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КИРИСИУ
Советлер Союзынык Коммунистлик партиясыныц миллет
мәселесиндсги сиясатыныц ец улкен ажыралмас бир бөлеги
тил ҳаққындағы мәселе болып табьтлады. Тил—ертеден киятырған жәмийет утын зәрүрли тарийхый категория. Ол жәмийетте жасаўшы гүллән адамлардын әййемги дәўирдеги дөреткен
коллективлик жемиси. К. Маркс пенен Ф Энгельс өзлериниц
«Немец идеологиясы» (1846-ж) деген мийнетинде тилдиц пайда болыўын ҳәм әҳмийетин белгилеп, «Тил де сана сыяқлы
әййсмги нәрсе...» «...тил баска адамлар мснек қарым-қагнас
жасаўдагы мүтәжликтен, зәрүрликтен пайда болды» (1,20—21)
—дейди.
Марксизм-ленинизм классиклери үйреткекиндей-аҳ, тил пүткил адамзат жэмийетиниц раўажланыў тарийхында жәмийетлик ҳубылыс болып, сл жәмийеттиц раўажланыўы ҳәм материаллық байлықлардыц мол өндирилиўи ушын өндиристеги
адамлар арасыида қарым-қатнас қуралы сыпатынд? актив
түрдс хызмет етип келди ҳәм хызмет егпекте.
XXVII съездде қабыл етилген Советлер Союзы Коммунистлик партиясыныц жаца редағцияланған Программасында жәмийетлик илимлердиц ўазыйпасы, әҳмийети ҳәм раўажланыў
жолы иақма-нақ белгиленип берилген. Программада (жаца
редакциясы) «Излениў, тийкарғы изертлеўлердиц озық пәтлер
менен раўажлаии1ўын тәмийинлеў, халық хожалығында ҳәм
адам жумысыныц басқа да тараўларында илимий идеялардыц
тезирек материалластырылыўына ерисиў әҳмийетли болады»
(2, 67)—дег көрсетилген.
Жэмийе^лик илимниц басқа тараўлары сыяқлы, тил илими
де коммуиизм жәмийетин қурыўда озық пәтлер менек раўажланыўы ҳәм жетекши позицияларды тутыўы тийис. Буны дәўир ҳәм күнделикли раўажланып баратырған турмысымыа
талап етип отыр.
Келеси дәўирлсрде совст тилшилериниц дыққаты, ақыл-ойы,
тил ҳәм жәмийет, тил ҳәм ой, миллий әдебий тиллер ҳәм диалектлер, миллет тиллериниц раўажланыўы ҳәм өз*ара байыўы
бизиц слимиздеги миллий мэдениятлардыц хәм миллкй тиллердин бир-бири менен жақынласыў жоллары, СССР халықа
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ларыныц тиллериндсаи алфавит ҳәм терминология мәселелери
усаған нроблемаларды шешиўге ҳәм ислеп шығыўға бағдарлаьған болыўы тийис (3, 102).
Туўысҳан Коммунистлик партиянын жәмийетлик илимлерди 1!зертлеўшилсрдин алдына қойған ўазыйпаларын басшылықка ала отырып, қарақалпақ тил илими бойыиша сол ўазыйпаларды орьгнлаў маҳсетинде қарақалпаҳ тилшилери соиғы ўақытлары көп ғана проблемалық мәселелерди изертлеп
атыр. Қарақалпақ тил илими тараўында гейпара фонегикалық, лексикалық, грамматикалық ҳәм тилдин тарийхына байланыслы бир қанша мәселелер шешилип белгили бир сисгемаға тусиўине қарамастан, елегс дейин изсртлеўди, шешиўди
күтип турған проблемалық мәселелер көп. Мине, қарақалпақ
тил илимнндеги усындай проблемалардын бири—фейил сөз
дизбеклеринин сгруктурасын, дүзилиў жолларын изертлеўг
олардын түрлерин, мәнилик қатнасларын ашып бериў ҳәм гәп
ағзаларына болған қарым-қатьасын анықлаў мәселеси. Қарақалпақ тилиндеги фейил сөз дизбекери усы ўақытқа дейин
арпаўлы түрде изертленилмей келди. Ҳақыйқатында да, бул
мәсслени изсртлеў теориялық ҳәм практикалық жақтан үлкен әҳмнйетке ийе. Тилекке қарсы, сонғы ўақытларға дейин
(1956-жылға дейин) мектеплер ушын арналған қарақалпақ
тили сабақлықларында ҳәм программаларында сөз дизбеклерине жетерли кеўил бөлинбеди Нәтийжеде сөз дизбеги менен
гәптиц ҳәм гоп ағзаларынын обьектлери қарақалпзқ тииинде
бир-бирине шатастырылып қаралды. Сөз дизбеклеринин гәп
сыяқлы ири синтаксислик категория екенлиги илимий жақтан дурыс шешилмсди. Соньщ ушын да усындай қәте ҳәм шатасықлардац қутылыўда қарақалпақ тилинде сөз дизбеклериниц бир түри болған фейил еөз дизбеклерин изертлеў ец актуаль мәселелердиц биринен есапланады. Мине, көпшиликке
усынылып отырған «Қарақалпақ тилиндеги фейил сөз дизбсклеринин түрлери ҳом дүзилиў жоллары» деген монографиялық
жумыстыц тийкарғы мақсети ҳәм ўазыйпасы да тилдеги орын
алған қәте ҳом шатасықлардан қутылыўға, олардын объектисин дурыс шешиўге ҳәм синтаксисте тутқан орнын дурыс белгилеўге бағдарланган.
Синтаксислик илимдеги сөз дизбеги
проблемасыныц ец
қыйын мәселелериниц бири болған фейил сөз дизбеклеринин.
нзертлениўи, бириншиден, қарақалпақ гил илиминин буинан
былай жаца теориялар, қағыйдалар менен толығып, байып
барыўына мүмкиншилик туўдырса, екиншиден, қарақалпақ
тилинин норматив ҳәм илимий грамматикаларынын сөз дизбеги бойынша жудо керекли ҳәм тайын бөлими болып табылады.
Әсиресе, фейил сөз дизбеклеринин изертлениўлери мектеп оқыўшылары ушын турақлы қурал ретинде арналып дүзилетуғын
қарақалпақ тили бойынша сабақлықтагы сөз дизбеги менен
гәп ағзаларына байланыслы талас-тартыслы пикярлерди или4
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мий жақтан дурыс шешиўге, жас совет әўладларьги дурые саўатландырыўға, сондай-гқ билимнин тийкарғы дереклери менен тсрец қуралландырыўға үлкен көмегин көрсетеди.
*Биз бул мийнетте қарақалпақ тилиндеги фейил сөзлердин
(дара, қоспа ҳәм составлы фейиллердин) көбинесе атаўыш
(атлық, келбетлик, саилық, алмасық) ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сезлер менен (келбетлик фейил ҳәм ҳәрекст аты фейили менен), сондай-ақ рәўиш, ҳал фейил, еликлеўиш сөзлер менен мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан
лизбеклесип, фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўин, олардын
бир-бири менен байланысыў жолларын, струкғурасын, ҳәр
түрли мәнилик қатнасларын анықлаўды нәзерде туттық. .
Ҳәзирги қарақалнақ тилиндеги фейил сөз дизбеклерине арналған изертлеў жумысы қарақалпақ тилинин ҳор түрли жанрдағы бай иллюстратив материалларынын, уллы рус халқыиьщ
одебият ғайраткерлеринин данышпанлық дөретпелеринин, сондай-ақ басқа туўысқан көп миллетли совет халықларынын
көрнекли әдсбият ўәкиллеринин қарақалпақ тилине аўдарыл•4-ан шығармаларынын. негизинде жазылды.
Қарақалпақ тилиндеги фейил сөз цизбеклериниц дүзилиў
л<олларын ҳәм олардыц ҳәр түрли модельлерин жазыўда С. Е.
Малов, Н. К. Дмитриев, А. Н. Кононов, А. К. Боровков, Н. А.
Баскаков, Е. И. Убрятова, И. А. Батманов, М. Б. Балақаев.
М. 3. Зәкиев ҳәм т. б. көрнекли совет тюркологларынын илимий-грамматикалық мийнетлеринен, рус тилинин академиялық
ҳә.м оннан сонғы жыллары басылып шыққан илимий грамматикаларынан, сондай-ақ туўысқан түркиғг халықлардын тиллеринде сөз дизбеклери туўралы арнаўлы жазылған көи санлы
баҳалы мийнетлерден пайдаланылды,
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Биринши

ба п

СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИНИН. ИЗЕРТЛЕНИЛИУИ, БАСҚА
ТИЛ БИРЛИКЛЕРИНЕН АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ ҲӘМ
БӨЛИНИЎИ
I. СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИНИЦ РУС ТИЛ ИЛИМИНДЕ
ҲӘМ ТЮРКОЛОГИЯДА ИЗЕРТЛЕНИЛИУИ

«Тил—адамлардыц ен әҳмийетли қатнас қуралы» (В. И*
Ленин). Ол арқалы адамлар бир-бири менен пикир алысады»
түсиниседи. Тил жәмийеттеги адамлар арасында қатнас қуралы болыўы менен бирге, адам санасындағы ойды да практикалық жаҳтан жүзеге шығарыўдын қурллы болып табылады*
«Тил дегенимиз — ойдын тиккелей ҳақыйқатлығы» (К. Маркс).
Демек, тил ой менен тиккелей байланыслы болады. Бизинойы
мыз тил материалынан аўлақ әйтеўир гүрде пайда болмайды*
Ол сөзлердин, сөз дизбегинин өз-ара байланысқа түскен избеизлик тәртиби негизинде жүзеге келеди. Ҳәр қандай дара мәнистеги сөзлеп сыяқлы сөз дизбеги—қарым-қатнас жасаўдагы
тилдин ен әҳмийетли эло.ментлеринин бири Сөз дизбеги—бул
синтаксислик категория. Сонлықтан ол синтаксистин изертлейгуғын объектлеринин биринен саналалы. Сөз дизбегин
изертлеў мәселеси рус тил илиминде узақ тарийхый дәўирлерди өз ишине алады. Себеби бул категория бурын да ҳәм ҳәзир
де тил илиминин белгили бир проблемалық мәселелериниц
бири болып, оған рус тил илимпазларынын ойы хзм дыққаты
көптен бери аўдарылған еди.
Рус тилиндеги сөз дизбеклеринин түрлери, олнрдын байланысыў жоллары туўралы мәселе рустын уллы илимпазы М. В.
Ломоносовтын «Российская грамматикасыиан» баслап, үсы
ўақытқа дейин сингаксистин айырым проблемасы ретинде қаралын келди. М. В. Ломоносовтын сөз дизбеклери туўралы
изертлеўлеринин кейнин даўам еттириўши ҳәм сөз дизбегин
ен биринши рет термин ретинде қолланыўшы көрнекли рус
тилшиси-слависти А. X. Востоков болды (4. 129—130). А. X.
Востоков сөз дизбеги туўралы илимге синтаксистен тийисли
орын береди (5, 163—194). Ол өзнннн «Русская грамматикаь
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сында» сөз дизбеклеринин; түрлерин, атаўыш сөз дизбеклери
аменен фейил сөз дизбеклеринин. тиркеўишли ҳәм тиркеўишсиз
келиўлерин, олардын. мәнилерин ҳәр тореплеме анализлейди
(6, 19).
Бираҳ XIX әсирде дәслеп логикалық, ал соқын ала психологиялыҳ бағыттьщ раўажланыўына байланыслы, гейпара
грамматикалық мийнетлерде синтаксистин алдына қойған мақ■сети бир қанша өзгериске ушырады. Нәтийжеде гәп ҳәм онын
ағзалары туўралы илим биринши планда қаралады да, ал
сөз дизбеги ҳәм онын структурасы туўралы илим синтаксистин изертлеўинен алып тасланады. Мәселен, Ф. И. Буслаевтын
«Рус тилинин тарийхый грамматикасында», А. А. Потебняныц
«Рус тили грам?латикасы бойынша запискалардан» деген илимий мийнетинде сөз дизбегине тийисли орын берилмейди (6,20).
Акад. Ф. Ф. Фсртунатов өзинин «Салыстырмалы тил билими» деген мийнетинде гәпти сөз дизбегинин бир түринс жатқарып, сөз дизбегин тамамланған сөз дизбеги ҳәм тамамланбаған сөз дизбеги деп екиге бөлип қарайды. Автор усы мийнетинде тамамланған сөв дизбеги менен гәпти бир-бирине салыстырып, олар тил билиминде өз-ара синоним деген жуўмаққа келеди (7, 261—262).
Ф. Ф. Фортунатовтын сөз дизбеги туўралы көз қараслары
сонгы дәўирлерде де көп гана илимпазлардын мийнетлеринде
(А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон, В. П. Сухотин) қуўатлаиылды ҳәм ол көз қараслар алға раўажландырылды. Мәселен,.
проф. М. Н. Петерсон өзинин «Рус тили синтаксисинин очерки» деген мийнетинде акад. Ф. Ф. Фортунатовтын идеяларын
толығы менен қуўатлап, синтаксисти тек сөз дизбеги ҳаққындағы илим деп, оған гәп ҳаққындағы илимди қоспай, оны пүткиллей синтаксистин изертлеўинен алып таслайды. М. Н. Петерсоннын пккири бойынша, сөзлердин байланысынан сөз дизбеги дүзиледи. Оған ҳәр түрли көлемдеги жай гәплерди де
киргизип қарайды. Ал, қоспа гәплер болса сөз дизбсклеринин
■биригиўи нәтийжесинде пайда болады дейди (6, 20).
Ф. Ф. Фортунатовтьщ мийнетлери сөз дизбеги туўралы теорияны қайта ислеп шыгыўдын ҳәм раўажландырыўдын жана
баеқышы болды. Себеби Ф. Ф. Фортунатов сөз дкзбеги туўралы
илимди синтаксистнн бас мәселеси сыпатында қарады (6, 20).
Акад. А. А. Шахматов сөз дизбсгин бир-биринен ғәрезли
болған сөзлердиц байланысы деп көрсетеди (8, 267). Автор
сөз дизбсгин тамамланған ҳәм тамамланбаған сөз дизбеги
деп екиге бөлип, сөз дизбегине тек гәптии екинши дәрежели
ағзалары арасындағы банланысты, атап айтқанда тамамланбаған сөз дизбсгин ккргизеди. Ал, тамамланган сөз дизбсгин
синтаксистиц усы тараўынан ямаса сөз дизбеги бөлнминен
алып таслап, оларды гәплердиц составында қараўды мақул
көроти (8, 267).
Проф. А. М. Пешковский ҳәр қандай сөз топарларынын
7
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сез дизбеги бола бермейтуғынлығын жудә дурыс көрсетип, сөз
дизбегине синтаксистен айрықша орын бсреди (9, 34). Автор
сөз дизбегиндеги сөзлердиц байлапысы тец мәнилн ҳәм бағыныў түринде кслетуғынлығын айтып, дәслепкисине айқынлаўышлық байланыста келген сөз топарлары менен гәптиц биргелкили ағзаларыныц байланысларын киргизсе (9, 59), ал сөзлсрдиц бағыныў жолы менен байланысы өз гезегинде басқарыў, келисиў ҳәм жупкерлесиў болып ушке бөлинип қаралатуғынлығын атап көрсетсди (9, 60). А. М. Пешковский сөз
дизбсгин синтаксистиц сц баслы категориясы сыпатында танып, оныц объектисин ҳәдден тыс кецейтип, гәпти сөз дизбегиниц бир түри ретинде қарайды (9, 35).
Соцғы дәўирлерде рус ткли материаллары негизинде әкад.
В. В. Виноградов сөз дизбегин пүткиллей басқаша иланда
изсртлсйди Ҳақыйқатында да, В. В. Виноградовтыц сөз дизбеги туўралы илимди буннан да былай раўажлаидырыўда,
оныц басқа тил бирликлервнен айырмашылығын, синтаксистсги тутқан орнын, грамма^икалық тәбиятын анықлаўда рус тил
илиминде сицирген мкйнети жүдә үлкеп. В. В. Виноградов рус
тили материаллары нсгизинде сөз дизбегиниц теориялық тийкарын белгилеп беретугын көп ғана баҳалы илимий мийнетлер
дөрстти (10; 11; 12; 13; 14,5—11; 5; 15).
В. В. Виноградов гәп пенен сөз дизбегин бир-биринен өзгсше синтаксистиц айырым категориялары сыпатында қарап, сөз
дизбегин гәп дүзиўдеги тийкарғы қурылыс материалы екенлигин дәлиллейди (13, 3). Ол сөз дизбеги менен гәптиц бир-биринен айырмашылығы туўралы былай дсйди: «Между тем словосочетание и предложение—качественно различные синтаксические категории. В отличие от предложения,словосочетаиие
совсем не является цельной единицей языкового общения и
сообщения (13, 4). Солай етип, акад. В. В. Виноградов г ә т и
сөз дизбегинид бир түри деп қараўды пүткиллей надурыс деп
табады. Сондай-ақ, ол сөз дизбсклерин тил илиминде бурыннац үрдис болып киятырған предикативли ҳәм предикативсиз
сөз дизбеклери деп бөлиўди де бийкарлайды.
Автор предикативлик қатнастыц өзи тек ғана гәптиц составында белгили болатуғынлығын, оны сөз дизбегиниц составында қараўға болмайтуғынлығын ҳәм сөз дизбегин булай бөлиў тек гәп пенеп сөз дизбегин шатастырыўдан басқа ҳеш қандай пайда бермейтуғынлыгып өз миинетинде дәлиллсп көрсетеди. В. В. Вииоградов бул туўралы былай дейди: «Отношения предикативные осуществляются ляшь в составе предложения и возможиы только между члонами предложения; следователыю, эти отпошсния не могут рассма'1ркваться в синтаксичсском учении о словосочетании и разных его типах. Вот почсму широко распространенное дсленне словосочетаний на
два главных разряда—непредикативиые и предикативньте—лишепо внутренного основания: оно возникло вследствие смеше8
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ния вопросов изученғя словосочетания и струкпфы предложе*
ния» (13, 5).
В. В. Виноградов гәптен тысқары үзип алыныг қаралатуғып
сөь дизбеклерин ҳәр қандай сөз сыяҳлы тилдии номинатив
қуралы (яғный предметлерди, процесслерди ҳәм тағы басқаларды билдиретуғын қурал) сыпатында қ&райды (13, 3' 10, 38;
14, 10). Автор ҳәр қандай сөз топарлары сөз лпзбеги бола
бермейди деп көрсетеди (13, 5). Сондай-ақ, ол ҳәр қандай
1 рамматикалық қураллар менен байланысып келетуғын теи
монили сөз топарларын сөз дизбегинин. составында қарамай,
гәптин бпргелкили ағзалары сыпатындғ қарайды. Автор тец
мәнили сөз дизбеги деп атаўдық өзи го/тлик структура менен,
анығырақ айтқанда гәптин биргелкили ағзалары менен шатастырыў деп көрсетеди. Ол былай дейди: «Однородность» слов и
словосочетаний всегда связана со структурой предложения;
понятие «сочинительных» или «однородных» словосочетаний
вырасгает на почве "'мешения словосочеганий и гак называсмых однородных члснов предложения, на почве общею неразграничения словосочетания и предлежения» (13, 13).
В. В. Виноградов сөз дизбеклериниц синтаксғгстеги тугқан
орнын, гәп пенен қарым-қатнасып, изерглейтуғын объекгисин
рус тилинин матсриаллары тийкарында илимий жақтан ҳәр
тореплеме дурыс дәлиллеп
көрсетеди. Автор сөз дизбегин
қоспа атама тәризли қарап, оныц объектисине еки составлы
гәптеги баслаўыш пенен баянлаўыштыц байланысын киргизбейди. Себеби олардыц байланысы (баслаўыш пенен баянлаўышлық қатнастағы сөзлердиц байланысы) гәплик теориянын айырылмас бир бөлеги сыпа^ында қаралыўға тийисли
дейди. Автор айырымланып келетуғын сөзлердиц (айырымланған ағзалардыц) өз-ара мәнилиғ байланысларын да сөз
дизбегиниц составында қарамайды (6, 21). Солай етип, автордык мийнетинде сөз дизбегиниц басқа категориялардан айырмашылығы ҳәм оныц объектиси басқа изертлеўшилерге карағанда жүдо нақма-нақ шегараланып көрсетиледи.
В. В. Виноградовтыц копшилик пикирлериь көп ған? рус
тили маманлары ҳәм тюркологлар да өз мийнетлеринде толығы менен қуўатлайды (16, 437—451; 17, 352—460; 18, 373;
19, 3—122). Биз де акад. В. В. Виноградовтыц сөз дизбеги туўралы жоқарыдағы пикирлерин толығы мснен қуўатлаймыз.
Сөз дизбеги туўралы илимди белгили бир системаға түсириўдс ҳәм раўажландырыўда рус тилиниц академиялық граммәтикасындағы (Н том, синтаксис, I бөлим) сөз дизбеклери
ҳаққындағы жазылған илимий мийнетлер де үлкен әҳмийетке
ийе (20, 115—352). Себеби 5ул сөз дкзбеги туўралы илимий
жумыслар коллектив авторлардыц рус тилиниц фактлери негизииде терен изертлеп, кец топардағы жәмийетшиликке усын*
ған қунлы ҳәм көлемли мийнетлеринин бири болып табылады.
Сөз дизбеклери туўралы көп ғана баҳалы пикирлер В. П.
0
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Сухотин (4), А. Н. Гвоздев (21), Е. М. Галкина-Федорук (6„
6 —8), В. А. Белошапкова (6, 19—91), Н. Н. Прокопович (22),
Н. С. Валгина (23) т. б. илимпазлардыц мийнетлеринде де сөз
етиледи.
Революцияға дейинги тюркологиялық әдебиягларда синтаксистиц проблемалыц мәселелериниц бири—соз дизбеклерине
арналып жазылған мийнетлер болмады. Бундай мийнетлердиц
болма\'ы, әлбетте, сол ўацыттағы объекгивлик жағдайлар
менем бәйланыслы еди (24, 17—18).
Революцияға деийнги тюркологлардыц
ишинде әснресе
проф. М. А. Казем-Еектиц сөз дизбегине анықлама бериўи сөз
дизбегиниц изертлеў объектисин ҳәм оныц синтаксис.лик илнмдеги тутцан орнын белгилеўдеги тюркологиядағы дәслепкк
адым еди. Ол сөз дизбеги туўралы былай дейди: «В словосочетании тюркского языка мы будем рассматривать: во первых
—правила согласования слов, во вторых—правила сочетания
слов; и в третьих—правила сочинения речений и предложений
или общей системы конструкции фраз» (25, 342—343). Авторсөз дизбеги менен гәпти бир беткей царайды.
Сөз дизбеги ҳәм грамматиканыц басҳа тараўлары совет
дәўиринде ғана ҳәр тәреплеме изертлене баслады (24, 19).
Нотийжсде түркий тиллери бойынша көп санлы баҳалы илимий-грамматикалыҳ мийнетлср пайда болыи, оларда сөз дизбегипе айрыҳша кеўил бөлинди. Сондай-ақ, айырым түркий
тиллериниц материаллары негизинде сөз дизбеги туўралы бир
ҳанша қуилы монографиялық изертлеў жумыслары ислеғдн
(19; 26; 27; 28; 29; 30), арнаўлы кандидатлық (31; 32; 33; 34;
35; 36; 37), докторлық (38; 39) диссертациялар жақланды ҳом
көп санлы мақалалар жәрияланды.
А. II Поцелуевский «Түркмен әдебий тили синтаксисиниц
тийкарлары» деген мийнетинде сөз дизбегнн детерминатиЕЛИк
(мыс: улы сердар, Ленинниқ сөзи), тец байланыеқан (мыс:
Дурды шахыр), бағына байланысқан (мыс: хат язнах, мениқ
учин, мундан башга т. б.) сөз дизбсклери ҳәм гәп (мыс: Ораз
язяр) деп төртке бөлип қарайды (40, 16). Автордын мийнетинде
сөз дизбегинин объектиси шегараланып көрсетилмеген. Соныц
салдарынан ҳәр қандан сөз байланыслзры сөз дизбеги бола
алмайтуғынлығы нәзерде тутылмаған. Сондай-ақ, автор сөз
дизбеги менен гәптиц объектлерин бир-бирине шатастырып
қараған.
Н. К. Дмитриев сөз дизбеги менен гәпги дара-дара синтакскслик категория сыпатында қарайды. Автор «Башқурт тнлиниц грамматикасы» деген мийнетинде синтаксистин изсртлейтуғын объектисине тоқтап, оныц еки түрли конструкцияда—
сөз дизбеги ҳәм гәп формасында келетуғынлығын жүдә орынлы айтқан еди (41, 202; 42, 361—362).
Н. А. Баскаков «Ойрат тили грамматикасынын очерки» дегсн мийнетинде сөзлердиц синтаксислкк байланысыў форма10
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ларын анықлаўшылық, объектлик ҳәм баянлаўшылық қатнас
деи үшке бөлип көрсетеди (43, 295).
А. Н. Кононов түрк тилиндеги сөз дизбеклерин лексикалық
хәм синтаксислик сөз дизбеклери деп екиге бөлип, бириншиеине-- ид козе, беггйг уо1(и), у етек обаз1 усағап сөзлердин
дизбе!ии жатқарса, ал екиншисине— (1еш1Г карқ ак зат
^егтй з!
сыяқлы сөзлердиц дизбегин киргизелл (18, 373).
Автор бул -мийнстинде сөз дизбеклерии сөзлердин түрлише
смнтаксислик қарым-қатнаста байланысыўынан пайда болатугын келисиў, жупкерлесиў, басқарыў түрннде қарайды (18,
374). Сондай-ақ, А. Н. Кононов «Ҳәзирги өзбек әдебий тилинин. граммагикасы» деген мийнетинде өзбек тилиндсги еөз лизбеклеринии синтетикалық ҳәм аналитикалық усыллар менен
байланысқа түсетуғынлығын
дәлиллейди (44,
342) жәнз
олардын синтаксислик байланысыў түрлерине қысқаша анализ жасайды (44, 342—344).
• Е. И. Убрятова сөз дизбеклерип прсдикативли, предикативсиз сөз дизбеклери деп екиге бөлип, предчкативли сез дизбегин жай гәптин шенберинен де шығып кетеди деп тастыйқлайды (45, 79). Автор предикативли сөз льзбегин гәптин ядросы деп қарайды ҳәм предикативли сез дизбегиниц өз-ара
дизбеклесип келиўинен қоспа гәп дүзиле.ди деп, қоЪпа гәпти
де сөз дизбегинин ишинде қараўды мақул көреди (45, 82).Е. И. Убрятова яқут тилиндеги сөз дизбеклерин дүзилиў усылына қарай бес топарға бөлип қарайды (45, 31).
И. А. Еатманов «Қырғыз тилиндеги с.интаксислик қатнаслардын бсрилиў усыллары» дегеи мийнетинде сөзлердин синтаксислик байланысыў усылларын, олардьш түрлерин жүдә
дурыс көрсетеди. Автор қырғыз тилиндеги сөзлердин синтаксислик байланысыў түрлерин келисиў, басқарыў, жупкерлесиў
леп ушке бөлип қарайды (46, 3—15).
Ал, қырғыз тилиндеги сөз дизбеги бойынша арнаўлы илимий жумыс жүргпзген Л. И. Лебедева сөз дизбеклерин сн дәслеп синтаксислнк ҳәм
лексикалық түрлерге
бөлнп қараса
(33,4—5),А . Жапаров бағындырыўшы сөздин лексика-граммагикалық белгилерине қарай, фсйнл сөз дпзбеги ҳом атәўыш
сөз дизбсги деп бөледи (24, 294—467) ҳом сөз дизбегиниц
грамматикалық тәбиятын, спнтаксистеги тутқан орнын, онын
гәптен айырмашылық белгилерин жүдә дурыс ашьгп көрсетеди
(24, 153—271).
М. Б. Балақаев қазақ тилиндеги сөз дизбеклеринин структурасын, түрлерин ҳәм олардыц дүзилиў жолларын кен турде
ислеп шығады. Автор сөз дизбегин гәг. сыяқлы сичтаксипин
гйырым категориясы деп тастыйықлап, оны гәп пенен араластырмай өз алдына айырым категория ретинде қарайды. Ол
сөз дизбегине бурын синтаксистен тийисли орын бсрилмегенлигин, сонын салдарынан қазақ мект^плеринде ҳом печагогикалық институтларда сөз дизбеги синтаксистин айырым та11
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раўы ретинде оқытылмағанлығын, сөз дизбеклериниц қазац
тили программаларында ҳәм оқыў қурааларында ҳсш ҳандап
сөз етилмегенлигин жүдә орынлы атап
көрсе^еди (19,6)
М. Б. Балақаев сөзлердин ҳәр түрли формада дизбеклссип
келиўлерин керсетип, былай дейди: «...из сочетаний слов обра
зуются различные по качеству граммагические объединения.
Словесные группы бывают лексическими (боз торғай—жавронок, келе жатыр—идег), морфологическими, например парные
сочетания и чисто синтаксическими. Қ последним относится
словосочетание (19, 10). Автор бир-бирине бағынышлы болып байл^анысқан сөзлерди ғана сез дизбегиник. составыиа
киргизип қарайды (19, 15), ал тен байланысқан сөзлердин дизбегин оған киргизбейди (19, 16). Сондай-ақ, М. Б Балақаев
баслаўыш пенен баянлаўыштын байланысын с»з дизбегинин.
объектисине киргизгенди орынлы көреди (19, 14). Автор қаззқ
тилиндеги сөз дизбеклерин атаўыш ҳәм фейил сөз дизбеклери
деп еки тараўға бөледи. ДД. Б. Балақаевтын «Қазэқ тилиндеги
сөз дизбеклеринин тийкарғы түрлери» деғен арнаўлы илимий
мийнети түркий тиллериндеги сөз дизбеклериник структурасын, түрлерин, олардьш дүзилиў жолларын изертлеўде ен
баҳалы илнмий мийнетлердин бири боаып табылады.
А. Ғ. Ғуламов сөз дизбсгин лексикалық дизбек (мыс: со~
вет ҳүкумати, машина-трактор станцияси), синтаксислик дизбек (мыс: гудок товуши, пионерлар мажилиси) деп екиге белип қарайды (47, 25).
. Ҳ. Камилова сөз дизбегин үшке бөлчп, онын бцринши түрине—қули очиқ, жон куйдирмоқ т. б. усаған фразеологиялық
сөз дизбегин, скинши турине—сайлов участкаси, педагогиш
институти т. б. усаған атаманы анлататуғын сөзлердин дизбегин киргизип қараса (48, 12— 13), ал үшинши түрине—синтаксислик байланыстағы сөз дкзбеклерин киргизип, сонғысыи беккем байланысқан синтаксислик дизбеклер (мыс: турт кун, Зокир ота), еркин байланысқан сннтаксислик дизбеклер (мыс:
ҳаммалари тингладилар, Эргашнинг ҳикоясини, ҳикоясини,
тингладилар) деи екиге бөлип көрсетеди (48, 14— 15).
Татар тилиндеги сөз дизбеклери В. Н. Хангилдиннин, М. 3.
Зәкиевтин мийнетлерииде де айырықша итибар берилген (49,
343—347; 50, 25—61; 51, 98—224; 52, 3 5 -6 0 ).
М. 3. Зәкисв сөз дизбегиндеги компонентлердин синтаксислик байланысларына қарай, сөз дизбеклерин еркин ҳәм фразеологиялық сөз дизбеклери деп еккге бөлип, еркин сөз дизбеклерин синтаксистин изертлейтугын объектиси деп есаплайды (51, 37—38). Автор бағындырыўшы сөздин қайсы сөз п;ақабыиан болыўына байланыслы, сөз дизбеклерин жети түрге
бөлип, ҳәр қайсысын конкрет фактлер менен анализлсп көрсетеди (51, 39—60).
Сөз дизбеги проблемасы азербайжан ҳәм түрк.мен тиллери!1ин материаллары бойынша жақланған Ю. М. Сеидовтын*
11
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Г. Сарыевтық докторлық дисссртацияларьтнда кен көлемде сөз
етилинеди (38; 39).
Сөз дизбеги туўралы мәселедеги ец галас-тартыслы пикирлердиц бири—баслаўыш пенен баянлаўьтштыц дизбеги ямаса
тилде көбиреғ үрдиске айланып аталын киятырган предикативлик сөз дизбеги. Ҳақыйқатында да, сөз дизбеклерин предикативли ҳәм предикативсиз сөз дизбеги деп бөлиўдин өзи
тек сиғтаксислик категорияны, анығыраҳ айтқанда сөз дизбеги менен гәпти бир-бирине араластырыў, олардын арасындағы айырмашылықты гүмилжи етиў болып табылады. Өйткени
сөз дизбегиниц составындағы еөзлердиц бир-бири мснен өзара дизбеклесип келиўин тексергенде, олардыц ағзалыц ҳатнасы яғный ҳайсы ағза қайсы ағза менен дизбеклесип келгснлиги нәзерде тутылмайды, ал бир мәнили сөз шақабынын
екинши бир мәнили сөз шақабы менен дизбеклесип келиў ҳәбилетиниц барлығы нәзерде тутылады. Сонлыҳтан да «сөз дизбеги» дегеннен гәптин бир ағзасы менен скинши бир агзасынын
дизбеклесип келиўин түсинбеймиз, ал бир толыц мәнили сөз
бенен екинши бир толық мәнили сөздин мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан өз-ара
багына дизбеклесип келиўин түсинемиз.
Солай етип, сөз дизбеги мекен гәпти ҳэм гәп ағзаларын
бир бирине шатастырып қараўға болмайды. Өйткени сөз дизбеги де гәп сыяҳлы синтаксистин айырым категориясы болып
табылады. Гәптеги сөзлер арасындағы ағзалық қатнасты қараў сөз дизбегинин функциясына кирмейди, ал гәптиц функциясына киреди. Сондай-ақ, сөз дизбеклерин предикативли
ҳәм предикативсиз сөз дизбеги деп қараўдыц өзи бир мәнили
сөз бенен екинши бир монили сөздиц арасындағы дизбекти
қараў емес, ал грамматикалық қурылысқа түскеннен кейинги
олар арасындағь: ағзалық қатнасты қараў болып табылады.
Моселсн, предикативли сөз дизбеги дзн, оған тек баслаўыш
пенен баянлаўыш сөзлердиц дизбегин киргизип, бул дизбек
бир нәўийе тамамланған ойды билдиргенлкктен, гәп деп те
аталады десек, ал предикативсиз сөз дизбеги деп, оған гәлтин
екинши дәрежели агзалары менен баянлаўыш ағзаньщ дизбсги
киреди десек, әлбетте, буннан мәнили сөз бенен мәнили сөздиц дизбеклссиўи түсинилмейди. Ал, гәптеги бир ағза менем
екинши бир ағза арасындағы грамматикалық қагнас түсинпледк. Сез дизбегин булай қараў онын хызмети менен объектискн надурыс түсиниў болып табылады.
Сондай-ақ, предикативли сез дизбеги деп, гәпти ямаса тамамланған сөз дизбегин айтыўға болады, ол предикативсиз
сөз дизбеги деп, гәплик мәниге ийе болмаған ямаса тамамланбаған сөз дизбегин айтыўга болады деп қараў да, бизинше,
илимий жақтан қарсылық туўғызады. Себеби гәп мәғисинде
1 ек прсдикативли сөз дизбеги ғана емес, ал
атрибутивлик,
\л
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сбъектлик ҳәм релятивлик қатнастағьт сөз дизбеги де келиўи
мумкин. (19, 13).
В. В. Виноградов айтқандай-ақ, сөз дизбеклери гәп ҳаққындағы тәлиматтан гөре сөз шақаплары ҳаққындағы тәлиматқа бир қанша жақын (53, 8). Өйгкени сөз шақапларынын синтаксислик хызмети, олардын дизбеклесиў қәбилети сөз
дизбегине бириккенде ғана белгили болады (45, 74).
Екипши талас-тартыслы пикир—сөз дизбеклериниц сос*
тавындағы сөзлердиц байланысына қаран сөз дизбеклерин бағына байланысқан сөз дизбеги ҳәм тен байланысқан сөз дизбеги деп бөлиў мәселеси. Бир қатар илимпазлар сөз дизбеклерин бағына байланысқан сөз дизбеги ҳәм тен байлаиысқан
сөз дизбеги деп бөлсе, ал басқалары сөз дизбеклерин олай бөлиўди путкиллей надурыс деп есаплайды. Биз де соцғы топардағы илимпазлардыц пикирин қуўаглаймыз.
Ҳақыйқатында да, сөз дизбеги категориясында өз-ара мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан бағыпа байланыгқан толық
мәнили сөзлердкц байланысы қаралады. Ал, бири бирине бағынбай өз-ара тец байланысқан сөзлердиц топары сөз дизбеги
категориясында қаралмайды. Мине, усы көз қарастан шыга
отырып, тен байлаиысқан сөзлердиц топарын гәплик структурада, аныгырақ айтқанда гәптиц биргелкилн ағзалары деп
қараған илимий жақтан дурыс болады.
2 СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИНКЦ ҚАРАҚАЛПАЦ ТИЛИНДЕ
ИЗЕРТЛЕНИЛИЎИНИЦ ҲӘЗИРГИ ЖАҒДАИЫ

