишке даўыслылары бар еликлеўиш свзлерде сес яки көринистин ҳэлсиз, елпен екенлиги сеэнледн.
жуўан

жикишке

тацк, пакк
шарт, шонк
ынк, анқ
ғақ, быйқ

динк, дүкк
шинк, лип
енк, елп
гунк, шүйк

2.
Сес яки көринистия характерин белгплеўде буўын курылысындағы фонемалардык орналасыўында белгили нызамлылыклар бар, Қаракалпак тилинде көбинесе елнклеўишлердиц
сонғы сеслеринин мынадай формаларын көриўге болады:
1) РС: тарс, тырс, мырс, дүрс, ғарс, гүрс, арс т. б.
2) РТ: шырт, шарт, сарт, сырт, гүрт, парт, пырт.
3) РП: гурп, қарп, тырп, тарп, арп.
4) Р: патыр, шатыр, гүтир, тыр-тыр, пар, шыр, сыр.сар.
5) П: лып, тап.тап, сып-сып.
6) НК//НК: сынқ, гүнк, тонц, панц, ғанқ, дүнк, цанц, санқ.
шанқ, ыққ, шинк, динк.
7) РҚ//РК: ғарқ, ғорқ, гурк, жарқ, зырқ-зырқ, жырқжырк.
8) ЛК//ЛҚ: быдқ, селк, солқ, сылқ, қыиқ, шылқ.
9) МП: гумп, томп, жамп, комп-қомп, сымп-сымп, жымпжымп.
10) Н,: дан, дын, зын, гүн-гүн. шын.
11) ЛП: жылп, салп, желп, елп, шылп, шолп-шолп.
12) Ж: быж-быж, шыж, ғуж-ғуж, шаж.
13) 3: ыз, тыз, дыз, мыз, быз.
14) Ў: гүў, зуў, дуў, саў, лаў, суў, ж уў-жуў, гуў-саў.
15) ЛШ : былш, қалш-қалш.
16) С: пыс, тыс.
Елнклеўишлердин қурылысындағы ақырғы даўыссызлардын
;
орналасыўы сес яки көринистин бирден жулып алғандай тез
болғанын, яки өлпец, созылыцкы болғанын анлатады. Мысалы: рш, рс, рт, ық, ик, лп, лш, сеслик комплексине питкен
елнклеўишлердн созыпайтыў мүмкин емес, олар сес яки керннисгин кескнн, жылдам болып өткенин билдиреди. н, ж, ў,
[
з, р , сеслерине питкен еликлеўншлер кескин емес, жай айтылады, сес яки көрииистин созылынқылығын көрсетеди.
Сес яки көринистин даўамлылығын еликлеўиш сөздик составындағы даўыслы, сондай-ак сөз ақырындағы даўыссыз фонеманы созыў арқалы да бериўге болады.
Тнлдеги елнклеўиш сөзлерднн көпшилигинин дерлик бир
буўын.ты болып келиўи ҳәм жабык буўын ретинде қәлиплеси1
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ўи сес яки көринистиц характерин дәл белгилеўге тәснр
етеди.
Қаракалпақ тилинде сес яки көриннстин ҳәр қыйлылыгык
анлататуғын жуп елнклеўишлердин жасалыўында да фонети*
калық фактордын актив екенлкги квринеди:
а) ,ш “,
сеслери биринши компоненгге түсип қалады:
ыбыр-жыбыр, уўдыр-жуўдыр, элки-шәлки,
ыпыр-шыпыр
т. б.
б)
сеслери бирииши компонентге тусил қалады:
апыр-тапыр, ан-тан, алба-далба, уйқы-туйқы.
Бнринши компоненттеги даўыссыз фонемалар екиншн компонентте толық сақланып, тек бир даўыслы фонеманын өзгерип влмасыўы ямаса түсип қалыўы арқалы рифмаласып, жуп
еликлеўиш жасалады.
„а* сеси
сесине езгереди: Сарт-сурт, шарт-шурт,
сатыр-сутыр, тақыр-туҳыр, жән-жун.
2. „ а “ сеси „б;“сесине өзгереди: тақ-тық, тапыр-тыпыр.
3. Биринши компоненттеги бир даўыссыз сес түсип қалады
ҳәм даўыслы , а “ сеси екинши компонентте , у “ сеси менеи
алмасады: апыр-тупыр, алақ-ғулац, алба-жулба.
§124 Е Л И К Л Е Ў И Ш Л Е Р Д И Н М О Р Ф О Л О Г И Я Л Ы К О З Г Е Ш Е Л И К Л Е Р И

Еликлеўша сөзлер морфологиялық қурылысына қарай дара
ҳәм қоспа болып екнге бөлннедн.
Дара елнклеўишлер тнйкарғы ҳэм дөренди түбир формасында ушырасады. Тнйкарғы түбнр елнклеўишлерге: селк,
мелт, сьщк, санк., былқ, мынк, мырс, тарс, жарц, жалт.
гумп, елп, дунк, гурс, арс, дик, пакк, тонк, жалп, шанс усаған ҳэзнрги тнлде формаларға ажыратыўға болмайтуғын сөзлердеи ибарат.
Дөрёнди түбирге сөз жасаўшы аффикслер арқалы пайда
болған еликлеўнш сөзлер топары киреди. Еликлеўиштин сөз
жасаўшы аффикслери аз болыўына карамастан, олар жана семаятикалық мәниге ийе болған сөзлерди жасаўда актив катнасады.
Еликлеўиш сөзлердик аффикслери:
1. •ц,-ыцгЯЧ,-аЧ<-е*1''аЪ''е к - Бул аффикслер арқалы дөренди еликлеўнш жасаўға мынадай тубирлер негиз болады:
а) еликлеўиштен елнклеўиш жасалады: елп-ен, жалт-ақ,талт-ақ, быжық, қалг-ан, жалг-ац, селт-ен.
б) басқа сөз шақапларынак етнклеўиш жасайды; ағыр-ан,
былға-н, жырт-ак, қызар-ан т. б.
Тарийхый кез қарастан мына сөзлер де бурын усы модель
менен жасалған: ербен (ербий), жарб-ан (жарбый), гүрж-ен
(гүржий) қайк-ан (қайқы-ҳайқай), кылм-ын (қыллай), сопац (соаақ), шонт-ан (шонтый) т. б. Булар сицисиў қубылы221
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сы нәтийжесинде бир ыорфема қэддине биригнп кетнен. Хәзирги тил көз карасынан морфемаларға ажыратыўга Оолмайды.
2) -ыр -ир аффикслери сөз жасаўға аз да болса қатнасады
так-ыр, тық-ыр, шык-ыр, самб-ыр, жан-ғыр, пат-ыр.
Қоспа еликлеўишлердин карақалпақ тилинде ж у п ҳам
т ә к и р а р тури бар.
Жуп еликлеўишлер ҳәр қыйлы сес яки көриннстик бир
ўақыт ишинде болғанын жәмлеп көрсетеди: Столдын үстине
қасыклар такыр-тукыр, келип түсе берди (М . Шолохов).
Кызда үн жоқ, так-тук, так-тук кетип баратыр (Ш . Сейтов).
Жуп еликлеўишлер: а) еки мәнили сөздин жупласыўынан
жасалады. Олар өз ара синомимлер (гумбир-самбыр, салдыргүлдир, былқ-сылқ. ғақғир-гүцгир) ямаса мәнилери бойынша
бир топарға киретуғын сыбайлас (тасыр-тысыр, пытыр-иштыр, тасыр-гүсир) сөзлер болып келеди.
б) Л^әнилисөз өзинин фонетикалык „жацғырыўы* мененкайталаныўы арқалы жасалады. Бул еки түрли болып гезлеседи:
1. Биринши компоненти фонетикалық өзгериске ушыраған
елнклеўишлер:
Баратыр ол әсте басып аякгы,
Қоршап алған ыбыр-жыбыр балалар(Б. Қайыпназаров).
Буған уўдыр-жуўдыр, убыр-шубыр, албыр-жалбыр т. б. типиндеги сөзлер киреди.
2. Биринши компонент мәнили, екиншн компоненти бириншнсинин сеслик взгерисине ушыраған вжанғырығы“ болып
келеди.
Бул типтеги сөзлердин пайда болыўы, бириншиден, даўыслы сеслердиц алмасыўынан; {жалақ-жулчқ, сарт-сурт, тэхир-түкир, жалт-жулт), екиншиден, даўыссыз сеслердиц
өзгерисннен; (қосылыўы, алмасыўы, түсип қалыўы) пайда болады: шыр-пыр, қыбыр-сыбыр, алан-ғулац.
Жуп еликлеўишлердиц үишнши бнр группасын еки компопенти де дара қолланылатуғын сөзлер курайды: ыржым-тыржым, мыржым-тыржым, ғабыр-ғубыр, малпак-салпак т. б.
Тәкирар еликлеўишлер тилимизде кец таралған. Бул аркалы түбир яки дөренди түбирдин формасы қайталанып, сестин
яки карннистин бир неше рет көрингеннн ямаса еснтилгенин,
гәкирарланып турғанын бнлдиредн. Олар ғәп ишиндеги басқа
сөзлер менен байланысыўда стильлкк жақтан ықшамлы болып
келеди.
Адамлар бир-бирине жалт-жалт карасты (К. Султаное),
Жүйрпхтен жүйряк шыкса,
Аяклары тыныр-тыпыр,
Шешеннсн шешен шыкса
Аўэы-басы жыбыр-жыбыр

(нақы г)

Олардын сыбыр-сыбыр сөйлескенлери, сыкк-сыкк күлгенлери
еснтилнп турар еди ( ш . Сейтов). Қыз кекк-кенк күле бере222
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ди. Күле береди бүйреги бүлк-бүлк, нйннлери селк-селк
(Ш . Сейтов). Егер сес яки көринистин даўамлылығын анлатыў керек болса еликлеўишлердиц компоиентлери бир неше
рет қайталанады: Майда қәдемлери тык-тық басылады (Ш.
Сейтов). Төбеден жаўын жаўып тур: тырс-тырс, тырс-тырс
(Ш . Сейтов).
Составындағы компоиентлериниц орналасыўына, мәнилик
характернне карай токирар еликлеўншлер еки группаға бөлннеди:
Бнриншн группаға киретуғын еликлеўишлердин компонентлери семактикалык ҳәм структуралық жақтан бир бирлнк
болып, оныч состав бөлегине айналғаи. Олардыц компонентлери дара гүринде колланылмайды. дуў-луў гэп, талтан-талтац жүриў, пыр-пыр уйыклаў, енк-енк жылаў, сынк-сынк күлиў, елпен-елпен ушыў, булдыр-булдыр көрнннў т. б.
Екинши группаға составындағы компонентлери дара сөз
ретинде қолланылатуғын тәкирар еликлеўишлер киреди:
жалг-жалт (жалт қараў) гуў-гуў еситилди. Еликлеўнш сөзлер өзинин туўра мәнисинде коллонылғанда оларға көплик,
сеплик, тартым аффнкслери тиккелей жалғанбайды.
§ 125. Е Л И К Л Е Ў И Ш С Ө З Л Е Р Д И Қ С И Н Т А К С Н С Л И К Х Ы З М Е Т И

1. Елнклеўиш сөзлер гәп ишинде к&бинесе фейиллерден
болған ағзалар менен жупкерлесиў арқалы байланысып кетеди, бирақ кәлеген фейил сөзге емес, тек өзиниц мәнисиие сайкес келетуғынлары меиен ғана дизбеклеседн. Олар тнйкарғы
фейнллердеги ис—ҳәрекеттиц санын билдирип, сын пысыклзўыш хызметин атқарады: Приемннктин екинши кулағын таўлағапы да сол, бирден ғацғыр-гүцгир сөйлеп кетти. Ҳэрўак-ҳәрўак жалт-жалт көринип турғаи жекке-снйрек жулдызлар да
булттыц аржағында қалды (Ш . Сейтов).
2. Атаўыш сөзлер менен жупкерлеснў аркалы байланысып,
заттын белгисин билдиреди ҳәм анықлаўыш хызметин аткарады: Ербек-сербек отыпды ишке қалай киргизер екен десек,
ансат екен ғой (Ш . Сеатов). Түрикерин, уйпа-жуйпа сакалы бар (Т. Кайыпбергеноя). Әие сондай етип, пайда болыўы
мүыкип болған сыпсын-сыпсын әнгимелерднтоктатпақшы болды (М . Шолохов)
3. Гәп ишиндегп позициясына байланыслы субстантивлесип
келгенде сеплик, көплик, тартым жалғаўларын кабыл етеди.
Бундай жағдайда гэптеги сөзлер менен келисиў, изафет, баскарыў аркалы байланысып баслаўыш, аныклаўыш, толыклаўыш хызметнн аткарады: Ол қызлардын уўдыр-жуўдырлары
шарқ ийирнп отырғанларға тэсир етти (Т. Ка&ыпбергеное).
Алыстан еснтилген тасыр-тусырға кулак салдым (Ә. Шамуратов). Үйдицқыбьср-сыбырына айланысып қалды. Әскерлик223
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те ўагыр-шағырга, көлшнликке үйренип калған екенмен (Щ ,
Сейтов),
4.
Кликлеўншлер баянлаўыш хызметин де аткарады. Күн
узакка кишкене устахананыц иши жәк-жүн, жүн-жүн ( Т. К&.
йыпбергеноа). Жер бетин каплаған аппақ кар, аяқты бассақ
кытыр-қытыр (Ш . сейтов).
X . ТАНЛАҚ