Сөз дизбеги—гәп сыяқлы өзине тән объектиси бар синтаксислик категориялардыц бири. Сөз дизбегинин изертлеииў жағдайы барлық тиллсрде бир қәлипте емес. Мәселен, рус тил
билиминде сөз дизбегинин изертленилиўи белгили бир тарийхый дәўирди өз ишине алатуғын ҳом көп ғана рус тили илимпазлары тәрепинен изертленилип бир қанша системаға түскен категория болса, түркий тиллериниц қыпшақ-ноғай группасына киретуғын қарақалпақ тилинде сөз дизбеклериниц
изертленилиўи ондай узақ тарийхый дәўирди ез ишине алмайды. Себеби сөз дизбеги түўе қарақалпақ тилиниц өзи Октябрь
социалистлик революциясына дейнн түр.кий тиллериниц ишиндеги ен аз изертленилген тиллердин бири болын табылады
(54, 9). Қарақалпақ тили тек Октябрь социалистлик революциясынын жсцисн нәтийжесинде ҳәм уллы рус халқыныи, сондай-ақ туўысқан басқа халықлардыц ағалық ғамхорлығы астында ҳәр тәреплеме изертлениў ҳәм раўажланыў жолына түсти. Нәтийжеде қарақалпақ тилинин фонетикалық. лексикалық,
грамматикалық тараўларына, сондай-ақ онын тарийхы менен
диалектологиясына байланыслы бир қанша илимий жумыслар
кецнен исленип, белгили бир системага гүсе баслааы. Қарақалпақ тили матсриаллары бойынша жазылган бир неше қун14
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лы монографиялық мийнетлерден, китапшалардан, түрли та*
раўларға қатнаслы басылып шыққан көп санлы баҳалы мақа*
лалардан басқа, қарақалпақ тилинин. ен актуаль моселелерине
арналған көп ғана кандидатлық ҳәм докторлық диссертациялар габыслы жақланды.
Қарақалпақ тилин илимий жақтан изертлеп белгили бир^
системаға түсириўде, оныц грамматикалық қурылысын, өзине!
тән езгешеликлерин Советлер Союзыньщ аўызбиршиликли,'
интернационализм рухында жасаўшы гүллән халықларына,
сондай-ақ бизиц елимизден басқа жерлерге де кец турде таныстырыўда көрнекли тюрколог Н. А. Баскаковтыц ислеген
мийнети жүдә үлкен (55, 8). Себеби қарақалпақ тил билими
тараўында актуаль мәселелердин биразы Н. А. Баскаков тәрепинен терен изертленилген ҳәм өз шешимин тапқан (55, 8).
Н. А. Баскаков өзиниц «Қарақалпақ тилиниц қысқзша грамматикасы» (Төрткүл, 1932-ж) деген туцғыш изерглеў жумысы
ҳәм «Қарақалпақ тили, 1 том» (Диалектология бойынша материаллар, Москва, 1951-ж), «Қарақалпақ тили, II том» (Фонетика ҳәм морфология, Москва, 1952-ж) атль: терец мазмунлы монументаль мийнетлери, сондай-ақ басқа да көп санлы
баҳалы илимий мақалалары арқалы қарақалпақ миллий әдебий
тилин пүткил әлемге таныстырды. Ол қарақалпақ тилин басқа
түркий тиллери менен салыстыра изерглеп, оныц өзине тән
спецификалық өзгешеликлерин дурыс белгилеп берди.
Н. А. Баскаковтыц қарақалпақ тили грамматикасығыц бир
бөлими болған синтаксис тараўында да көп мийнет скциргенлигин көриўге болады. Себеби биз синтаксистиц проблемалық
мәселелериниц бири—сөз дизбеги туўралы пикир жүргизгенимизде, Н. А. Баскаковтыц атын ҳүрмет пенен тилге аламыз.
Н. А. Баскаков қарақалпақ тилиндеги скз дизбеклсрин ен биринши рет изертлеп, опыц дәслепки илимий негизин салды.
Буған Н. А. Баскаковтыц «Қарақалпақ тилиндеги атрибутив
сөз дизбеклериниц турлери» (56) қәм «Қарақалпақ тиликдеги
сөз дизбеклери» (57) деген мазмуплы, көлемли мақалалары толық дәлил бола алады. Автор бул мақалаларында сөз дизбеклерин синтаксислик бирликтеги сөз дизбеги (буны соцғы
мақаласында турақсыз сөз дизбеги деп атайды), лексикалық
бирликтеги сөз дизбеги (соцғысында буны тураклы сөз дизбеги деп көрсетеди) деп еки топарға бөлип, олардыц бирбиринен айырмашылығын, өзине тән белгилериц көрсетип (55,
79—80; 57, 50), сөз дизбегиниц дәслепки түринин объектисип.
турлерин конкрет фактлер менен кец түрде долиллеп көрсетеди (56, 80—91; 57, 50—61).
Н. А. Баскаковтыц сөз дизбеклерн туўралы мийнетлерв усы
тараўды жаца теориялық қағыйдалар, илимий түсиниклер
менен байытты, раўажландырды ҳәм харақалпақ тилиндеги
сөз дизбеклерин буннан былай терец изертлеўде, оны белгили
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бир системаға түсириўде үлкен көмек көрсетти ҳәм жол ашып
берди.
Ҳақыйқатында да, қарақалпақ тилинде арнаўлы изертлеў
жумысларын талап стетуғын синтаксисгин. белгилн бир проблемалық мәселелсринин бири--сөз дизбеклери сонғы ўақыт' ларғг дейин (1956-жылға дейин) изертлеў объектисинен тыста қалды. Себеби көп жыллар даўамынта мектеп граммагикасында ҳәм программаларында бул кагегорияға ҳеш қандай
итибар да берилген жоқ. Сонлықтан )955-жылға дейин шыққан қарақалпақ ткли сабақлықларынын ҳәм программаларыныц ҳеш биринде де бул мәселе сөз етилмеген. Тек ғана усы
жылдан баслап шыққан қарақалпақ тили сабақлығында сөзлердин өз ара байланысыўы туўралы, сонын ишинде келисиў,
басқарыў, жупкерлссиў туўралы айтылса да, сөз дизбеги ҳаққында бир аўыз сөз де айтылмайды (58, 64—67). Нәтнйжеде
авторлар бул сабақлықта сөзлердиц өз-ара дизбеклесиўип
сөз еткенле, оларды сөз дизбсгинин сосгавында карамайды.
Себеби сабақлықта сөз дизбегин синтаксистшг белгили бир
объектлеринин бири ретинде қарап, оғач айырым орын берилмеген. Олар сөз дизбегин тек ғана «Гәп ағзаларьшыц өзара байланысыў жоллары» деген аспектте алып қаран, сөз
дизбеги менен гәпти ҳәм гәп ағзаларын ямаса еки ири сищаксислик категорияны бир-бирине араластырып жибереди (58,
13 ҳәм 64—67). Сөз дизбеги категориясы алпысыпшы жыллардьщ басларынан баслап (яғный 1963-жылдан баслап) мектеп программасына киргизилип, синтаксистен өзинин ылайықлы орнын алды (59, 17). Мектеп программасы тийкарында
7 ҳәм 8-класслар ушын 1963-жылы жазылган қарақалпақ тили
сабақлығында да (II бөлим, синтаксис) сөз дизбегине тийисли
орын берилген (60, 11—28).
Қарақалпақ тилиндеги сөз дизбеклерынин айырым актуаль
мәселелери усы мийнеттин авторынын бир қанша мақалаларында, «Ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги фейил сөз дизбеклери
ҳәм олардын дүзилиў жоллары» деген кандидатлық дисссртациясында (36) ҳәм қарақалпақ тили муғаллимлери ушын
қолланба ретинде исленип, баспада басылып шыкқап «Ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиндеги сөз дизбеклери» атлы мийнетинде (61) белгили дәрежеде сөз етилинеди. Сондай-ақ, кенислик ҳәм ўақытлық мәнидеги фейил сөз дизбеклериниц
айырым тәреплери салыстырмалы планда изертленилген Б.Х.
Хощановтын жумысында да айтылған (62).
3. СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИНИЦ БАСҚА ТИЛ БИРЛИКЛЕРИ
МЕНЕН ҚАРЫМ-ҚАТНАСЫ ҲӘМ ОЛАРДАН ӨЗГЕШЕЛИГИ

Сөз дизбеги өзииин сыртқы формасына қарай, бир жағынан, лексикалық бирлик болған сөзге жақын келсе, екинши
жағыиан трамматикалық (синтаксислик) бирлик болган гәпке
16
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де бир қанша уқсас келеди. Деген менеи, сөз дизбеги созден
де қәм гәптен де өзине тән белгилер менен гйырылады.
Сөз дизбеги ҳэм сөз, олардық бир-биринен айырмашылығы.
Сөз—бул лексикалық категория болса, сөз дизбегк—бул синтаксислик категория. Сөз бенен сөз дизбеклеринин бир-бирине
жақын ҳәм улыўма уқсаслық жақлары да бар. Олар бир-бири
менен жүдә тығыз байланыслы алып тексериледи. Бирақ буниан оларды бир-биринен айырыўға болмайды екен деген жуўмақ келип шықпайды. Себеби сөз дизбеги лехсикалық бирлик
болған сөзден кескин түрде айырылып турады. Сөз ҳом сөз
дизбеги ҳәр бир тилдиц нызамларына, қағыйдаларына муўапық гәп арқалы өз-ара сингаксислик байлаиысқа түсип, қарым-қатнас қуралы сынатында хызмет атқарады.
Сөз—бул тилдиц бир пүтин лексикалық бирлиги. Ҳәр қандай сөз өзинин мәнисине, функциясына қарай номинативлик
қәсийстке ийе болып, ол бир нәрсениц атын улыўмалық жағдайда билдиреди. Сондай-ақ, лексикалық категория болған
сөз 1 е көн мәкилик, синонимлик. идиомалық қәсийетлер тән
болады (39, 9).
Тилимиздеги гейпара сөзлер сьгртқы формасы жағыьан сөз
дизбегиндей болын көринеди, себеби олар да дүзилиси жағынан сөз дизбеклериндей еки ҳәм оннаы да көп сөзлердиц дизбегинде қолланылады. Мәселен, темир жол, ^ас көпир, миинет
күн, қара торғай, ойнап оюүр, жығылып калды, оюығыла жазлап қалды, буйрық берди, ўәде етти, бара-бара, жылма^жыл,
күйип-жанып, қоян оюүрек, тис қаққан, бир көйлек бурын тоздырған т. б. сөзлер сыртқы формасы жагынан сөз дизбеклерине жүдә уқсас. Бирақ бундай сөз байланыслары ямаса сөз
топарлары сөз дизбеги деп қаралмайды. Себеби булардыц
бирсўи—бағыныцқы, екиғшиси—бағындырыўшьг компонект сыпатында келип, өз-ара бир-бири менен бағына байланыспаған.
Соныц ушын да ондай сөз топарларынын компонентлериниц
арасында синтаксислик қатнаслар (анықлаўышлық, голықләўышлықҳәм пысықлаўышлық қатнаслар) жогалып, олардыи
ҳәммеси бири сөзге уқсап, бир мәнини ацлатып келсди ҳәм
сиптаксислик сөз дизбегиниц составына енгенде, оныц тек бир
компоненти ғана 5ола алады.
Сөз—тилдеги ец керекли ҳәм зәрүрли лексикалық бирлик
болып, жәмийеттеги адамлар арасындағы қарым-қатнас, адам
ушын керекли гүллән материаллық
байлықлар, сондай-ақ
адамныц өмириндеги ҳәр түрли қуўаныш ҳәм гейпара турмыстағы сәтсизликлер т. б. усы сөз арқалы бериледи. Сөз бәринен
де бурын сөэ дизбегкн дүзиў ушын тилдиц ткйкарғы бас
элементи болып табылады. Дара сөзден сөз дизбегк дүзилмейди ҳәм бир мәнини билдиретуғын сөз топарлары да сөз
дизбеги бола алмайды.
Ал, сөз дизбеги де ҳәр қандай мәнили дара сөзлер сыяқлы,
гәп дүзкўдеги тилдиц ец керекли элементлериниц биринен са17
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налады. Сөз дйз^еги мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан бағына байлаиысқан еки ҳәм оннан да көп толыҳ мәнили сөзлердиц дизбегинен пайда болған синтаксислик бирлик болып
табылады.
Сөзлер предметлердиц, цубылыслардыц, ҳәрекеттиц, сапаныц. белгиниц ҳәм т. б. атларын бир-бирине байланыссыз жеке түрде атап көрсетеди. Сөз дизбеклери оларды жеке түринде
емес, ал бир-бирине байланыслы түрде атап көрсетеди (63г
477). Сөзлер сейлеў процесинде ямаса сөйлеў ўакгында жасалмайды, ал тилде бурыннан бар, қәлиплескен, тайын бирликретинде сөз дизбегиниц ямаса гәптиц составына енеди. Сез дизбеклери бундай қәсийетке ийе емес. Себеби олар сөз тәризли
тилде бурыннан бар, тайын бирлик ретчнде
жасамайды, ал
тилдиц грамматикалық нызамларына муўапық белгили бир
модельлер бойынша сөйлеў процесинде ямаса сөйлеў даўгмында ўақтынша дүзиледи (63, 477; 64, 20). Мине, соныц ушыи
да олардыц составындағы бағыныцқы ҳәм бағындырыўшы компонентлер ретине қарай басқа компонентлер мснен аўыстырылып қолланыла береди (63, 477).
Сөзлер (дүзилиси жағынан мейли бир сөзден турсын, мейли бир неше сөзден турсын) бир мәнини билдирсе, сөз дизбеги ец кеми толық мәнили еки сөздиц
(ямаса лексикалыҳ
мәниге ийе болған ен кеминде еки сөздиц) синтаксислик байланысыўынан пайда болған бир пүтин қоспа мәнини ямаса
қоспа түсиникти ацлатады. Мәселен, оцыўға бары.ў, мектептек
қайтыў, пахта териў, бальщ услаў, иркилип кириў, шеберлеп
сөйлеў, билимли адам, жағымлы самал, ыссы күн, алтын саат,
окыған қыз, гүллленген аўыл, коллективлик мийнет т. б. усы
сыяқлы сөзлердиц байланысы жоқарыдағы лексикалық сөз
топарларынан пүткиллей айырылып турады. Себеби булар—
толық мәнили сөзлердиц өз-ара бир-бири менен мәнилик ҳом
грамматикалық жақтан байланысыўы тийкарында пайда болған сөз дизбеклери. Екиншиден, буларда белгили бир синтаксислик қатиаслар анық көрикип турады. Сондай-ак, олардыц
составындағы сөзлердиц биреўи—бағыныцқы, екиншиси—ба1 ындырыўшы компонент сыпатында келип, бир-бирине бағына
байланысқан.
Бирақ сөзлер тек сөз дизбеги арқалы ғана комм}пшкативлик қатнаста қолланылады, ал сөз дизбегисиз ҳеш нәрсе де
бола алмайды деп қараў, сөзсиз, надурыс. Себеби бнр қанша
дара мәнили сөзлер сөз дизбегиниц қарамағына енбей-ақ иктонацияныц жәрдеми
менен, сондай-ақ
өзинек бурынгы
гәптиц мәнисине байланыслы гәплик мәниде (19, 10) ямаса
коммуникативлик қатнаста жийи қолланылады. /\4ысалы:
Кооператив, склад, столовой. Тап-таза. Күлки. Айт. Асығады.
Күтеди. Түн. Қашан?—Қайда? (Н. Дәўқараев).
—Иеге?
—Қаладан (Ж. Аймурзаев). Бундай жағдайлар диалоглик сөйлесиўлерде, сораў гәплерде, биреў сөйлесип атырған мәҳзлде
18
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стан тынлаўшынын кеселей ямаса жуўап ретинде айгкан ссйлеўлеринде, сондай-ақ қағытпа сөзинде (реплика бериўде), тадлақ ҳәм еораў гәплерде көбирек ушырасады (19, 10).
Дара сөзлердиқ гәплкк мәниде қолланылыўы сыяқлы, сөз
дизбеги де интонацияныц жәрдеми менен гәплик мәниге ийе
болады. Мысалы: Кдрацғы түн, Түнерген булт. Тац азант ы сықырлаған аяз (А. Бегимов). Қылышын сүйреген қыс (Ж. Аймурзаев). Дүп-дүзиў көше. Гүрилдеген тракто^. /Қайнаған
емир. Зырылдап жүрген автомобилъ (Н. Дәўкарасв).
Бирақ тийкарында сөз ҳәм сөз дизбеги өзлигинен гәплик
мәниге ийе болмайды. Өйткени сөз ҳәм сөз дизбеклериие предккативликтиц характерли белгиси болған модальлик, бет хәм
мәҳәл категориялары тән емее. Мине, сонын ушьш да олардыц
екеўи де гәпти дүзиў ушын ец керекли факторлардыц бири болып табылады.
Тилимиздеги сөзлер дүзилиси жағынан дара ҳәм қоспа
болып бөлинетуғынлығы сыяқлы, сөз дизбеклери де дүзнлпсипе қарай жай ҳәм қоспа болып еки түрли формада ушырасады. Жай сөз дизбеги ец кем дегенде мэнили еки сөздиц дизбехинен дүзиледи. Мысалы: ш цщан жигит, жақын достым,билимпаз ана, падашы ғаррьц таза ҳаўа, жақтылы. бөлме, кец
жол, тез оқыў, қатарласа о^ырыў, алтын қасық, қасыл зат,
бийик таў, бахытлы заман, нәўпир суў, табыслы мийнет, жалт
қараў т. б.
Жай сөз дизбеги дүзилмси жағыкан гейлс мәннли еки сөздиц дизбегинен көп болып та қолланылады. Бундай жағдайда
бағыныцқы компоненттиц составында мәнили сөз бенен көмекши сөз яки составлы сөз бенен көмекши сөз дизбеклесип
келиўи арқалы бағындыркўшы компонент пенен байлағысады.
Моселен, үш сөзли жай сөз дизбеги: ора-қ пенен орыў, балта
менен шабыў, көпир арқалы өтиў, мектзпке дейик жуўырыў,
тогайға таман барыў, аўқат үстинде сөйлесиў; төрт сөзли жай
сөз дизбеги: үш жүзден аслам қой, он екиге жақын оқыўшы
хәм т. б.
Жай сөз дизбсги бир бағыкыцқы компонент пенен бир бағындырыўшы компоненттиц мәнилик ҳәм грамматикалық байланысынан турады. Оны төмендегк схемадан акығырақ көркўгс болады:
бағыныцқы компонент

бағындырыўшы компонент

гүллеиген

аўыл

ықлас пенен

оқнў
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Қоспа сөз дизбеги жай сөз дизбегиниц мәнисинин кенейиўй
нәтийжесинде пайда болып, ол еки ҳәм оннан да көп багынынқы компонентлер менен бир бағындырыўшы компоненттнц
өз-ара мәнилик жақтан дизбеклесип келиўинен дузиледи. Мысалы: көп балалы муғаллим ана, үш этажлы сулыў жай, он
бес жылдыц аржағындағы болған ўақыя, узын бойлы жас қыз,
илим ҳәм мәденият хызметкерлериниц республикалық жыйналысы, Тарийх, тил ҳәм әдебият инстнтутыныц гүллән хызметкерлери, еки саатқа мөлшерленген қызықлы лекция, төртбес метр қызыл гүлли шыт, дузланған еки-үш қарын май. бир
қулаш кендир жип, бес жыл даўамындағы инженерлик оқыў,
қоцсы фермадағы ғаррыныц шопан қызы, азанғы жағымсыз
аяз, саялы үлкен терек, қолайлы алты бьлмели жай, адамға
йош беретуғын қосықлар, музда коньки теўип жүрген балалар*
пахтағи суў апаратуғын жаплар, совхозда ислеўге кетиў, жақсы оқыўды шөлкемлесгириў, даўыс шыққан жаққа жуўырыў,
қалаға жақынлаған жерде ушырасыў ҳәм т. б.
Дүзилиси жағынан ҳоспа сөз дизбегннде еки ямаса ониан
да көп бағыныцқы компонентлердиц ҳәм бир бағындыоыўнш
компоненттиц болыўы тийис. Оны схема туринде төмендегише
бериўге болады:
бағыныцқы компонентлер

бағындырыўшы компонент

үш этаж лы
сулы ў ~ — .— -------- яса* ж аи
Қ өп балал*'
М угалли м
^ ана
бир
кендир
Қоспа сөз дизбегиниц составына избе-из, бир-бирине шын*
жырдай дизбеклесип келген ҳәм еки сөзден артық болған изафетлик байланыстағы сөз дизбеклери де киреди. Бүндай изафстлик байланыстағы қоспа сөз дизбегинде бағындырыўшы
компонент бағыныцқы қомпонеыттин ийелик сеплигинде турыўын талап етсе, (гейде дәслепки сөздеги ийелик сеплигиниц
жалғаўы түсирилип айтылыўы да мүмкин), ал бағыныцқы к®мпонент өз гезегинде бағындырыўшы компоненттиц тартым жалғаўында турыўын талап етеди. Демек, кзафетлик байланыстагы қоспа сөз дизбегинде талап етиўшилик
еки тәреплеме
болаш . Мысалы: Мектеп директорыныц ҳаялыныц инисиниц
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машинасы, совхоз рабочийларынық мийнетиниц нәтийжеси т. б.
Изафетлик байланыстағы сөз дизбегиниқ арасына басқа
мәнили сөзлер өз-ара бир-бири менен байланысьч! келип те,
қоспа сөз дизбеги сыпатында дизбеклесип келеди. Мысалы:
адамлардық кеўилли ҳгм жигерли даўыслары, теқиздиқ таза
және салқын ҳаўасы, студентлердиқ заўықлы, шадлы кулки
си т. б.
Бундай қоспа сөз дизбеклери схема туринде төмендегише
бериледи:
б а г& ны ққм
ком пом енш лер

I

кр м п о м ен л*

а д а м л а р с ? б '"

кеўилли о

& а у# с/п % р & (

1жигерли

Сөз дизбеклериндеги бундай езине тән қәсийетлер, өзгешеликлер сөзлерде болмайды.
Жоқарыда айтылған пикирлерди жуўмақластыра келип,
олардын бир-биринен төмендегидей баслы өзгешеликлерии агап
өтиўге болады:
1. Сөз—лексикалық бирлик болса, сөз дизбеги—бул синтаксислик бирлик болып табылады. Сөз тәбияттағы хақыйқатлыққа байланыслы ҳәр түрли предметлердин, қубылыслардын,
ҳәрекеттин, саланын, белгинид ҳәм т. б. дара номинативлик
агын улыўмалық мәниде билдирсе, сөз дизбеги ен кеми толық
мәнили еки сөздин дизбеклесиўинен дүзилген қоспа мәниии
анлатады ҳәм оныц мәниси сөзге қараганда бир қанша конкретирек бслады (29, 10; 39, 9—10).
2. Сөзлер сөйлеў процесинде пайда болмайды, ал тилде
бурыннан бар, қәлиплеекен, таяр бирлик ретинде жасайды.
Сөз дизбеги сөз тәризли тилде бурынан бар, тайын ҳалда жасамайды, ал ол белгилм бир модельлер бойынша сөйлеў процссинде ўақтынша дүзиледи (63, 489; 64, 22).
3. Сөз дизбегиниц составындагы компонентлер арасында
ҳәр түрли синтаксислкк қатнаслар (анықлаўышлық, толықлаўышлық ҳәм пьгсықлаўышлық қатнаслар) анық көринип турады, ал бул сыяқлы қатнаслар сөзлерде (сондай-ақ составлы
сөзлер менен сөз топарларында) болмайды.
4. Сөз дизбегиндеги сөзлер көбинесе айырым гәп агзасы
бола алады. Лл, сөзлер (составлы сөзлер, сөз топарлары т. б.)
сөз дизбегиниц составына енгенде, онын бир компоненти гана
бола алады ҳом гәпте бир ағза болып хызмет атқарады.
5. Дүзилиси жагынан сөзлер дара ҳәм қоспа болып бөлинсе, сөз дизбеклери де жай ҳәм қоспа болып екиге бөлипеди.
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Бирақ олар бир-биринен өзине тән белгилер менен айырылады.
6. Сөзлер дара турып сөз дизбеги бола алмайды. Сондайақ, составлы сөзлер, сөз топарлары т. б. сөз дизбеги деп қаралмайды. Тек мәнили сөзлер ғана бир-бири менен мәнилик жақтан бағына байланысыў арқалы сөз дизбегин дүзеди.
7. Сөзлер де ҳәм сөз дизбеклери де дара ҳалында турып
қарым-қатнаслық хызметти (коммуникативлик хызметти) атқара
алмайды. Ал, олар тек гәплик қурылысқа енгенде ғана, сол
хызметти атқара алады. Оған дейин сөзлер де ҳәм сөз дизбеклери де гәпти дүзиў ушын қурылыс магериаллары ғана
•бола алады.
Сез дизбеги ҳәм гәп, олардын бир-биринен айырмашылығы.
Сөз дизбеги формасы жағынан синтаксислик бирлик болған
гопке де уқсас келеди. Бирақ олар өзипе тән өзгешеликлер менен бир-биринен айырылады. Бириншиден, сөз дизбеги мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан байланысқан ен кеми толық
мәнили еки сөздиц дизбегинен дүзилип, олар, басқа ҳәр қандай
мәнили сөзлер сыяқлы, гәп дүзиўдеги тилдиц тийкарғы материалы болып табылады. Екиншиден, сөз дизбеги гәп сыяқлы
•бирнәўийе тамамланған тыянақлы ойды билдире алмайды. Себеби ол өз алдына предикативлик ҳәм тамамланған интонациялық белгиге—гәплик белгиге ийе болган сөйлеўдин бир
пүтин еинтаксислик бөлеги емес, ал бир пүтин ойдын белгили
бир синтаксислик бирлиги ретинде ғана хызмет атқарады
Ал, гәп болса бирнәўийе тамамланган ойды билдиретугын,
өз-ара грамматикалық байланысқа түскен с«з дизбегинен дүзиледи. Айырым жағдайларда бир созден де гәп болады.
Гэптеги бирнәўийе тамамланған ой сол гәптиц предикативлик қатыаста (баслаўыш + баянлаўышлық қатнэста) қолланылыўы арқалы белгиленеди. Гәп болыў ушын гәпти дүзиўге тийкар болатуғын орайлық еки элементтиц—баслаўыш пенен баянлаўыштыц болыўы зәрүр. Егер еки элементтин екеўи
де қатнасса, онда гәп еки составлы болады. Еки составлы гәплердеги бул еки грамматикалық категория ен керекли ҳәм
ен шешиўши элемент болады. Себеби усы грамматикалық элемснтлсрснз гәптиц болыўы мүмкин смес (41, 202). Демек, предикативлик гәптиц ец тийкарғы белгиси болып табылады.
Ҳәр бир гәптен (мейли ол бир сөзден болсын имаса бир
пеше сөз дизбегинен болсын) белгили бир ҳақыйқатлық мәни
ацласылады ҳәм оныц өзине тән арнаўлы гәплик интонациясы
болады. Мысалы: Полат Москвада аспирантурада огақсы оқый~
ды. Мен қызықлы китаплар сатып алдым. Бизлер ҳәпте сайын
жақсы дем аламыз. Дем алыс күнлери жудэ қызықлы ҳэм кеўилли өтеди. Түн. Кетип баратырмыз ҳәм т. б.
Тилимизде бир-бирине баслаўыш ҳәм баянлаўышлық қатнаста байланысып келген ҳәр қандай сөз дизбеги, сөзсиз, гәп
бола алады: Ол—ғарры. Ғарры—падаилы. Күн жыллы. Ҳаўа
22
www.ziyouz.com kutubxonasi

ашық ҳәм т. б. Булардын. ҳәр ҳайгысы предикативлик ҳатнаста қолланылған ҳәм өзине тән гәплик интонацияға ийе. Сонлыктан да олар бирнәўийе тамамланған ойды билдирип, гәв
болып тур. Бундай гәплер г+ьделик сөйлеў тилимизде ҳарым-қатнаслық хызметти (ко1чмуникатиилик хшзметти) атқа
ра алады.
Ал, Ьундай қатнаста (баслаўыш + баянлаўышлық қатнаста)
болмаған сөз дизбеклери, сөзсиз, гәп бола алмайды. Мьселен
төмендеги сөз дизбеклерин салыстырып көриниз: оп ғарры„
ғарры падашы, жыллы кун, ашық ҳаўа ҳәм т. б. Булар бирбири менен предикативлик қатнаста байланысып келмегев
ҳәм гәплик интонацияға да ийе емес. Сонлықтан олар бирнәўийе тамамланған ойды билдире алмайды, ал тек гуплик
қурылыста қаралатуғын сөз дизбеклери ғана болып табылады.
Бундай сөз дизбеклери тиккелей қарым-қагнас қуралы сыпатындағы хызметти атқара алмайды.
Солай етип, сөз дизбеги ен кеми толық мәнили еки сөздин
дизбеклесиўинен дүзилген қоспа мәнини билдирсе, гәп қарымқатнас қуралы сыпатында хызмет атқаратуғын сингаксислик
бирлик болып табылады. Басқаша айтқанда, сөз дизбеги тилде, тийкарынан, номинативлик хызметте қолланылса ҳәм гәпти дүзиў ушын қурылыс материалы болып табылса, ал гәп сөз
ҳәм сөз дизбеклеринин тийкарында дүзилип, тилде тиккелей
қарым-қатнас қуралы хызметинде қолланылатуғын сөйлеўдин
бир пүтин бөлекшеси болып табылады.
Дүзилиў өзгешелиги ҳәм грамматикалық тәбияты жағынан
ҳәр қандай сөз дизбеги өзлигинен интонация тыякақлылыгына
ийе болмайды. Ал, ҳәр қандай
коммуникативлнк хызметте
қоллаиылатуғын гәп интонация тыянақлылығына ийе болады.
Мине, сонын ушын да сөз дизбеги менен гәптин авасьшдағы
шегара тилдин ен керекли факторларынын бири—икточання
арқалы айырылады. Интонация—сөз дизбеги менен гәпти бирбиринен айыратуғын ен тийкарғы белгилердин бири. Бул туўралы акад. В. В. Виноградон былай дейди: «Имекно в этом
признаке—в наличии интонации сообщения—заключается одно
из коренных отличий предложения от словосочетания» (Н , 77).
Сөз дизбеги менен гәптиц объектиси ҳәм олардын бир-биринен өзгешелиги туўралы рус тили илимпазлары арасында
ҳәр түрли пикирлер бар. Айырым илимпазлар, мәселен Ф. Ф.
Фортунатов (7, 26). А. М. Пешковский (9, 35) гәпти сб)3 дизбегине мойынсындырып, оны сөз дизбегннин бир түри регинде
қарайды. Бундай пикирлер түркий тиллерин изертлеўшилердин
арасында да ушырасады. Мәселен, проф. А. П. Понслуевский сөз
дизбегин төрт топарға бөлип, гәпти сөз дизбегинин бир түри сыпатында қарайды. Ол сөз дизбегиниц бундай түрин пикир тыянақлылығына ийе болады деп көрсетеди (40, 16).
Сөз дизбеги менен гәп арасындағы айырмашылықты акад.
В. В. Виноградов жүдә дурыс белгилеп, былай дейди: «Сөз
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дизбеклери
гәплер—ҳор қыйлы семантикалық қатарлардағы ҳәм ҳәр ҳыйлы стилистикалық көз қарастағы түсиниклер. Олар ойлаўдын да ҳәр түрли формаларына гуўра кследи,
Гәп сөз дизбегииин бир түри емес, себеби сөз-гәплер де ушырасады. Бирақ ол өзинин ишки жаратылысы бойыкша да, өзинин конструктивлик белгилери бойынша да тиккелей сез дизбсклеринсн келкп шықпайды. Сөз дизбеклери тек гәптин составында ҳәм гәп арҳалы ғана сөйлеўдин хабарлаў қуралысыпатында коммуникативлик кагегориялар системасыиа киреди»
(10, 38).
Акад. В. В. Виноградовтьщ бул пикири гек ғана рус тилиндеги сөз дизбеги менен гәпке қатнасықлы болып қоймайды,
ал барлық түркий тиллериндеги, сонын бири болган қарақалпақ тилиндеги сөз дизбеги менен гәпке де тиккелей қатнасықлы.
Сөз дизбеги гәп сыяқлы айырым синтаксислик категория
болып табылады. Оны гәп пснен аралагтырып
қараўға ҳәм
басқа грамматикалық категориялар менен шатасгырыўға болмайды.
Солай етип, олар бир-биринен төмендегидей өзгешеликлер
менен айырылады:
1. Сөз дизбеги қоспа мәнини билдиретуғын синтаксислик
бирлик болса, гәп бирнәўийе тамамланған ойдьт билдиретуғын
синтаксислик бирлик болып табылады.
2. Сөз дизбеги тилде, тийкарынан, номинативлик хызметте қолланылса, гәп комуникативлик хызметте (қарым-қатнас
қуралы сыпатында) қолланылады, Сөз дизбеги гәплик қурыльгсқа енгенде ғана, сонғы хызметти атқара алалы.
3. Гәп болыў ушын еки
категориячын—баслаўьшт пснен
баянлаўыштьщ болыўы шорт. Баслаўыш пенев баянлаўыш
гәптин (гәплик модельдин) тийкарын қурайды. Олар гәпти
дүзиўши ҳәм шөлкемлестириўши элементлер болып, екеўи де
гәплик қурылысқа тән категория. Предикативлик гәптин ен
баслы белгиси болады.
4. Сөз дизбеги өзлигинен интонация тыянақлылыгына ийе
емес, ал гәп интонация тыянақлылығына ийе. Интонация сөз
дизбеги менен гәпти айырыўшы грамматикалық қурал болып
табылады.
5. Гопти сөз дизбегинен келип шыққан синтаксислик категория деп қараўға болмайды. Себеби сөз дизбеги де ҳәм гәп
те синтаксистин айырым-айыры.м категориялары болып табылады.
4. ГӘПТЕГИ СӨЗЛЕРДИЦ АРАСЫН БАИЛАНЫСТЫРЫЎШЫ
ГРАММАТИКАЛЬЩ ҚУРАЛЛАР