*

§ 126. Т А Ч Л А К С Ө З Л Е Р Д И Н Л Е К С И К А -С Е М А Н Т И К А Л Ы Қ
ӨЗГЕШ ЕЛИКЛЕРИ

Бул топарға киретуғын сөзлерде моносемиялык. полисе*
мнялык, омонимлнк, антониылик (0 ! Сиз жаслығымныц сырласы—таллар!)
Аҳ, сол жағымлы кол жүзикли қоллар (И. Юсупов), активлик, пассивлик, неологизмлик (Алло! Ура! афарин! марш!)
арханзмлик (лғббей, аўмийин) усаған кубылыслар ушырасады.
Лексика семантикалық мэкнси бойынша тацлак сөзлер баска сөз шақапларынан үзил-кесил ажыралып турады. Егер мэ*
нили сөзлер бир түсиникти атаў яғный номинативлик характәрге ийе болса, тацлаклар адамнын ишки сезимлерин, сезимлнк катнасларын билдириў хызметнн аткарады. Таклак мәнисн
жағынан гэптин улыўма мазмуныиа катнаслы болады, бул жағынан ол модаль сезлерге, жанапайларға, сеслик өзгешелиги
ҳәм образлы түсиннкти билдириўи жағыняи еликлеўиш сөзлерге жақын, бирак олардан айырмасы бар.
ОЯ-пикнрге сөйлеснўшнннн ҳәркыйлы сезимлерин билдиретуғын болғанлыктан (тацлақ сөзлердиц улыўма саны аз болғаны менен) айтылыў характерине қарай бир ғана танлак сөз
экспрессивлик эмоциялык гәсирлилмкке ийе болған бирнеше
мэнистн ацлатады.
Танлаклар ҳәр қыЯлы сезимлерди анлатады; ,ҳэй-ҳэй* —
рэҳәтлениўди, яша—куўаныўды, әтген—өкиниўди, әтгеген-ай
—қыйналыўды билдиреди. Ал базы бир танлаклардыц мәниси
контекст ҳәм сөйлеў мелодикасына байланыслы аныкланады.
Бул та<лақ сөзлердин көп мәннлигин пайда етеди. Мысалы:
.Туу* сөзи а) танланыўды билдиреди: Т уў. Адам деген де
сэзге сэндай шешен бола береди екск-аў. б) ашыўланыў, кәҳэрлениўди анлатады: Туў, корқыт дегенде соншама коркыт
деднм бе.. (ертектен). Бэрекелла сөзи а) хошаметлеўди бн.тднреди: Бәрекелла, жас келсе иске деген, ғайрат сала қойын,
шырақларым (Ө . Аймсанов). б) кеўили толмаслыкты анлатады:
Бэрекелла. Адамгершнлигине болайын, иним (Ш . Сейтов).
Пай-пай сезн а) хошаметлеў ушын жумсалады: Пай-пай, дойнағыциан айлансын аған, абройды колдан бере гврме (Ш .
Сейтов). б) өкнниш сезимин анлатады; Пай-пай кунделик
дәптернмди неге толтырып бара бермедим. в) рәҳәтленнўди
224
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Силдиреди: Пай-па-а-й. Дүньянык бейнши деп усы жерди
айгса болады (С. Салиев)\ г) тынышсызланыў, тәшўншлениўди анлатады: Пай-паЙ, бундай пешанасы келискен уллыадамға унамай калмасам болар еди (Т. Қайипбергенов).
Таклаклар семантикалык мәннлери жағынан еки группага
Сөлинеди: 1. Эыоцкональ таклаклар. 2. Карым-катнас тацлаклары.
1. Э м о ц и о н а л ь т а н л а к л а р : Адамлардын ишки сезнмлерин руўхый кеширмелерин билдиретуғын кеўил күйи
танлақлары үлкен группаны курайды. Бул топарға кирген сязлер мәнилик жактан айтылыў характерине байланыслы түрлитүрлк болады: куўаныў, шадланыў, эаўыкланыў, күйиниў, такланыў, кейиў, миннетдаршылык, шоршыныў, коркыў, гәзеплениў, наразылық, налыў, қайғырыў, ҳәз етиў т. б. мәнилерди аклатады.
Усы өзгешелнклернне карай эмоциональ тацлаклар еки
топарға бөлинеди.
1. Жагымлы эмоциональ сеэимлерди билдириўши сяэлер*
а) куўаныўды билдиредн: Яша, дайым келди (Г. Қайып•
бергенов). Алакай. Бизин ағам кыз әкеледи (Ә . Өгпепов).
Акудай, бэне менен қызымды көреди екенмен (Т. Қайыпбергенов). Хожайным жака, онын үстине жана ^Победа*, Урра.
(А . Қаххар). Яша, яшасын суў келди, енди кармак саламыз.
(4.
Бекимбетов). Ўай яша, қызыл байрак желбиреди.
(Ө . Айжанов).Я бак, жылым майлады (Ө. Айжаное).
б) рэҳәтлениўди аклатады: Ҳай-ҳай, туўылган жердин самалын-ай (Ш . Сейитов). Ҳай-ҳай, жаным жаца жай тапты
(Т. Қайыпбергенов).
в) сүйсиниў, кеўли толғанлыкты билдиредн: Ўа-й-азаматай, саламат болсын, тағы не депти (Ш . Сейитов). Пай, жигитлерди коя бер сирә. Сүйсе, жанын жалдап болар бийшара
(И. Юсупов). Пай, пишен орыўға көмекшилерди жибергени
жақсы болған екен ғой.Ой, Зәрекен деген дурыслы жнгнт
ғой. (Қайыпбергеное). Шүкир, мынаўын үлкен олжа гой
(Т . Кайыпбергенов).
г)
танланыў, тәәжиплениўдибилдиреди: Пай-пай, нәзелим
екен-аў өзи де, жүзимнин суўындай.... (Ө. Хожаниязов), О-ҳо,
сулыўлығына қара, карасан кезиқ тоймайды (Ш . Раишдов).
Япырмай, жора, былтырғы қазыўдағы ислерди ислеген снз бе
единнз. О канша тамаша дейсен сол китап... (/•/. Юсупов).
Бул ғайбар рус ҳаялы қандай қыйыншылык болса да жениўго
таяр, элҳәббиэ.
д) хошеметлеў, марапатлаўды анлатады: Ҳәй бэрекелла,
жзсын узак болсын, қызым (Ө. Айжанов). Пай, өзикиз бир
күтә қайырқом, теци-тайы жок адамсыз-дағы (Т. Қайыпбергенов). Ҳә бәле, даўысын коцыраўдай сықғырлайды ғой (Г. Қайыпбергенов).
1 5 -8 7 9
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е) әрман егаў, *ыял егиуди яилатады. Паҳ,
меиен усы заьодта ислегенде ме'? (Ш . Рашидов). Пай, мына
жерлерди ашып егин ексен да, а.тгын көгерер еди (Ш . Сейатов). ҲәссениЙ, узын бир сым болып жүрегнмнии дүснрлисин
еситтирер ме еднм саган (Т. Кайыпбергеноя).
ж) басквнып пикирин макуллаў, ядка туснрнў, куўатлаў
мэнисинде коллаиылады: ҳә-ҳэ-ҳә, нағыз азаматсзк, иним
(7‘. Қийыпбергенов). Ҳим, ҳим, өэим де солай боларын бнлип
едим (Ш . Сейитое), Бэсе, оны апарар екен (Г, Қайыпбергенов).
Ҳ ә-ҳә, мейли енди, ойыншы болсак,
Ендиги жағында уйде ойиарсан (И . Юсупов).
—Ҳ о-ҳэ-ҳә, өзимнздин Кутымбайдыц жийени екея ғой.
(Г. Кайыпбергеное).
з) тилех, мазатланыўлы билдиредн; Пай-пай, нүн ыссы болған сайын иагыэ нәшебенттин өзи боламыз (7'. Кайыпбергеное). Илайым, усындай
ўэктызошлыкка хызмет еткеймен.
(Т. Кайыпбергеное). Ишалла, айтканычыз, келсин, кәнекей
душпанлардын устине бир шыксак (А. Бекиябетов).
2. Жағымсыз эмоциональ сезим.терди бн.тднряўши сөзлер:
а) ашыныў.өкнниў мәниснн энлатэды: Әттегене-әЙ, эттегене-әй онык баска жумыска етип кеткени шатац болған екеи
(Ш . Сейитов). Ў ац, қармактан жырылып кетти. Ўак-ўак, ша*
тақ болыпты ғой, складта ямаса үйде аўысык биреўн жоқ
па сди? ( I. Бекимбетав). Ўак, ўазшыларға сол куни жолық*
канымда... (Т. Кд&ыпбергенов). Пай-пай, аўыддыц жигитлернинч жуўэлтан жепилип калғаны қыйын болғен екен.. (Г . Кайыпбергенов).
б) коркыў, сескениў, жеркенншти билдиредн: Уай-ўай,
тоғайдын арасы тысырлайды, каскыр ма деймен (Л". С е ш о в ).
Ий-я, музлай екек, етиме калтыратпа тнйгиздн ғой. Нш ш а,
жузиннн суўығын-ай, еки квзн тарса шыккырдын(Я/.Сэйнпгов).
в) менснкбеслик, кеўил толмаўшылықты анлатады: аәЙЙ,
колда жарак турғанда недеи коркамыз? (Ө. Шануратое).
Ф уў, квп болғапда сени таныйғуғыи шығар (Ө. А&жанон).
Ий, бул бир келнспейтуғы» ғәп қой, абысын. жердн де му :ка бере ме екен?. (Г. Кайыпбергенов). Ҳ ай , сол ийттин баласы, не кылатуғын едн? (И. Юсупов).
г) кзҳәрлеппў, гижнпиўди билдиреди: Жаны көзине кориннп, кысылып турғанда, орағы колына илинер ые едя, ҳас*
секий? (7*. Кайыпбергенов). Аҳа, ғарры сағал, тустинбе қолга
(И. Юсупов). Ҳәссений, алдым белгнсиз, болмаса сазайындн
берип, әкенди танытар сдим (Г. Кайыпбергенов). Ҳәссений,
дарды безеп турар еди-аў сулыў декен (И. Юсупов). У ай,
чорт^оцбаган, сол ма кемпнрболып көрингея маған? (И.Юсу~
пов).—Ҳ эй , бул баланды бнлмебмен, шығысы жамвн екен
(А. Бекимбетов).
д ) Ироннялық сезнмди ацлатады: П аҳ, кызларды да окы ўға
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зкели-аў (Т. Қайыпбергенов). Пай, ендн мнннп болыпсая
\Щ . Сей.итае).
е)
күйиниўди ацлатады: Ўай-ўай-ўай, вдамиын кылгалын
кылып, айтканына кулак асатуғын бала болса екек-аў?.
(Ш . Сейитов). Пай, бэлени басыма сатып алдым-аў (Ш . Сейитов). ПаЙ олар да бнр, өзлери алыи кете койғанда не қылады
екен? (Ш . Сейчтоа).
Айырым гаклак свзлер екинши биреўди өэине каратыў
ыаксетинде жумсалэды, сонлыктан кебнкесе атлықтан болған
қаратпа сөзлер менен ансат дизбеклеседи: Олар бири екиншисин толыктырып, улыўма мани кушейеди ҳәм конкретлеседи:
Ҳ а й , қойып тур, саған үйге кирнўге болмайды, кусым үркеди
(Ш . Сейитов). Әй, келич бала, елиннз тоқшылық па? (Т. Қайыпбергенов). Ҳай, қызыи ақылсыз болыа, мен сеии елнм ушыи емес, өмнр ушын туўғанман (Г. Кайыпбергенов), ҳа й ,
сен, молламыздын бабы етип бир палаў ас (Ө. Айжанов).
Ҳ аВ , баслық, мына жылыиыш ийелнк ет (Ө Айжанов), Ҳай
токта, тоқта, эптапта караўытып кеткенбиснз (Ш . Рашидов).
Ҳ а й , онда, мүйеште турған екеў ким? (И . Юсупов).
2. Қ а р ы м - к а т н а с т а к л а к л а р ы ; Бул топарта кире•гуғын сөэлер сейлеўшинии екннши биреўге қарым-қатнасы
нотийжесннде пайда болатуғын ҳәр қыйлы сезнмлернн бнлдиреди, сондай-ақ ҳайўанатларды бцр хәрекетти орынлаўга,
(шақырыў, тоқматиў, жақсы квриў, жек көриў т.б.) мәжбүрлеўде пайда болатуғык кеўнл туйғыларын аплатады. Салем, хош , рахмет, ҳарма, нүш -күш, жнт, ҳэўкем-ҳэўкем т.б.
Бундай танлақлар тынлаўшыға II бгтке каратылғанлыктян мәннлнк жактан буйрык мейилге бираз жакын, бирак
ыейнл категориясынан өзние тән өзгешеликлери менен ажыралады.
Карым-катнас танлақлары колланыў озгешеликлигине карай
еки топарға балннеди: адамға каратылған тақлаклар ҳәм ҳайўанларға қаратылған танлаклар.
Адамларғэ кэратылған таялаклар күнделикли турмыста
кәлиплескен катнасты анлатыў ушын жумсалады: кеш жарык
байрамыныз бенен ҳ.т.б.
а) Сәлемлесиў, ҳал-аўҳал сорасыў, миннетдаршылық билдиоиў, кутлыҳляў ҳәм хошласыўда колланылады.
Әссалаўма элейкум, ўэлийкумассалам, рахмет, нэлег, қуллық.
Әссалаўма элейкум.
—Ўэлнйкумассалам. Класслар таркадыма? (Т.Лдйыпбсргенов). Рахмет, аға, егер сиз аВтып келмегенде, бул маған жок
емес пе еди (Г. Қайыпбергенов), Ҳарма бийтап,—деп ҳос
келиишек кнрип келдн (Т. ҚайыпОергенов). Х о ш , аға, бөтсп
сеэнм жок, тез кел, көэ жасым жолдасым болды (М.Дғрабаев);
б) бир ҳорекетти ислеўге буйырыў мәкиснн анлатзды.
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—Мэ, мениц ким екенимдн тастыйыклайтутын кчғаз усьг,
басқа доқументлерим жоқ.
*
—Полат сабақта баска жақка алан болыўға, биреў менен
сөйлесип отырыўға болмайды (Т. Қайыпбергенов).
—Алло. Бул жолдас Жаниязов турған бялык заводы ма>
(Ө. Айжанов). Ассалам әдиўлим, көрмегели көп айдық жузи
болды. Қаякка экетежаксан байымды, ширкин, қаякка оны.
елмей ҳешкимте берыеймеи—деп жармасады^ҳаял (Ш.Ссйитов).
Кәне атынды ертле, көрейик, кутлы" болсын айгайық.
(Ш . Сейитов),
—Саған бир әҳыийетлн тапсырма бар еди, соны айтайын ба?
—А л,... (Ө. Айжанов).
2. Ҳайўанларга, сондай-ак айырым кусларға қаратылғяк
танлак сөзлер тнйкарынан оларға ҳәр қыйлы катнастан пайдэ
болған туйғыларды анлатады:
а) шақырыў ушын жуысалатуғын танлак сөэлер: кушко,
кур-гур (пиячшя), пыш-пыш, мәҳ-мәҳ, цуррыў-ҳуррыў,
диге-диге, ҳэўкем-ҳэўкем, ҳәў-ҳәў, төте-төте т.б.
б) бир ҳәрекетти токтатыўга, ҳәрекетти ислеўге мэжбүрлеўди билдиретуғын танлак сөзлер: үш-үш, тыр, шөк, иш-ищ
ҳәл, кайг-жнг, пыш, гәўнс-гвўис, ыҳ-ык. Швк дегенде шогермисен, көп жасаған түйе екенсен (Күнхожа). Ык-дегенде
шықты жаным, тәрк етейин дунья малым. Аяғынын астына!*
кесек таўып, суў ишинде отлап жүрген баспақларға ылактырып шуў-ш уў, бәш-баш деген менен тилсиз жәниўарлар
адамбысан деп бурылмады да (Т. Қайыабергенов).
в) еркелеткўдн билдиретуғын таклақлар, күшим-күшим,
шернм-шерим, пышым-пышым, ҳәўкем-ҳәўкем.
лШерим-шерим“ десен жолбарыс адамға тиймей вте береди дегенди еситетуғын едим (Ә. Шамуратов).
Не де болса бизлер яҳәўкем-ҳәўкем“ деп буғаға жақынлагғ
бара бердик (Ә. Шамуратов).
Ийтке күшнм-нүшнм десен бойына шащиыйды (нақыл),
§ 127. Т А Н Л А Қ С Ө З Л Е Р Д И Н Ф О Н Е Т И К А Л Ы К Ө З Г Е Ш Е Л И К Л Е Р И

Танлақ сөзлер өзинин фонетикалык кубылыўлары менек
баска сөз шакааларынан айрыкша ажыралып турады. Даўыслы
ҳәм даўыссызлардын ҳәрқыйлы өзгериси, интонациясынын ҳэр
турли езгеше.' и мерк гәпте айтылатугын пикирге вткирлилик.
таснрлилцк сезимдн билдириўге хызмет етеди. Сонлықтан булар көбинесе күнделикли сөйлеснў процесинде диалогларда
жийн колланылады,
—Ўәәэй шырағымэй, анык ислеймен деген адамға не табылмайды (К, Султанов).
Баўр&акедлэ (бэрекелла) инилерим, қарыўды салағойын?
(Ш. Сейитов).
Жоқарыдағы -ўай* сөзинин соэылыикы айтылыўы, кейин228
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дегнде „бәрекелла* сөзинин кубылып айтылыўы айт&йык
деген пикнрге тиккелей байланыслы болып тур.
Тацлак сөзлердеги сеслик комплекс адам сезимлерин бе»
риўге тиккелей катнаслы,
а) Жағымлы сеэимди билдиретуғын танлаклар ашык, жуўан даўыслылар менек, ал жағымсыз сезимлерди билднретугын таклаклар жинишке, кысық даўыслылар менен қолланылады:
—Бизин бала совхозда пахташылық брьгадасын басқарады.
—О -ҳоо. Жыл сайын пахта планын орынлап турған шығар?.
—Орынлай алмай жүр, бала.
—Әй-ий... (Ә. Тзжимуратов).
Патшасына алып барды.
А ҳ , куўаныш бул деген.... (И . Юсупов).
У ҳ , ортам толыскан сыяклы енди.
Шүкир, умытпапсан ғарры әкенди (//. Юсупов).
—Оҳо,
сулыўлығына
карасан
көзин
тоймайды?.
( Ш Рашидов). Ийи әдира қалсын бузылды десеш...(//./Осуло«);
б) нормаль формасына салыстырғанда даўыслылардық созылынкылығы мәниниц өзгериўнне себепши болады.
—Бай-байа-ай, кус салғаннык иесин айтасан?.
—Пай-ей, кошшым, келе койсац болмай ма, акыры?
Бай-ба-е-й, аға, ол аўылдыц қызлары күтә жуўабый екен,
аўылдыц жигнтлерин отырғызып таслады (Т. Кайыпбергенов).
—Мазза. Енди сизин аўылдын каладан айырмасы болмайды (Ш . СеПитов).
—Туўыскаилар менен тезирек көрнсиў ушын, жецис ушын
ур-р.р.ра (Ө. Айжанов);
й) Танлак сөзлерде пәттин орны тураклы емес. Пэт фонологнялық мәниде жумсала отырып, сеыантккалык функция
аткарады ҳәм экспрессивлик оттенокбереди. Мысалы: яБәрекелла“ сози пәттин орнына карай 1) норыаль айтылыўында
хошаметлеўди (бул жерде пәт ,р е “ буўынында) 2) кеўнл толыўды (бул жерде пәт ,кел" буўынында); 3)кемситиў, иронияны (бул жерде пәт яло'буўынында ҳәм созылады) билдиреди.
—Бәрекелла, тезнрек ислеп питкере, койыц, инилерим.
—Бәрекелла-а, адам болғаныца сенин, жигит деген бир
сөзли белыўы керек.
г)Танлақ сөзлер кайталанғанда пәт кейинги сөэге аўысып,
сезимннн характерин аныклайди: Пай-пай, пай-пай, жигитке
жуўаптыц коныўы:- ] (ертектен). Контекстеги танлак сөзлерднн мәнклериин., зйқынласыўында қосымша қуралретннде
айтылыў манерасы, мнмика(ғ$ол ҳғрекетти, бет-аўыз, қғдди
бой. т.б.) хызмет етеди.
Улыўма алғанда, танлгс сөзлерде нормаль врлеўши, теменлеўши пәсец ҳәм жоқары мелодиканын айрыкша роли бар.
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§ 128. Т А Н Л А К