Гәптеги сөзлер, сондай-ақ сөз дизбегинин составындағы компонентлер өз-ара мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан беккем
байланысып келеди. Бундай синтаксислик байланыс белгили
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бир грамматикалық қураллардьщ ногийжесинде гана жүзеге
келеди. Синтаксислик байланыслар сөз дизбеклериниқ комгюнентлери арасында да ҳәм гоп ағзаларынын. арасында аа ҳәр
түрли формаларда ушырасыўы мүмкин. Мәселен, Мен Ташкенттен Москваға самолёт пенен уштым деген гәптеги сөз дизбеклериниц компонентлери арасындағы байланыс пенен баслаўыш ҳәм баянлаўыш болып келстуғын ағзалардын. банланысына сер салайыҳ.
Мен деген баслаўыш сөз беиен уштым деген баянлаўыш
сөз—тым аффикси арҳалы байланысып тур. Әлбетте, бундап
. предикативлик ҳаткастағы сөзлердиц байланысы сөз дизбегип
дузбсйди, ал гәп болып келеди. Сондай-аҳ, Ташкенттен, Мос"
кваға, самолет пенен деген сөэлер уштым деген еөз бенен бириншиси — тен аффиксин ҳабыл етиў арҳалы, екиншиси — ға
аффиксин қабыл етиў арқалы, үшиншиси—пенен тиркеўишиниц
дизбеклесип келиўи арқалг< өз-ара мәнилик ҳәм формалық
жақтан байланысып келип тур. Бундай бағына байлапысқаи
сөзлер белгили бир мәнилик қатнаста қолланылатуғын сөз
дизбеклерин дүзеди.
Қарақалпақ тилинде гәптеги сөзлсрди ҳәм сөз дизбсклсриниц компонентлериниц арасын мәнилик ҳам фоомалық жақтан байланыстырып келетуғын ҳәр түрли грамматикалық қураллар бар. Гәптеги сөзлер, тийкарынан, төрт түрди қуралдын—аффикслердиц, көмекши сөзлердиц, сөзлердиц орын тәртибиниц
ҳәм интоноцияныц жәрдеми арқалы синтаксислик жақтан байланысып, сөз дизбегин ҳәм гәпти пайда етеди.
1.
Аффикслер. Сөзлерди синтаксислик байланысқа түсириўде грамматикалық қураллардыц ишинде әсиресе аффикслер
үлкен хызмет атқарады.
Сеплик жалғаўлары, тийкарынан, атлық ямаса атлықласқан сөз бенен фейил сөзлерди өз-ара байланыстырып, белгилн
бир сөз дизбегин дүзеди. Сөз дизбегиник составындағы сеплик
жалғаўларыпыц аффиксин қабыл етип келетуғын сөзлер фейил
сөздиц лексикалық мәнисине қарай ҳәр түрли формаларда өзгереди ҳәм түрлише мәнилик қатнасларда қолланылады. А1ысалы: үйге келиў, үйден шыгыў, жумысты питкериў, жумыстак
цайтыў, жайда отырыў, қорыққанынан қашыў; хергенинайтыў,
жаманнан қашыў, жақсыға жонтасыў ҳәм г. б.
Тартым жалғаўлары жалғанған сөз басқа сөз беиен байланысып бир сөз дизбегин дүзип кслгенде, тартым жалғаўлы сөз
бағындырыўшы компонент болып, ол өзи менен мәиилик ҳәм
формалық жақтан байланысып келетуғын сөзди өзине бағындырып, оннан тийисли ийелик сеплигипиц жалгаўын қабыл
етип келиўин талап етеди. Бундай изафетлик конструкцияда
байланысатугын сөз дизбеклери, ткйкарынаи, анықлаўышлық
қатнаста қолланылады. Мысалы: қаўынныц пәлеги, терек.тип
окапырағы, гунжиниц майы, көлдиц суўы, ағамныц баласы,
инимниц сүўрети, мектептиц оқыўшылары ҳәм т. б.
2,
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Бетлик жалғаўлары перидикативлик қатнастағы сөзлерди
өз-ара мәнилик ҳәм формалыҳ жақтан байланыстырыў ушын
хызмет атқарады. Мысалы: Мен бардым. Сен келдиқ. Сабақ
басланды. Бизлер шомылдъщ ҳәм т. б.
2.
Көмекши сөзлер. Сөзлерди синтаксислик байланысҳа
түсириўши қураллардьщ бири—көмекши сөзлер. Булардыц
ишинде әсиресе дзнекерлер, тиркеўишлер, көмекши атаўышлар сөзлерди бир-бирине байланыстырыуда үлкен роль атқарады.
Дәнекерлер сөз дизбегин дүзиўге тиккелей ҳатнаспайды. Ал,
олар, тийкарынан, гәптеги биргелкили ағзалардыц, қоспа *
гәптеги жай гәплердиц арасын байланыстырып келеди. Мысалы: Мине, еки цой өлейин деп атыр және мен неше жанлықтыц жараланғанын билмеймен (М. Дәрибаев). Сайлар ҳәм
жылғалар бир-бирине келип цосылады ҳэм усылай үл^ен дәрья
пайда болады. Гүлзийра менен Сэпиўрау Әмет пенен Калбай
мектепти бес баҳасы менен питкерди.
Тиркеўишлер грамматикалық ҳәм кецисликти билдиретуғын
сепликлердиц аффикслерин қабыл еткен атаўыш ямаса атаўшылық хызметте қолланылатуғын сөзлердиц кейнинен келип,
олардыц монисин анықлаў, толықтырыў ушып хызмет атқарады. Ал, тиркеўишлердиц гейпаралары айырым сепликлердиц
аффикслик миннетин атқарып та келеди.
Тиркеўишлер өзи байланысып келетуғын сөз бенен бирликте сөз дизбегиииц белгили бир компоненти бола алады ҳәм
өзине тийисли сөзди екинши бир мәнили сөз бенен байланыстырып сөз дизбегин дүзиўге мүмкиншилнк туўдырады. Мысалы: Енди қала арқалы колхозға қайтамыз (С. Хожаниязов).
Мен Төрткүлде жүрип усы чайды сиз ушын алдым (Т. Қайыпбергенов). Күн сайын емески самал еседи. (Ө. Айжанов). Жәрдем хорында бир тоннаға жақын бийдай бар. Мине, оннан бери отыз жылға шамалас ўақыт өтти (К. Султанов).
Ушын, ҳащында, туўралы, жөнинде жайында, арқалы, менен. пенен, бенен»усаған тиркеўишлер өзлериииц байланысып
кслетуғын сөзлери менен бағыныцқы компонснт сыпатыида
фейил сөз дизбегиниц составына енгенде, олар айырым жағдайларда белгили бир сеплик жалғаўларыныц орнына хы»мет
атқарыўы мснен бирге, еки мәиили сөзди де байланыстырып
келе алды. Бундай жағдайларда ушыя тирксўишп—барыс
сеплыгиниц, ҳаққында, туўралы, жөнинде тиркеўишлери—табыс
сеплигиниц, арқалы тиркеўиши—шығыс сеплигшшц, мсиен
(вариантларын қоса) тиркеўиши—орын сеплигиниц хызметин
атқарып келеди. Мысалы: Тығылған сецди бузыў ушын (бу~
зыўға) аяқ жетер жердеги жығын-жығын адамлар жыйналды
(И. Юсупов). Алтыи көлдиц жағасындағы кесеги күчге күйген
Төре бийдиц қорғанында турып, мен усылар жөнинде (усылар'
ды) ойлағац едим (И. Юсупов)... Қүп сайын рацня арқалы
(рациядан) еки жақ хабарласып турады (А. Оразов). Отряд’6
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ты шығарып салыў ушын майор машина менен (иашинада)
киятыр. (А. Оразов).
Көмекши атаўышлар ийелик сеплигиндеги (ашық ҳәм жасырын) сөзлерден кейин келип, олардыц мәнисин толықткрып,
конкретлестирип келеди. Олар өзлеринид байланысып келетугын сөзлери менен бирге бир мәниде қоллаьылып, ийелик
сеплигиндеги сөзди фейил сөзге байланыстырып, фейил сөз
дизбегин дүзип келиўде грамматикалық қурал сылатында
хызмет атқарады ҳәм синтаксислик сөз дизбегиниц составына
енгенде, екеўи қосылып онын тек бир компонентн гана бола
алады. Мысалы: Муталлапов гүздиц басында келди (А. Оразов). Жолдаслары Ерполаттыц алдынач шьщты (М. Дәриба^.
ев). Қәдир сүйретилип бүктиц астьшан шыцты. (К. Султанов.)
Олар Төренин қызы Жийенгүлди узатыцдыц алдында жакын
тамыр-танысларына таныстырып жүр. (А. Бегимов).
3.
Сөзлердиц орын тәртиби. Гәптеги сөзлердиц орыи тәртиби сөзлерди байланыстырыўшы грамматикалық қуралдыц
биринен саналады. Ссбеби сөзлердкн дурыс орын тәртиби айтылажақ ой-пикирдин дурыс берилиўине ҳәм сөзлердин өз-ара
грамматикалық жақтан орны-орны менен байланыска тусиўине үлкен тәсирин тийгизеди. Әсиресе, гзптеги сөзлер белгили
бир грамматикалық формалардын, көмекши сөзлердиц жәрдемисиз қатар турыў арқалы мәнилик жақган байланысқанда,
сөзлердин орын тәртиби тийкарғы рольди атқарады. Ал, сөзлер тилдеги грамматикалық формалардыц ҳәм көмекши сөзлердин жәрдеми арқалы өз-ара синтаксислик байланысқатүскенде (мысалы: Мен Нөкистен Мойнаққа машина менен бардым)г сөзлердкц орын тәртиби жоқарыдағыдай бас ролыш
атқара алмайды. Себеби грамматикалық формалардын ямаеа көмекши сөзлераиц жәрдеми арқалы байланысқан сөзлердиц ориын қанша аўмастырып айтқан менен, улыўма гәптен
ацласылатуғын мәниге, олардыц синтаксислик қатнасларыга
айтарлықтай өзгерис снбейди. Бирақ гейпара стильлик өзгерислер ҳәм сөйлеўшиниц айырым сөзлерге болган дыққагы
өзгериўи мүмкин. .
Гәптеги сөз дизбегиниц составындағы сөзлер бир-бири менен ҳеш қандай аффикесиз ҳәм көмекшч сөзлерсиз орын тәртибине қарай қагар турыў арқалы мәиилик жақтан байланысып келеди. Мысалы: Бүгин еки сыйыр тууды. Зийбагүл
оған жалт қарады. Кец дала, сулыў қаланиц дийўаллары к&з
алдына елеслейди. Асаў толқын кемесин тепкилеп шайқап турады. Бул сораў Айтмуратқа ерси болып көринди (Ө. Айжанов).
Жоқарыдағы гәплерде бүгин туўды, еки сыйыр, жалт қарады, кец дала, сулыў қала, асаў толқын, тепкилеп шайқап
турады, бул сораў деген сөз дизбеклери өз-ара бир-Оири менен орын тәртиби арқалы байланысқан.
27
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Әсиресс, сөзлердиц орын тортиби жуакерлсснў жолы менеп
байланысатуғын атаўыш ҳәм фейил сөз дизбеклериниц арасын
байланыстырыўда жүдә әҳмийетли орынды ийелейди. Мәселеи, күшли даўыл, ыссы күн, таза ҳаўа деген атаўыш сөз дизбеклери менен тез келиў, китап оқыў, хат жазыў, гилт тоқтаў
усаган фейил сөз дизбеклери бир-бири хдгенен тек орын тәртибине (локализациясына) ҳарай мәнилик жаҳтан байланысып
тур, Егерде жоҳарыдағы сөз дизбеклеринин айырымларыныц
орын тәртибин аўмастырып айтсақ, онда белгили бир синтаксислик бирликти болдыратуғын сөз дизбеги ҳалынан бирнәўийе тамамланран ойды билдиретуғын гәп ҳалына көшиўй
мүмккн. Мысалы: Күшли даўыл—сөз дизбеги. Даўыл күшли—
гәп. Ыссы күн—сез дизбеги. Күн ыссы—гәп. Таза ҳаўа—сөз
дизбеги. Ҳаўа таза—гәп.
Қарақалпақ тилиндеги төмендеги мәнили сөзлер бир-бири
мснен ҳеш қандай жалғаўсыз, көмекши сөзлерсиз өзлериниц
орын тортибине қарай мәнилик жақтан байланысып, белгили
бир сөз дизбегин дүзип келсди:
1. Атаўыш ҳәм рәўиш сөзлер атаўыш сөзлер менен орын
тортибине қарай байланысьш, жупкерлесип атаўыш сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Ж.ақсы жай, кец *өшеу сулыў жигит, үлкен қала, баҳалы мийнет, данышпан халық, бир оюутым
суў, бир салым дуз, бир баў пишен, еки қушақ отынщ еки түп
ерик, бес оюүз бас мал, дым о/сақсы, русша сөзлик ҳәм т. б.
2. Жалғаўсыз (атаў формасындағы) атаўыш сөзлер фейил
сөзлер менен өзлеринин орын тәртибине қарай монилик жақтан байланысып, жупкерлескен фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: узын қырқыў, келте кесиў, о/сақсы билиў, инаГ
батлы орынлаў, майда туўраў, еки айналыў, еки-үш келиў,
үш-төрт мәртебе уртлаў, жап қазыў, атыз тегислеў, суў бериў,
пишен орыў, қалай барыў, қанша орынлаў ҳәм т. б.
3. Рәўиш сөзлер фейил сөзлер менен өзлериниц орын тәртиби арқалы мәнилик жақтан байланысып, жупкерлескен фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Жылдам келиў, кешқурын қайтыў, күндиз ислеў, быйыл питкериў, ерте турыў, жоқарыда отырыў, теменге қараў ҳэм т. б.
4. Ҳал фейил фейил сөзлер менен орын тәртибине қарай
байланысып, жупкерлесе байланысқан фейил сөз дизбеклерин
дүзеди. Мысалы: оюуўырып шығыў, асығып сөйлеў, еппигип кириў, қадала қараў, қатарласа отырыў, оюүре отлаў ҳәм т. б.
5. Еликлеўиш сөзлер фейил сөзлер менен орын тәртиби арқалы байланысып, жупкерлескен фейил сөз дизбеклсрин дүзеди. Мысалы: Бурқ-бурқ қайнаў, жал-жулт қараў, гүбир-гүбир
сөйлеў, ғарқ-ғарқ күлиў, гилт тоқтаў, морт сыныў, дуў күлиў
ҳәм т. б.
4.
Интонация. Гәптин мазмунын, мәнилик жақтан түрлерин,
оныц басқа синтаксислик бирликлерден айырмашылығын белгилеўде интонация ец зәрүрлн грамматикалық қурал болып
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табылады. Сонын менен бирге, гәптеги сөзлерди сөз дизбегине
байланыстырыў ҳәм олардыц мәнилик қагнасларын дурыс көрсехиў ушын да интонациянық роли күшли. Интонация арқалы
сөзлердкц ҳәр түрли мәнилик қатнастағы байланыслары байқалады. Мәселен, бул мектеп, ол оқыўшы деген сөз дизбеклеринде интонация ен әҳмийетли орынды ийелейди. Себсбибундай сөз дизбеклерин интонациянын жәрдеми менен ҳәр түрли
мәнилик қатнаста айтыўға бслады. Мысалы: 1. Бул мектеп, ол
оқыўшы. 2. Бул—мектеп. Ол—оқыўшы,
Мысалдағы биринши рет берилген бул мектеп, ол оқыўшы
деген сөз дизбеклери бир ритмикалық пәт пенен айтылып тур.
Олардын арасында арнаўлы иркилис (паўза) ямаса гәплик
интонация жоқ, ал оларды бир-бирине байланыстырыўшы интонация ғана бар. Соклықтан олар ө?-ара анықлаўышлық қатнаста байланысып келген. Демек, бул жерде интонация анықлаўышлық қатнаста байланысқан сөз дизбегин дузиўге себепIIIИ боЛЫП Тур.

Екинши қатардағы Бул—мектеп. Ол—оқыўшы деген сөзлердин байланысы жоқарыдағыдай барлығы бир ритмикалық пәт
пенен айтылып турған жоқ. Өйткени олардыц араларында иркилис ямаса гәплик интонация бар. Бул сөзлер бир-бири менен баслаўыш ҳәм баянлаўышлық қатнаста—предикативлик
қатнаста байланысқан. Демек, интонацич бул жерде гәпти дузиўге себепкер больш тур. Сондай-ақ, төмендеги сөз дизбеклериндеги интонациянын өзгериўи менен мәниниц ҳәм мәнилик
қатнастыц өзгериўине сср салыцыз: бес балалы //ана—бунда
ннтонация арқалы ананыц бес баласы барлығы анласылады;
бес// балалы ана—бунда балалы бес ана ҳаққындағы мәни аш
ласылады; қара сақаллы //адам—бунд.а адамнын сақалынык
қара екеилиги түсиниледи; қара //сақаллы адам—қалыцсақаллы қара адам түсиниледи.
5. СШ ЛЕРДИЦ СИКТАКСИСЛИК БАИЛАНЫСЫУ ТҮРЛЕРИ

Гәптеги сөзлер бир-бирине бағынбай тен болып та ҳәм бирбирине бағынышлы болып та байланысып кеиеди. Усысан
дийкарлана отырып, тилимиздеги сөзлердин байланысын екиге бөлип қараймыз: 1) теқ байланысыў ҳом 2) багына байланысыў.
Гәптеги сөзлер дәнекерлердин ҳәм интонацияиын жәрдеми
арқалы өз-ара бир-бирне бағынбай тец түрде (тен ҳуқықта)
байланысады: Қайыпназар, Гүлсәнем, Нәзийра буған үндемеди (Б. Бекниязова). Мақаллар, нақыллао, ертеклер, қосықлар
легенда ҳәм дәстанлар^ жазып аламыз («Жеткиншек» газет
асы).
Суўпы, ийшан, щ ун және молли гар

Көзлериме шайтан янлы көоинди.
( Бердақ)
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Бундай байланыстағы сөзлер гәптин биргелкили ағзаларын
дүзеди ҳәм гәплик илимде қаралады. Сөзлерднқ тец байланысыўы сөз дизбегин дүзе алмайды, соныц ушын да ол сөз дизбеги туўралы илимде каралмапды.
Бағына байланысыўда сөзлер бирин бири бағындырып ке*^
леди. Сөзлер өз-ара бағына байланысыў арқалы сөз дизбегин
дүзеди. Демек, сөзлердиц бағына байланысыўы сөз дизбеги
категориясыныц негизин қурайды. Сөз дизбегиндеги сөзлер
бири екиншисине бағына байланысып, олардыц биреўи—бағыныццы компонент болады да, екиншиси—бағындырыўшы
компонент болады.
Баслаўыш ҳәм баянлаўышлыҳ ҳатнастағы сөзлср де бирбири менеи бағына байланысады. Бираҳ ондай сөзлердин байланысы сөз дизбегин емес, ал гәпти пайда етеди.
,
Қарақалпаҳ тилинде сөзлердиц бағына байланысыўы ке*|
лисиў, басцарыў, изафет, жупкерлесиў болып төрт түрли формада ушырасады.
Қелисиў. Бул синтаксислик банланыстыц бир түриболып*
бунда бағыныцқы сөз бағындырыўшы сөздиц мәниспне қаран
өз формасын өзгертнп, соған сәйкесленип байланысады. Бундай
байланыс, тийкарынан, баслаўыш пенен баянлаўыштын арасында болады. Себеби баянлаўыш баслаўыштыц галабьгна қарай бетте, санда байланысып келеди. Мысалы: Мен оқыдым„
Сен оқыдық. Ол жазды. Бизлер оқыдық ҳәм т. б.
Рус тилиндегидей род категориясы бойынша келисиў қара-1
қалпақ тили ушын тән қубылыс емес, себеби басқа түркий
тиллери сыяқлы, қарақалпақ тилинде род категориясы жоқ»,
Бирақ тилимизде жыныслық айырмашылықты көрсегиў ушык!
ҳәр түрли жоллар менен берилетуғын жыныс категориясы га->!
на анласылады.
Қарақалпақ тилинде келисиў, тийкарынан, еки түрли грам-1
матикалық категорияныц негизинде иске асады: олардын би-|
реўи—бет бойынша келисиў, ал екикши.ш—сан бонынша ксли- ;
сиў. Н. Қ. Дмитриев айтқапдай-ақ (41, 205), қарақалпақ ти*1
линде баслаўыш пенсн баянлаўыштыц бет бойынша келисиўи/
толық болады да, ал сан бойыпша келисиўи толық болмайдыД
Бул қубылыс көбинесе фейилден болған
баянлаўыш пенсн!
баслаўыштыц өз-ара бир-бири менен көплик
санда келисип ,
келиўиниц шәрт емес екенлигинен келип шығады. Өйткени !
111 беттеги фейилден болған баянлаўыштын өзинин баслаўы- 1
шы менен көплик түрде келисип келмен-ақ қолланылыўы қарақалпақ әдебкй тилиниц әдеттеги нормасына айналып кеткен. Оны мына төмендеги мысаллардан анық көриўге бшады.
1. Мен бардым
2- Сен бардын
Сиз бардыцыз

Бет бойынша келисиў:
->
(толық)
1
/
(толық)

,0
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3. Ол барды -> (толық)

Сан бойынша келиснў:
1. Бизлер оқыдық
(толық)
2. Сенлер оқыдыцлар
) (толық)
Сизлер оқыдыцызлар )
3. Олар оқыды
-> (толық емес)
Солай етип, баянлаўыш баслаўыш пенен көпшилик ўақыт
та бетте келисип байланысады. Ал, III беттеги фейилден бол
ған баянлаўыш баслаўыш пенен сан жағынан келиспей-ақ бай
ланысады. Сондай-ақ, гейде тилимизде баянлаўыштыц басла
ўыш пенен бетте де келиспей-ақ қолланылатуғыц жағдайлары
ушырасады. Мысалы: Мен—муғаллим. Сен— оқыўшы т. б.
Басқарыў. Бул байланыс ҳәзирги қарақалпақ әдебий тилиниц гәп қурылысында жүдә жийи қолланылады. Басқарыў
жолы менен байланысатуғын сөз дизбегиниц составында бағыныцқы сөз бағындырыўшы сөзден мәнилик жақтан ғәрезли бо
лып, оған бағынып келеди. Ол бағыныўшылық белги бағындырыўшы сөздиц талабына сәйкес бағыныцқы сөздиц белгили
бир морфологиялық формада турыўы, көмекши сөзлер менен
бирге усланыўы арқалы характерленеди.
Қарақалпақ тилинде басқарыў еки гүрли жол менен иске
асады: 1) сеплик жалғаўлары арқалы ҳәм 2) көмекши сөзлер
арқалы.
1. Басқарыў жолы менен байланысқан сөз дизбегиния составындағы бағындырыўшы сөз бағыныцқы сөзди сеплик жалғаўлары арқалы басқарады. Бунда бағындырыўшы сездин лексикалық монисинс қарай бағыныцқы сөздиц белгили формаларда келиўин талап етеди- Егерде бағындырыўшы сөз фейил*
диц аўыспалы түринен болса, бағыныцқы сөздиц көбинесе табыс сеплигинде турыўын талап етеди. Ал, бағындырыўшы сөз
аўыспасыз фейилден болса, бағыныцқы сөздин көбинесе барыс, шығыс, орын сепликлериниц биринде турыўын талап етедм. Мысалы: Ҳаял-қызлар арасында тек Айшагүлди таныдым
(К- Султанов). Ақылбек районға кетти (С. Хожаниязов). Ержан қаладан ксшлетип қайтты. Жайлаўда қойлар жаиылып
жүр (Ж. Сейтназаров).
2. Бағыидырыўшы сөз бағыньшқы сөзди көмекши сөзлер
(соныц ишинде әсиресе тиркеўиш қәм көмекши атаўышлар)
арқалы басқарады. Демек, бундағы бағындырыўшылық бслти бағыныцқы сөздиц тиркеўиш ҳәм кэмекши атаўышлар менен дизбеклесип, бағындырыўшы сөзге мәнилик жақтан бағына^байланысыўы арқалы анықланады. Мысалы: Кешеги ўәде
бойынша бизгс жүресиз (А. Оразов). Жақынлаған сайын гүрилди қатты еситилди (X. Сейтов). Тиленмс түси қашып жо31
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лаўшыцыц қасына келда (К. Султанов). Дийханлар үйоиц ту•*
сынан өтип кетти (И. Юсупов).
Басқарыўда бағындырыўшыльщ қәсийетке, тийкарынан, фе*
йил ҳәм атаўыш сөзлер ғана ийе бола алады. Ьағындырыўшы
сөздин ҳайсы мәнили сөз шақабынан болыўына ҳарай, сингаксислик байланыстыц бир түри болған басҳарыўды—фейил
басқарыў ҳәм атаўыш басқарыў дсп екиге бөлип қараймыз.
Фейил баскарыўда бағындырыўшы сөз сыпатында фейил
сөд келеди. Мысальг. Сен арқалы
билмегенимиади
билдик
(Ә. Өтепов). Таяқ еттен өтеди, сөз сүйактен етеди (Қарақалпаҳ нақыл ҳәм мақаллары). Жамал қәҳәрли ашыў менен үйине қарай кетти (К. Султанов), Сәўле айнаныц алдында шашларын сыйпап турды (С. Хожаниязов).
Атаўыш басқарыўда бағындырыўшы сөз сыпатында атаўыш
сөз келеди. Мысалы; Тамақ дегениц жаўдан да жаман (Н. Дәўқараев). —Аға, мениц ҳалым өзицизге мэлим (М. Дәрибаев).
Бул абыройға ҳәммемиз шерикпиз (К. Сулганов).
Изафет. Келисиў, басқарыў сыяқлы синтаксислик байланыстыц бир түри—изафет- Ол бир жағынан келисиўге, екииши жагыпан басқарыўға әдеўир жақын келеди. Бирақ изафетлик байланыс келисиўден де, басқарыўдан да өзине тәи
өзгешеликлер менен айырылады. Мәселен, келиснўде бағыныцқы сөз бағьшдырыўшы сөзге бағынып, багындырыўшы сөздиц қайсы бетте, қайсы санда келисиўине байлапыслы, багыныцқы сөз де (айырым жағдайларда бул қағыйданыц сақланбай қалатуғын орынлары да ушырасады) сол бетге, сол санда
байланысып келеди. Ал, изафетте бағыныцқы сөз бағындырыўшы сөздиц талабы бойынша ийелик сеплигинде турып бағыныў менен бирге, бағыныцқы сөз де бағындырыўшы сөздиц
тартым жалғаўында турыўын талап етеди. Демек келисиўде
багыныцқы сөз бағындырыўшы сөздиц ығбалына қарай тчйисли грамматикалық форманы қабыл етсе (бунда талап етиўшилик бир тәреплеме болады), ал изафетте талап етиўшилик
еки тәреплеме болады.
Нәтийжеде еки
тәрепи де тийисли
грамматикалық форманы қабыл етип келеди. Мысалы: Елмураттыц аты, инимниц китабы, мәккениц уны, гүнжиниц майы,
теректиц жапырағы, ағамныц иниси ҳәм т. б*
Солай етип» изафетлик байланыста, тийкарынан, екиграмматикалық белги нәзерде тутылады: 1. Ийелик сеплигиниц аффикси -дыц, -диц, -тыц, -тиц, -ныц, -ниц; 2. Тартым категориясыныц аффикси -ы, -и, -сы, -си.
Ийелик сеплигиниц аффиксин қабыл ететуғын сөз - бағыныцқы компонент болады да, ал тартым аффиксин қабыл ететуғын сөз—бағындырыўшы компонент болады. Булардын арасындағы байланыс изафетлик жол менен
дизбеклсскен сөз
дизбегин пайда етеди. Мысалы: Гүлҳәсенниц енеси сегиз-тоғыз жасларында Шоманайда ойнап өскгн е.ти (Ж. Сапаров).
Кемпирдиц журеги шоршынып, қопелимде тула бойы шымыр
32
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етти (К. Султанов). Бес танаптан көбирек бағдын ишипдеги
ериклердиқ апнақ гүллери Бекманныц зейнин ашгы (Б. Бекниязова).
Ж упкерлесиў. Бунда сөзлер бир-бири мекен ҳеш ҳандан
аффикслердиц ҳәм көмекши сезлердиц жәрдсмисиз орын тәртибине қарай мәнилик жақтан қатар т>рыў арқалы байланысып келеди. Мысалы: билимпаз адам, бес китап, жүн көйлек,
усы мзкеме, бахытлы заман, тез келиў, жуўырып шығыў, үш
айланыў, билегөре айтпаў ҳәм т. б.
Жупкерлесиў жолы менен байланысатуғын сөз дизбегинин
бағыныцқы компоненти көбинесе атлық, келбетлик, саплық,
алмасық, рәўиш, келбетлик фейил, ҳал фейил, еликлеўиш сөзлер боладк да, ал бағындырыўшы компоненти атлық ямаса
фейил сөзлер болады.
Жупкерлесиўде бағындырыўшы компонент атлықган бол^анда, олар бир-бири мепен анықлаўышлық қатнаста байланысады. Ал, бағындырыўшы компоненг фейилден болғапда,
олар арасындағы байланыс пысықлаўышлық қаткасты билдирип келеди.
6, ЦАРАЦАЛПАЦ ТИЛИНДЕ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИНИЦ
БӨЛИНИЎИ
А Д и збеклесип келиў характери н е қ а р а й сөз
дизбеклериниц бөлиниўи

Қарақалпақ тилиндеги сөз дизбеклериниц составындагы
сөзлердиц өз-ара турақлы ҳәм еркин түрде дизбеклесип келиўлерине, олардыц арасындағы мәнилик ҳәм грамматикалы^
байланысларыиа, гәптеги сингаксислик хызметлерине қарай,
тилимиздеги гүллән сөз дизбеклерин ец дәслеп лексикалық
сөз дизбеклери (ямаса турақлы сөз дизбеклери) ҳәм синтаксислик сөз дизбеклери (ямаса еркин сөз дизбсклери) деп екиге
бөлип қараймыз.
1.
Лексикалық сөз дизбеклери. Тилимиздеги лексикалық
сөз дизбеклери сыртқы формасыиа қарағанда сшпаксислик
сөз дизбеклерине әдеўир жақын ҳәм уқсас. Бирақ олардып.
синтаксислик сөз дизбеклеринен айырмашылығы бар. Себеби
лексикалық сөз дизбегипдеги сөзлерди бир-биринен бөлип қараўч-а болмайды. Олар дүзилиси жағынан синтаксислик дизбектеги сөзлер сыяқлы еки ҳәм онпан да көп сөзлердиц дизбегинен дүзилгендей больш көринсе де, мәнилик жақтан бир
•сөзге барабар болып келеди ҳәм бир мәншш билдиреди, ал
аиырымлары улыўма бир түсиник ямаса бир агама мәнисинде
қолланылады. Лексикалық сөз дизбеклеринде сннгаксислнк
сөз дизбеклерине тән бағьша байланысыү усылы айқын кө^икбеиди. Бундаи сөз дизбеклери гәпте бэрқулла бир ағза ре‘Инде хызмет атқарады. Мысалы: сөйлеп тур, барып келди—107

•33

www.ziyouz.com kutubxonasi

оқып болды, үйрепе баслады, отқынлап қалды, төбе шаш
тик турды, көз салды, қулағыцды кессе билмейсец, дэрья таса
тобыгына келмейди, бас көрсегти, о/сығыла жазлап қалдьц
қол қойды, дус келди, мурнын аспанға көтерди, қабырғасы қайысты, қулақ қағыс етти, Қарақалпақстан Автономиялы Сове\
Социалистлик Республикасы, Қарақалпақстан АССР Жоқа,
гы Совети, Нөкис мәмлекетлик университети, Қарақалпақстси
АССР билимлендириу министрлиги, тас көмир, чемир жо.<
аяқ кийим, мийнет күн, мийнет ҳақы, аўыл хожалығы, маХ
шарўаишлығы, қара ала, ақ қуба, бес жыллық, он бес ҳом т.б!
Еки ҳәм оныан да көп сөзлердин. днзбтш ен пайда болып
бир лексикальц мәниге барабар болатуғын, ал айырымларь
улыўма бир түсиник ямаса бир атама мәнисинде қоллакыла!
туғын ҳәм гәпте бир ағза деп қаралатуғын сөз топарларын
лсксикалыҳ сөз дизбеклери деймиз.
Лексикалық сөз дизбеклери, тийкарынан, лексикада үйре;
ннледи.
Қарақалпақ тилиндеги лексикалық сөз дизбеклерине қос
па фейиллердиқ, атаўыш сөз бенен
көмекши фениллердин
атаўыш, фейил, рәўиш сөзлер менеи көмекши атаўышларды!
ҳом тиркеўишлердиқ, составлы атаўышлар хәм жуп сөзлердип,
еликлсўиш сөзлер менен көмекши фсйиллердин ҳәм фразеог
логиялық сөз дизбеклеринин топарларын киргизиўге боладь
(01, 12—13 ҳом 15—16).
1. Қоспа фейиллер дизбеги. Айырым жағдайларда фейиг
сөзлер еки ҳәм оннан да көп сөзлердин дизбсгинен дүзилип|
монилик жақтан
ҳәммеси бпр мәнипи билдирип, өз-ара байланысып келеди. Бундай сөз дизбегиниц составьшдағы дәслеп-,
ки сөз тийкарғы мәншш, ал соцғы сөз кемекши мәнини ацла
тады. Олар ҳал фейил менен көмекшп фейил ямаса келбетли
фсиил менен көмекши фейиллердин дизбегииен пайда болып,
спитаксислик сөз дизбегинии составына енгенде, онын бир
компопентп ғана бола алады. Мысалы: ойнап о/сүр, көретугы/\
болды, барған еди, тайып кете жазлады, келетуғыи еди, ачтып
тур, жығылып қалды, озып кетти, келип қалды, уйқылап алды
сөйлеп болды, оқып шықты, жазып болды, келетьиын болды
ислейтуғын шығар, егип болды, гүдилеп еди, барар еди, күта
еди ҳәм т. б.
2. Атаўыш сөз бенен көмекши фейиллер дизбеги. Бундай
сөз топарларында атаўыш сөз бенен көмекши фейиллер қата
дизбеклесип, бир мәнини билдиреди. Мысалы: дем алды, азш
шекти, хызмет қылды, өкпе етти, қол қойды, адым саты, ўзд\
берди, буйрық етти ҳәм т. б.
Дексикалық сөз дизбеклеринин бул түри дәслепки дәўир
лерде атаўыш сөз бенен фейил сөздиц арасындағы қатнастғ
көрсететуғын толық мәннли сөзлерден болған сннтаксисли
сөз дизбеклсри*болыўы итимал. Тил?.гиц сөйлеў нормаларыны:1
раўажланыўы ҳәм сол сөзлерднц ез-ара тез-тез бнрге қайт-
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ланып айтылыўы нәтийжесииде, олар дәслепки то.чық мзтсриаллық мәниде услаиыў цәсийетлеринен айырылып, екеўи
бир пүтин лексикалық бирликке айланып кеткен (184 213).
Бендай дизбектеги сөзлер синтаксислик хызметине қарап толықлаўыш пенен баянлаўыш ямаса баслаўыш пепсн баяила^ыш сөзлсрдин монилик қатнасындай болып көриииўи мүмкип.
Бирақ олар дара-дара гәп ағзасы бола алмайды, ал ҳәммеси
жыйналып гәптин бир ағзасы болып келеди. Мысалы: дем ал
ды, рәҳим қылды, бийкар етти, ҳүжим еттщ алғыс айтты, жуйап берди, адам болды, дос болды, батыр болды, згрүр болЪы, мақсет етти, бала қылды, зорлық қылды,
макул тапты,
қуда болды, мийман етти, жас болды, налыс етти, гүман етти.
бийҳуўьш етти ҳом т. б.
3. Атаўыти, фейил, рәўиш сөзлер менен көмекши атаўышлар ҳэм тиркеўишлер дизбеги. Көмекши атаўышлар инслик
(ашық ҳәм жасырын) сеплигиндеги атаўыш сөзлер менен изафетлик конструкцияда дизбеклесип, өзлери байланысып келетуғын сөзлер ыенсп бирге бпр монини анлатады. Мысалы:
университетпщ алдында, мектептнқ жанында, готйдыц арасынан, теректиц түбинде, көлдиц етегинде, раштыц басында,
атыздыц ишинде, дәрьяныц бойында ҳәм г. б.
Тиркеўишлер өзинен бурын келетуғыч атаўьгш сөзлердин
белгили бир сеплик жалғаўында турыўын талап егип, оныц
мексн бпр мәкиде қсллакылса, ал айырымлары фейил, рәўиш
сөзлер менен дизбеклесип, бир мәниде қолланылады. Мысалы:
сабақтан соц, үйге дейин, мектепке қарай, жумыстан тысқары,
самалға қарсы, революциядац бурын, оннан бетер, барған сайын, жумыс ҳаққында, көпир арқалы, кешке дейин, азан мснсн, мыцга о/сақын, адам тақлетте, о/сүзге шекем, партия ушын,
адым сайын, төменге қарай, адам киби, ишйтан яцлы ҳәм т. б.
Бундай дизбектиц составындағы көмекши атаўышлар ҳәм
тиркеўишлер дара турғанда материаллық мәнини ацлагпап
ды. Соныц ушын да олар өзлери дизбеклесип келген сөзлер
менсн бирге синтаксислик сөз дизбегиниц бир компоненти ғана бола алады.
4.
Состаплы атаўышлар ҳәм жуп сөзлердизбеги* Буган
көк ала, узын бойлы, ақ қуба, темир жол, тас көмир, мийнеғ
күн, бас кийим, жер жүзилик, бес жыллыщ халық аралық,
бир жүз қырқ, бестен бир, жетиден еки, мал шарўашылығы,
аўыл хожалығы, СССР Жоқарғы Совети, Әскерий-Тециз Фло5ы, Өзбекстан ССР Илимлер академиясы т. б. усаған бөлек
жазылатуғын составлы агаўыш сөзлер, жаза-жаза, ата-ана,
ер-турман, күш-қуўат, узын-қысқа, жақсы-жаман, көрер-көрмес,
қыз-келиншек т. б. усагаи кеп еаплы жуп сөзлердии дизбеги
киреди. Сыртқы формасы жағынан булар да синтаксислик сөз
дизбеклерине бир қанша уқсас көрииеди. Бирақ мәниси жағынан бундай дизбектеги с**злсрдин ҳәммеси бир монини билдиретугын жуп
) 1 ' р ҳом улыўмэ бир түсиникти ямасә биг
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атаманы билдирстугын составлы атаўышлар болып табылады.
5. Еликлеўиш сөзлер менен көмекши фейиллер дизбеги. Буган дигир етти, жылт етги, оюалт етти, тарс-турс етти, шомп етти
т. б. усағаи еликлеўиш сөз бенеп көмекши фейилдпқ дизбегинен туратугын сөз топарлары киреди.
6.
Фразеологиялық сөз дизбеклери. Сөз дпзбеклеришш б
дай түрлери де өзлеринин. дизбеклесип келиў характерине
карай лексикалық сөз дчзбеклериниц составында қаралады.
Оразеологиялық сөз дизбеклери өз-ара бир-бири мснен турақ•'!ы түрде дизбеклесип келеди. Себеби олар бир-бирн менен еркин түрде байланыспай, бурынпан қәлиплескен ҳалда ямаса
>заҳ ўақытлар даўамында турақлы турде қолланылыўы но;ийжесинде өз-ара
мәнилик хәм грамматикалық
жақтан бир
нүтинликти билдирип, биринен бирин бөлип алыўға болмайту! ын бнр мәнилик сөзге барабар болып келсди.
Сыртқы дүзилисине қараганда фразеологиялық сөз дизбеклери де синтаксислик сөз дизбеклернне жүдә жақыпдай көринеди. Бирақ
оларды бир-бнрине
салыстырып қарасақ, араларында үлкен айырмашылықтыц бар екенлигин анық көриўғе болады. .Мысалы: 1. Қой аўзынан шөп алмас, үницдн
шығарма, қас пенен кездиқ арасында, жағьщды оюарма, қолым
чишейдьц қабырғац менен ойлас—булар фразеологиялық сөз
дизбеклери. 2. Ш ащан сөйлеў, оюаҚсы ислеў, табыслы тамамлиў,
жуўырып шығыў, кесесине культивациялмў. еки айланыў, тамац
писириў, от оюағыў, оюай өриў, қалаға барыў, сабақ таярлаў—
булар синтаксислик сөз дизбеклери.
Биринши мысалдағы сөзлердиц дизбегин фразеологкялық
сөз дизбеклери деўимиздиц себеби: олар грамматикалық бапланысы жагыпац бир пүтин бирлик сыпатында қолланылады.
Лүәселен, қой аўзынан шөп алмас—жуўас, үницди шығарма—
үндемс, қольш тиймейди —бара алмайман, қас пенен квздиц
арасында—тез, жылдам, жағыцды оюаома—сөйлеме, қабырғац менеы ойлас —ойлан мәнисинде қоллаиылып тур. Сонлықтан оларды биринен бирин бөлип
алып қараўга болмайды.
Мәселен, қас пенен коздиц арасында деген бир пүтин ле'<сикалық бирликтиц биреўин көздиц арасында деп, ал екиншисин
қас пенен деп бөлип айтыў мүмкин емес. Себеби тилимизде
ондай түрдеги бир мәнини анлататугын фразеологиялық сөз
дизбеклери жоқ. Сондай-ақ, бундай турақлы дизбектеги сөзлердиц орнын басқа бнр сөз бенен аўмастырыўга да болмапды.
Айтайық, қас пенен көздиц арасында шгсн фрозеологиялы
сөз дизбегин қас пенен мурынныц арасында деп аўмастырыи
айтыўға (көздиц деген сөздиц орнына мурыннық деген сөздг
қойыўга) болмайды. Себеби бул фразсологиялық сөз дизбек-лерин жоқарыдағыдай етип айтыўды қарақалпақ Очебий тилиниц сөйлеў нормасы көтермейди.
- Турақлы диэбек болып есапланатуғын фразсологиялы»
сөз дизбеклсриннц тагы бир характерли өзг'.лслчгн мынад-л
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тейпара фразеолог^ялық сөз днзбеклерп-.лщ ацлататутын мәнпсн сол дизбектиц составындагы ҳәр бир сөздиц дара турғандагы
ямаса басца бир мәнили сөз бенен дизбеклескендеш ацлата,,х-ғын мәнисинен пүткнллсй қашықланыи бериледи. Олардыд
составындагы сөзлер өзлериниц дәсленки материаллық мәнтспн биротала жоғалтады. Бул идиомалық дизбекке ямаса фраззологиялық өтлесиўгс қатнасықлы болады. Мәселен, кулағықды кессе биямейсец, қолы ашық, көзи аишқ деген фразеол(*гиялық өтлесиўлерди алып қарайық. Буидағы сөзлер өзлериниц
ҳақыйқый материаллық монилеринде емес, ал хоммсси жыйиалып басқа бир моиилсрди ягнын биринпш дизбекгсги созлер
—мазалы дегсн моннни, скмнши дизбектеги сезлер—сақый дегш момини, үшинши дизбсктеги сөзлер—дана дсген мзнини
бплдирип тур. Демек, фразеологиилық өглесиўдеги сөзлер өзлсркшш дослепки материаллық мәнисинен пүткиллей қашықланып, олардыц ҳоммеси бир мәнини ацлатып келеди. Минс,
*оиыц ушып да бупдай дизбектеги еөзл-рди бир гилдсп екип!.ти бир тилге аўдарғанда, олардыц дәслепки материаллық мәкисин көзде тутыи сөзбе-сөз аўдарыўға болмайды, ал улыўма ацлататуғып мәниспне қарап ҳзм сол аўдарылатуғын тилде
ыған сан келетуғын эквнвалентин гаўып аўдар.ыў керек болаы. Ондай фразеологиялық өтлесиўлерге төмепдсги дизбсктеI сөзлер киреди. Мысалы: дәрья тасса тобығына келмейди,
га жипти кесисиў, қой аўзынан шеп алмас, оқ қолы ойылған,
1т өлген жерде, қас пенен көздиқ арасында, ийнени жипке
изиў ҳом т.б.
Фразеологиялық сөз дизбеклериниц айырымлары жүдз
'»бразлы, астарлы мәписте айтылып, олардыц ацлататуғын мог г:си сол дизбектеги сөзлсрдиц ишки мэниси менен ушласып
•татады. Бул фразео.аогиялық бпрлмклергс қатпаслы болады.
( ган төмсндеги турақлы дизбектеги сөзлерди жагқарыўға
'олады. Мысалы: аўзына қум қуйылды, жумған аўзын ашпады, бир аяғы гөрде ,бир аяғы жерде, басыыа и<п черисин.
қаплаў, бир көйлек бур.-ш тоздыриш, салысы суўға кетип жург
еки аяғын бир етикке тықты, туйеден постын таслагандай, қысқа жип гүрмеўге келмей жур, дәрьяға тақан шайғандай болмайды, ханнаи хабары жоқ ҳом т. б.
Фразеологиялық сөз дизбеклерипиц бир сыпыралары сол
зи дизбсклесип келген сөзлердиц мәнисн менен байланыслы
олады. Анығырақ айтқанда, бупдап фразеологиялық сөз днзбегиидеги сөзлердиц улыўма а.члатагүчын монпсн олардыи
оставынкяғьт сөзлердиц бириниц болмаса бнринпн лексчка'Ық мрниси менеи ушласып келеди. Бундай турақлы сөз диз‘КЛ м Фразеологиялық байланысларға қатнаслы болады.Оғаа
ўып тв.мшдсги тақлеттеги турақлы сөз дизбеклери киреди.
-'Фысальг. көз тигиў, қулақ салыў, бас көтериў, бети бери қараў,
>иииқ чурны батпайтугын, жаны ашыў, тили тийиў, есинек
’ /У >';ли қызарыў, қулақ аспаў ҳәм т. б.
37
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Фразеологиялық байланыслардып фразеологиялық өтлесиү*

лығы бар: фразеологиялық өтлесиўдеги сөзлердиц гулл^н анлататуғын мәниси дара турғандағы анлатагуғын монисинеь келип туўмайды, ал ҳәммеси жыйналып олаодьщ дәслснки мәнилерине сәйкес емес басқа бир лексикалық мәнидеги сөздиц орнына қолланылады. Фразеологиялық бирликтеги сөзлердпн мәнм
си өзлери дизбеклесии келген сөзлердиц ишки мәниснке банланыслы болады. Фразеологиялық байланыслардағы сөзлердиа
мәниси фразеологиялық өғлесиўлердей ямаса фразеологиялық
бирликлердей болып келмейди. Олардын мәниси өзинин состанындағы мәнилик жақтан турақлы түрде дизбеклесин келгеи
сөзлердин биршшн болмаса бприпин мәиисинен белгили болын
турады. Мәселен, көз тикти, қулақ салды деген фразеологиялық байланыслар қарады, тьщлады деген мәнилерди анлатааы.
Ондай мәни бириншисинде көз деген сөз арқалы, ал екиншисинде қулақ деген сөз арқалы анласылып тур.
Фразеслогиялық сөз дпзбеклери синтакенслик сез дизбегпиии составына еигснде, оныц тек бнр компоненти гана бола
алады: көзди ашып жумганша келиў, шиек силеси қатқанша
күлиў, дәрья тасса тобыгына келмейтугыя жигит, пышық мурны Ьатпайгу^-ын тоғай, қоян жүрск адам ҳәм т. б.
2.
Синтаксислик сөз дизбеклери. Синтаксислик сөз дизбек
лери материаллық мә*ннге ийе бола алатуғын еки ячаса онпан
көп мәнили сөзлердиц мәиилик ҳэм грамматикалық байланысынан дүзиледи. Мысалы:
1
еоцы альлт лик я и р м г
I
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Синтаксислик сөз дизбегин байланысыү характерине қарам
еркин сөз дизбеги деп те атайды. Себеби бундағы сезлер бирбири менен еркин түрде ямаса турақсыз, ўақытша гүрде дизбеклесип келеди.
Синтаксислик сөз дизбеклери синтаксистин тийкарғы объектлеринин биринен саналып, ол синтаксисте уйрениледи.
Синтаксислик дизбектеги сөзлер өзлерпниц мэписине ҳәм
формасына сәйкес бир-бирине бағына байланысады. Мәселен,
Қайыпназар, Гүлсәнем, Нәзийра буған үндемеди (Б. Бекниязова) деген гәптеги буған үндемеди деген сөз дизбегиниц байла38
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иысын алыи қарайық. Бул сөз дизбегиндегп сөзлср бир-бирине
(Зағына банланысып тур. Себеби үндемеди деген фсйил сөз
шиисн бурынғы буған дегсн алмасық сөздиц барыс сеплигинде'
турыўын талап етип, оны мәнилик ҳәм формалық жақтаи баскарып тур.
Солап етип, семантикалық ҳәм грамматикалық жақтан багыпа банланысын,
қоспа мәнини
билдиретугын еки ямаса
оннан да көп мәнили сөзлсрдин дизбегин сиптаксислик сөз дизбеклери деймпз.'
Биоақ гәпге бағына байланысқан сөз дизбеклери менеп бир
қатарда, теи байланысатуғын сөз топарлары да ушырасады.
Ондай сөзлерднц байланысы (мысалы: д.ттер ҳәм қы ем ) сө?
дизбегинде қаралманды, ал гәптиц составыида қаралады. Себеби олар сөз дизбегине тон белгилерге жуўап бермсйди. Сонлықтан олар гәптиц биргелкили ағзалары деп қаралады ҳәм
^әп ҳаққындагы илимге тон ка 1 егориялар болыи есаплапылады.
Гоптиц биргелкили ағзаларыныц «дизбегип» сөз дизбегиним
-■оставында қараў сөз дизбеги менен гәп агзаларын бир-бнрине
иатастырыў ҳәм олардыц айырмашылықларын гумнлжи етиү
болып табылады.
Демек, жоқарыда айтқанымыздай-ақ, «синтаксислнк сөз
гизбсги» дегеннен бағына байланысқан мәнили сөзлердин диз^егпн түсинемиз. Бағыпа байланыеқан сиитаксислик сөз дизбсгиниц белгили бир компоненти сыпагында тек мәпили сәзлср ғана келе алады, Қарақалпақ тилинде көбинесс юлық,
келбетлик, алмасық, санлық, фейил, рәўиш ҳәм еликлеўшп
усаган мәнили сөз шақаплары сөз дизбеклеринин
белгчди
бир компонентлери бола алады. Ал, баеқа сөз категорнялары
■(Мосслсн, көмекши фейиллер, көмекши сөзлер, тац/шқ сөзлер
ҳәм т.б.) өзлигинеп синтаксислик дизбектиц белгили бир тыянақлы компопенти болып хызмет агқара алмайды. Бирақ олар
тек материаллық мәниде қолланылган жағдайларда ғанә,
жоқарыдағы мәнили
сөз кагегориялары
сыяқлы хызметти
атқарыўы мүмкин.
Солай етип, «сөз дизбеги» деген кагегория с«з шақаплары
менен '1 ығыз байланыста алып барылады. Себеби сөз шақанларыныц мәнисиник ҳәм сингаксислик хызметиниц кенлиги
ямаса тарлығы, олардыц х.әр қандай сөз шақаплары менен
(мәнили сөзлер менен) дизбсклесиў қәбилетлилигинин бир қанша барлығы ямаса әдеўир дәрежеде ықшамлылығы усы бағы'па байланысқан синтаксислик сөз дизбеклери арқалы белгнлн
болады. Бул багына байлапысқам синтаксислнк дизбекке қагКс,са\у‘г/лп сөз шақапларыныц айырымлары өзлерпниц мәнилерипг- қарой тек белгили бир сөз шақаплары менен дизбеклесип
т " ди. Ал, айырымлары өзлериниц мәнг.лериниц кенлигине
,-а,.лань-,слы көпшылик сөз шақаплары мешн дизбеклесип
Ьугап соз шақабынан атлық сөздиц басқа мәнили сөзлер
■'• -н ^р )
формаларда байлаиысып келиўин алып қара-
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йық. Мәселен, жипек көрпе, мақпал бастык дсген сөз дизосклеринде атлық сөз атлық сөз бемен дизбеклеспп тур; узын
терек, байик таў, қалық тоғай, таза хаўа деген сөз дизбеклеринде атлық
сөз келбетлик сөз бенен дпзбеклесип тур; еки
сыйыр, бес кептер, үил қәлем деген сөз дизбеклермнде атлық
сөз санлық сөз бенен дизбеклесип тур; барлық халық, ол
жер, бул бала деген сөз дизбеклеринде атлық сөз алмасық сөз бенен дизбеадесип тур; егилгеп атыз, суўғарылғап
жер, орынланған ўәде дегеп сөз дизбеклеринде атлық еөз
келбетлик фейил сөз бенен дизбеклесип тур т. б. Сондай-ақ
атлықтан басқа сөз шақапларын да тан усындай тақлетте
алып қарасақ, олардыи да қайсы сөз шақабы менен дизбеклесип келе алатуғыныи, мәнисиниц кецлигин ямаса тарлығьп-қ
гәптеги синтаксислик хызметин айқын билиўге болады.
Биз жоқарыда қарақалпақ тилиндеги сөзлердиц еки түрли
жағдайда дизбеклесип келиўине, дәл ангқапда лексикалық сөз
дизбеклери менен синтаксислик сөз дизбеклерине тоқтадық.
Ҳақыйқатында да, лексикалық сөз дизбеклеринин синтакснслик сөз дизбеклерине әдеўир жақын ексилигине қарамасганг
олардыц арасында үлкен айырмашылықлар бар: лексикалық
сөз дизбеклери ол қоспа мәнини ацлататуғын мәнили сөзлердиц дизбегн емес, ал ҳәммеси жыйнайын бнр моннге барабар
болатуғын ямаса бир предметтиц атын билдиретуғын сөзлс-рдиц дизбеги. Сонлықтан да лексикалық сөз дизбеклери ҳақыйқый «сөз дизбеги» категориясыныц гийкарын қурай алмайды.
Сондай-ақ, лексикалық сөз дизбеклериндеги сөзлердиц арасында синтаксислик байланыслар ҳә*м мәнилик қатнаслар айқын
көринбейди. Ал, синтаксислик сөз дизбеклери дара турған.та
материаллық мәниге ийе болатуғын монили сөзлер.чиц дизбегинен дүзиледи. Бундай сөз дизбеклеринде синтаксислик байланысыў усыллары ҳәм мәнилик қатнаслары белгили болып
турады. Олар бәрқулла бир-бири меиен бағына байланысады.
Бул жағынан қараганда, мәнили сөзлердиц байланысынан
дүзилетуғын синтаксислик сөз дизбеклери «сөз дизбеги» категориясынын тийкарын қурайды. Ал„ лексикалық сөз дизбеклери сөзлердиц улыўма қатар байланысып келиўинен пайда
болатуғын сөз дизбеклериниц бир түри сыпатында ғана қара-
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яады Ҳәм олар синтаксислик сөз дизбепишн состаьыиа еттгсн-*
е онын бир компоиенти ғана бола алады. Мысады:
5 Бағындырыўшы сөздин лексика-грамматикалық белгилерине
қарай сөз дизбеклериниц бөлиниўи
Еркин түрде байланысып келетуғын синтаксислик сөз дпзбеклерипин составы, тийкарынан. екн компоненпеп —багыныкқы ҳәм бағындырыўшы комгюненттен ибарат болады. Мэселен, алтын саит, тоғайға бардым деген қоспа мэнини билдиретуғын, өз-ара бир-бирнне багыыа байланысқан сөз дизбеклерин анализлеп көрейик. Биринши сөз дизбегн (алтын саат)
толық мопнли еки сөздиц дизбсгннен дүзилген: бпрг.ншиси —
алтын, екиншиси —саат. Олардыц мәнилик бай.панысларына
қараганда, бул еөз дизбегиндегп алтын сөзн бағыныиқы компонент болады да, саат сөзн бағьшдырыўшы компонигг болады. Себеби алтын сөзи саат сөзипиц қам.тай материалдап исленгенлигин, сапасын билдирип, өз-ара орын тәртпбние қарай
байланысып тур.
Екгшши сөз дизбеги де (тогайға бардым) толық мәнили еки
сөздин дизбегинен дүзилгеп: олардыц бириншиси — тоғайга,
екиншиси —бардьш. Бул сез дизбегиндеп-г бардым аўыспалы
фейил сөзи өзинен бурыпгы сөзден (тоғай сөзинен) барыс сеплпгиннн жалгаўып қабыл етпўпн талап етип тур. Демек, мәнилпк ҳом формалық байланысына қарағапда, бул еөз дизбегинде бардым фейил сөзи —багындырыўшы компоноит болалы да,
ал тоғайга дегеп атлық сөзи — бағыныцқы компонент болады.
Қарақалпақ тнлипдс қандай жол менеи байланысқап сөз
,'пзбеклери болмасын, олардыц составында я атаўыш сөз, я
’ енил сөз борқулла бағындырыўшы комшшект (ямаеа тпйкары сөз) сыпатыпда
болады да, ал басқа
мәнили сөзлер я
аўыш сөзднк, я фейил сөздиц ыцгаиьша берилип, олардан
онилик жақтап ғәрсзли болып байлапысады Буида бағынгрыўшы компонепт сыпатыида келегугын атяўыш сөзлер
. аўыш сөз дизбепш дүзиў ушып негиз болады ча, ал фейил
• злер фейил сөз дизбегин дүзиў ушын пегиз болады.
Сөз дизбегиниц составындагы багындырыўшы еөздиц лексит-грамматпкалық бслгилериие қарай, еркнн түрде байланысып
летуғын синтаксислнк сөз дизбеклерип, тийкарыпам, агаўыш
дизбеклери (багьшдырыўшы компоненти атаўышлардан болгьн сөз дизбеклери) ҳом фсйил сөз днзбеклери (бағындырыўп;ы компоненти фейиллерден болған сөз дизбеклерп) деп еки
шраўға’ бөлип қараймыз (65, 87; 61, 26),
'Рәўпш сөзлер де бағындырыўшы
комгтоиент сыпатында
пеле алады. Бирақ бағындырыўшы компоненг сыпатыпда келип
'исқа сөзлер менен дизбеклесип келиў сферасы тилимизде
'Дүдо тар.
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7. р;а р а қ а л п а қ т и л и н д е г и ф е й и л с ө з д и з б е к л е р и ҳәг.т
ОЛАРДЫЦ ТҮРЛЕРИ

Қарақалпақ тплиндеги фейил сөз дизбеклериниц дүзилиў"
модсльлерин, олардыц түрлериы изсртлеў \зм белгыли бир системаға түсириў мәселеси синтаксислик нлнмиин оле тъщ ҳәм
ислснбеген тараўларынын бири болып табылалы. Себеби
қарақалнақ тнлинде усы ўақытқа дейин фепил сез днзбеклерине арналып жазылған бир де мпйнег жоқ.
Фейил сөз дизбеклери—сөз дизбеклеринин ец үлкен бир түрн.
Фейил сөз дизбеклери деп айырым бөлнп қараўдыи өзи де усы
фсйнл сөздиц сөз дизбегиниц составында багындырыўшы комионент болыўына ямаса басқа мәнили сөзлерди ез дөгерггиие
жәмлеп, сөз дизбегип дүзиўде тинкаргы сөз сыпагында қолл а ныл ыў ын а ба йл а пысл ы.
Тилимиздеги фсйил сөзлер мәнилпк жақтан лнпамикалық
ҳәрекетти, ҳал-жагдайды бнлднрип келсдп (54, 306). Олар ҳәр
қапдай дара материаллық мәниге ийе болган атаўыш ҳәм басқа
да сөз шақапларыиыц түрлсри мснен актив дпзбеклесип келетугын, өрпси ксц категориялардыц бири. Фейил сөзлердеги бундал
талгамай дизбеклесин келстугын қәсийет сөз шақапларьшыц басқа түрлеринен табыла бермейди. Мәселен, санлық сөзлерди алын
көрейнк. Қарақалпақ тилиндеги санлық сөзлер өзлериниц мәнилсриие қарағанда, бириишиден, предметлпк мәнидеги сөзлерямаса атлықлар менен байланысып (мысалы: үш балау еки
жай, төрт қәлем, бес дәптер т. б.), олардын санын билдирип,
атаўыш сөз дизбегин дүзип келсе, екиишпдсн,
олар фейил
сезлер менсн дизбеклесип келип (еки айчалыў, үш келиў, 5— 0
рет оқыў т.б.), ондағы ҳәрекеттиц ислениў санын, муғдарын
билдирип, фейил сөз дизбегин дүзип келеди. Булардан баск.л
санлық сөзлер өз-ара бири-бири менен дизбеклеспп, изафетлик
конструкциядағы сөз дизбегин дүзип келиўи (мысалы: үшеўдиқ
екеўи, алтаўдық төртеўи т.б.) ҳәм гейпзоа келбеглик сөзлср
менен мәнилик жақтан дизбеклесип, екеўи бир бағыныцқы
комнонент сыпатында атлық сезлер менен байланысып келиўи
мүмкин (мысалы: үш балалы ана, бес бөлмели жай т.б.). Мине, санлық сөзлср көбинесс усы еки мәнили сөз шақобы менен
(атлық ҳәм фейиллср меиен) байланысып келеди. Ал, олап
басқа сөз шақаплары менен байланысып, белгили бнр сөз
дизбегин дүзе алыў қәбилетине ийс емес. Демек, бул ж&ғыпан
қарағанда, санлық сөзлердиц дизбеклесиў өрисинин фейилге
қарағанда бир қапша тар екенлигин көриўте болады. Бул
жағдай санлық сөзлердиц лексикалық мәнисине байланыслы
болыўы птимал. Ал, қарақалпақ тилиндеги фейил сезлер болса, бираз сөз шақапларынан, сокыц ншинде санлықлардан өзипиц '•дизбеклесиў өрисиниц кецлиги жагынан қалай болса солай
ерекше айырылып турады. Себеби фейнл сөзлер бир қанша
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сөз ша-4аплары менен байланысып, суз дпзбеклериниц ҳәмме
тсрлерии, соныц пшинде әсиресе фейил сөз дизбеклерпн дүзиўде
ж'удә актив қатнасады.