СӨ ЗЛ ЕРД И К ГРАМ М АТИ КАЛ Ы К

Ө З Г Е Ш Е Л И К Л Е Р ;;

Морфологиялык жактан гаклак сөзлер нзиниц тнйкярғы
лексикалық мәниснвде қолланылғанда сөз түрлендириўши аф.
фикслер меиен өзгермейди. Сондай-ак өзинин сөз жасаўшц
аффикслеринс ийе емес. Танлақ сөзлер курылысы бойынша
үш группаға бөлип каралады.
1. Д а р а (тубир) танлаклар: ҳаў, о, ой, аттен, уҳ, түў,
жит, ўаҳ, шуў, мә т.б. Бул тацлаклер дара турып-ак гәптегц
айтылган ойгз сөйлеўшинин түрли сезимик билднреди: Ҳ аў,
темир көрсек гой биз баска иәрсени умытып кетемиз (Ш .Сей•
итов). Әттен, дайымдикинен баска аттын үйдиц дөгеоегинде
лвринбеўн маған өкинишли едн (Ш.Сейитоя),
2. Т ә к и р а р танлаклар. Адамнын ишки сезимлерим тақыиыклап, күшейтиў мақсетинде бир түбир танлақ ҳешкандай
фонетикалык өзгериссиз кайталанады ҳәм гэптеги сөзлерге
стилистикалыҳ ыкшамлылык туўдырады. Мәселен: ҳай, баҳәрднц жағымлы самалын-ай1—деп айтқаннаи гөре иҳай-\ай, бәҳәрднц жағымлы самалын-ай!" формасыида пйтыў көркем тогирлнкке ийе.
Тәкирар таплаклар:
а) Эмоциокаль танлак сөзлердиц қайгаланыўынан жасалады:
Пай-пай, жигиттиц, намаздыц мәннсине түсиннўии-ай!....
Ўай-ўай, таксыр, мен кеттим („Қарақалпақ халық легендалары ҳзм анекдотлары').
б) Буйрык, тилек, шақырыў мәнилернн билдиретуғын карым-катнас танлакларыныц кайталаныўынан жасалады: Ҳәйҳәғ енди болар ис болды, жарлыға мал да жаман емес {Ә.Өтелов). Сезимди бериў максегине каран тәкирар тацлаклардыц
компоненти екиден артык болыўы да мүмкнн. Ҳай-ҳай, ҳайҳай, жаным жана жай тапты ғой! (Т. Қайыпбергенов).
Ҳаў-ҳаў-ҳаў, жигнт, ис таппағаи сор жигит (фольклор).
Сондай-ак тек тәкирарланғаи формасында ғана колланылат>ғын таклаклар да ушыргсады: күш-күш, куррай-куррай.
Көп мәннли танлак сөз өзиниц бир мәнисннде кайталанады,
ал екипши мэннси кайталаныўды талап етпейди; Ҳай (шақырыў), ҳай-ҳай (рэқәтлениў), пай (өкиниў), пай-пай (кеўли
толмаслық).
Үй ҳайўанларына карым-катнас жасаўда мынадай танлак
сөэлер тәкирар түрннде колланылады: жылкы ушын, мәҳ-мәҳ,
қуррый-куррый, койларға куррай-куррай (қуррайт-қуррайт)
ешкилерге зиге-ииге (Оиге-диге-диге). сыйырларға-ҳәўкем-ҳәўкем, туйелерге гэўис-гәуис, соррап-соррап, шөк-шөк, ешеклерге гүр-гүр, ых-шуў, үш-үш т. б.
Айырым танлакларды дара колланганда ыэннсн өзгерип кетедн. Мысалы: пышыққа ,пыш“ деген куўыў, ал „пыш-пыш*
шақырыў, таўыкка „твт“ деген куўыу, ал „төте-төте“—шақы*
рыў мәнисин билдиредн.
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3. Ж у п тан л а қ л ар. Мәнилик катнасы бир ҳәркыйлы
тацлак сөзлер ямаса бир компоненти фонетпкалык өзгериске
ушыраған танлаклар жупласып, берилетуғын эыоциональлык
сезимли түрленднриў ушын хызмет етеди: О ҳ-аҳ, аҳ-уҳ, аҳаҳ т.б. Мысалы:—Ўай-буў, бул ойынды бағана правленне ағзаларынын жыйналған ўағында айтсан болады ғой (А. Әлийев).
Әй-әй.-эй, сизди азамат жигнт шығар деп бул жумысты тапсырып едим! Э-ҳа. түстин бе какпанға (Ш . Сейитов).
Жасалыўы жағынан тақлақлар екн группаға бөлинеди:
1. Тийкарғы танлақлар: ҳай, ҳай-ҳай, лаҳ, пай, ўак, ўай,
ой, эй, аҳ, эҳ. уҳ т.б.
2. Дөренди танлаклар. Танлак сөзлерднн сөз жасаўшы
арнаўлы аффиксн жок. Бул группаға конверсия кубылысы
нэтийжесинде өзиннн тнйкарғы мәнилерннен ажыралып, танлак сөзлерге айланғап лексикалык бирликлер киредн: мәҳмәҳ, ҳарма, шөк-шөк, япырмай (п-пирим-ай), әттегене-ай,
(өйт-дегени-ай), акудай (а-қудай), ҳэссений (ҳе сени), яша,
түпәлам. Бул топарда сондай-ак, эмоциональ экспресснв.шк
тәснрликке ийе болған: атананәлет! ала өкпе! ҳудайым-ай,
аўзмна май типиндеги фразеологиялык свз днзбеклери де
киреди.
Танлак сөзлер басқа сөз шақабын жасаўға тийкар бола
алады: аҳ урды, бай-бай салды, ҳай-пай дегенше, аҳлады,
үҳледи, рахмет айтты, т.б. усаған фейиллердин негнзи танлақ сөзлердсн ибарат.
Танляк сөзлер сеплик, көплик, тартым, бетлик жалғаўларын
қабыл етпейди. Олар, гәптиқ улыўма мазмунына тийисли болғанлықтан айрықша интонация менен айтылады, сонлыктаа
гәптеги баска гәп ағзалвры менеи сннтаксислик байланыска
түспейди, белгнли бир сораўға жуўап бермейди, өз алдына
дара гәп ағзасы бола алмайды.
Сөйлесиў процессинде таилақлар көбннесе туўра гәпгиц
составында қоллэнылады: Көп ўакытка шекем Қолтык көлдиц
шығыс тәрепннен узакласып баратырған туяқлардын шықылдылары, дайымныц ғаррыларға тәи ҳээйт, шуў-уў! Ҳэйт ш уў!..
деген карлығынкыраған даўыслары емнс-емис еситилип турды
(Ш. Сейитов).
Мынаған кара, ҳәссений. сени ме, сени... тилинди кесип
алайын!—деп Өтемурат Дәметкенге алып-топылып едн, жьғйналған халык жибермеди (Ж . Аймурзаев).
—.Ә ттен, адамлар бар, болмаса сени ме, бир жастар еднм“!
деген кыялда ойлап, ғаррыныц зығырдаиы кайнады.
—Уҳ, үҳ!—деп басын көтерди (Н. Дғўҳараев).
Гейде диалогларда гәптнн эквиваленти ретннде өзине тэн
интонацняға ийе болған бир составлы сөз—гзп формасында
жумсалады. Бнрак жалғыз тацлак свзден дүзклген гэптин
мазмуиы тыклаўшыға да, оқыўшыға да белгисиз болып кплады. Сонлыктан пикир оннан бурын яки оннан кейин ке.т-ген
•2и

www.ziyouz.com kutubxonasi

баска гәплер арқалы улыўма контекстте конкретлеседн. Мысалы:
—Малынызды орнына кнм бағып қалды?
—Кашшан басқа биреўге алып берипти ғоА1...
Ҳаў, {Ш . Сейитов).
Керек емес, койды аўыл-ел менен тойға келгенде жермиз.
—Той болып кетти. дайы....
Ҳақ?!! {Ш . Сейитов).
—Мен онын атын айтпайман.
—Япырмай-а?!
—Ол кесени ерннне тегеран тийгизнп, қалғанын есик бет*
ке серпип таслады.
—Ҳау?1! {7. Қайыпбергеноа).
Ташкентке жигнрма этажлы жайлар салыиған.
Туууў!
Танлак сөзлердиц гаптеги байланысында да белгили нызам*
лылыклар бар, олар гәп ишинде гей бир сөзлер менен кабат*
ласып колланылғанда онын ыәниси реальласады ҳәм стильлнк
ыкшамлылыкка ийе болады:
а) тацлак пенен танлак кабат айтылады, бнри екнншисиниц
мәнисин толыктырады:—Ҳай, бзрекелла, аман-есен елге қу*
ўыстынба қошшыы? {Ш . Сейитов),
—Пай әттегене, жанағы айтқанларымды соныц қулағына
тийгнзгенннде косып жазатуғын еди-дағы, әидийшеси совхоз*
дыц оныц калыўына алып келетуғын еди. Ара-турадайымныц
ғаррыларға тән қарлығыцқыраған „хәт-ш уў! ҳэйт шуў!“ деген
даўысы емис-емис еситиледи. {Ш . Сейатов).
—Ўа, элҳаббиз! Лара болмағанда менин де гүман тири каларым {X . Турынбетов).—Ўай, яша, кызыл байрақ желбиреди (А. Бекимбетов).
—Ҳа, бәрекалла, рахмет. балам, рахмет! Кәне, сыпаға шығыц, гөш жеймиз {А. Бекимбетов).
—Ҳаў түпәлам, максым бала, чайыцды дуўалап жнбердиц
бе, алды ғой! {Т. Қайыпбергенов).
б) Тацлақ сөзлер қаратпа сөзлер менен қабатласып келеди.
Бунда сөйлеўшиник ишки сезиминин кимге арналғанлыгы айцынласады. Мысалы: —Ҳэ бәрекелла, иним, мәслаҳаглескек
жаксы, менин гәпимди де солай түсин! {Ш . Сейитов) Ах, нэлетий урыс. адамлардын басына каншадан қанша азап-акырет. 1ерди салмадын? Өйбей балажан, сен кайта көп жерди керип журсен, мен жалғыз езим төркиннмди де таўып алыўым
мусаллат (7. Кайыпбергенов). —Өйбей шырағым, түс түйеннц кумалағы деген усы екен-аў! {Т. Кайыпбергенов). Ҳаў.
Иван, сен мени танымайтуғын адамдай бул не дегенин!? (©•
Лйжанов).
О, эдиўли муғаллимим—устазым!
Балалык өынримннц болдык бағманы {И. Юсупов).
232
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Бай-буў, сицлим, койып тур, мен саған дуз берейин! ( Ш .
Сейитоо).
в) эмоциональ-экспресснвлик мэнили сөзлер менен кабат
келедн ҳәм танлақтыц мәниси және де айкынласады: Ўай,
чорт, оцбаған, сол ма кемпир болып көринген маған (И. Ю супов). Пай, нетесен-ай, сизлердиц чайға карачайтуғыныцызды
билгенде кемпиримди оятпайтуғын едим ғой! (Ш * Сейитов).
Пай, нетесец-ай, нағыз кумарланып окыған ўакытта шырапыц
ешкенин кара! (А. Бекимбетов).—Өйбей, манлайым, әўлийедей кайнағамнык атын айтыппан-аўИ (К. Султанов). —Өйбей,
мына макаўды-ай, даўысы әп-әиедей екен ғой! (К. Султанов.—Байбуў, үйин жацғыр, маған неге бурын айтпадыц?!
(Ө. Айжанов).
Ий, әдира калсын, бузылды десеш!... (И. Юсупов) —Э х ,
қум гелле, малды есаплай бергенше кейннцди ойла! (Ш Сейи•
тов).
—Әй, тентек-ай, бар кейин, билесен бе ким менен келгенимди! (Ш . Сейитов) ҲәЙ, пушық, усы ҳэкис сөзиц менен
огаў тнктнц бе?! (Л. Султанов).
Тачлак сөзлер көбинесе буйрык, үндеў, сораў, риторнкалық сораў гәплердиц составында келеди.
г) аа,-аў жанапайлары менен катар келнп бири екнншисиниц мәннсин толыктырады.
—Кеше Кулымбет бийден де жаўшыляр келии кетти. Япырмай-ай!? (К. Султанов).
—Өнес-ай, түн ишннде табалдырықты қармалап?! (К. Султа•
нов).
—Әттегене-ай, есимнен шығып кегкенин кара (Ө. Айжажанов).
—Ўай карағым-аў, тил менен орак орғаннын бели аўыр»
майды деген, айтыўға бәри ансат (Ш . Сейитов).
—Ҳаў шырағым-аў, кемшиликти ким көреди енди (Ш .
Сейтов).
—Түў, бала, өзи де Онйик екен-аў, бундай бийик торацғылды бнрчнши көриўим!! (Ш . Сейитов).
д) Кирис сез хызчетинде модаль сөзлер менен сондайак, кнрис конструкциялар меиен кабат кезеди:
—Ҳ аў , өтирик сөйлеп мен бнр баламан ба, расында да,
Мирочкаға еркелик жарасады?! (Ш. Сейатов).
—Ҳ аў, айтпақшы, меннен кишкене саўға, дослығымыздын
нышаны болсын (Ш . Рашидов).
—Ҳаў, иним, акыры, сенин менен базарда емес, ҳақыйқат
жумыста таныстым ғой, сени мақтамай кимди мақтайын ен*
ди?1 (Ш . Рашидов).
Семантикалық мәнилеринде өзгерис болып, аўыспалы мэнилерде колланылғанда танлақлар гәптеги баска ағзалар менен байланыска түседи; сеплик, тартым жалғаўларын кабыл
ете алады; белгнли бир гәп ағзасынық хызметин атқарады:
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Журтгыц япырмайы (баслаўыш) жаксы емее (Л. Счлтанов).
Жацабай о»мп ҳэйинеи жүяа бир жаиалыкты анлап калды
(Ш . Сейитов). Бир мәҳәлн катын шаршап ўай-ўайын койған
екен (ертек). Бир ўак-ўак, бнр ўай-ўай алып келеди (И,
Юсупов). Бизлер ғажжа-ғаж жумыстамыз да, ол ҳәй бәрекелласын жеткерип жур. Пай Темиркөкти жолға бир кашырып
көрдим, жүриси жудә барекелла. (Ш . Сейитов).
Танлақчар гаптиц басында, ортасында ҳәм кейнинде қолланылады.
Ҳ аў, мынаў Жәлеке бай ғой, шырағым,
Ҳ а , нәлет болғырдыц айырсац жағын (И. Юсупов),
Бағдагулдин қызғанышы бурынғыдан да арта туседи, эттен, илажсыз (Г. Кайыпбергенов). Тезирек, алым болып бар,
нннм, маған жүдә керек болып турыпсац, эттен, оқыўыц үзиледи! (К. Султанов). Еситпеген, билмеген нәрселер көи қусайды дүньяда, әстапыралла! (Т. Найыпбергенов).
X !. КӨМЕКШИ СӨЗЛЕР
§ 129. КӨМЕКШИ СӨЗЛЕР ТУЎРАЛЫ ҚЫ СКАШ А ТҮСИНИК £
•%»

Көмекши сөз деген грамматикалык терминнен дара турғайда өз алдына колланылмайгуғын ҳәм өзннин лексикалык мәпмсн жок ямаса лексикалык мәниси белгнснзленнп, жоғалып
кеткеи сөзлердн түсинсмиз. Буидай сөзлер дара лексикалық
мәииси болмаған менен гәптеги сөзлерди байланыстырып, ойпикирди көркемлеп колланыўда ҳәм сөзлердин мәиисин күшейтип толыктырыўда, ез ара байланыстырыўда улкен әҳмийетке нйе болады.
Көмекши сөзлер деп мектеп грамматикаларында, сокдайак базыбир илимнй мийнетлерде тек дара колланылмайтуғыи
лексикалық мәниси жоқ сөэлер ғана айтылып жур. Яғный рус
тилиндеги .Служебные части речи“ деген сөз шақабы көмекши сээлер деп алынып киятыр. Солай-етнп, көмекши сезлер:
тиркеўиш, дэнекер, жанапай деп ушке бөлинеди. Бирақ тиркеўиш, дәнекер, жанапай сезлердек баска көмекши фейил,
көмекши атаўыш сөзлер фейил сөзлер менен атлық сөзлердиц
ишинде тексерилген мекен көмекшн сөзлер менен улыўма
мәписи жағынан бир-бирине жакын. Л1әселен, кө.мекши атаўышлар меиен көмекши фейиллерди баска көмекши сөзлер
менен салыстырып карағанымызда, лексикалық мәниси басым
болып олар атаўыш сөзлер менек фейил свзлерге жүдә уқсас
болып келеди. Деген менен булар бирде атаўыш, бирде көмекшн сөзлердиц хызметин де атқара бередн. Бирақ бул көмекшнлердиц атқаратуғын хызметлери жағынан капдай өзгешеликлер бар, не ушын булардыц биреўлерин дара сөз ша*
кабы деп қарап, ал биреўлерин (көмекши атаўыш, көмекши
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фейнл)баска сөз шакаплары менен косьщ тексерилнўннии себеплерин аныклаў, олардыц толып атырған өзгешелнклернн
дурыс шешиўге себепши болады.
Көмекши атаўыщта. көмекши фейнллер де, улыўма алғанда,
дара колланылатуғын көмекшп сөзлер. Бирак бундай көмекшилердиц грамматикалык мәннсине карағанда лексикщық мэнпсн күшли. Бул кемекшнлердиц базы бареўлерн бирде толық
ыәнилн сөзднц хызмегин аткарса, бнрде кәмекши мэннли сәч
ретниде колланылады. Мысалы: бас. жан, кас, үй, ал, бер,
кчр т. б. Бундай кем ‘ кшилер манилн сөзлгр менец диз*
беклеснп косымша лекснка граммажкалық мәкики анлатады.
Бул көмекшнлердиц бнр катары (ас/пы, үсти, қа сч, алОы,
арты, жаны, тусы, арасы т. б,) атаўыиг свз.тер меиен, ал
бнразы (еди, екен, бар, ал. қой т. б,) фейкл сөзлер менен
байланыслы қолланылады. Сонын ушын көмекшн атаўышларды атлык категориясына, көмекши фейиллердн фейил категорнясына байлаиыслы тексерилгеии ҳәр тареплеме дурыс бблады. Себеби бул семантнкалык мдннси бойынша да, өзгериў
формалары ҳәм хызметн бойынша да көмекши атаўышлар—
атлык сөзге, көмекшн фейил—фсйнл сәзлерге уксас болады.
Ал дәнекер, тиркеўнш, жанапай сөзлердн көмекши сөзлер
деп аталғап менеп жокарыда аталған көмекшн сөзлерден үл*
кеп айырма.тарц бар. Бкл көмскшилер гек гәплердн, свзлерди
вз ара байланыстырзды. Олардын балланысларынын қандай
схенлигин аныклайды. Айырымлары белгилн сөзлерге дизбек*
лесип, дизбеклескеч сөзлернне қосымша мәнн қосяды. Булар
«зтериниц дәслепкн семантнкалык мәииси менен хызмети жа«
гынан, сондай-ақ грамматчкалык формалзры жағынан да ажырз.тып, өз алдына бнр топар, грамматикалык жана категорнн
болып кйлиплескен. Соныц ушын көмекшилердин бул топзрын да белгнлн атама менен атап, улыўма комекшн сөзлерди
аткаратугыи функниясына, ҳәр кайсысынын дара-дара хызмет*
лерине карай: ка иекши атоўыш, көмекшн фейи.г, сач көнекши деп үшке белемнз.
§ 131 САП КӨМЕКШИ

Сап кәмекшилср деп дара турып қолланылмайтуғыч, лексикалық мәннси жок, мәнилн сөзлерге қосылып, оларға ҳэр
түрлн мэни қосып, гэплерди ықшамлап ез ара байланыстыра*
туғын көмекши.терднц бир топарына айтылады. Сап көмекши*
лерге аффнкслер косылмайды. Днзбеклескен тец мәнили ком*
поненти де бола алмайды. Мәнп.ш сөзлердиц жетегинде болып, олардыи бир-бири менен днзбеклестириўшиси, жанапай*
шысы сыпатында қолланылады. Сап көмекшнлердин мәнилери
баска свзлер менен карым-катнаска түскенде ғана аныкланады.
Сап көмекшилер гәп агзасы бола алмайды ҳәм суффикслер
сыяқлы оларға пәт түспейди. Сап көмекшилердиц баска кв215
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Л Ч 1 \ И | >1
сш«.ш1 имип ил^и—агқарагугьш хызметШ
жағынан аффнкслерге усайды.
Сап көмекшилерднк тилде бурыннан кәлиплескек грамматикалық категория екенлигн анық. Тарийхый шыгыў негизи
жағынан қарағанда, көмекши сөзлердиқ бәри де мәнилн с»злерден, демек, дәслепки дара мәнилн атауышлардан, фейил
формаларынан шыккан. Булар дәўпрлерднқ өтнўн менен көп
колланыўлардын, қайта-кайта днзбеклесип айтылыўдық нәтнйжесинде ҳознрги ўазыйпасында қолланылатуғыи болған.1
Сап көмекшилердин барлығынык атқаратугын хызметлерк
бирдей емес. Биреўлери сөз бенеи сөздн, гәп пенеи гәптн байланысгырады.
Бир топары айырым сөзлер менен белгили сепликте турып
ҳәр түрли мақсетте колланылса, ал гейпаралары сөз ҳәм сөз
дизбеклернне, гәплерге косымша мәни аклатыў ушык бир-биринеи өзгешеликлерине карай, сап көмекшилер: тиркеўиш,
дэнекер, жакапай сөз болып үш түрли сөз шақабынл бөлннеди.

XII ТИРКЕЎИШЛЕР
§ 131. ТИРКЕЎИШЛЕР ТУУРАЛЫ УЛЫ ЎМ А ТҮСИНИК

Тнркеўнш өзи менен байланыслы сөзден кейин келип сол
сөзлердик белгили формада турыўын талап етип турады ҳәм
өзинин байланыслы сөзинин гәптеги басқа сөзлер ыенен грамматикалық катнасын анықлаў ушын хызмет аткарады.
Тиркеўншлер белгили сепликтегн мәнилн сөзлерге ерайласып келедн де, дизбеклесетуғын сөзи менен басқарып байланысады. Тиркеўишлер гәптеги, ой-пикирди, жыйнақлап мәиисии
күшейтип турыўда да үлкен әҳмнйетке нйе болады. Мысалы:
1. Енди олар ырашган түснп, кырман атып атырған адамға
карай бет алды (Т. Қайыпбергенов). 2. Әй қызым, мен өзим
туўралы көбирек сөйлеп жибердим, бурын еоиткен де шығарсач. 3. Шыраздыц кишкене қайығы Әмиўдәрьянын толқынынык баўырында шылпылдатып арғы жағаға шейин жүзди. (7.
Қайыпбергенов). Бириншн гэптеги »карай“ тнркеўишин алып
таслап „Ендн олар ырашган түснп қырман агып атырған
адамға бет атды* десек гәптин мәнисине бнразөзгерис кирип,
гәптин керкемлиги төменлейди. Екиншн гәптегн „туўралы*
тнркеўишин алып, „Әй кызым, мен өзим көбирек сөйлеп жибердим, бурын еситкен де шығарсан* болып, ким ҳаккында
сөйлегени белгиснз болып калады. Үшинши гәптеги „шейин“
тиркеўишин алып айтсач да, гәпгин мәнисине өзгерис кнреди.
Деыек, бул мысаллардан тиркеўнш сөзлердиц гәпке, гәптегя
Ы. А. Ыеқақов, Кәз1рг1 казақ т!л1, Алыагы, 1974,.. бет.
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а,1Ы1»»мю э.лр1 С пдд-ммша мйпп исриу минеи, «илериниц Грам*
матикалык мәнислериниц гәл ишинде белгили сөзлер менен
дизбеклескенде анықланатуғыны көринеди.
Тиркеўиш сөзлер де баска көмекши сөзлер сыяқлы бурын
лексикалық дара мәнкси бар сөзлерден пайда болған. Тиркеуиш сөзлердиц бурынғы мәнилери ҳәр түрли жол менен, кемкемнен гүмнлжиленнп, бурынғы мәниснн, формасын өзгертнп
(базыбиреўлериннц формасы сақланған) тиркеўнш сөзге аў*
масқан. Нотийжеде басқа бир граммагикалық категория пайда болган.
Тиркеўиш сәзлердин семаитнкасы да мәннли сөзлердин семантикасы сыяклы базыбиреўлери белгиди, ал базыбиреўлериниц белгисиз екенин көремиз. Мәселен, бенен, пенен тнркеўиши „бир“ деген санлык сөзден тиркеўнщ болып қәлиплесип кеткен. Ҳазиргн өзбек тилинде бул сөз „билан“ болып
колланылып жүр, ал әййем-ги ескерткишлерде „бирлә* болып
колланылған „Иқи қулын билә олты
XVIII—XIX әснрдеги қаракалпақ жазыўшылврынын творчествосында да бул форманыч „билән* болып сақланып келгенип көремиз.
Мысалы:
Ел қәи жер бкләндур, жер ҳән ел билэн,
Жерсиз еддин еиирк дәрбедир билэп,
Өмир өтер жүректеги шер бнлән

Кэднркн, сешщ бизге өтги Бомтаў {Эжинипз).
Көплеген тиркеўиш сөзлердиц қандай сөзден пайда болғанын түсиниў кыйын емес. Оларды ҳәзирги формаларына карап шамалаўға болады. Мысалы: сыяқ-лы (сыяқ, сықыл. секил),
арка-лы (арқа), бой-ы (боД), гөре, көре (көр) тағы басқа да
тнркеўишлердиц бурын лексикалык мәннси болғаны мепеч
дәўнрлердин өтиўине байланыслы олардып лексикалық мәннслери гүцгиртленпп я жоғалып, тнркеўиш сөзлерге айланған.
Тнркеўиш сөзлердин гейбиреўлернннц еле лексикалық мәпнслернн сақлап, бирде тиркаўиш, бирде рәўиш сөз болып қолланылмп жүргенлери де бар. Мысалы: Оны экелген атлылар
аўылға сингеннен кейин барып ҳәрекетлер басланады (Г. Қайыпбергенов). Булар да катарға қосылыл отырғаннан сок қолға суў алынды (Г. Қайыпбергенов). Сон кешикпей-ақ қонақлар да тарқады (Ө. Айжанов). Бекмурат кейин жәнжел шығарды (Г. Қайыпбергенов). Алдыцғы гәплердеги „кейнн“,
„сон* тнркеўиш, ал соцғы гәплердегн ,соц“, „кейин“ сезлер—
рәўиш.
д
Қарақалпақ тилинде тиркеўищ сөзлер атлық сөзлер сылқлы аффнкслер жалғанған формада да ушыраса береди. МысаС. Е. Ма*ов. Епнсейская письиенность тюрков, Москва,—1952,
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лы: кейнинен, сонында, бойында тнркеўншлерн {кейич-нчен,
соқ-ы-нда, бой-ы-н-да). Бирақ солай болғаны менен бурынғы
тнркеўиш мәписн өзгермейди, тартым, сеплик категориялары*
нын мәнилн сөзлерге косылғанда анлататуғын карым-катнасыи
билдирмейди. Сийрек жағдайларда гартымланғаи формада
тиркеўишлер өзинен бурынғы сөз бенен изафетлик байланыс*
ка туснп колданылады. Мысалы: Төрештин кейнинде басқа
да балалар бар еди (Н. Дәўқаоаев).
Демек, жуўмаклай келгенде, тиркеўиш дегеиимиз—өзинии
дара лексикалық мәниси жок, ямаса бурынғы лекснкалык мониси белгисизленип кеткен, дара мәннли сөзлер меиен бнр
дизбек болып айтылғанда өзинен бурынғы сөздик сеплик жалғаўларынын биреўинде келиўин керек қылып, сол сөзднк монисин толыктырып я сөзди баска свзлер менен байланистырып жүретуғын сап көмекшилердич бир түри.
Тиркеўиш сөзлердин анлататуғын мәнислери олардык кай
сепликти керек кылып байланыстырып турыўларыиа карай
ажыратылады. Мысалы: 1. Соннан кейнн жәнжел—даў дерлпк күн сайын шыға береди (Ө. Айжанов). 2. Печьтин куўысына қарай аяғын созып жамбаслады (Г. Қайыпбергенов).
3. Ерли-зайыплы екеўи чайдан сон басалайды басып ишнп
отырып, узак ойласықка кегти (Ө. Хожаниязов). 4. Бул ҳаккында үзил-кесил сөйлесип, ўәде етип болдык (Ж - Аймурзаев). 1—4 гәплердеги „сайын4, .ҳаққыкда* тнркеўишлери
атаў сеплнгиндеги сөзлер менен байланысса, 2-гоптеги .карай“
тиркеўиши барыс сеплигиндеги сөз бенен, ал 3-гоптеги „сои*
тиркеўиши шығыс сенлигиндеги сөз бенен бнр дизбек болып
колланылгаи. Сонлықтан булардыц грамматикалык мәнислеришж де ҳәртурли бола бериўи мүмкин.
§ 132 АТАЎ СЕПЛИГИНДЕГИ СӨЗЛЕР МЕНЕН
ҚОЛЛАНЫЛАТУҒЫН ТИРКЕЎИШЛЕР