фейил сөзлердиц сөз шақапларыныц көпшилиги менен дизбс-клесин келиўдеги мәнилик ксцлигин мыка төмендегн жанданлардан байқаўға болады.
1.
Фейил сөзлер атлық ямаса субстадгивлик хызметгеги
йасқа сөзлер менен ҳәр түрли жоллар меиен банланысыи, фе«ил*сөз дпзбегин дүзип келеди:
а) Фсйил сөзлер атлық ямаса субс, антшзлик хызмепеги
басқа сөзлср менен сеплик жалғаўлары арқалы мэнилик ҳәм
формалық жақтан байланысып, басқарыү жолы менен дүзилетүғын фенкл сөз дизбеклерин дүзсди. Мьгсалы: мектепке барыў,
қаладан шығыў, келгенлерди күтиў, жаианнан қашыў, үпкенди ҳүрметлеў, оқыўдан келиў, барыўды ойлаў т. б.
б) Фейил сөзлер атлық ямаса субстантнвлик хызметтеги
•басқа сөзлер менен көмекши сөзлер арқалы (тиркеўиш ҳөм
көмекши атаўышлар арқалы) мәнилик ҳәм формалық жақтан
беккем байланысып, басқарыў жолы менсн дүзилетуғыи фейил
сөз днзбеклерин дүзеди. Мысалы: көиир арқалы т иў, ағам
ршын алыў, билиў ушын оқыў, ^үн сайын барыў, үйдиц алдыида ушырасыў, үйге жақын келиў, мектепке қарап кетиў, жумыстан соц шығыў, арқан бойы көтерилиў, қолаға дейнн
барыў т.б.
в) Фейил сөзлер формасыз табыс сеплипшдеги атлық сөз-:
лер менен мәнилик жақтан өзлеринин орын тәртибине қарай
еинтаксислик байланысқа түсип, жупкерлесиў жолы менен
дүзнлетуғын фейил сөз дизбеклерин дүзсдн. Мысалы: пахта
тсриў, китап оқыў, хат оюазыў, суў әкелиў, отын жарыў> терек
тигиў т.б.
2. Фейил сөзлср келбетлик сөзлер менен байланысыш жупксрлесиў жолы менен дүзилетугын фейил сөз дизбеклерип дү•еди. Мысалы: узын кесиў, жақсы оқыў, ири туўрпй, табыслы
тамамлаў, таза услаў, уйқысыз өткериў, шебер ойчаў т.б.
3. Фейил сөзлер санлық сөзлер менен байланысып, жупкересиў жолы менен дүзилстуғын фсйил сөз дизбеклерин дүзедг. Мысалы; бес айланыў, еки рет келиў, үш күн жатыў, алты
ий оқыў, бес минут сөйлеў, еЧ1 есе көбейтиў т. б.
4. Фейил сөзлер
сеплик жалгаүындағы алмасық сөзлер
менен, сондай-ақ сораў алмасықлары менсн байланысьш, баскарыў ҳәм жупкерлесиў жолы менен дүзилетуғып фейил сөз
дизбеклерин түзеди. Д\ыеалы: оны көрш). саған бағылчлаў,
сизге жолығыў, қашан келдиц? қанша аласац? қалай өтгиц? т. б.
5. Фейил сөзлер рәўиш сөзлер менен байланысып, жупкерлескен фейил сөз дизбеклерин дүзсди. Мысалы: тез қшый,
■кеште қайтыў, жылдам кслиў, шалкасынан жығыў, билкастан
ислеў, төмен қараў т.б.
6. Фейил сөзлер еликлеўиш сөзлер менсн банланысып,
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жупкерлесксн фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: -жа.:т
караў, ғарқ-ғарқ күлиў, гүлдир-гүлдир киснеў, ғашыр ғашыр
тислеў т.б.
7.
Фсйил сөзлер ҳал фейил менен дизбеклеснп, жупкерле
кен фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: жуўырып шығыў,
ҳаплығып кслиў, тынбай оқыў, қатармса отырыў т.б.
Фейил сөзлердиц дизбеклесиа келиў кәбилетикин. кецлигнн,
схема түрпнде төмендегише бериўге болады.

Фейил сөзлердиц синтаксислпк байланысыў өрисишщ буп*
шелли кец болыўы олардыц лексикалық монисине байланыслы болыўы керек. Әсирссе гейпара сөзлердиц лскснкалық монисиниц кецлиги яки тарлыгы туўралы Е. М. Галкнна—Федорук
былай дейди: «Одние слова имеют такие зиачския. что свободно сочетаются с другими, другие слова ограничены в своих
связах, своей самантикой, внутреннпм смыслом п могут сочстаться, только определснпым кругом слов. Следоватсльно возможпость вступать в связи с другими словами предопределясгси лексиечским значснием слова» (60, 154).
Е. М. Галкина—Федоруктыц бул пиккри тек рус тилиндегп
сөзлерге ғана емес, ал қарақалпац тилиндеги сөзлерге де толығы менен
қатнаслы. Себеби
тплимиздеги айырым монилн
сөз шақаплары аз сандағы монилп сөзлер менен дизбеклесиў
қәбилетине ийе болса, ад гейпаралары (мәселсн, фейиллер)
көпшнлнк сөз шақаплары менсн дпзбеклеспп хследи.
Қарақалпақ тилинде фсйил сөзлер барлық атаўыш сөзлер
менен, сондай-ақ роўиш, ҳал фейил, елпклеўиш сәзлер менен
де ҳәр түрли синтаксислнк қатнасларда дизбеклесип, фейпл
сөз дизбегип дүзеди. Бундай фейил сөз дпзбеклеринде фейил
£өздер бағьшдырьпшы
компонент сыпатында келеди де, ал
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таүыш, рәүшп, ҳал фейил ҳәм еликлеўиш сөзлер бағынынқы
компонент сыпатында байланыеады.
Карақалпақ тилинде фейил сөз дизбеклериниқ составындаы бағынынқы компонентлердиц қайсы мәнили сөз шақапларынан келиўлерине қарай, оларды, тийкарынан, төртке бөлип қа«
раймъо: "1) бағыньщқы компоненти атаўышлардан ямаса атамышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған фейил сез
дизбеклери; 2) бағынынқы компоненти роўишлерден болған
фейнл сөз дизбеклери; 3) бағынынқы компоненти ҳал фейиллерден болған фсйил сөз дизбеклери; 4) бағыньщқы компонепти еликлеўиш сөзлерден болған фейил сөз дизбеклери.
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Е К И Н Ш И БАП
1.
БАҒЫНЫЦҚЫ КОМПОНЕНТИ АТАЎЫШЛАРДАН
ЯМАСА АТАУЫШЛЫҚ ХЫЗМЕТТЕ ҚОЛЛАНЫЛАТУГЫН
СӨЗЛЕРДЕН БОЛҒАН ФЕЙИЛ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ
Қарақалпақ тилинде атаўыш сөзлер менен феиил сөзлер*
дин баиланысып келиўи түрлише жоллар менен иске асадьг,
Атаўыш сөзлерднц бир топарлары фейил сөзлер менен өзлерин
киц гәптеги орналасыў тәртибине қарай жупкерлесиў жолш
менен байланысады: китап -оқыу, жай сыбау, отын усақлайл
пишен орыў, оюыцғыл шабыў, гербиш алып бериў, жақсы ис~
леў, тереқ қазыў, нәтайжели тамамлаў, еки айланыў, бес рет
ушыў, қашан келиў т.б. Ал, бир қанша атаўыш сөзлер белги-1
ли бир грам.матикалық формалар арқалы (сеплик жалғаўлары
арқалы) байланысып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди:
Ташкентте оқыў, колхозға көмеклесиў, пайочнан келиў, пахтаны суўғарыў, малларды бағыў, қалада турыў т.б.
Гейпара жағдайларда атаўыш сөзлер фейил сөзлер менен
тиркеўиш ямаса көмекши атаўышлардым жәрдеми арқалы мо*
ннлик жақтан байланысып, фсйнл сөз дизбеқлерин дүзеди.
Атаўыш сөзлердин биресе жупкерлесиў жолы менен, бирссе
сеплик жалгаўлары арқалы, бирссе тиркеўиш ҳәм көмекши атаўышлар арқалы фейил
сөзлер мснен байланысып келиўлерине қарай, атаўышлардан болған фейил . сөз дизбек*
лерин бағынынқы компоненти жункерлесиўши атаўышлардан
болған фейил сөз дизбеклери, бағынын.қы компонеити сеплик
жалғаўлы атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлсрден болған фейил сөз дизбеклери, бағыныцқы
компонеити тиркеўишли ҳәм көмекши атаўышлы атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери деп үш тараўға бөлип қараймыз.
А. БАҒЫНЬЩҚЫ КОМПОНЕНТИ ЖУПКЕРЛЕСИЎШИ АТАУЫШЛАРДАН БОЛҒАН ФЕИИЛ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ

Фейил сөзлер формасыз табыс сеплигиндеги атлық, келбетлик, санлық, алмасық (тек сораў алмасығы) сөзлер менен өз1-8
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байчгнысады. Бундай байланыстағы еөз дизбеклерип жупкер
лесиўшй атаўышлардан болған фейил сөз дизбеклери деймиз.
Жупкерлесиўши атаўышлардан болған фейил сөз дизбеклерипии. составындағы атлық, келбетлик, санлық, алмасық (сорау
алмасығы) сөзлер багынынқы компонснт болады да, ал.
Лейил сөзлер бәрқулла бағындырыўшы компонент болады.
Мысалыг^пт жазыў, гүл егиў, пахта суўғарыў, дузиў сызыў
таза саклаў, табыслы тамамлаў, майда туўраў, үш келиў, еки
рет көр'иў, үш-.төрт рет қараў, бес мәртебе тәкирарлаў, қашан■
барыў, қалай ислеў т.б.
Жупкерлесиўши атаўышлардан болған фейил сөз дизбек.леринин составындағы сөзлердиц өз ара байланысып келиўип;
схсма түринде төмендегишс бериўге болады:

Жупкерлссиўши атаўышлардан болғзн фейил сөз дизбеклсриниц багыньщқы компонентлериниц қайсы сөз шақапларыпаи болыўларына байланыслы, сөз дизбеклеринин бул түрпн
төртке бөлип қараймыз: 1) бағыныцқы компоненти формасыз
^абыс сеплигиндеги атлықтан болған фейил сөз дизбеклери,
2) бағыньщқы компонепти келбетликтем болған фейил сөз
дизбеклери, 3) бағыныцқы
компоненти санлықтан
болғак
фсйил сөз дизбеклери, 4) бағыныцқы компоненти алмасықтаи
(сораў алмасығьшан) болған фейлл сөз дизбеклсри.
1.
Бағыныцқы компоненти формасыз табыс сеплигиндеги
атлықтан болған фейил сөз дизбеклери. Қарақалпақ тилинде
формасыз табыс ссплнгиндеги атлық сөзлер аўыспалы фейил
сөзлер менен мәнилик жақган белгили бир синтаксислик байланысқа түсип, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай фейил
сөз дизбеклериниц составындағы формасыз табыс сеплигиндеги
атлык
сөзлер аўыспалы
фейил сөзлерден
мәнилик жақтан гәрезли болып, бәрқулла
багыныиқы компоиенг сыпа*
тында келеди. Лл, аўыспалы фейил сөзлер мәиилик жақтан
47

www.ziyouz.com kutubxonasi

-әрезли болған
формасыз табыс
сеплигиндегн атлық сөзлерди өзнне
багындырып, бәрқулла
багындырыўшы комионент
сылатында
дизбеклесип
келеди. Формасыз табыс
сеплигиндеги атлық сөзлер менен аўыспалы фейил сөзлер
өзлеринин орын- чәртибине қарай жупкерлесе байланысады.
/Мысалы: Ол жер срўғарды. атыз тегиследи, шел шапты («Ссвет Қарақалпақстаны» газетасы). Сонын арасында бир шопан
бир стек қум әкелди (М. Дәрибаев). Дәрҳал жантакларын ал■тық та, суў апарып, шүдигарлап пахта ектик (Ө. Хожаниязов).
Ол келсе, Айшагүл отын майдалап атыр екен (Т. Қайыпбергенов). Шегирткеден қорққан егин екпейди (Қарақалпақ нақыл
хом мақаллары). Қинога жыйналганлар... китап, газета-журналлар оқып атыр (С. Хожаниязов).
Тилдин фактлерин изертлеп қарағянда, формасыз табые
сепликли атлық сөзлср көбинесе аўыспалы фейпллер менен
л.избеклесиў қәбилетине ийе. Себеби багыидырыўшы компопент
болып келетугын аўыспалы фейиллердян ис-ҳәрскети, ҳалжагдайы сол формасыз табыс сеплигинде келетугын ҳәм
багыпынқы компонент
сыпатында қолланылатугьтн туўра
объектиге (туўра объектини билдиретугын атлық сөзге) қаратылған болады. Фейил сөз дизбеклерипиқ бул түрн туўра
с'бъектлик қагнйста қолланылады. Мысалы: Мен балық аўласам, сен мал асырайсақ. ...Муз астына салгап көп аў-нәрете
көрдим. Азанда, түсте, кеш-те барып, сазан, шабақ, ылақа гкелип, гәсин қуўырса, гәсин асып, ыссы аўқат шөлкемлестирди*
Балықшыларга көгт тахта, аў-дузақ, май жибердик (К. Султанов). Көшпп келпўшилер бүгип екипши күн орынларынан
түрып, ошақларына от жағып атыр (Ж. Сапаров). Борис ескск
е :ти (Ж. Аймурзаев). Жагымсыз от жегизбедим (Ж. СейТназаров).
Атлық сөзлердин табыс сеплигинин формасыз түринде кел:ш, аўыспалы фейил сөзлер менен мәнмлик ҳәм грамматикалық жақтан байлапысып, фейил сөз днзбш-ин дүзип келиўи
фольклорлық ҳом
классикалық и1 ыгармаларда, қарақалиақ
ттлинин , рсволюдиядан бурыкгы ҳом түркий хачықларыныц
әпнсмги жазнў ескерткишлеринде де ушырасады. Мысалы:
1

!. Атаца айтып шебер уста алдиоыц.
Каттылансац ерди кейин қалдырық,
Он тоғыз ай Мийуг.-ныдай атаўға
Қола менен бсрк қорған салдырық.

(<хҚырққ‘,л>\)
2. Ордық орщ , шаптық отын, қаздық жап,
7 ■рдик масақ, |;Гшнмизге салдық қач.
(Күнхожа.)
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3. Зерли тоным кийемен,

Ар^ымақ үйир сағынур,
Сагынганда не қылур (67,50—52).

4.
Йети бөри өлурдим... (68, 158) . Марыма йуз эр,
туруг
( бир) тим (68, 168).
Тилимиздеги формасыз табыс сеплигнндеги конкрет атлык
сөзлер көбпнесе ҳәрекетлнк мәниии билдиретуғын аўыспалы
фейил сөзлер менен мәнилик жақтан дизбеклссип келсе, ал
формасыз табыс сеплигиндеги абстракт атлық сөзлер көбинесе ҳал-жағдайды, сезиўди билдиретуғын (69, 69) аўыспалы
(Ьейил сөзлер менен монилик жақтан байланысып, фейил сөз
днзбеклсрип дүзип келеди. Мысалы: а) конкрет атлықлар менен дизбеклесиўппе: Сонын ушын ерте бастан жыллы қоралар таярлады. Алдына жана орылған жоқыища салды. Ҳәзир
қармақ қарайман (Ө. Айжанов). Есиктн.ч алдын, мал қораларды, жайдыц төбелерин қардан тазартғлў ушын үн инелерн қолларыиа гүрек, бел алып жүр. Олар шэп тасыйды. (I. Қайыпбергенов); б) абстракт атлықлар менен дизбеклес.иўине: Жалкаўға ис буйырсац, саған ақыл үйретеди (Қарақалпақ нақыл
ҳәм мақаллзры). Қолдын саўа ўақтында жаслар менен ойынсауықлар өткерип те турады (С. Хожаниязов).
Формасыз табыс сеплигиндсги конкрет атлықлардық Фейил
скзлер мепен дизбеклссип, фейил сөз дизбеклерин дүзип
к.-лиўн формасыз табыс ссплигинтеги абстракт атлықларга
карағанда тплпмизде бир қаиша актив қоллаиылады.
Формасыз табыс сеплигиидегп абстракт атлықлар менен
Фейил сөзлердин байланысы бәрқулла
фейил сөз дизбегин
д\зип келе бермейди, ал көбинесе бир мәпиии билдирип келедп. Себебц олардын өз-ара жийи-жийи бирге қолланылыўы
нәтийжесинлс. ондай днзбектегн сөзлер аәслепки материаллық
мониде услаиыу қәсмтйетлергииеп айыры.тыи. бир пүтин лексикалық бирликкп айналып к-.чкеп ( 1 8 , 265). Мысалы: турмыс ке~
и>приў, оюәроем бсрий, алғыс айтый, хьимег етиц, цвде бериц,
Л' уўап бериў ҳәм т.б.
Фейил соз дизбеклерппин составындағы бағыныцқы компонент сыпатыпда қолланылатуғын фор.масыз табыс сеплигинд ти атлық сөзлср синтаксислик хызметиие қарай гәпте көбиш-се туўра толықлаўыш болып келеди: ^Визлер қандай даўыл.
болса да балық аўлай беремиз (К. Султанов). Арзынын он еки
жастағы қьпы китап оқып берип отыр. (С. Хожанпязов). ЕртеДе халық бул көлшиктиц бойына буўдай ырғцлтып еккен (И.
Юсупов).
2.
Бағыныцқы комғзоненти келбетликтен болған фейил сөз
дизоеклери. Тилимизде гсйпара келбетлик сөзлер өзлеринин
м.знилерине қарай фейил сөзлер менен жупкерлссе дизбеклееип, келбетликтен болған ф-енил сөз дизбегин дүзеди.
БунДай фейил сөз дизбеклери»
тийкарынан,
пысықлаўышлық
4-107

www.ziyouz.com kutubxonasi

катнасты бплдпрпи кследи. Д\ысалы: Мийригул де кийимди
таза кийетуғын, еди (М. Дәрнбасв). Торақты ашшылаў қатып
бере ғой (А. Әлийев). Бизиқ Раяжан да сол ойынды жакси
уйренипти (X. Сейтов). Бригада суўдан өним.ш пайдаланбақта. («Жас Ленинши» газетасы). Терек егиўшилер бәҳәрги жумысларга қы зғы ид ы кирисип кетти («Совет Қарака.тиақстаны»
газетасы). Ол пухта, шебер ислейди (Ж. Сейтназаров), Сабаҳ
кеўилдегидей кеўилли басланды. («Жеткипшек» газетдСы).
Ьозуглан... жалацаяҳ, тақыяшсщ жуўырып шықты («Бозуглаи»).
Бираҳ фейил сөзлердиц қасында келген келбетлнк сөзлердиц
ҳәммеси жупкерлесе байланысатуғын келбстликтен болғал
фейил сөз дизбеклерин дүзип келе бермейдп. Себеби айырым
келбетлик сөзлер дара турғанда мат-эриаллық мәниге ийе
болса да, өзинен сонғы мәнилик жактан байланысып келетугыц
фейнл сөзи материаллық мәниге нйс болмағанлыктан, екеўп
қосылып бир мәиидс қоллапылыи, лексикалық бирликтеги сөз
дизбегин дүзеди. Олар мәнилн сөзлсрднн байлакысынан болған сөз дизбегиниц составына енгеиде, очыц тек бир комионенти сыпатында қолланылачы ҳәм синтакс-нслик хызмети жағынан қоспа баяилаўыш болып келеди. Мысалы: Сонда даӘмиўдиц суўы шийрин бюлады (А. Бекимбетов): Сазапнын сорп-асы
күтә мазалы болады (сопда). Төлемис жағындағы балалар
күшли келди (II. Дәўқарасв).
Келбетлик сөзлердиц фейил сөзлер меисн днзбеклесип жупкерлесе банланысқан фейил сөз дизбеклериц дузип келиўп
узақ ўақытлардан бсри қәлиплсскеп қубылыс деп қараў керек.
Себсби келбетлнк сөз бепен фейил сөзлердиц мәкнлик жақ
тац бсккем байлакысып бслгили бир синтаксислик жол менсч
дизбекл-эсип келпўин түркий халықларыпын әййемги жазыў
. ескерткишлсрппен де көриўге болады. Мысалы: Қызымын қалықсыз биртим (68, 168).
Қелбетлик сөзлердин фейнд сезлор менен днзбеклссип келиү
мумкиншилипш фейил сөзлердиц атлық сөзлер менен дизбекле
сип келнў мүмкипшилпгнне салыстырып қараганда, дослепкисиниц тилимиздс бпр қанша с.ийрек ушырасатуғынлығы бай
қалады. Келбетлик сөзлсрдиц фейил сөзлер менсн бир қанпн
синрек дизбеклесин келнўн тек қарақалпақ тилиис ғапа тгч
қубылыс емес, ал бул шығысы жағынаи туўысқаи қыпшақногай группасына кпрстуғып қазақ
тилине де тән қ.убылы
болып табылады (19,67).
Қарақалпақ тилимде -келбетлик сөзлсрдиц айырымлар'
өзлсриниц монилерипе қарай фейил сөзлер менен дизбеклесп
фейил сөз дизбегин дузип кслсе, ал гейпаралары фейил сг.:
лер менен бундан дизбеклесиў қобилетиче ийе емес. Мәселсн'
- ақу қара, қызыл, сары, шийкил сары, көк қызғылт, ақ қуба
қара қасқа, узын бойлы, улкен денели. социалистлик, коммуниса
Аикт.б. усаган ^элбетлик сөзлср фейил сөзлср менен дизбекле50
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сип фсйил сө.> дизбсклерин дүзнп келе алмайды, Себебн олар
көбииесе агаўыш сөзлер менен днзбеклесиў цәбипетине ийе.
Мысалы: ақ орамал, қызыл қәлем, қара қасқа сыйыр, узын.
бойло1 келимиек, социалистлик жарыс, коммунистлик мийнет
Соидай-ақ, барлық фейил сөзлер де дус келген келбетликсөз-

пер менен дизбеклеснп келе бермейди.