Сайын тиркеўншн, турмыста жийн колланылатуғын тнркеўншлердиц бири. Бул атлык сөзлер менен, өткен мәҳәл формасындағы келбетлик фейиллер менен бнр дизбек болып колланылады да, ҳәрекеттиц даўач етиўнн, ямаса дизбеклескен
сөзин анықлап жүреди. Мысалы: Айтайык, балыкшы жыл са*
йын ишки көлден кашады... териге ийне шанышкан сайын
сәл днрилдегендей болды (Ө. Айжанов).
Сайын тиркеўншн көплик жағдайда ўакытка байланыслы
қолланылғанда атлық сөзлер менен байланысып келеди, Мысалы: Қоҳәрли қыс күн сайын күшине минип, езин балыкшыларға танытып турады. (Ө. Айжанов). Атамурат саат сайын
кубылып турады. (Т. Кайыпбергенов).
ь
Сайын тиркеўнши барлык ўакытларда ўақытка байланыслы сөзлер менен дизбеклеснп айтыла бермей, гейде байланыслы сәзин айрықша атап та көрсегеди. А^ысалы; Көзи сайын
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бнр жыртык (ө. Айжанов). Үй сайын радно курылды (Л.
Беки.ибетов). Бул мысаллардағы сайын тнркеуншлери ўақытты
билднрмейтугын „көзн\ ,ү й “, сөзлери менен бнр дизбекболын
оларды айрыкша атап көрсетип тур. Сайын тиркеўиши базыбир жағдайларда шығыссеплик формасындағы оннан, буннан
дсген алмасык сөзлер менеп де бир дизбек болып колланылады.
Мысалы: Бекимбет оннан сайын олар не айтар екен деп кулағын салыўда (Ө. Айжанов).
» Сайын тиркеўиши ўақыт мәнисин билдиретуғын атлык сөзлер менен бир дизбек болып ^олланған жағдайларда, каракалпақ тилинде сайын тнркеўишнннқ хызчегин стильлик
жақтаи орын сеплиги де аткара береди. Мысалы: Қарны шомпнГ|ип, күн сайыи көйлегин жыйнай берди (Ө. Айжанов). Бул
глптеги сайын тиркеўишнн алып таслап, „карны шәмпнйип
күпде квйлсгин жыйпай береди* деп, айта бернўге болады.
Бирак улыўма ыазмуны бирдей болғаны менен, азда болса
езгешелик бар екенн сезиледи. Гейпара жағдайларда „сайын“
тиркеўишиниц ыанисин усы тиркеўнш пенен байланыслы айтылған сөз орын сеплигинде коллакылған менен оныц хызметин аткара алмайды. Бирак, ол сөздпц алдына „ҳар бир*
деген сөзди койып айтқан жағдайда гана „сайын* тиркеўишииин хызмегнн аткарыўы мүмкин. Мысалы: Бизлер саат сайын
жацалык күтемнз (Г. Кайыпбгргенов). Бул гапти „Бизлер
саатта жацалық күтемпз" деп „сайын“ сөзин түснрип, „саат“
сөзин орын сеплигинде колланылған менен биринши гәптнц
мәнисин анлатпайды. Бирақ „сайын* свзин алыи таслап „саат“
сөзнииц алдынан „ҳәр бкр“ сөзин койып айтсак „Бизлер ҳәр
бнр саатта жаналық күтемиз' болып, „сайын* тиркеўишинин
түснрилип қалғаиы менен гәптиц мэннсннс нуқсан келмейди.
Ушын тиркеўиши аглык, алмасык, -ў -ыў -иў суффикслерн косылғаи атаўыш фейил, -ған-ген, -кан, -кен суффикс*
лери косылған (тартымланған формада) келбетлик фейиллер
менен дизбеклесин келип, төмендегидей мэнилерде котланылады.
1.
Ушын тиркеўши белгнли бир себепги, максетгн билдириў ушын колланылады. Мысалы: Себеби, Айханныц окыўға
кетиўи ушын келисим бернўине себепкер болды. Үйди ол
усындай отырыспа ушын сажан болыўы керек. Бирак оныч
менен көп карсыласа берместен үкдем<& қалсак болғаны, кемкем пәсине кайтып, өз кемшилиги ушын кешнрим сорайды
(Г. Қайыпбергенов). Азатлық ушын курбак болған каҳарманлардыц канына бонлғаи Әмиўдәрья бүгин халкымыздык мәпи
ушын туўлап толып-тасып, бурынғысынан да күшейди (Ж .
Айнурзаев).
1. Ушын тиркеўиши алмасык сөзлер мене:1 днзбеклесип
айтылғанда, бир нәрсени атап көрсетиў мәннсин ацлатады.
Егер алмасык сөзлер ийелик сеплцгинде турып, ушмн тиркеўиши менен байланысса, онын мәннсин бурынғыдан да күше239
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йедн. Мысалы: Биз сол ушын келин отырмыз ба? Сонын, ушын
Жийемурат буны тракторшылықка колайлап жүр деп Дәулетбай күлди (Т. Кайыпбергеноб).
Д еп тнркеўиши мәннсн жағыиан ушын тиркеўншнне жакын болған мекен, барлық ўакытта атаў сеплигиндеги свзлер
менен дизбеклесе бермей, басқа формадағы сөзтер менен д е
дизбеклеснп, төмендегндей мәнилерди анлатады.
а) Атаўыш сөзлерге дизбеклесип, белгнли бнр обьектти
көрсетеди. Мысалы: Балама деп жыйған-тергенимди сандықтыц төринетаслап қойып едим (А. Бскинбетов). 2. Менин әрманым орынланса, әлбетге өзнмди бахытлы деп санар еднм
(С. Баҳадырова).
б) Деп тиркеўнши көпшилик орынларда фейил сөзлерге
дизбеклесип белгили мақсетти, себепти бнлдиреди. Мысалы:
1. Қашып баратырғанын бнлип, усы аўылдыц жесири шығар
деп әкелди. А л, бир нәрсе деўге күлғендей бзлар деп үндемедн(Т.Кайыпбергенов). 2. Садык окысыи депоны мектепке
де апарды (Ж . Аймурзаев). 3. Ол күки менен Елмураттан
кызыц бар ма деп сорамақшы болып, регин таўа алмай
нркилип киятыр еди (С. Баҳадырова).
Туўралы, ҳаққында тиркеўишлери. Бул тиркеўишлер
каракалпак тилинде бир-бириниц сиконнми ретикде тецдей
колланыла береди. Туўралы, ҳаққында тнркеўишлери атлық, алмасык, агаўыш фейили (ў, ы, иў), келбетлик фейиллер
(ған-ген, қан-қан) менендизбеклеснн келнп, предметтиц ямаса
нс-ҳәрекеттиц хабарын ақлатады. Мысалы:Сенбириншиболып
терек егиў туўралы сөзге шықсач тәўир болар еди (Т. Қайыпбергенов). Бул ҳаккында үзил-кесил сөйлесип, ўәде етип
болдық. Улым ҳаққында, өзим ҳаккында, келиним ҳаккында,
сөйлейжакпан,—дедн енем иркнлип турып (Ж . Аймурзаев).
Қаракалпак әдебий тилинде туўралы, ҳаққында, тиркеўишлериниц синонимн туринде «жөнинде* тиркеўиши де
колланыла береди. Мысалы. Муғаллим жөнинде ҳеш хабар
болмады (Т. Кайыпбергенов). Бул гоптс жөнинде тпркеўншин
алып таслап муғаллим ҳаққында, туўралы ҳеш хабар болмады деп колланыўға болады. Гейпара орынлардатуўрал»/,
ҳаққында, жөнинде тиркеўишлери днзбеклескен сезлерде
бул тиркеўншти алып таслап қолланылғанда, гәптиц мәнисине
өэгерис кирмейди, тек стнльлик өзгешеликлерн ғана анланады. Мысалы: Балалар ҳаккында олар умытып кеткен екен
(С. Салчйев). Бул гаптеги ҳаққында деген тнркеўишги алып
таслап .балаларды олар умытып кеткен екен* деп табыс
сеплигиннц жалғаўын косыпайтабериўгеболады. Бунда стильлнк өзгешелигн болмаса, мәни жағынан өзгешелик сезилмейди. Бирак ҳаққында, туўралы, жөнинде тнркеўишлернн
гез келген жерлердиц барлығыида алып таслап қоллана бериўге болмайды. Мысалы: Айсулыўтуўралы сеник менен пикир алысып сөйлеснўим керек еди. Бнрақ бул жөнинде ҳеш240
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;.апдай ўақыт таба алмадым. (}К . Аймурзаев) Бул гәплердеги
туўралы, жөнинде тиркеуншлерин алып таслап, усы тиркеўишлер дизбеклеснп турган „Айсулыў*. „бул* деген сөзлерди табыс сеплнк формасында коллансак, гәплерден мани
шыкпай калады. Ал, гейпара жағдайларда, каракалпактилинде
^аққында, туўралы, жөнинде тнркеўишлерин гәптеги дизбеклесип турған сөзинек алып таслап колланылса да, гәптин
мәнисине үлкен өзгерис кирмейди. Мысалы: Бул жерде Айдана туўралы ҳешкандай сөз болған жок (Ө. Хожаниязов).
Бул гәпти „Бул -жерде Айдана ҳеш кандай сөз болған жок“
деп айта бериўге болады. Дегеи менен бул гоптнк стильлнк
езгешелигннин бар екенлнги сезиледи.
Вой тиркеўишн қаракалпак тилинде бой формасында тнркеуншлик мәни анлатпайды. Тартымланғаи, сепленген, айырым
суффикслердн кабыл алған (бойи, бойына, бойында, бойынша) турниде тиркеўиш болып колланылады.
Бойы, бойында, бойына, бойынша тиркеўишлерк атлык
сөэлер менен бир дизбекболып қолланғанда, ҳәр түрли моннс
анлатады. Мысалы: Сейдан ғарры өынри бойы балтыры сызлап, төсек тартып жатқаи емес (//, Юсупое). Ол кеше күн
бойына үйге келмеди (Т. Кайыпбергенов). Ерполат өмнри
бойына аўыр турмыс пенен гүрестн (М . Дврибаев). Бойында
тнркеўиши дизбеклесиў мененбелгнлкбир бағдар, моканмәнисин анлатады. Мысалы:
Сарҳаўыз бойында отырма-гуры^,
Гүлднн шакасына бүлбнл кондырма, (Халық қосығы).

Жол бойында еки ой оны бирдеи бийледи (Т, Ндйыпбергенов).
Бойынша тиркеўнши днзбеклескен сөз барлык ўақытта
ыезгнлге байланыслы монис анлата берместен, белгилн бир
мәканнын көлемин де анлата бериўи мүыкип. Мысалы: Быйыл
республикаыыз бойынша пахта план мүддетинеи бурын орынлаиды. („Совет Қаракалпақстаны*).
Қаракалпақ тилинде бойы, бойына, бойынша, тиркеўиши
келбетлик фейилдин-ған-ген, қан-кен суффикслери арқалы
жасалғаи түри ҳәм-ы $,-иў,-ў суффикслери арқалы жасалған
атаўыш фейнл меиен бир дизбек болып та базы бир жағдайларда қолланыла береди. Мысалы: I. Атажан ата фермадан
келген бойы зоогехиик пенен ыаллардын жайлаўы туўралы
әцгимеге киристи. ()К. Сейитназаров). 2. Окытыушы класска
кирнў бойына барлық окыўшылар орыпларынан турды (Т.
Кайыпбергенов). 3. Бала конфетапы ылактырыў бойына,
маймыл оны қағып алды(Л. 7олстой). 4) 1965-жылы декабрьде, Нөкисте байракка ат жибернў бойынша жарыскүтә қызыклы етти. (,Ж а с Денинши").
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^ Сыяқлы (секилла, тэризли, тақыллетте) (қурлы қур- *
яым, қурақыи, ғур.гым , киби, яқлы тиркеўншлери. Бул
тиркеўншлер атлык, алмасык, атаўыш фейнл, келбеглик ([>ейилдиц откен мәҳәл формасы менен байланысып, бир дизбек
болып колланылады. Олар меиен дизбеклеснп келген сөзлер
салыстырыў тенеў, усатыў мәннлерин анлатады. Л\ысалы:
1.0лар'да снз сыяқлы бир илажын тапты. Бнлгншбай барлығык
өзи ислеген сыяқлы мактанатуғын еди (Н . Носов). 2. Базда
жана ҳүкимет туўралы адамлардан ызыц-сызын гәп еситсе,
келешектен үмитленип, өзинше .Кўтыбай сыяклы душпанлардыц үстннен шығып, бәйбншеснн өз орнына жумсап ҳәз етсем11
деп кыйланады (Г. Кайыпбергенов). 3. Жасымызда бизлерде
сиз ғурлым болғанбыз. Дәўлет куракым жумыс ислеў бизлердин де қолымыздан келеди (С. Хожаниязов). Маймыл
тап адам тәризли тезлик пеиен жокарыға шыкты (Н.Носов).
5. Тулпар деген ябы янлы болмайды. Таска тнйип, дойнағынаи майрылса (Әжинияз). 6. Сонлыҳтан Жнйемурат Серкебайға нсенген тәризлн влдын оранкырап сөйлеген болды. (Т.
Кайыпбергенов). 7. Сен секилли халыкка масқара бола алмайман,—деди Айшолпан (Ж- Аймурзаев).
Бул тиркеўишлердин сөзлер менен бир дизбеклесип аилататуғын шаист-дай-дей, тай-тей аффикслериде аткарады.
Мысалы: Адамдай сөйлейди. Адам сыяклы сөйлейди. Гүмистей жаркырайды. Гүмис янлы жаркырайды. Жумабайдай түсниеди. Жумабай ғурлым түсинеди.
Киби тиркеўиши де тенеў, салыстырыўмәнисин анлатады.
Бирак бул тнркеўиш қаракалпак тилинде көбннесе поэзияда
қолланылады
•
Мысалы: Таўыс кнби жылўа нснсн бакасац,
Ашыкларлык жүреклерин жаадсац (дж инилз).
Жулаыз к и б и ж ы н ы ц л а с ы п о й п а Г |С аи ,
Мийвет етсе.ч алтын ғунша банлаЛсзн (Я. Юсупое).

Арқалы тнркеўиш атлык,алмасықямаса-бтў,-ыў,-ўзффикслери арқалы жасалган атаўыш фейилн менен дизбеклеснп
келедн. Бул дизбек орынланған ис—ҳәрекеттин қзидай да
-бнр нәрсеннц көмеги менек болғанлығын анлатады. Мысалы!
Бириншиден, сен барлық хабарды пристав аркалы бнлиўнн
керек ҳәм бизге жеткериўиц керек (Л. Бекимбстов). Мураг
төрт тәрепин тоғай басқан кишкене майдаиша аркалы өтти.
(Ж . Айиурзаев). Суў азанғы күннин сағымы аркалы көллердин айдынындай көркнеди (С. Хожаниязов).
Гейпара жағдайларда яарқалы“ тиркеўншиниц хызметин
.менен* тиркеўншн аткарады. Мысалы: Хатты ыикроскоп аркалы оқыдық. Хатгы микроскоп пенен оқыдық. Адамларды
машииа менеи өткердик. Адамларды машина аркалы өткердик.
Салыны комбайн аркалы жыйнадық. Салыны комбайн менен
жыйнадыК. Тап усындай-ақ базы бир жағдайларда, а р қ ал »
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тирк#ўадцн1щ М&бадлесип колланылатуғын сөзнниц хызметцн
шығыс сеплигиндегн сөз атқара алады. МыЯ л ш Хйтты почта аркалЫ алдым. Хатгы почтадан алдым.
>Табаоды Айсулыў арқалы еситтим. Хабарды Айсулыўдан еситтнм. Акша Ержан арқалы жиберилди. Акша Ержаннан жиберилДи. Мине. бул мысаллардан усылай қолланылғандагәплердик ыэнисине өзгерис кирмейтуғынлығы көринеди.бирак
олардык сТильлик жактан өзгешелиги болады.
Менен (бенен, пенен) тиркеўиши. Бултнркеўиш—каракалпак тилинде ец актив колланылатуғын тиркеўишлердик бири.
Бултиркеўиш атлык, алмасык, рәўиш, атаўыш фейил, келбетлик фейилдип еткен мәҳәли менен бир днзбек болып колланылады да, төуендеги мәннлерди аклатады:
1. Менен (бенен, пенен) тиркеўнши менен дизбеклескен
сез ҳәрекеттик белгили бир предметтин, нәрсеник жәрдеми
менен болғанын анлатады. Мысалы: Ердин үстинде енкейш.
камшы менен шырп еттирип еди, ат демнинарасында шырылдаўыктай шыр гүбелек айланды (Ж- Аймурзаев). Агроном
өткир пышак пенен алма шакасынын жарахатланған жеринен
кесип алды (С. Салийев). Бедени орақ пенен дүрсте етип ыайдалады. (Ж . Сейтназаров).
2. Менен—;бенен, пвнен': тиркеўишн меиен дизбеклескеп
сәз ис-ҳорехеттин көпшиликгин катнасыўы менен иске асыўын
анлатады. Мысалы: Сәўле бүгин жумыстан курдаслары менен
бпрге қайтты (С. Хожаниязов). Ерполат жыйналған адамлар
мснен хошласып кетти (М . Цғрибаев).
3. Менен (бенен, пенен) тиркеўиши менен дизбеклескеи
сөздиц қатнасы менен ис-ҳәрекеттин орынланыўы бнлдириледи. Мысалы: Кўрбан көзинин кыйығы меиеп карады. (Т. А'айыпбергенов). Айсулыў бүгин сыясы таўсылып қалып тапсыр.
маны қәлем менен жазып келген еди (Ж. Сейтназаров). Үш
кнсиден артық адам көтере алмайтуғын ултаны тегис, кншкене кайық пенен өтиў керек еди (М. Шолохов).
4. Менен (бенен, пенен) тиркеўншн мезгел мәнисин анлататуғын сөзлер менен бир дизбек болып, белгнли ўакытты анлатады. Мысалы: Аксуўатлылар кылышыи сүйреген кыс пенен
хошласып, жака жылдын кушағына ендн ^4. Бегимов). Бүгип
күни менен жыйнаған металл сыныкларын Қуўанышбайға тапсырдым (7. Қайыпбергенов).
5. Мекен (бенен, пенен) тиркеўиши менеи дизбеклескен сөз
истнн сынын анлатады, Мысалы: Бүгинбалалар сабақты қызығыўшылық менен тыклады (7. Кайыпбергенов).
Айшагүл оған караў менен елестирмеди (Т. Кайыпбереенов).
6. Менен (бенен, пенен) тиркеўиши алмасық сөзлер менен
атаў сеплиги формасында да, ийелик сеплиги жалғанған формасында да бир дизбек болып қолланыла береди. Мысалы:
Мен де сенин менештендей турып жуўап беремен (С. Хож а243
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ниязов). Мениц қыялым сепиц менен усы жөнинде сөйлесиў
ед н(С . Хожаниязов). Ал Қурбанбай бүгин биз бенеи сөйлес*
пей-ак койды (Т. Кайыпбергенов).
§133. БАРЫС СЕПЛИГИНДЕГИ СӨЗЛЕР МЕНЕН КОЛЛАНЫ ЯАТУҒЫН
ТИРКЕЎИШЛЕР.

Дейин, шекем, шейин тиркеўишлери. Дейин, шекем,
шейин тиркеўишлери каракалпак тилинде бириниц орнына
бири синоним ретннде колланыла береди. Булардын сөзлерге
беретуғын қосымша мәнисн жағынан ҳеш өзгешелиги жоқ.
Дейан, шекем, шейин ткркеўишлери дизбеклескеи сезлер
белгили бир орынға, мәканға ҳәм ўакытқа бяғдарланыў мәнисин анлатады да, көпшнлнк жағдайда ат.тық ҳәм алмасыклар
мекен бир дизбек болып қолланылады. Ал гейпара орынларда
санлық және келбетлик фейилдиц еткен мәҳәл формасындағы
түрлери менен де бир днзбек болып келе бериўи мүмкин.
Л1ысалы: Адамлар бийикке, вагонлардыц төбеснне шекем
шығып олды (Ө. Айжанов). ...Мине, соған дейин қалайынша
өткериў мүмкин? (Ө. Айжанов). ...Қәлнмбет байтап саатүшке
шейин сары уўайымға бернлип отырды (Ө. Хожаниязов). Бүпш балалар кдс қарайғанға дейин үйлерине таркаспай ойкап
жатты (Т.. Кайыпбергенов).
Қарай, қароя-тиркеўишлери. Бул тнркеўншлер де бириннц орнына
бири
колланыла береди. Олар тексттеги
орынларына қарай бнрде тиркеўиш хызметин атқарса, бирде
фейнл болып хызмет аткарады. Мысалы: Түнге қарай аяз шымырланғап (Т, Кайыпбергснов). Жийемурат оған көшип кетеди екен деп күлип қарай алмады. (Т. Кайыпбергенов) Бирннши гәитеги қарай, тпркеўиши, ал екинши гәптеги ,қ а •
/?ая*-ҳал фейил, Демек қарай, қарап тйркеўншлери шығыеы жағынак ,қара“ фейилннен пайда болған. Олардыц лекснкалық мәниси еле пүткиллей жоғалып кетпеген.
Қарай, қарап тиркеўншлерн, атлык, көмекши атаўыш, рәўиш алмасықлар менен дизбеклесип колланылады да, төмендегн мәнклердн анлзтады:
1. Қараа, қарап тнркеўишлерн белгили бағдарга жөнелиў
мәписин анлатады. Мысалы: Излер бара-бара тоғайдык төрине карай шийелениснп барады (Т. Қайыпбергенов). Дәрменбай менеи кнндигиц бнр болса, сен де кетебер деп,—Жәлмен төрге қарай өрлей бердн (Т. Қайыпбергенов).
2. Қарай, карап тиркеўншлери өлшеў, шамалаў мәниснн
атлатады. Мысалы: Жетн жыллық планнын орынланыўына
карай бул ўақыт жакынласа берди („Совет Карақалпақстаныи). Докладшы көпке карапсөэин даўам ете берди (А.Бекиибе:аов). Длға карай екн-үш кәдем'нлгернледи...(7'. Кайыпбергспов).
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3.
Қарай қарап тиркеўишлери белгнли бир тийкарда
болган истиц нәтийжесин ацлатады: Мысалы: Рабочнйлардыц
ислеген жумысларына карай ҳақы төленди („Жеткиншек*).
Муғлллнм ҳәр бнр оқыўшынын мннезияе карап жумыс жургизетуғын еди (Т. Кайыпбергенов).
,Кара сөзиниц тийкарынан қара-ған-да.қара-ма-й, қара•
:.-'с-тан сөзлери жасалып, барыс сеплигнндеги сез бенен
бнр дизбек болып, тиркеўищ 'ннсинде колланылады. Мыса»
лы: Самалға ҳәм күнге қарамай алға илгерилип княтыр еди
(А. Гайдар). Мен Ирннкағд карағанда өзимди беккем тут*
тым (М Шолохов). Баска ҳаяллар күйеўлери ҳәм балалары
менен сөйлесип атыр, мениц ҳаялым щакаға питкен жапырактай ҳеш нәрсеге карамастан маған жабысып тек калтырайды,
ал бнр нәрсе деўге тили гүрмелмейди (М . Шолохов).
Таман тиркеўиши. Бул тиркеўиштин мәниси л;арой тиркеўишнннн мәнисине күтә жакын. Мысалы: Бирўзкытта кара*
сам, жолдан бўрылып маган карай (таман) тым-тырыс княтыр (М . Шолохов). Бул мысаллардағы ,карай“ тиркеўишп
менен „таман* тиркеўишнниц беретуғын мәннси бнрдей. Сон»
лыктан „таман“ тиркеўиши де дизбеклескен сөзи меиен белгили бағдарға, мәканға, ўакытка байланыслы қолланылады.
Л1ысалы: Жүк машннасы куяшлы кунде кен жолды бойлай
алга карай (таман) баратыр екен (А. Гайдар). Енди ол да
алдына таман (карай) ентериле берип турмақшы болғянда.
еснк ашылып, Хожа кирип келди (Т, Қайыпбергенов). Оинан
соц бнрден жуўырдым, тек шығысқа таман туўры бағыт
алдым...
„Жақын“ сөэн де барыс сеплнгиндеги сөз бенен бир дизбек болып карай, таман тиркеўишиниц мәнисин ацлата бернўн мүмкин. 1. Кешке карай балалар үйлерине таркасты.
2. Кешке жақын балалар үйлернне тарқасты. 3. Кешке таман
балалар үйлерине таркасты. Бул гәплердегн жакын, тамак.
қарай тиркеўишлериннц стильлик жақтан азлап өзгешелигн
бо.тмаса, улыўма гәптин мазмуныиын бир екенин көремиэ.
Бирак, қарай, таман, жақын
тиркеўишлери бәркулла
бнрнннц орнына бирн қолланыла бермейди.Мысалы: Ол усы
ойлзр менен кексеге қарай (таман) кетти (Т. Қайыпбергенов)
Бул гаптеги „карай“ тиркеўишиниц орнына „таман* тиркеўишин коллапыўға болады да, ал „жақын“ сөзин қолланыўға
болмайды.
§134. Ш Ы Ғ Ы С СЕПЛИГИНДЕГИ С Ө З Л Е Р МЕНЕН
К О Л Л А Н Ы Л Л Т У Ғ Ы Н ТНРКЕЎИШЛЕР

Кейин, соқ тиркеўишлери. Бул тнркеўишлер каракалпактилинде бир-бирииия синоними ретинде, бириниц орнына биреўи колланыла береди. Мысалы: Азғанадан кейнн (соқ) екеўи
тағы да қыдырып жүретуғык едн (Ө. Айжанов),
245
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Кейан, соц тнркеўишлерн ис—ҳәрекеттиц мезгилин, даўам етнўин анлатады. Мысалы: Окыўды тамамлағаннан кейнн
жумысқа өтетуғынына лсенди (Ө. Айжанов), Соннан сон
жәнжел, даў дерлик тына бердн (Ө. Айжанов).\Бул сөзлерди
еситкеннен кейин Әметтиц жузлери жайнады (Т. Қайыпбергенов).
Соц тиркеўишиниц ксйин тиркеўишинен бир өзгешелиги
ол шығыс сеплиги жалғанбаған келбетлнк фейилдин -ған-ген.
цан-кен формалы түрине днзбеклеснп, шығыс сеплигиц мәниснн ацлатады. Мысалы: Бул хабарды еситкен сон, Палўан шыдап тураалмады (Ө.Айжанов.) Ол Турымбеттен айрылған соц
дшыў менен кызыныц атын айтпақшы болып та жүрди
(Г. КаЛыпбергенов).
Аслам тиркеўиши. Бул тиркеўиш пенен бир дизбек болып қолланылган сөз ис—ҳарекеттиц мезгнлик, шамасыи анлатады, көпшилик жағдайда ўақыт мәннснн атқаратуғын санлық,
роўишлер менен дизбеклесип қолланылады. Мысалы: Адам
қолы—гүл деп усыны айтса болар, пышық мурыны батпайтуғын тоғай ашылып, сексеннен аслам хожалыққа жай берди
( Т. Ка&ыпбергенов). Миие, арадан бир жылдан аслам ўақыт
жылдырымдай өтип кетти (Т. Кайыпбергенов).
Аслам тнркеўиши менен дизбеклеснп колланылған сөзлерге стнльлик жақтан--дой-дей, таа- тсй суффикслерин жалғап коллана бериўге болады. Мысалы: Менин усы үйге келгеннме де бсс жылдан аслам (бес жылдай) ўақыт өтти.
(Ж . Аймурзасв).
Басқа тиркеўишн пенен днзбеклесип қолланылған сөзлер
салыстырыў, аныклаў мәнисин анлатады.
.Бөтен", ,вэге“ сөзлери де баска тиркеўишнннн снноними
ретинде қолланыла береди. Мысалы: Қасымда менен баска да
пдамлар бар сыяқлы сеземен (М. Шолохов). Үйде бүгин Гүлимнин баласынан бөтен ҳеш ким жоқ еди (Г. Қайыпбергенов.) Дәстүрханиын устннде турған үлкен еки табақтан өзге
(басқа) тандырға жабылған шөреклер де бар еди (Ж . Аймуржев).
Бери тиркеўнши. Бул тиркеўиш пенен дизбеклескен свз
нс—ҳәрекеттин басланыў мезгилин ҳәм онын лаўам етиуин
анлатады. Мысалы: Атамурат көп ўакыттан бери барып та
көрмеген еди (Г. Қайыпбергенов). Анаў кунги жыйналыстан
бери саған бир нәрсе айтайын деп жүр едим (Г. Кайыпбергенов). Ал ҳәўлиси соннан бери кооператив кецсесине ҳәм
складына айналған едн (И-Юсупов).
Бери тиркеўнши гейпара орынларда .берли" формасында
да коллана бередн.Мысалы: Сәўле келгеннен берлн тамақ писетуғын ўакытта болып калды (С. Хожаниязов).
Бурын тнркеўиши. Бултнркеўиш мезгнлгебайланыслы колланылып, белгили ҳәдийсениц, жағдайдық болыўын болжап
көрсетеди.
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Каракалпяк тилинде бурын тиркеўишиннц орнына алдын,
әўгл тиркеўишлери колланыла берели. Булардын бнреўиннц
<рнына екиишисн қолланылғанда, дизбеклесстуғын сөзнне
|'еретуғын мәннсн өзгермейдн, тек стильлнк жақтан өзгеше. пкке ийе болыўы ыумкин. Мысалы: Буннан үшжыл бурын
„Косшылар* союзынын карарлары менен байдын жери ҳәм
грн баслы мал-мүлки конфискаланып, коонератив карауына
Оернлдн (И . Юсупов). Ҳәммеден илгери Ольга таўға өрмелелн (А . Гайдар). Георгнй оннан бурын (алдын) кайтыўдыой. амаған еди (Л. Гайдар).
Гөре тиркеўиши. Бул тиркеўиш пенен днзбеклесип келг«н
сөз белГили бнр нәрсени салыстырыў, айрыкшр етип атан
К фсетиў мәнисннде колланылады. Мысалы: Олардан гере
бнзлер тәнеписке ертерек шыктық (Г. Кайыпбергенов).
Гөре тиркеўишн бирде „көре“ , албнрде „гөре“ формасын. -1 да колланылады. Мысалы: Отын аркалап киятыр екеп, нйг..ндеги жынғылынан гере аяғындағы геўишлери сэл кем, еки
ссе аўырлаў ғбй деп шомаладым (И. Юсупов). Суўға түсип
шомылып шыққаннан көре көпирден айлакып-ак өтейик деп,
бир-еки ғарры кисилер сөйлесип баратыр екен (Л. Бекинбетов).
Гөре тнркеўишиннн тийкары „көр“ деген фейнл сезден
шыккан. Сон бул сөз езиниц лексикалык мэниснн жоғалтып.
гнркеўиш сөзге айланған. Ал бул тиркеўнштиц коре, гөре
бллып қолланыла бериўиниц себеби, „керс* сөзнннн басындаг и ,к “ сесн үнлн даўыссыз ҳәм даўыслысеслерге пнткен сөзлер менен бир дизбек болып айтылыўыныц нәтийжесинде пг'
сссине өзгерип кеткен.
ХШ . ДӘНЕКЕРЛЕР
§ 135. ДӘНЕКЕР СӨЗЛЕР ТУЎРАЛЫ КЫСҚАША ТҮСИ ;Ш К

Дәнекерлер сөз дизбеклерин, биргелкн ағзаларды, қоспа
гәплерднн составындағы жай гәплердн байланыстырыў ушын
хызмет ислейтуғын көмекши сөзлерднн бир түрн.
Дэнекерлер өзлерн байланыстырған гәп ағзалары ҳэм жай
гоплерднц өз ара кпрым-катнасларын ацлатады. Олар улыўма морфологиялық курылысы жағынан, сопдай-ақмонисн ;кағынон да сап көмекши сөзлердиц баска түрлери!:е жақын
болғин менеп өзнниц тийкарғы өзгешелнклерние карай дара
гр амматикалық категорня ретннде каралады.
Дәнекерлер де, көмекши сөзлердиц басщатурлери сыяклы,
лғара лексикалык мәнисн жок, дара коллаиылмайтуғын, гәп
а засы бола алмайтугын сөз шақабы.
Дәнекерлер бурын лекснкзлык мәнилерге нйеболғап менен
дәўирлерднн өтнўн менен ҳэм олардын дизбеклеснп жнйн колланыўларыныц нэтийжесинде өзиннцбурынғы мәнаслернн жо»
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ғялтып, тек гәп ағзаларын ҳәм гәплерди байланыстырып дәнекерлик ўаэыйпада ғана колланылатуғын болған. Мәселен, бол•
маса дәнекернннн тнйкарын .болн, деген менен дәнекериннц
тнйкары .А е", (айт), бирақ дәнекерлеринин тийкары .бир11»
„себеби* дәнекериннн тийкары „себеп' т. б.
Бпрак барлық дәнекерлердчн бурынғы лекспкалық маниси,
этимологиясы жокарыдағы көрсетилген сезлердегидей, белгили болып турмайды. Базыбиреўлернннц бурын кандай сөз
брлған ҳәзир пүткиллей белгисиз. Бунық себеби базыбнр данекерлер басқа тиллерден (Яҳ9яв дғнекери иран тилинен)
•лынған болса, ал базыбнреўлериннн бурынғы мэнислери жо«
•алып, емескиле^^ип, белгисизленип кеткен. Ҳэзнрги қаракалгпк тилнндегн жғне дәнекери эййемги түркий тиллеринин
^стеликлеринде .йәмәи болып қолланылған. Мысалы: Оиз йэмә
эўлцдимиз яна уришдик1. Бул мысалдаи дәнекер сөзлердиқ
узакч жыллардын даўамында бурынғы семантикалық мәнислеринжоғалтып, дара сөз шақабы болып кэлиилескенлиги кәричедн.
Дәнекер сөзлер өэлерннии аткаратуғын хызмети жағынан
ҳәм формасы жағынан тиркеўиш сөзлерге жакым болады. Бирақ, тиркеўиш сөзлерден мынандай өзгешеликлери бар: Тиркеўищ сөзлер өзиник байланыслы сөзи менен бир дизбек
болып колланылып, сол сөзгеқосымша мәни береди. Ал дәнекер сөзлер ец кеминде екн сезге, я екн гәпке байланыслы
колланылады, олардыц өз ара карым кагнасын анықлайды.
Мысал ы: Дубровский гейде қыйналады,гейде неқыларын билмей сандырақлап калатуғынўақытлары да болады (А . С х Пушкин). Ол усы конверттин ишинде өзиме жазылған хат бар
шығардеп ойлады, бирақ ол конвертти атасынан жуўапсыз
ашыўды қолайсыз көрди (Ж Сейтназарое).
Донекерлер қурылысы жағынан мәнисли сөзлер сыяклы
дара түринде де, коспа туринде де қолланыла береди. Мысалы: Ержанды кеп күттик, бирақ та кере алмадық (С. Хож аниязов), Меи бул китапты окыдым, тағы бир рет оқып шыкпакшымаи (Ж . ёейтназаров) Ал кшке кирсен, бул көринис
тағы да қойыўлана түскендей (Йч Юсупое),
Донекер сеэлердиц курылысы да ҳәртүрли болып ушыраса береди, Базы бир дәнекерлерди ҳешҳандай бөлигеклеўге
(*да-др.г та-те ҳэм т, б) болмайтуғын болса, ал гейбир дәнекерлердпқ курылысы тап мәнили сәзлер сыяқлы морфемаларга
ажыратиўга (де-ген-менеи, себепли. өйт-кен-и т. б.) болады. Бнрақ дәнекер сөзлердин қурылысындағы морфемалар
лексикалық мэниси бар сөзлердин курылысындағы морфемалардай Оолмайды, олар өзинин грамматикалық мәнисни жоғалтып, ескерип, бнрнгип кеткен.
Л э - фезало8. Ўабак тнлшшаг тарнхнй норфологняси, Тошкент,
1963. 14-бет.
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Солай етип, дәнекердеп сөз бененсөзди, гол лелел гәити
тск мәниде байлаиыстырып, олардыкөз ара карым*қатнасларын
аныклап жүретуғын сап көмекши сезлердин бир гүрине айта*
мыз. Олар гәп агзаларынын» сөз дизбеклерииин. коспа гәптик
составындағы компонентлериннн араларын байланыстырыўдағы
ҳәр түрли хыэметине қарай бир неше түрге беллиедн.
§ 13*. КАРСЫЛАС ДӘНЕКЕРЛ2Р