Себеби олардыц (фейил
*сөзлердин) ишннде көбинесе адамныц ямаса басқа бир предкшттин ишки ссзимтш, ҳал-жагдайын. қабыл етпўнн, ҳәрекепин билдпретуғын фейил сөзлер ғана айырым келбетлик сөзлер менен мәнилик жақтан байланысып келе алады (19 67).
Т.емск, бул жағынан қарағанда келбетлик сөзлердпн фейил
сезлср менен, сондай-ақ фейил сөзлердиц келбетлик сөзлер
менеп дизбеклесип келнўи тилимизде бир қанша ықшамлы
деўге болады.
фейил сөзлер менен тийкар келбстлик те, дөренди келбетдик те дизбеклесиў уқыплылығына ийе. Тийкар келбетликлердин айырымлары фейил сөзлер меиен өзлериииц орын тортибияе қарай моннлик жақтан жупкерлссе байланысып, ис-ҳәрекеттиц сапасып билдирип келеди. Әсиресе срейил сөзлер менел
көбирек жункерлесе байланысып келетугын тийкар келбетликлердиц баслылары төмендегилер: узын, қысқа, ири, майда,
жақсы, жаман, қалыц, жақын, узақ, пухта, шгбер, сулыў,
таза7 7егис, саррас, туўры т.б. Мысалы: Быйыл қыс қатты келгенликтен, муз қалық қатқан еди (Қ. Султанов). Екеўимиз
сағынысып көрискеп дослардай узақ гурриқлестик (сонда).
Солийма Ж.минлаььщ екп нөзине тигилип жақычырақ отырОы (сонда). Жай дәслеп ылай мепен тсгис сыбалған (Т. Қайыпбергенов). Ҳәзирги звеиопын атызларында шигитлер
жақсы
когерип шықпақта («Совет Қарақалпақстаны» газетасы).
Агрегатшы механизатор Қыдырбай Мәшорнпов ҳәм Нышанбай
М ә т и й я з о в жолдаслар егис агрегатын шебер ислетпекте ( с о н да). Әсирссе алмаслап егпў кец қолланылады (сояда).
Бнзге туўры бир жол—ол Ленин жолы,
Лснш! жолын кирсиз таза саклаймыз.
(И. Фазылов.)

Дөренди келбетликлердиц ишипде көбкиесе -лы11-ли -сыз!1
"сиз, дайй-дей, -тайНтей,
ал сийрек—-шацИ—шсц
формалы
дөрснди келбетлик сөзлер бағыныцқы компонент сыпгтында
фейил сөзлер меиен монилик жақтан бойланысьш, фейил с ө з
дизбеклерин дүзип келеди.
Фенпл сөз дизбеклеришщ бул түринде-у^ы-ли формалы дөренди келбетликлер ис-хәрекетке байлағыслы белгиниц ямасасапанын бар екенлигпн ацлатса,
ал сыз! -сиз формалы дөРч.ди кенбеглпклер
нс-ҳәрекетке байланыслы белгинин
51
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ямаса сапапыи жсжлығып аилатады.
(54, 193—196). Мьг-1
сальг Дружпна гпюперлсри ҳәр жылы терек егиў мапазыи!
цызғынлы өткерди («Жсткиишек» газстасы). Өйгкеки жаца
техникаиы жаслар ғана өни.или пайдалана алады (сонда).
Ол ҳәр күки 6—8 гектар жерди сапалы кулыивацыялайды
(«Совет Қаракалпаҳстаны» газетасы). Пахтанын барлыгы
таярлаў пумктинс канарсыз тасып жеткерилди (сонда). Қөпшилик участкаларда чскаикалаў сапасыз вткерипген (соқда).
Жумыс нәтийжелц тамамланды (А. Бекимбетов). Хаял-ҳызлар
мсханизаторларынын оқыўлары табыслы жургизилип атыр'
(сонда). Оиыкшы классты үлгили питкерди. (Ж. Сейтназаров).
ДайИ-дей, тайИтей формалы дөренди келбетликлер фейил
сөзлср менеи мәнилик жақтан дизбсклесии кслгеьдс, олар бир
1федметкс салыстырыў, уҳсатыў мәннснндс қоллань!лады -(70,
69). Мысалы: Ақ шенгслдин тикеплери қолға мақпалдай тийди. (А. Бегимов). Пәтнги шийленбсй
қалган тамнын аганг
лары көмирдей қараўытқан (Т. Қайыпбергспов). Толик бурыиг
тай қызарып кетты (Қ. Бегжанов). Шана көк муз,.ыц үстинде
машинадай алға атлыгады (К. Султанов). Қарангыда атылгагг
оқ аққан жулдыздай жарқырайды (А. Оразов). Балықшыларга,
тенпз сыпып бсргпси келмегендей аўдарылып төцкернлди, гейде төселген кийиздей жайылады (Ө. Айжанов).
I
-Дай (вариаптлары менен) келбетлик жасаўшы суффикстиц бурынғы формасы—дек (вариаптлары мснеп) болған (4!„
115; 70, 69—70; 71. 238). Тюркологлардыц дәлиллеўлсрипше,!
-дай,-дек формаларыныц дәслспки тарипхый шығысы «тен»\
деген сөздин мәписинен келип шыққап (44, 285; 71, 238).
]
-Дек келбетлнк жасаўшы форма ҳәзирги қарақалпақ әдебий тнлииде дерлик қолланылмайды. Ал, ол рсволюцияга
дейинги классикалық одебиятларда, сопдай-ақ халық шайырларынын революциядан бурыпгы жазған шығармаларында
көбирск қолланылады ҳәм бундан дөренди келбетликлер фейил
сөзлер меиск мзнилик ?кақтан жупкерлесе байланысып, келбетлйктен болган фсйпл сөз дизбеклерик дүзсдн.
|
1. Тьпнадск отырып, сонсдек йуғген,
Йуз мыц жноуа билон қабагыи керген...
(Әжичияэ.)
2. Қөргсилср I;"’,к 1.1 ■•■гип, /}>.. ",•>< сузилгек,
Кекилине ипжиў маржан дк ;илгеи.
(А. Мурсаев.)

Изсртленгсн материалларға қараганда, -дек формасы арқаяы жасалатуғын дөрендп келбетликлердиц фейил ^сөзлер
менен байланысып, фейил сөз дизбеклерпн дүзип келпўи ата52
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1

‘Гыш сөз дпзбеклертш дүзип келиўинен гөре бир қаншь снйрек үшырасатугынлыгы байқалалыҚарақалпақ тилинде-<?аи формасыиьщ грамматикалық хызв«-^ти көпшилик жағдайларда шелли, киби, яцлы, тәризли, сыяклы, секилли, тақлетте, қурлы, қурақым т. б. усагаи көмекши сөзлердии (тиркеўишлсрдиц) хызметлерине сәйкес келеди.
Мысалы: Аўзына салғанпаи май сыяқлы ерий береди (Ө. Айжанов).
Ҳ а л ы н бк л м ей зн к и р актып а л л а л а р ,
Л дам ларды алдап, бәр ҳә оллалар,
С уупы , ийш ан, ақун ж ә н е м оллалар,
К ө з л с р и м е ишйтан яқлы керинди.

(Бердақ.)

Жоқарыдағы май сыяқлы ерий береди, шайтан яцлы кө~
рипди деген фейил сөз дизбеклерипдеги сыяқлы, яцлы дегеп
кемекшп сөзлерди (тиркеўишлерди) түсирип, олардыц орнына-дай формасын қосып айтыўга да болады.
Жупкерлесиў жолы менен байланысатугын фейил сөз дизбсклерипиц составыидагы тийкар қәм дөрепди келбетликлср
өзлеринии сиптаксислик хызметлерине қарай гәпте көбинесе
пысықлаўыш болып кслсди. Мысалы: «Шоманай» совхозыиьщ
Леннн атындағы бөлиминнц
рабочийлары быйылғы жь:лы
жерлерди егискс таярлаў исин жақсы шөлкемлестирди («Жнс
Ленинши» газетасы). Бул кәсипти жаны сүйнп ислегенликтен,
машинанын мехапизмлерип жақсы өзлестирди ҳәм саррас басқара билди (Ж. Санаров). Жас қәнигелерди жәмийетлик илимлер мснсн тереқ қуралландырайық («Совет Қарақалпақстаны»
газетасы).
Бақша болса, балалы акалар өнимли ислейди
(«Жеткиишек» газстасы). Машииасы тап адамдай пахталарды
тереди (Ж. Дилмуратов). Жеминен
акрылган жолбарыстай
ашыўлы гүрсинеди (Қ. Султанов). Ол... қол ушына
көтерпп,
қапталындағы тамнын басына кесектей ылақтырып жиберди
(И. 10-упов).
3.
Бағынынцы компокеити санлықтан бслған фейнл
соз дизбеклери. Санлық сөзлер лексикалық жақтаи атаўыш
сөзлерден бөлниип шыққап сөз шақапларыпыи бнр түри болып.
олар келбетлик ҳә.м роўишлер сыяқлы улыўма бс-лги мәнисипанлатады (54, 225). Моселен. келбетлик сөзлер предметтии,
сопдай-ақ
ис-ҳәрскеттии сапалық
белгисип билдиретуғыи
болса, рәўиш сөзлер я ис-ҳәрекеттиц
белгисии, я белгиниц
белгнсин (келбстлпк ҳәм рәўишлердин белгисин), я айырым
предметтиц белгисип билдирип келеди. Ал, саплық сөзлер бол-са предметтнн ҳәм ис-ҳәрекеттиц санлық ямаса муғдарлық
белгпсин билдиреди. Демек, санлық сөзлер бир жағынан предметлик мәкидеги атаўыш сөзлер менен дизбеклесип келсе,
екиьши жагынан ҳәрекетлик мәнидеги фенил сөзлср менен
де дизбоклесип келиў қәбилетине пйе.
6?.
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Санлық сөзлер семаптикалық ҳәм грамматикалық жақтап
■фейил сөзлер менен жупкерлесе дизбеклесип, санлықтан бол-1
ган фейил еөз дизбегин дүзип
келеди. Қарақалпақ тилиниц]
-фактлернн изертлеп қарағанда, саплық сөзлердиц фейил сөз-;
лер мепен дизбеклесип,
фейил сөз дизбегин дүзип келиўи,
улыўма предметлик монидеги атаўыш сөзлер менен днзбсклесип, атаўыш сөз дизбегин
дүзип кслиўипен гөре бир қанша
сийрегирек ушырасады. Санлық сөзлер
феннл сөзлер мене!г|1
мәнилик жақтан байланысып, санлықтаи
болган фейил сөз'
дизбегип дүзип келгенде, олар (саплық
сөзлер) багыныцқы
компонснт болып келеди де, ал фейил сөзлер бағындырыўшы
комнонеит болып келеди. Фейпл сөз дпзбегиниц составындагы
саплық сөзлер фсйил сөзлер мепен атаў формасында турын та,'
о; ан рет, ссмар, есе, мәртебе,
жола, (жолата), т. б. усаған
сөзлер менен қабатласып келип те (19,55), сопдай-ақ ссаплық
сөзлер менен дизбеклесип келнп те байланысады. Мысалы: 1.'
Қоцыраўды еки шықгырлатып, Серимбет шаўқымды зорга басты (Ө. Айжанов). Жәмийла қасына келип, үкиге үцилип арқалықты қолына алып, жоқары төмен жиберип, бир-еки мәртебе тартып көрди (К. Султанов).
Қурды үш-төрт айланды
(«Алпамыс»). Биринши шофер бир күнде төрт жола қатнады,
ал екипши шофер алты жола қатнады (3 - қарақалпақ класы
арифметикасынаи). Ерсжеп мөлла түтинге түйилип, бир-еки
рет жөтелип алды (А. Бскпмбетов). Жолбарыс баласын скиүш жалады да, маган қарап бир ырылдап қойды (Ә. Шамуратов). Өткеп жылы консерв пслеп шығарыўдыи планы 102 про*
цент орынланды («Жас Ленинши» газетасы). Электр эпергиясын жетистириў 1980-жылы 1960-жылға қарағанда 130 есе көа
&ейди. Мәкке жетистируў бонынша мийист өними 210 проценг
өссди, мәккенин ҳәр бир от-жсм бирлигиниц өзине түсер
ба;
ҳасы 175 ппоцент арзанлайды («Совет Қарақалпақстаны» г?зе^асы). 2
2.

А та-бабадан
Гпнма

мгни

қзлғ.*и

жол

бир көрсет.
(«Мәспапиа»)

Бирақ ҳәр қандай дизбеклеснп келген сзплық сөзлср менен
фейил сөэлердиц байланысы санлықтан болган -фепил сөз дизбеклсрин дүзип кеде бермейди. Мысялы: Бизлер \шеу едик (С.
Салийев). Атадап туўгаи
алтау едик, өле-өле жетеў болдық
(Н. А. Баскаков т. 2).
Мысаллардагы үшеў едик, олтаў едик, жетеў болдық деген
сөз топарлары формасы жағынан жоқарыдагы санлықтан болған фейил сөз дизбеклерине уқсастай болып көринсе де, олар
еле саплықтан болган фейил сөз дизбегин дүзе алмайды. Себеби олар мәпили сөзлердин днзбегннеп
дүзилген фейпл сөз
-54
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дкзбеклери смес, ал бирипсп бирин бөлип алып қараўга бо.тмайтүғын ҳом олардын дизбеги тек бпр мәиилп сөздиц хызмет и н есай келет\ 1 ын лексикалық бирликтегн сөз дизбеклерп
ғана бола алады.
Гейпара фразеологиялық сөз дизбеклериниц составыкда да,
саплық пенем фейил сөздин дизбсгинен болған сөз топа-рлары
сшырасыўы мүмкин. Олар да сыртқы формасы жағынан санлықтан болғап фейил сөз дизбеклеринс усастай болып көринеди. Бирақ ондай сөз топарлары ла санлықтан болғап фейнл
сөз дизбегин дүзе алмайды. Себеби олар бурыннан усылай қолкплеспп кеткен турақлы сөз цизбеклерп болып табыладьг
хом мәнилнк жақтан тек гана бир мәниге барабар болып келеди. Оны мыиа төмендегп мысаллардап анық көриўге болады.
Мысалы: ...Ертсн мейли қолыиан бир келсе. еки қылсын (М.
Дәрибаев). Бир тислем напы қалып еди, опы еки шайнап бир
экитып. жуўырып келди Сейгжян (сонда). Екеўимнз мыц айтқан менен бир пул (Ө. Хожаниязов). Оиьш жоқ екенин сол к-?рада бплдик те, «алла бәрекелла» деп санға бир урдық
(М.
Дәркбаез). Жас маман өз қокигелигин
күте-күте ец изинде
екн көзн төрт болыпты (Ө. Айжанов)*. Адымыцды алты аштырмайды (Т. Қдйыпбергенов).
Б и р с ө з и ц еки шыгып б о л м а
Б ар ады дсп үмнт етпе,
Екд сөй л ем ей ди тилим

халыққа

м асқгра,

(А. Дабылов.)
Бир жаасймап

ҳәр

кергсиде

бойы нца.

(«Қырық қызх>.)

Берилген гәплердеги бир келсе, еки қылсын, еки шайиап
бир жутып, мыц айтқан менен, бир урдық, төрт болыпгы, алты
аштырмайды, еки шығып, еки сөйлемейди, бир жасайман деген
сез топарлары санлықтан болган фейил сөз дизбегин дүзип
тургаи жоқ, Сондай-ақ. оларды турақлы турде банланысып
келгеи сөзлерднн дизбегимем жөнсиз булап етип бөлип алып
қарауға да болмайды. Себеби олар қасындағы сөзлер менен
қосыла хәммеси бир мәнипи билдиретуғын турақлы фразеологиялық сөз дизбеклсри болып табылады. Мәселеи, жоқарыдагы
гәплердеги қолынан бир келсе еки қылсын, еки шайнап бир жутып, мық айпқан менен бир пул,
санға бир урдық, еки көзи
төрт болыпты, адымыцды алты аштырмайды, бир сөзиц еки
шығып, еки сойлсмейди тилим, бир жасаймак ҳәр көргенде бойыцды деген фразеологиялық сөз дизбеклери аямасын, өрли
ғурлы, тез жеп, тықламайды, өкиндик, шаршап^ы, тез услайды, жетеди, өтирик сөйлеп, өтирик айтпайман, қуўанаман деген мэиилерди билднрип кследи. Демек, буидай турақлы сөз^
55г
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дизбеғлериньн составьгпдағы саняық пеиен фейил сөзлердиц
байланысын өзлерииин улыўма дизбегинен айырып, буларформасы жағынан фейил сөз дизбегине бир қанша уқсас екен деп,
оларды санлықтан болған фейил сөз дизбегине киргизип қараўга болмайды.
Жоқарыда айтқанымыздай-ақ, саилық сөзлердин ҳәммеси
бирдей- фейил сезлер менен дизбеклесип, санлықтан болган фейил сөз дизбегин дузнп келе бермейди. Изсртленилген материалларга қарағанда, қарақалпақ тилинде көбинесе
жыйнақлаў
ҳәм топлаў санлықлардан басқа санлықлар (булардыи ишинде
осиресе соцғысыныц генпара жасалыўларында фейил сөзлер мснеи жупкерлесе дизбеклесип келнў пайытлары угиырасады) фейил сөзлер менеи жупксрлесе дизбсклесип, саплықтан
болған фейил сөз дизбеклерин дүзнп келе алады.
Қарақалпақ тилиндеги саплық сезлердин фейил
сөзлер
менен мәиплик жақтан байлаиыгып, саплықтан болған фейпл
сөз дизбеклерип дүзпп келиўи ҳәр түрли грамматикалық
қураллардын. жәрдеми арқалы
искс асады ҳәм багьгныцқы
компонент болып келетутын санлық сөзлер төмепдегидсй мәинли ацлатып келеди:
1. Атаў формасындагы самақ саплықлар
жеке турып-ақ
фсйил сөзлер менен мәннлик жақтап байланысын, ҳәрекеттиц
сапын билдирип, саплықтан болган фейил сөз дизбегин дүзе
алады. Бундай фейил сөз дизбегиндеги саиақ саилықлар өзи
байлапысып келген фейил сөздеп ацласылгаи
ис-ҳәрекеттигқ
ислениў муғдарын нақма-нақ көрсетеди. Мысалы:
Бир ҳаял
телеграфтын ағашын бнр урып, бир сөйлейди, еки урып, еки\
сөйлейди (М- Дәрибаев). Кун бир жаўса, терек еки жаўадьи\
Атын арық болса, бир шап, отыныц аз болса бир жсщ. (1{ара-1
қалпақ нақыл ҳәм мақаллары).
I
К ы зы м

дсГш п

Епдигисин

ҳор

ладаи

бстипсн
учы м

бир өптим,

езиц

бил.
(« М ә сп а т ш а » .)

2. Қатарлық санлықлар фейил сөзлер менен моиплик жақтян байланысып, санлықтан болғап фенил сөз дизбегин дүзип
келеди ҳәм ис-ҳәрекеттин псленгенлигиниц
қатар тәртибин
бнлдиреди. Мысалы: I. Ғарры биринши атқанда бесеўин, екинши атқанда, үшеўин» үшинши атқанда ушып баратыргаи бир^ўин сулайтты
(Ә. Шамуратов). Сарымбет
пеиен Шәмшет
қоиақ күтиўдиц буидай сән-салтанатып бирииши көрип атыр
(А. Әлийев).
2.

Ҳәм

Өмирбай,

ҳәм Айпара
колхозга.

Ьиринши кирди

(Ж- Айиурзасв.)
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Ғ ч биртши ойлап тапқан д ү н ь я я а ,
Радиоприемнигиц
жацалыьр

(

С. Нурымбетов.)

3. Санақ санлықлардық өз-ара жупласып айтыўыиан жасалган шамалық санлықлар
ҳәм оларға рет, сапар, мәрте
(мәртебе) жола (жолата) усағаи сөзлер қабатл«яса дизбеклеснп келип те, фсйил сөзлер менеи мәнплик жақтан жупкерлесе бапланысып, санлықтан болган фейил
сөз днзбеклерин
дүзип келеди.
Бундай жағдайда шамалық
санлық сөзлер
фейилдсн ақласылған ис-ҳәрекеттин, хал-жағдайдыц ислепиў
мугдарын шама меиен ямаса шеккилей көрсетеди. Мысалы:
Аэроплан бир-еки силкинди дс, туп-туўры күнди
нәзерлеп,
жердиц тапабын тартып, кем-ксмнен жоқары көтериле баслады (Н- Дәўқараев). Аэроплан каиалды еки-үш айланды да,
төмен '1 аслады (сонда). Бир-еки мэртебе тзкирарладым (Ә.
Шамуратов). Бул сапары жолбарыс
маған бир-еки қарады
(сонда). Мен күнде еки-үш барып, тексерип турдым (сонда).
Қыдырбай хатты бир-еки рет қайталап оқыды (Ж. СейтназаровБ Өгкси жылларда егилгеп жонышқалар ксмииде 3-4
рет орылып, хәр гектардан кеминде 70 центнерден 'беде алынды («Жас Ленинши» газетасы). Қанзада отырғап жерииде бнреки рет шақырды (А- Бскимбегов).
Параход бир-еки жола
бақырды (Н. Дәўқараев). ...Ерполат аттам аўдарып алып,.
ишке бес-алты тепти (М. Дәрибасв). Ғаррыныц қасында отырған Нуржан ғаррыныц сөзин қуўатлап: «Бармаў керек!»—деп
еки-үш сапар бақырды (сопда). Жумабай малақайын қолына
алып бир-еки мәртебе қьииқырды (К. Султаиов).
4. Рет, болып, сапар, мәрте (мәртебе), жола (жолата)
усағап сөзлср мепен қабатласа дизбеклссип келетуғып санақ
ямаса қатарлық санлықлар фейпл сөзлср менен монилик жақтан байланысып, санлықтан болған фейид сөз дизбеклерин
дүзип келеди. Бундай фейпл сөз дизбеклериниц составындагьг
санлық сөзлер ис-ҳәрекеттин есаплық ямаса ретлик муғдарын,.
оныц қэйталаныў санын анлатады. Мысалы: ...Төрт рет суўғарып, үш рет азықлаидырдық. Ол ҳәзир үш рет саўылады ҳәм
күнине 11—12 литрден сүт береди (Ж. Ссйтназаров). ТәжибаГг
ата күиине қойларып еки мәртебе суўғарады (сомда).
Тағы
изли-изинен
еки мәртебе окарқылдады (Ә.
Тожимуратов).
ВЛКСМ Орайлық Комитетиниц Пленумь: кеминде 6 айда бир
рет шақырылады («Жас Ленинши» газетасы).
14-сентябрьде
(1959-ж) Айға биришии рет советлик вымпел түсирилди («Жеткипшек» газетасы). Менлимурат аға қол шаршы салып жүриўди биринши рет үйретти (Т- Қайыпбергенов). Фронтқа биринши мәртебе келиўициз бе? (А. Оразов). Сырымбет бириниш
болып жазылды (А, Әлийев). Артық үйге екинши сипар кел&ч. Агамурат үнге отын алып кириў ушын үйден шыгып отын-
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'ханаға еки жояа барып келди. Ол 400 м дөнгслек маидапшапьт
еки жола айланып ө п и (3-қарақалпақ класы
ирифмстика.сыпан). Алпыс атлы отряд он-оянан
келди алты рет (А.
Дабылов).
5. «Есе» сөзи менен
қабатласа дизбекпссип
келетуғын
санақ, бөлшек қәм шамалық санлықлар фейнл сөзлер менеи
'мәнилик жактан байланысып, санлықтан
болғаа; фсйнл сөз
.дизбеклерин дузеди. Бундай фейил сөз дизбеклериндеги санлық сөзлср ис-ҳәрекеттид өсиў ямаса кемиў дәрежесин, муғ-,
дарын көрсетеди. Мысалы: Совет власты
жыллары ишинде
бпзин улкемизде санаат өндирисиниц көлеми 197 есе, шигитсиз
пахта ислсп шығарыў 118 есе артты («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Рабочнйлардан К. Хожамбергенов, А. Сул-|
тамуратов, С- Өтегенов ҳәм Оразбаевлар күнлнк нормаларып
1,5—2 есе орынлап жүр. («>1\ас Лекинши» газетасы). Ал, оныц
орнына 29508 литр сут саўып глып, миннетлсмеснн еки ярым1
ссе орынлады («Жеткпншек» газетасы). Ол дәслепки кунлерден баслап-ақ жер суўғарыўдыц күнлик тапсырмасын 1,5 есе
орынлап киятыр («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Алдыцғы бес жыллықларда мийўе жетистириў ҳәзиргиге қарағанда
2—8 есе артады (сонда). 58 ден 16 ны алыцыз, келип шыққан
саиды үил есе кемитиқиз, тазадаи пайда болған санды бес есе\
арттырыцыз (З-қарақалпақ класы арифметикасынан). Каналдыц суўы жаз айларьша қарағапда қыс айларында еки есе
кемийди (ойдап).
6. «Процент» сөзи мснен дизбеклесип келетуғын санақ ҳом
бөлшек санлықлар фейил сөзлср менен мәнилик жақтаи байланысып, санлықтап болгап фсйил сөз дизбеклерин
дүзеди.
Бундай фейил сөз дизбегнпиц составындагы
санлық пенен
«процент» сөзитшц қабатласа дизбеклесиўинсн болгап бағыныцқы компонеит бағындырыўшы компоненттеги нс-ҳәрекеттиц
ислениў муғдарын процент ссабы мепси нақма-нақ көрсетеди.1
Мысалы: Айлық нормамды 190—200 процент орынлап жүрмен'.
(Ө.. Хожапиязов). Епди қой шарўашылығыи өркенлетиў мәселесине келсек, оида бул 102,9 процент орынланды (сонда). Колхозлар бойынша тапсырма
1,4 процент> совхозлар бойыншн
7,5 процент орынланды («Совет Қарақаллақстапы» газетасы).
Нәтийжеде бригада өткен жылы пахта таярлаў плапын 124
рроцент орынлады (сонда). Шошқа өсириў 100 процент, таўық
осыраў 200 процеыт орынланды. (III. Қосбергепов). Олар тоғыз айлық өним ислеп шығарыў планын 103 процент орынлас^,
Vлыўма 25 тониа ақ майды артық жетистиреди («Жас Ленинпи» газетасы).
7. Уақытлық мәнини билдиретуғын жыл, ай, күн,, саат,
.чинут, секунд усаған атаўыш сөзлер меиен қабатласа дизбеклесип келетуғын санақ ҳсч шамалық санлықлар фейил сөзлер
^снен мәнилнк жақтан хҳлпсрлесе байланысып,
саилықтан болған фейил сет лп.-.бспгн дүзнп келеди. Бағьшдцгл'
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г<ы компоиснт сыпатын.ча келетуғьш санлықлар менен '(санақу- м шамалық санлықлар) ўақытлық мәнини билдпретуғып ата<'ьтш сөзлер фейил сезден анласылган ис-ҳәрексттин ўақытлық
м\тдарын бирде нақма-нақ билдпрсе, бирде шама менен билпипиүи мүмкии. Мысалы: Мен Репимбеттип хызмегин 4 жыл
ис геп, қарным қалықпады (Н. Дәўқарасв). Рузымбст әкени-ц
касьппа үш жыл' болдым (сопда). Төрткүлдеги
иптернатта
уШ жыл оқыдым (Т. Қайыпбергеиов). Ертенипе Сәлийма фермага барып, бир-еки күн иследи (К. Султапов). Еле Жәмийла бес йлты күн дәрьянын бойында сарғайтар (сонда). Мсниц еки көзим төрт болып, сени бес жыл күттим (Ө. Айжанов).
Қурбанбек төрс бир уйқыласа, қырық күн уйқылайды ексн
Н. Д. Баскағюв, Т. 2). Бул жерде төрт жыл оқыганльан
(Ө.
Хожаниязов)- Пассажир самолеты бирииши куни 7 саат ушты,
ал екпишп күпи 12 саат ушты■ Олардыц биреўи 3 күн иследи,
ал екнпшиси 4 күн иследи. Ушырасқаиға шекем бирипши адам
саатына 4 км ден жүре отырып, 2 саат жүрди, ал екппшиси
саагына 3 км ден жүре отырып, 3 'саат жүрдн (3-қарақалпақ
класы арпфметпкасыиап). Дорўазаыыц қапысып бир жыл төрт
ай соқтырды («Қырқ қыз»). ..Әбднкермм пнксн мспен 15 минут
сөйлести. Ол суўдыи астында 50 секунд турды (ойдан).
8.
Санақ ҳом шамалық
санлықлап кециеликти
өлшеў
мәнисинде қоллапылатуғын адым (қәдем), километр, шақырым усаган сөзлер менен қабатлаеа усланып, олар бир компонент сылатында өзинен сонгы фейил сөзлер менен мәнилик
жақтан байланысып, саплықтан болгаы фсйил сөз дизбеклершт
дүзеди. Багыиыпкы ғлмпонент сыпатыпда келетутын санақ.
хом шамалық са.члықлар мепен адым (қәдсм), километр. шощ
қырым у<. ган сөзлер Феймл оөзден ацласылған ис-ҳәрекеттиц
кецислик мугдарын билдиреди. Мысалы: Дәслепки Жәмийла
көрген жердсгп муздыц жарығы мықлы алты-жети адым аьиылыпты (К. Султанов). Аяғынан тик турған Жәмийланы қолтықлап, жигит
он-онбес адым бастырды (сонда).
Ол алга
қарай онлаған қәдем жүрип барды (Ж. Сейтназаров). Летчик
үш күнде 5970 км уипы (3-қарақалпақ класы арифметикасынан). Ол суўдыц ағысы жылжыгаи жаққа қарай бес-алты қәдем
жүрдц (ойдан). 2
2.