Каракаллак гилинде бирақ, бирақта, алу деген менен,
сонда да, сейтсе де% т ек. лекин. бэлким дэнекерлери
карсылас дәнекерлер деп аталады.
Бул дәнекерлер дизбеклн коспя гдплердиц арасын баПланыстырып, олардын мәнкслерин бир-бирнне карима-карсы кояды. Мысалъп Тоўекел етип көрейнн, бираҳ сен әзннди берк* тутг
сыр билдирме (А . Бекимбетов). Айсулыў бугин спбақты кәп
оқыды, сөйгсе де ол еле өзине исенген жок (Ж . Сейтназа•
ров). Кезлеримиэ шыдамсызлык пенен от излейдц, деген менен
дорьяныи ҳэр бир айланбзсы бнзин исенимнмнзди бийкарга
шығарды (Б . Кайыпназаро*).
Карақалпак тилиндеги бирақ дәнекерн ец көн ҳәм актип
колланылатуғын дәнекерлердин бири. Бул дәнекер пбирак та*
,ал бирақ1, рбирақ дегеи мекен\ жбнрак сонда да\ „бирак
сойтсе дев түринде бир дизбек болып қолланыла береди.
Егер бул дәнекерлер диэбеклеснп келнп гәплердин арасын
байлаиыстырса, қарсылас моннс дара түрде қодланылыўына
карағанда күшли болады. Мысалы: Аўа, ол Оайдьт баласы,
ал бирак иағыз азамат жнгит, сонлықтан да экеси ийт-шер*
меилесин шыгарып, үйинен куўып койыпты (А. Бекимбетов).
синке келди, бирақта жүрнўге д»несинии ҳалы жок (А. Бе•
кимбетов).
—Өкпелеме, иним, илаж жоқ, алайын, бирақ деген менен
бул кеп пул шығар (А. Бекимбетов). Бахтыц болсыи, балам,
бирак сөйтсе де биреў арқалы маған айттырсын (7 . 1(айып<
бергеное).
Қарсылас дәнекерлер дизбекли қоспа гәплерди байланыстырыў менен бирге, айырым гәплердиц алдында келип, онын
мәнисин кейннгн гәпке карама-қарсы кояды. Мысалы: Казыў
казып ямаса тегии төккенде, онсери бел Сейданныи колында
қаибақтай ойнайды. Бирак сонда да оныц кийнми жацаланып.
карны қалыққан емес (И. Юсупов). Әсиресе, өзиниц саўатсызлығын дәлил кылып, партияға кириў менен-ақ усындай пикирге келген едим. Бирак сенн сатқын болады деп ҳеш ўакыгта
ойламаған едим (М. Шолохов).
Араб тилииеи кирген лекан дзнекери қаракалпактилииде
сийреклеў колланылады. Мысалы: Сондай турмыста меи бес
жыл турдым, лекин алимдн тасламадым (М Лермонтов).
2 49

www.ziyouz.com kutubxonasi

Ирян тнлинен кирген „бэлким* дәнекери ол да каракалпак тилннде спйрек колланылады. Онын карама-карсы мәниси
баска карсылас дәнекерлерге қарағанда ҳәлсизлеў сезиледн.
5ул хабарды Айқызға жегксриўдн мойынлаган менеп. бәлкин
оған сен өзин хабар етерсен (А. Бегимов\. Екиншиси, анам
қоллап, өзим өр көкнрек болмағанымда, бэлким окемизмени
.элле кашаи бнреўге бернп, жяғзлы сарпайын кийетуғын еди
(Н. Султанов).
Ал дзпекери де каракалпак тилинде ед кеп колланылатуғым дэнекерлерднц бири. Ол коспа гәптин составындагы жай
гәплерди өз ара байланыстырганда, барақ дәнекери сыяклы
карсылас мэнпсанлатады. Мысалы; Үйден жийн хат алып турдым, ал өзим болсам сийрек жазатуғын еднм (М . Шолохов).
Шыбыкшп менен тек кумға жазыўға болады. Ал кағазға оннан ҳеш кандай из қалмайды (М . Ильин ҳз« Е. Сегал).
Бул гәплердеги ал дәнекериннн орнына бирак дәнекерин
койып байланыстырыўға болады. Деген меиек бул дәнексрлердин бир-биринен сгильлик, мәннлик езгешеликлериниц бар
скенин керемиз. Мысалы: Төрги өжиреде кеўил жуўык дослар „пионер* кэлемлери мепен жалтырағаи перо суғылған кек
ручка жасайтуғын еди. Ал кишкене ежиреде болса, кәлемнии
жәрдемшиси-өширгиш емир сүредн. Жайдын ишииде екн
өжире бар еди: биреўи тар. уамн, алекиншнсиоғада кишкене,
бнрак кен (С. Салийев). Бул мысаллардагы бнриншиси жай
гэллерди байланыстырып турғаи „ал“ дәнекерининорнына бирак
дәчекерин қоллаиыўга болмайды, себеби гэптиц уйкасымы
болмай ка.тады. Сондай-зк екиншн гәптеги ал, бирақ деген
дәчскерлер екеўн де карсылас монис анлаткан менен кейинги
бирак дәпекериниц орпыка ,а.т“дәкекернн ҳойып зйтыўға
болмайды. Өйткени ал сөзи еки рет кайталанса, гэптин көркемлиги бузылады.
Ал дэнекериннн орнына бирақ дәнекерин колланыўға болмайтуғын орынлар да бар. Мэселея, мен жүрдим, ал сен жүр.
Олар жөнелип кетти, ал бнзлер кашан кетемиз? (А. Чехов).
Вундай жағдайларда ал дэнекери байланыстырған гәплер қар*
сылас мәпис зцләтпәйды.
А л дәиекери .енди* свзн мснен де бир дизбек болып донекерлкк уазыйпасын аткарады. Бнрақ гэплерднн арасыи „ал
енди* дәнекери ал дәнекерине қарағанда коспадизбекли гәплерде бир-бири менен беккемнрек, кушлпрек бвй.таныстырады.
Мысалы*. Бнр ўакытта еснмдн жыйнадым, ал енди аяғымды
баса алсам кәне? (М* Шолохов). Барлык, таярлык кврилди,
ал енди конаклардан еле ҳеш кандай хабар жок (Н . Д зўқараев). Паровоз келди де, усы машнна вагондыполат кайнататуғын цехкаалып кетедл. Ал енди домнаныи баганағы теснгнн және бекитип таслайды (Л1. Йльин ҳо н Е . Сегал).
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§

Ш . ГЕЗЕК Л ЕС ДЗНЕКЕРЛЕР

Каракалпақ тилннде биресе, бирде, бир, гейде, базда, гэ
дәнекерлери глп ишипде аткаратугын функииясыиа кара(1
гезеклес далекерлер лел аталады. Бул дәнекерлер коспа гәплердиц сосгавындағы жай гәплерлн, дара ағзалардыбайланыс'
тырғанда, олардыц вз ара катнасларыныц гезеклеснп келетуғынын анлатады. Мысалы: Ахнет биресе цифрларға үнидип
карайды, биресе жалт берип саатка көз салады. биресе чайдаг.
ашык бетине нур сәўлесни жаркыратып төгип турған айға карайды (С . Айний). Рәўшан биресе кара уйге, биресе өжиреге кирип Бористиц келиўин ғаиа кутти ( Ж . АймурзаСв).
Биресе ,бирде, бир дәнекерлериннн мэнилери бир-бирнне
жудэ жакыи, бярак гәп ншннде атқаратуғын хызнетлерине
карай олардын өзгешеликлерн бзр, Л1ысалы: Аркадий бирде
Плнсти кутип калады, бирде калай жолығысыўдын есвбынтаппай көп ойланды. Бул гэптеги бирде дәнекернпнц орныиа
бир, биресе дәиекерлерин койып айтыўға болмайды. Сондайак, „Ол биротырды, бир турды“ (А. Оразов) деген гэптеги
бир дэнекернннн орнына ,О л бнрде отырды, бирде турды"
деи колланыўга болмайды.
Демек, улыўма мәнилерн уксас данекерлерднц дс аткаратуғын хызметн жағынап ҳәр турли жағдайларда колланыўын:.
карай бир-бнрннен парк кылатуғыны байкалады.
Гейде, базда, гэ дәнексрлери де гәи ишннде аткаратугын
хызметлерине карай гезеклес дәнекерлер деп аталады. Бул
дэнекерлер коспа гэплердиц составындағы жай гэплердн, биргелкн ағэаларды байланыстырғаида мезгиллнк, ўақытлык байланыслардыбилдередн. Мысалы: Текиз жағынан карағаи адамлардык кАзнне гейде жокары, гейҳе тәмеп туснп киятырған
бир желкомлы кайык көрннди (А. Бегимов). Айзала базда
аышуланды, базда Аймерекенпн сөзин елестирмегендейболыл
куле шырай береди (Ж . Айнурзаев).
Гэ дәнекери де азы-кем стильлнк жактан өэгешелнк болмаса, гейде, базда дәнекерлерн менен .мәпилес болып колланылады. Мысалы: Айкыз кек толкыннын арасында гә батып,
гә суў бегине «шығмп енди корыкпаймак” , —дегендей еекекти
бурынғыдан да катты тартты (А. Бегимов). Ахмет гэ үйлсрнн
жайғастырды, гэ конакларды күтип тынышсызланып жүрди
(С. Айний). Дәўлет гә күлди, гэ ашыўланды (С. Хонсанинзов).
Сеч алдына карәп -журмекшн болса», ол сени гә оякка, ге буяқка теитнреклетнп, тзп бнр мэс болған кнсидей әнтск-тәнтек
етедн (М . Шолохов).
§ 138. АЎЬСП АЛ Ы ДӘНЕКЕРЛЕР

Қаракалиак тилиндеги я, ямаса, болмаса, мейли, не, яни
дәнекерлерн аўыспалы дәнексрлер деп аталалы. Себеби бул
дәнекерлер байланыстырған биргелкнли ағзалар ҳәм коспа
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гәллсрднц составындағы жай гәплер бирннен соч бнри орын
алмастырып, гезеклесип журедя. Бул дәнекерлер гезеклес
дәг/екерлерге ўазыйпасы жагынан бираз жакын.
Я , яки, ямаса дәнекерлери бнр-биринин снноннми ретинде колланыла бередн. Мысалы: Турпаты тап соидай, бул торыныц әкеси я анасы жалсыз яўмытм болы<?ы керек (А. Бекимбетов). Онын дурыслы жайы, я мүлкн, я жери, я той-мерекеге барганда кийетуғын тоны, я минетуғын аты, я сөз етнп
ауызға алғандай ҳеш бир заты болмаса, мен оныц менен қалайыпша кула болып, барыс-келис жасайман (А.Бекимбетов).
Сонда да ҳаялым снрә, я тоикылдал, я өкпелеп шаўкым шыгармас (М . Шолохов). Дл онын жыраўды я тынлап отырғаиын,
ямаса баска бнр нәрсе ойлап, я уйкылап отырғанын, я куўъиып, ямаса кайғырып отырғаиын билиў кыйын еди (И. Югупов), АйшолпЗн я уйкылаған жок, я олардын сөзин тықлаған
да жок (Ж . Аймурзаев).
Бул мысаллардан аўыслалы дәнекерлердин биринин орнына
бирии коллана бериўге болмайгуғынын көремиз.
Мейли дднекерн я, яки, ямаса дәнекерлерн менен мәнилес болыл колланы.ча бередн, бнрак бул дәнекер гейпара
орынларда өзиниц лекснкалык мәннснн саклап та колланылады.
Мысалы: Мейлин, асыксац кайта бер (С . Салийев).
Каракалпак гилииде мейли дәнекери базыбир жағдайларда лексикалык мәнисин сақлаған менен, көпшилик жағдайларда ол маннсин жоғалтып, дәнекерлик ўазыйпада колланылады.
Соцын ушын ол дэнекер сөз деп каралады. Мысллы:
Бнзкп ел жайлаекан Әмнў бойыиа,
Б а й л ы ғ ы с ы г а с к а н к ы р ы -о й ы н а ,

Инкар болсан елдин гул шыраныма,
Мейли бәҳәрде кел. мейлн жазда кед

(А Әбдимуратов).

Мейли тунде, мейли кунднз келсе де, олардыц шакалары
шаДкалып, жалыраклары бир-бирипе урып, ҳәр түрли намада
сылдырлайды (Ш . Лйтматов).
Каракалпак тилине ирон тнлннен кирген не дәнекери баска аўыспалы дәнекерлерге карағанда тилнмнзде снйрек
қолланылады. Бирак не дәнекери я, яки, ямаса дэнекерлеринин снноними ретинде де келе береди. ЛЫсалы: Не бнэде
төсек, не жамылыўға одеяла бар, булардан ҳеш зат жок (М .
Шолохов). Бекбосын далаға шык1 ы, онын менен не аманласыў, не ҳал-аўҳал сорасыў болмады (Н. Султанов).
§ 139. С Е Б Е П Л Е С Д Ә Н Е К Е Р Л Е Р

Себеби, өйткени, сонлықтан, сол себепли, соныц ушын дәнекерлери каракалпак тнлинде себеплес дәнекерлер деп
аталады, өйткени бул данекерлср байланыстырған днзбекли
коспа гәплердиц составындағы жай гоплер бири екиншисинин
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себебин, я нәтнйжесин бнлднредн (СеОеби донекери тиличиз*
ге араб тнлинен кирген).
СебеЬи, өпткени. дәнекерлери дизбеклн косла гоплерлпц
составындағы жай гәплердн байланыстыргаида, бирнншн глптеги ис—ҳәрекетнниц орынланыў я орынланбаў себебнн екинши гәпте анлатады. Мысалы: Колым суўык, себеби карда ойнадым (М Шолохов). Мен дослеп географняны оқыдым, өйткени сабаклардын ишипде ен аисаты (Н . Носов). Урыс жөнинде саған ҳеш нәрсе айтып отырыўдын кәжети жок, вйткени урыстын дәслепки ўакытта кандай болғанын өзнн де
ч^ргенсен ғой, бнлесен (М . Шолохов).
Сонлықтан, сол себепли. сонық ушын дәнекерлерн
днзбекли коспа гәптнц составындағы жай гәплерди байланыстырғанда, екинши гәптеги ис—ҳәрекетнниц орынланыўы я орынлшбаўы
нлтийжесин бирнншн гәп ацлатады. Мысалы: Арнфметикадан улгериўим бурынғыдай төмен бола береди. Сонлыктан мен шахмат ойнаўды кояйын деднм(Н. Носов). Сабактан кейин бнзин класста жыйиалыс болды, себеби бираз балалар дузелген, сабаклардан жаксы оқый баслады, сонын ушын
Ольга Николаевна бул аўҳалды атап айтыў керек болды (Н.
Носов).
Сонлықтан, сонық ушын, сол себепли дәнекерлери-йа
де дәнекери менен косарласып, бир дизбек болып келнп собеплес дәнекерннпц ўазыйпасык атқарады. Мысалы: Тан аткан сон ашлыктан жүриўге корыккан еднм, ал тоғай болса
үш километрдей бар сонлыктан да күнди усы жерде батырайын деп, сулы атызында жатканым еди (М . Шолохов). Менин катар заманласларым кескин урысларда жаў менен айкасты, соныц уишн да Кемерово областында, ямаса баска бир
жерде өснл княтырған бала
баҳа алатуғынына калай бнз
бийпарўа караймыз (Л. Кассиль). Тап усындай сөзди буннан
екн күн бурын Гүлзададан да еснтип, кыз найлаж болған еди,
сонлыктан да усындай аўҳалға ынжылып, капа болып цайтты
(Т. Жумаиуратов).
Бирақ дәнекери сыяклы себеби дәнекери де кейикги
гәптнн алдында келип, өзинен кейингн гәптеги ис—ҳәрекеттнн нслениў я нсленбеў себебин билднреди. Мысалы:
Туткынлардын екеўн кашпакшы болып едн, әлбетте,
оларды да атып таслады. Өйткенн олардын езлери наданлык
етти, ай болса сүттей жарық, оныц үстине сырдай далада кашып бола ма, акыры,.. (М . Шолохов). Бул сапары ол .И сенимге нйе болыў* китап магазиниен зоотехннкгга бзйланыслы
еки-үш китап сатып алды. Себеби анаў күнгн арза бергенде
райком секретары онын кебнрек окыўы керек бгматуғынын
ескерткен еди (А . Әлийев). Ал калын қаслары кабағынын үстннен салбырап, шүиирейген көзлерин пүткиллей көмнп турады. Сонлықтан оны аўыл ҳаяллары ,күн сакал кайнаға* деч
атап кеткен. (/■ /. Юсупов).
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§

149. Ш Ә Р Т

М ӘНИСЛН Д Ә Н ЕК ЕРЛ ЕР

Егер (каракалпақ тилине парсы тилинен кирген) егерде
дэчекерлерн шэрт манисли дэнекер деп аталады. Бул дәнекерлер байланыстырған бағынынкы коспа гәптик алдыкғы гәпи кейингн гәптеги нс—ҳәрекеттин болыў я болчаўынын шәртин бнлд!феди. Сонлыктан ол гәпгнц баянлаўышы шәрт мейнлден жасалады. Мысалы: Егерде макул десен, тез жуўап
қайтар (К. Султанов). Еггрде Қыястын айтканы шын болса,
ҳақыйқатында да мнлицнялар жақсы адамлардан болады екен
ғой (7. /Кумаиуратов).
Алдынгы гәп егер аркалы кейинги гәптеги ис-ҳәрекеттиц
орынланыў я орынланбаўында иркиниш ямаса кемшиликтиц
бар екении аклатады. Мысалы: Ол дүньяға жарлы, тнлге бай
болып, егер буўынсыз кызыл тилин бир иске туснрип жибергенде, шыбынды түйеге айландырыў оған дым онай (И. Юсупов). Жығмлмағаным жаксы болды, егер жыгылғанымдаавтоматтан бир гезек ок шығарып, ол жерге кяғар едн (М . Ш олохов).
§ 141 ЬЩҒАЙЛАС ДӘНЕКЕРЛЕР.

Карақалпақ тилинде жэне, тэғы, х,эм, да, де, та, те,
менен (бенен, пенен) дәнекерлери ынғайлас дәнекерлер деп
аталады, себебн бул дэкекерлер байланыстырған гэптин биргелки ағзалары, сөз дизбеклерн, коспа гәптиқ составындағы
жай гәплер де өз ара бнр-бири менен үйлесип, ынғайласып,
тен мәни де байланысады.
Ж эне, тағы дәнекерлери каракалпақ тнлинде бир-бириниц
синонммн болыл қолланыла бередн, оляр байланыстырғаи биргслкнли агзалар формалас болып байланысады, Мысалы: Айсулыў, Гүлнм, тағы Шнйрингүл коныраўдан кейин бирге кирди
(Ж , Сейтназаров). Мекин әкемниц көп дүньясынан калған
көп түйеге жүк боларлық жипек келебкм, алашам және баска
да затым бар (А . Бекимбетов). Иринкамнық және балаларымныц келбети көз алдымнан сирә кетпейди (М . Шолохов), Бул
мысаллардағы 1-гәптеги биргелкили ағзалар атаў формасында,
2- гәптеги биргелкили ағзалар тартым жалғаўы формасында,
3- гәптеги биргелкили ағзалар нйелик сеплиги жалғаўы формасыида байланыскан.
Ж эне, тағы данекерлери дд-йе, дәнекерлери менен бир
дизбек болып та қолланыла бередн. Мысалы: Аспан елеашык
емес. Арал үстнн көлегейлеп, тағы да акшылбултлар шалқыйды (Ө. Айжанов). Кун батыўдан немеилер жасаўылларын көбейтти, жүк машинасына және де жигирмалаған автомагчиктн отырғызып бнзлерди катты >йүргизнп айдап кеттн (М . Шолохов).
Ҳэм дәнекери де қарақалпак тилииде ен жийи қоллаиыла254
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туғыи яэпекер. Бул дәнекер бпргелкп.ш ағза.тарды блр-бирн
менеи тен мәвисте ыцгайластырып байлаиыстырады. Мысалы:
Дегершиклер кум ҳәм музға тайып, тобарсып атырган қумға
тап гүпшегине шекем көмнлип кетеди (М . Шолоков). Батыс
ҳәм кубламыз пышық мурны батпайтугын қалыц тоғайлық
</С. Мэмбетов). Жарлы днйханныц ен үлкен, ец қарыўлы ҳәм
қүдиретлн куралы кетпен менен бел болды, балам (А. Бекичбетоа).
Ҳэм дәнекери„ҳәм тағы да“ вҳәм және де“ бо.пып дизбеклеспп те қолланыла бередн. Бирак бундай жағдайда ҳэм дәкекериниц мәниси бурынғыдан күшлирек болады. Мысалы: Қәлендер бай ҳәм тағы да үш-төрт атлы Сарыбийли байлар үлкен жәнжелдиц үстннеп шығып, салт атларын тоқтатты (А.
Бекнмбетов). Бул донекерлердин усыидай дизбеклеснп қолланыла бериўи сгильлик жакган гәптик манисннии көркемлнлигин төмен.тетеди, айтылажак пиккрди шубалынкы етнп жибередн. Сонлыктан бупдаи формалар барлық жазыўшыларда
бирдей актив колланыла бермейди.
Д а ,-д е, та-тге донекерлери бир-бприне мәниси жакын сөзлерди, сөз днзбеклерин, коспа гәплерднн составындағы жай
гәплерди байланыстырады, олардын өз-ара орайласып, ынғанласып келиўнне себепшн болады. Да-де, та-те дәнекерлерн байлакыстырған гәплердиц мәнислери ҳәр турлн болады.
а) Д а-де, та-те, дәнекерлери байланыстырғак гәплердиц
баянлзўышлары формдлас болып, тец мәниде ыцғайласып байланысады: Мысалы: 1. Турымбет жүдә кешлетнп келди де,
Жумагүлдн теўнп жиберип оятып, бөлек төсек салдырды да
ткатып калды ('/'. Кайыпбергенов). 2. Күлсе күлсин, көкиреги
ҳақ, жолы дүзиў ғой. Аўзы бослар айтар да, айтып-айтып кояр да (Т. Кай-ыпбергенов).
б) Да-де, та-те, дәнекерлери коспа гәптиц составындағы
екн жзй гэпте де тәкирарланыя, олардыи ынғайласып байлапысқан мәниснн анықлаў ушын хызмет етеди. Мысалы: 1. Сирә, жакында кецесетуғып да шығармыз, нәтнйжеде келисетуғын да шығармыз (Ө. Айжанов). 2. Жумагүл. де келди, кара да тынды (Г. Кайыпбе.ргенов).
в)
Да-де, та-те, дәнекерлери биргелкили ағзалардын ҳор
кайсысыпын кейиинде тәкирарланып, дәпекерлик хызмет аткарады. Мысалы: Садық жаслайынан дурыс тәрбня көрмеген,
соныц ушын ол акылсыз да, кыныр да болып өсти (Ж . Аймурзаев).
г) да-де, та-те дәиекерлери фейил сөзден болған биргелкнли баянлаўышларды ынғайластырып байланыстыраты.
Мысалы: Айналаға кулағын салып турды да кнрнп кедди
{Т . Кайыпбергенов).
д) да-де, та-те, дәнекер.тери баянлаўыигы шәрт мейилден болгап бағыныцкы гәп иепен бас гаптн байланыстырып,
карсылас мәни ацлатады. Мысалы: 1. Бул сөз пышақ суккан255
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дик арасында келнп, нс—ҳәрекеттин тез болганын анлатады.
Мысалы: 1. ... Жәмийла Сағындыкты класстыц айнасыиан
карап та жүрдн (Ж . АЛмурзаев). 2. Ержеткен сок байдын
ықтыярына көнбей, дәзирги күйеўи Төребай менен қашады
да кетеди (Т. Кайыпбергенов). 3. Ҳәр жылы аўылда еки ай
болады, сөйтип бес жыл өтти де кетти (С . Баҳаоырова).
•Да де, та-те, жанапайлары биргелки ағзалар менен дизбеклесип келип, олардын мәнксин күшейтедн. Мысалы:
1. Баяғысы-баягы. Байы да, жарлысы да өз орнында (Т. Кайыпбергенов). 2. Сағындық сәҳәрди сағынып көргендей, жатса да, турса да, Айшолпан, жигиттин көз алдында елеслейдн
(Ж . Аймурзаев). 3. Екеўнниц дзрежеси де, иси де бир-биреўинеи кем түспей жур ғой (Ө. Айжанов).
-Ақ жанапайы еездиц мәнисин күшейтнп, тезлетиў менен
бнрге оны анымап, айрыкшалап көрсегеди. Мысалы: 1. Айшолпан тәўир-ак женилленди (Ж . Аймурзаев). 2. Арадан
көп ўақыт өткермей-ак бир қушак гүлте жонышка әкелип,
шертектин астындағы аттын алдына таслады (7'. Кайыпбергенов). 3. Анасынык сөзин аяматпай-ак бала-шаға, келин-кеишнклерн коршап отыра калысты (А. Айжанов).
-Ғой.-қой, жанапайлары сөздик мәиисин ҳәм сөйлеўшиник
ой-пикирин анықлап, тыянамы етип жуўмаклаў ушын колланылады. Мысалы: 1. Шай шөженн алажак болғанда, мен бакырдым ғой (Ж . Аймурзаев). 2,—Аўа, мәрт ғой,—дедк Бегдулла Сағыйдулланы макуллап (Ө. Айжанов).
3. Ен курығанда кыдырғанда кийим алмастырса болады
-ғой. (7'. Кайыпбергенов).
Ҳәм жанапайы дәнекерлик еки сөздн байланыстырыў
ушын колланылатугын болса, жанапайлык хызметинде бир
ғана сөзге байланыслы болып, сол сөзднц мәниснн күшейтнп,
аныклап жүреди. Мысалы: 1. Гүлайым ҳәм Айшолпан менен
хошласып үйине кайтты (Ж . Аймурзаев). Бундай жағдайда
ҳэм жанапайы да жанапайынын снноннми ретинде коллаиылады. Мысалы: Гүлайыы да Айшолпан менен хошласып үйине
кайтты.
Ҳэм жанапайы бнргелки ағзалардыц ҳәр кайгысынын алдында келнп, олардыц мәниснп күшейтнп анымап, айырымлаи көрсетеди. Мысалы: Муғаллнм ҳәм сөйлейди, ҳэм туснндиреди (7. Кайыпбергенов).
Ҳэм жанапайы атаўыш ҳәм көмекшн сөзлер менен дизбеклесип келип. олардыц мәкнслерин анықлап, күшейтип те
келе береди. Л\ысалы: 1. Айшолпаннын меииц менен ҳэм иси
болмады (Ж . Аймурзаев). 2. Күни менен кайыктын бийкарға
жумсалғаны болмаса, үшеўн ҳәм ҳеш нәрсе питкере алмай
кайткан (Ө. Айжанов). 3. Жэмнйла сыртынан көрсетип ҳәм
койды (Ж . Аймурзаев'.
Ҳэм жанапзйы базы бир орынларда ,эм “ формасында да
358

www.ziyouz.com kutubxonasi

колланылады. Мысалы: Әкесн бизлерге карап, —мемид улымэ.ч,
кыэымәм—Пердегул, буинан мен ҳеш нэрсе аямаПман—дедн
(Ө. Айжанов).
.Болса“ сөзн жанапай мәнисин ацлатқанда сөздиқ ыонисин
күшейтип, оны гәптеги баска сөзлерден айырымлап көрсетеди. Мысалы: 1. Аспанда Лй сулыў болса, жер бетпнде Айиюлпан сулыў (Ж • Аймурзаев). 2. Ал Сағындулла болса
таяў, ескекти колына устаған бойы ез анасын мактай бгреди
)Ө. Айжанов) 3. Жигит болса бүгин сөзге шебер болып кетти (С. Баҳадырова).
-А ў жәнапайы атаўыш, фейил, базыбир модали сөзлер менен дизбеклесип, олардыц мәнилернн анлатады. Л\ысалы:
1. Қаршадай кызымды малы көп деп ғап-карры кисиге қалай
береыен, әй сақалы күнге ағарған-вў
Қайыпбергенов).
2. Сол рас гәп-вў (Т. ҚаГш1 бергенов). 3. Аиыюап айтпадыаў дегеи кыялға берилген Айшолпан анасы женгелик қылар
дейсен бе, қой бул сөзлер Елмураг пенен мен ҳаққында
емес шығар? (Ж . Айнурзаев). Әсгаўпыралла, өзнне бахыт
карайжак-аў бәле! (Т. Қайыпбгргенов). 5. Жургқа данғыра
кзғып жиберсе, сонысы жаман-аў 6.—Менннше, усы үйде
пкылсыз адам жок-аў деп пәмлеймен,—деди (/'. Қайыпбер
генов)
3. Болжаў. мысқыллаў жанапайлары мыс-мис. мьш-миш,
аў. Бул жапапайлар дизбеклескен сезине, базыбир жағдайларда дара гәптеги ой-пнкирге гүманланыў, ренжиў, мыскыл
етиў, болжаў, шамалаў, т. б. мәнилер косады. Мысалы: 1. Қызжигиглерди окыўға әкетеди-мис деген гэпти есигип мурнына
шамал енип журген шығар (7. Кайыпбергенов). 2. Әсиресе
бундай ҳамалдағы адамларды яағаш арасында* (Кегейлиниқ
шиғысы усылай аталған) бажбаннан да абырайлы боладымыс деп еситкени бар еди (Т. Қайыпбергенов\ 3. Аўыл арасыяда ,ак патша кулапты-мыс, ориына жада патша болыптымыс“ , ол жетим-жесирге қол берип, талғай жабады мыс“—
деген ғаўасат таркағанына бираз ўакыт болды (Г . Қайыпбергенов). 4. Мурат басын төмен алыў менен ғаркылдап күлдн,—ҳо ...ҳә„. Баласы бар-мыш! (Т. Қайыпбергенов),
-А ў жанапайы барлық ўакта күшейтиў, анықлаў мәнискн,
аклата бермейди. Базыбир орынларда сөзге болжаў, шамалаў
мәннсин қосады. Мысалы: 1. Әй, солай шығар-аў! Олар бүктин астында жатқан бэлыўы керек (Т. Қайыпбергечов). 2. Бул
кнси де неше китапларды ақтарып, неше рет белгили баслы
жол таба алмай, меидей түрли жоллардын дәрбентинде арсары шығып журген шығар-аў (С. Баҳадырова).—Орынбай
каладан тақыя сэтып алса, базарда басын көрсетпеге уялып,
гәне тақыясына кийгнзип көреди-миш... (Т. Қайыпбергенов).
4. Айырыў жанапайлары—ғана, цана, тек. Бул жанапайлардык бир өзгешелиги барлык сез шакаплары менен байланыса береди ҳәм сөздн баска сәзлерден айырымлап көрсеге239
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ди. Мысалы: I . Сонда да. ҳаялыч, сирэ, я тонкылдап, я вкпелеп шаўкым шығармас. Ирннкам тек күледи де кояды...
(.М. Шолохов). 2. Бабыр Зияевичтин сол ғана бағдарынаи
илип кетгн (С. Баҳадирова). 1.0нын екнншн гнлтн тек Турымбеттин алдынан шығэтуғын ахунда ғана. (Г. Кяйыпбсргенов),
4. Айтыўдын кереги ж ок,—деди Азат.—Тек тенизге шық деген буйрык ғана берилиў керек (Г. Қайыпбергенов).
Тек жанапайы ажыратып көрсететуғын сөзиннн алдында
кетеди. Мысалы: Тек жыйналыс салтанатлы түске енгенде
ғана барып күлки умтыла баслады (И . Юсупов).
Тек жакапайы менен қана жанапаЛы дизбеклеснп, сөзднц
мдниснн бурынғыдан да күшейтип көрсетедн. Мысалы: Тап
усы таўыкты тек қана саған куўырып ямаса асып берейнк деп
еднм, тилегимнин ҳак екенине кара, ақыры саған иесип етги
(Ж . Айиурзаев).
5.
Тацланыў Ҳдм салыстырыў жанапайлары. -аг, -а ў, -о , -а
т үўе, -ай.-аў жанапайлары адамлардыи танлаиыў, кыйланыў
ренжиў, өкиииў сыяқлы сезимлерин ачлатады. Мысалы:
1. Айтбайдан аўызекн есигкен менен үйнне барып көрмеген
кыз Жумагүлдин гэпнне карап көзи менен көргендей, »Бнйшаралар-ай“ деди, қыйлаиып (Г. Қайыпбергенов). 2. Бэрине
жанағы тук кврмегенлер айыплы екен-аў! (Т. Қайыпбергенов).
3. Оныц денеси кызған тандырдай, лаплап тур едн.—Өйбей
сорым-ай!—деди шоршынып (Ж . Айнурзаев). 4. Журтқа
данғыра кылып жиберсе, сонысы жаман-аў! Ўай! Ўай!
(Г. Кгйыпбергенов).
•Ай жанапайы көпшилнк орынларда атлык, келбетлнк сөзлер менен дизбаклесип, танланыў, таиырканыў мәннсин анлатааы. 1. Айшолпан-ай, еле турып кетпеген екенсен-аў!
(Ж . Аймурзаев). 2. Өйбей.. бийшара-ай—Онын кесели жаман-ай! (Ж . Аймурзаев). 3 .—Оларды аяғандай Турымбет басын шайкады. ўай-ўай әжел-ай (Г. Кдйыпбергенов).
•Ай жанапайы зй формасында да қолланылады. Мысалы:
Түф-эй ҳайўан! (Г. Кайыпбергенов). Жүр-әй бирге кетейик
(Ж . Аймурзаев).
-А ,-з жанапайлары да,-аў,-ай жанапайлары сыяклы екиниш, ренжиў, танланыў, мәнислернн анлатады. Сонын менен
катар,-а,э жанапайлары атаўыш ҳәм ,бар“, .жок*1 сөзлери
әснресе фейил сөзлер менен бир дизбек болып қолланылады. Мысалы, 1. Тәғдирднк не бир қысыўметлери бар-ә?—деп
гүрсинди Төребай (Г. Кяйыпбергенов). 2.-ӘА, сен көп ирке
бермесен-ә1 Ат аш қалды! (Г. Кайыпбеогенов). 3. Мени ҳәр
күни тунде иркип, биреўге байланыс жасатып жүр ме екен,
өзи-а (Г. Қайыпбергенов),
-А , з —жаиапайлары гойгаў жанапайлары менен бир дизбекте болып та колланылады. Бундай жағдайда сездиц тацланыў мэнисин пүткнллей кушейтип жибередн. Мысалы:
1. Апай, ацгнме кыз бенен жигиттнн ортасында екен ғой ә(
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(Ж . Аймурзаев). 2. Сен Айтбай менеи сырласасак-аў. *ә
(Т. Ндйыпбергбнов).
Түўе жанапайы атаўыш сөзлерге, әсиресе атаўыш фейиллерге байланыслы колланылып, днзбеклескен свзин басқа бир
свзге қарама-карсы қойыў аркалы са.’."ыстырады қәм болымсызлык мәни де анлатады. Мысалы: 1. Сағындык бул отырыспада бес мын манатгын пуўынаписнп отыр.2. „Сулыў сымбатын бузбак түўе, Елмуратка пысқырып га отырған жоқ
(Ж - Аймурзаед). 3. Қудайым ондай менен кослас болыў туўе.
кайтып от жаккыщы болчағайман (Т. Кайыпбергенов), 4. Мен
түўе, оған анасы да ҳеш нэрсе дей алмады (Ж . Айчурзагв).
5. Пияда түўе, ат пенен үлгернп кайтыў да қыйыи
(Қ. Камалов).
} . КИ ТАПХАмГ^
Әжннн.з
/ Нөкнс ^ « л е ,- т
|педагогяка
рвв
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