Д угап ан етил ди тас-тал к ян ,
К ө п ж е р д и агаып а с т ы н а н ,
Волгоградты ц

үстинсн

Үш жүз шсщырым асырыпты,
(А. Дабылов.)

Ҳақыйқатында да, биз жоқарыда сөз еткен процент, жыл,
ай, күн, саат, минут, секунд, адым (қәдем), километр, шакырым усағатқсөзлер санлық сөзлер менен фейил сөзлерди бирбирине бяиланыстырып, санлықтап болған фейил сөз дизбегии дүзнўде ү.ғ-.ен хызмет
атқарады. Себеби
ол сөзлерсия
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жянындагы саплық сөзлер өзлигинем фейил сөзге тиккелей
банланыса алмайды. Егерде санлық сөзлер оларсыз байла-]
иысқа тпскен жағдайда, онда олардын мәнилери өзгерин кете-|
ди. Мәселен, мына төмендеги гоплердеги
санлықтаи болган
фойил сөз днзбсклериннн байлаиысына сер салып көрейик:
1. Мен тенпз жағасына қарай он-онбес қәдем жүрип, ксйинме қарадым (ондаи),
2. Пассажир самолети биринши кунн 7 саат ушты, ал скинши күни
12 саат ушты (3-қарақалпақ класы
арифметикасынан).
3.
Ьригада май айынын плапын
105 процент орынла
(«Соиет Қарақалпақсзаны» газетасы).
Бул гәплердеги он-онбес кәдем жүрип, 7 саат уииы, 12
саат ушты, 105 процент орынлады дегеп сөзлердин дизбеклери
санлықтан болган фейил сөз днзбеклери болып табылады. Бирақ олардагы ои-онбес, 7, 12, 105 санлық сөзлсри усы гәпте өзлигинеп жүрип, ушты, срынланды деген фейил сөзлергс байланысып турғаи жоқ, ал қәдем, саат, процент деген сөзлердин,(
жәрдеми арқалы байлапысқа тусип тур. Егерде олар өзлигинен фейил сөзлер менеп тиккелей байланысса, онда басқа мәпилерди билдирип кетиўп мүмкин. Демек, жоқарыдағы қәдем,
саат, процент деген сө.злер саплық сөзлер менен фейил сөзлерди бир-бирипе байланыстырып, фейил сөз дизбегип дузиўде грамматикалық элемент сыпатыида хызмет атқарады.
Санлық сөзлер өзлерииин семантикасыиа қарай, фейилден
янласылған ис-ҳәрекёттин санып, муғдарын ямаса муғдарлық
шамасын көрсстип, өзи дизбсклесип келген сөзи мепеп бирге
пысықлаўышлық қатпаста қолланылады. Фейил сөз дизбегиипн
составындағы багынынқы
компонент
сыпатында кслетуғын санлық сөзлер синтаксислик хызметп жагынан гәпте көбинесе пысықлаўыш болып келедн. Мысалы: Бригада апрель
яйынып планып 117,3 процент орынлады («Совет Қарақалпақстаны» газетасы ).
Нотийжеде бригада өгкен жылы пахта таярлаў плапын
124 процент орынлады (сонда)- Қәдирбай бир—еки рст бпкырды (А. Бекимбетов). Бнзлер Мойпақта еки күн болдық (С.
Салийев). Агаш басыма кийип 3—4 жола ушып то көрдим (Аг
Оразов). Заводтьнт рабочийлары хор жибергенде 250 китаптан!
колхозға еки жола китаплар жиберди.. 1112 саныи қосылыўшы
;-гип 4 жола тәкирарлацлар (3-карақалпақ класы
арифметг,касыыап) Мурат Кекее пенен 10 минут сөйлести (ойдаь; .
4.
Бағьшыцқы комгтоненти алмасықтан (сораў алмасығ
кан) болған фейил се-з дизбеклери. Қарақалпақ тилиниц фактлерин изертлеп қарағаида, алмасық сөзлердии ишиндс тек
срраў алмасықлары ғака фейил сөзлер менеи мәнилик
ҳәм
.рамматикалық жақтан дизбеклесип, жупкерлесиў жолы " -'нен
байланысқан фепил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Сен
0
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лЛоскғадан қашан келдиқ? Жарьтс қалай өтти? Дем алыс күни
пе иследин?
Демек, гүлләп алмасық свзлер феЙ1:л сөзлер менен жуп.■еряесе байлапысып келе бермейаи. Себеби алмасық сөзлер■:ин бясқа т\рлери фсйил сөзлер мепен басқарыў жолы менен
байланысып келиўи мүмкин. Ал, слардын ишинде тек бир түри
-апа, ол да болса сораў алмасығы гана фенил сөзлер менен
'чупкерлеес банланысып. фейил сөз дизбегнп дүзип келе алады.
^ үл жағынап қарағанда, алмасық сөзлердин фейил сезлер ме}]('П баплапысып, жупкерлескеп фейпл сөз дизбеклерин дүзип
гели\п тилимпзде жүдә ықшамлы деўге болады. Қарақалпақ
-тлпнде сораў алмасыгы менен фейил сөзлердип өз-ара синтак, слпк байланысы жупкерлесе байланысатугып фейил сөз дизч.лсрнн дүзетугын болганлыктап, оларды кишигирим тараў
I ^гшгю өз алльша айырым бериўди мақул көрдик.
Бпрақ ҳәр түрли формаларда ямаса сеплик жалғаўлары
■■1л I өзгериске үшырайтугып сораў алмасықлары мепен (мык . ] ; кимди? нени? т. б.) фейил сөзлердин байлаиысы жуикерлебайланысқзп фейил сөздпзбемип дүзеалмайды. Моселеп, кими көрдиқ? деген сөз дизбепшле кимди дегеп сораў алмасыша қарап отырын, оны жепкерлесе байланысқан фейил сөз
,г беги деўге болмайды. Себебн сораў алмасығы фейил сөз бедептүбир ҳалында турып бири менеи бири орым тәртибипе қарай
л пкерлесе байлапысып тупгап жоқ, ал сеплик жалғаўынын
«юпмасы арқалы өз-ара басқарыў жолы менеп байланысып тур.
Соплықтан бундай сөз дпзбеклери басқарыла байланыскян
дил сөз дизбегғ деп қаралады, Демск, сораў алмасықларьщ тшинғе де тек тубио ҳалында түрган ҳом ҳеги кендяй
зи. к жалгаўларынын формалаоып қабыл етпегеп сораү аласықлары гапафсйил сөз бепеп жупкерлесе байлапысып келег А т, басқалары, сөзсиз, жупкерлесе байланысқап алмасықтан
болт-т. фейп'л сөз дизбеклепинин объектисине кирмейдп. Сог.аў гдмасықларынын фейил сәзлеп менеи орып тәртггбине
гтрат жупкеплесе байланысьгл келпўинин дурыслығып ямаса
тг]дурыслыгын олардын орныпа сөз қойыў арқалы да билид/
"мтмкги;. Себсби сораў алмасыгы фейил сөз бенеп жупкерлесе
бььл;!дысса, онын орнына қойылатугып сөз де жупкерлесе
г ;; шьысады Ал, сооаў алмасығы фейил сөз бепен басқарыла
Г
*ысса, онын орнына койылатүгын сөз де фейил сөз беи Г. сқарыла байланысады. Мысалы; I. Институтты қашан
; диқ? 2. Жолда сен кимди көрдиқ?
I - дппи гәптеги қашан питкердиқ фепил сөз дизбеги өз.•
-',щ торть-бине қарай жупкерлесе байлапысып тур. Егерин дегеп сораў алмасыктын орнына быйоьл деген рәўиш
п қойып айтсақ, ол сөз де фепил сөз беиен жупкерлесе
б
. гысады.
инши гәптеги кимди көрдиқ дсген фейил сөз дизбеги
пи мепеи басқарыў жоль; менеи байланысып тур. Егер61
www.ziyouz.com kutubxonasi

це кимди дегеи сораў алмасығынын орныпа жолдасымды де~
ген сөзди қоиып айтсақ, ол сөз де фейил сөз бепеи басқарыў'
жолы менен байлаиысады.
Б.

БАҒЫ НЬЩ ҚЫ

КОМПОНЕНТИ

АТАУЫ Ш ЛАРДАН

ЯМАСА

ҚОЛЛАНЫ ЛАТУҒЫ Н
СӨЗ

СЕПЛИК

Ж АЛҒАУЛАРЫ НДАҒЫ

АТАУЫ Ш ЛЫ Қ

СӨЗЛЕРДЕН

ХЫ ЗМ ЕТТЕ

БОЛЕАП

ФЕИИЛ

ДИ ЗБЕКЛЕРИ

Қарақалпақ
тилинин фактлерин изертлеп қарағаида».
атаўыш ҳәм атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөздер фейил сөзлер мепеп белгили бир гра.мматикалық формалардын —;
сеплик жалғаўларыпыц жәрдеми менен сиптаксислик байланысқа тусип, фейил сөз дизбеклерин
дүзип келеди. Бундай ;
фейыл сөз дизбеклериндеги сөзлердин арасындағы байлзмыс/
басқарыў жолы менеп иске асады. Атаўыш ямаса атаўышлық
хызметте қолланылатуғьш сөзлерди фсйил сөзлердин ссплпк I
жалгаўлары арқалы басқарып, фейил сөз дизбеклерии дүзип,
келпўи тилимизде жүда акткж қолланылады Атаўыш сөзлерди
сеплик жалғаўлары арқалы басқаратуғып фейил сөз дизбеоерн-1
нин еоставыпдағы бағыпыцқы компопент .өзинен соцғы багынлырыўшы компонентке мәпилик хәм формалық
жақта.н ғп-|
резли болып, оған бағыпа байланысады. Ол горезлплпк ҳәм бағынынқылық белги опын (бағыиыцқы компонепттин) белгили
бир грамматикалық формаға ийе болыўы менеи ямаса белгили бир жалгаўда турыўы арқалы характерлепедн
Атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөздиц айырымлары фейил сөзлер менен табыс сеплигишш аффикслери аркалы байланысқа түсип, фейил сөз дизбеклепип
лүзип келсе, гейпара атаўыш
ямаса атаўышлық хызметтш и:
сөзлер кенислик қатнасты
билдиретугын сеплнклепднн, дәл
айтқаида барыс, шығыс ҳәм орын сеплнклерииин а^фикслефи
арқалы өз-ара мәнильж ҳәм формалық жақтан байлапысып*
фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы:21
1.

Т с ц и з д е н у ш қ а н г а з көлинды
Ү с т и р т к и й и к л е р и шөлиқди

жайлар,
жайлар.

(И. Юсупов.)
2. Ксше усы фермаға «елдим (Ж. Сейтназаров). 3. Батыстан булт көтерилип киятыр (Т. Қайыпбергенов). Көшкенде
көлик тиймеген қонғанда минип отырады (Қарақалпақ иақыл
ҳәм мақаллары).
Бпримшн еки қатар қосықтағы көл, шөл сөзлери жай*
лар деген ҳәрекетти билдиретуғын фейил сөзи меиен табыс
еплнгишщ -ди аффикси арқалы синтаксислик байланысқа түси1Г, басқарыў жолы менен байлаиысқан феймл сөз дизбегин
дүзеди. Ҳақыйқагында да, жайлар дегон аўыспалы фейил сө*
:-2
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зп көл, шөл аеген атлық сөзлерден табыс ссплнгппиц формасын цабыл стиўдн талап етип тур. Бупда «көлиқди, шөлиқдиъ
аеген атлық сөзлер соцғы жайлар деген хәрекетты билдиретугын аўыспалы фейил сөзге монилик
жақтан ғәрезли болып
■байланысқан. Демек со(..гы жайлар дегеи аўыспалы фейилдцц
1 с-ҳәрекети квлиқди, шөлиқди деген туўра объектиге қаратылған. Ал, багынынқы компонент сыпатында келген көлин(Ш, швлиқди сөзлерн өзлериниц лсксикалық мәнилерине қарай
багындырыүшы компопент сыпатындагы жайлар дсгсп фейил
гөздин ис-ҳорекетинии объектлнк орнын бнлдирип тур.
Бкиниш гәптеги ферма деген атлық сөзи келдим деген фенил сөз бепен барыс сеплипшпи-ғп формасы арқалы байла;ыеып. басқарыў жолы менен байаанысқан фейил сөз дпзбегин
дудеди. Бул фейил сөз дизбсгиндеги келдым деген аўыспасыз
Фейил сөз фепма дегеп атлық сөздин барыс сеплигинде туры'"ын талап етип тур. Дексыкалық мониснне қарай фермаға детен аглық сөз ис-ҳәрекеттип ен кейинги тамамланған жерин
ямаса аяклаиыү ориып билдиреди.
Ушипши гонтеги батыпан деген атлық
сөзи көтерилип
киятыр дегеп фенил сөз бснен шыгыс сеплигининДан аффикси арқалы момилик ҳәм формалық жақтап байланысып, баскарыу жолы менен байланысқап
фейг.-л сөз дизбсгин дүзеди.
Дәлитленип отырган фсйил сөз дизбсгиндеги көтерилип киятыр дегсн фей.чл сөз—аўыспасыз фейил. Ол (аўыспасыз фейил)
батыс дегеп атлык сөздни шыгыс сеплигинде турыеын талап
ети'п тур. Сонлықтан да көгерилип киятыр дсгеп фейил сөз бағыидырыўшы компонент болады да, ал батыстан дегеп атлық
оөз соцғы фейил сөзге гәрезли болып, бағынынқы компонент
боладг!.
Лексыкалық мәниси жағынан бағыныцқы компопент сыгатындағы батыстан деген атлық сөз ис-ҳәрекеттиц шығыў
орпын билдирети.
ртинши голтеги қонғанда дсген
атаўышлық хызметте
1 олгнылып туркан сөз (келбетлик
фейил) минип отырады
деге ))сйнл сөз бенеи мәпилг.ж ҳәм формалық жақтан байлапыс! , басқарыў жолы менеп байланыеқан фенил сөз дизбегин
дүзс и. Бул еки мәнили сөздиц арасындағы
байлаиыс орын
сепл
нин-дп аффиксг? арқалы иске
асқан. Себеби минип
отыро ы дегеп аўыспасыз фейил қонғанда деген атаўышлық
• еги келбетлик фейил сөздин орын сеплигинде турыўын
тал'Д1п тур. Мәниси жағыпан қонганда дегем опын сепл!ггI.
ргап атаўышдық хызметтсги келбетлнк фейил сөз ба'ып
[ўшы компонент сыпатындагы аўыспасыз фейилден ацас
н ис-ҳорскеттиц ўақтын бплднредп.
рыдагы дәлилленген
фактлерден қысқаша төменI'1’ : жуўмақ келип шыгаты: қарақалпақ т*-линдеги бир то?■ ' • пил.тертгм) тзбыс сспл*:! П![дсги атаў.Ц!1 ямаса атаўышгз
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льщ хызметте қолланылатуғын сөзлерди (туўра объектини-) I
басқарып келпўи, ал екииши топар фейнллердии барыс. шығыс, I
орын сепликлермпдеги кенислик ҳәм объектлик мәниде қолла-I
нылатуғын атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди|
басқарып келггўи олардын (фейил сөзлердин) лексикалық мә-1
нилерине байланыслы болады. Мине, сонын ушын да тилимиз-1
деги гүлләп фейиллердин аўыспалы ҳәм аўыспасыз болып еки|
топарға бөлиниўи олардын морфологиялық көрсеткишлерике!
тийкарланып бөлдпбейди, ал лексикалық мәнилерине тийкар-1
ланып бөлинеди (54, 333-бет).
I
Қарақалпақ тилинде аўыспалы фейиллср мәнилерине қа-1
рай көбинесе туўра объектини ямаса табыс сеплгғгиниц аффик-1
син қабыл еткен атаўыш ҳәм атаўышлық хызметте қолланыла-1
туғын сөзлерди талап етип, басқарып келеди. Мысалы: аўқат-1
ты ишиў, келгенди күтиў» атты байлаў, билмегенин үйоетиў, I
китапты оқыў, ағашты жарыў, баласын емлеў, ата-анасын тәр- 1
биялаў, күтиўди ойлаў, күшин жыйнаў, пахтаны суўғарыўды ]|
тамамлаў, хызметкерлерди жыйнаў. пахтаны териў, пишендпщ
гүдшеклеў* аўқатты асыў, үйди сыпырыў, сүўрет салыўды үй-1
рениў, кирди, жиўыў, птынды шабыў, ағашты
кесиў, малын\
суўғарыў, отынды усақлаў, музды ойыў, инисин ойнатыў, ора-\
малын былғаў ҳом т. б.
Ал, аўыспасыз фейиллер көбинесе
қыя объектшғи я-маса |
барыс, шығыс, орын сепликлериниц аффикслерин қабыл егетуғыи атаўыш ҳәм атаўышлық хызметтеги сөзлерди талап
етип, басқарып келеди- Мысалы:
|
а) барыс сеплипгндеги сөзлерди
талап етип келиўине: 1
ағаища өрмелеў, келбетине қуўаныў, бармағанға өкпелеў, атқа миниў, барыўға ьщласланыў, суўға июмылыў, мектепке ба- \
рыў, жығылғанға күлиў, жарысыўға келиў, ақға шығыў, аў- I
қатқа тойыў ҳәм т. б.
б) шығыс сеплигиндеги сөзлерди
талап етип кслиўинег
көпирден өтиў, мектептсн келиў, жаманнан қашыў, қаладан
цайтыў, шаршағанлықтан жатыў, аттан түсиў , кеткеннен келмеў, салмадан
атлаў, жуўырыўдан
озыў, оқығапнан уғыў
ҳәм т. б.
в) орын сеплигиндеги сөзлерди талап етип келиўине: үйде отырыў, Ташкентте ушырасыў, Москвада оқыў, барғанында таныса алмаў, кетеринде барыў, жарысқанда озып шығыў, аўылда турыў, суўғарыўда қолланыў ҳәм т. б.
Багындырыўшы ,компонент сыпаты-нда келетугын фейил
сөзлер (аўыспалы ҳәм аўыспасыз фейиллер) сеплик жалгаўларындагы атаўыш ямаса атаўышлық
хызметте қолланылатугын сөзлер менен мэнилик ҳәм формалық жақтан байланысып келгенде, олар тийкар ҳәм дөреыди түбир формасында»
келбетлик фейил, ҳал фейил ҳәм ҳәрекет аты фейил формала64
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шда, сондай-ақ барлық мейил, дәреже формаларында да қолР иЫЛ’а береди. Фейил сөзлер атаўыш ямаса атаўышлық хыз^егге қолланылатуғын сөзлер менен дара, қоспа ҳәм сосгавпы фейил формасында турып та байланысып,
оларды еркин
басқара алады.
Солай етип, тилимиздеги табыс, барыс, шығыс ҳәм орын

зкалғаўлы агаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын
сөзлер өзлериниц лексикалық
мәнилерине қарай аўыспальс
ямаса аўыспасыз фейил сөзлер менен тыгыз байланысып, фе}п:л сөз дизбеклерин дүзнп келеди. Бундай фейил сөз дизбеклериндеги табыс, барыс, шығыс, орын жалғаўлы атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлер мәнисине қарай фсйил сөзге бағынып, бағыныцқы компонент болып келеди де, ал табыс, барыс, шығыс,
орын жалғаўлы сөзлерди талап етип, басқарып келетуғыи
аўыспалы ямаса аўыспасыа
фейил сөзлер бағындырыўшы компонент болып келеди.
Фснил сөз дизбеклериндеги бағынынқы компонейт болыи
келетуғын атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғыи
сөзлердии ҳәр түрли грамматикалық формаларда—табыс, барыс, шыгыс, орын жалгаўларыпда келип, өзлериннц горезли
болган фейил сөзлери менен
мәнилик жақтан байланысып.
фейил сөз дизбеклерин дүзнп келиўлерпие байланыслы, оларды, тнйкарынан, төртке бөлип қараймыз: 1) багынынқы компоненти табыс жалғаўлы атаўышлардан
ямаса атаўышлық
хызметте қолланылатуғын сөзлердеп болган фейил сөз дизбеклери; 2) бағыиыцқы комионенти барыс жалғаўлы атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметтс қолланылатугып сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери; 3) бағыпыцқы ко.мпоненти шыгыс жалғаўлы атаүышлардан ямаса атаүышлық хызметте колланылатуғын сөзлсрден болған фейил сөз дизбеклери; 4) бағыныцқы компоненти
орын жалғаўлы атаўышлардап ямаса
агаўышлық хызметте қоллапылатуғын сөзлерден болған фейил
сөз дизбеклери.
1.
Бағыньщқы компоненти табыс жалғаўлы атаўышлардан
ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған
фейил сөз дизбеклери.
Табыс сеплигиниц жалғаўлары атаўыш ямаса атаўышлық
хызметте қолланылатугын сөзлер мснен фейил сөзлерди бирбирине байланыстырып, фейил сөз дизбегин дүзиўде тнлимизДе бир қанша актив қолланылатуғын граммагикалық форма■чардын бири болып табылады.
Ҳәзирги қарақалпақ тилииде
'ғабыс сеплигинин
грамматикалық (морфологиялық) көрсетДшлери -ды /-ди, -ты/ -ти, ны/ -ни, -н болып олар арқалы атаў]ш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлер фейил
с©злер менен мәнилик жақтан дизбеклеснп, басқарыў жолы
®—107
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мспеи байлаттысқан фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди. Бундай фейил сөз дизбеклсри
табыс жалғаўлы сөз + фейил сөз
түриндеги модель бойынша дүзтгледи. Мысалы: Ленин бизиқ
Коммунистлик пиртиямызды дүзди ҳом шынықтырды («Совст
Қарақалпақстаны» газетасы). Ҳаял-қызлар арасында тек Ай 1
и агулди таныдым (К. Султапов). Жигит буны ақламады (Т.
Қайыпбергенов). Профессор қолындағы киши саатынын биўын шеишп алды (А. Оразов). Бул қалай айна екеп деп, шер.шннтгн қолынан айнаны алып, жазыўын оқып көреди («Қарақалпақ халық ертеклери»)- Алманы ийискетип, қызды саўалтады (сонда). ...Қөп қуралдыц ишинен батырлерға ылайықлысын сайлап алды (сонда). Көпшилик оныц айтқанын қылып^
аттьтц үстине қатьгрып турып
тацады (соида). Тақыяны қыз-|
; ар көрип отыр (С. Хожаниязов).
,
Дацқлы партиямыз баслайды бизди,
Сззсиз арнатамыз коммунизмди.
(Ж . Аймурзаев.)

Муз жарғыш үстинде Лспии байрағы,
Жср жолдасы ксқ әлемди жаалади.
(Т. Жумажуратов.)

/

I

Бирақ ҳәр қандай табыс сеплигикиц формасын қабыл етү
ксн атаўьтш сөзлер менен фейил сөзлердиц байланысы бәрқулла фейил сөз дизбегин дүзип келе бермейди. Бундай фактлер
көбинссе фразеологтғялық сөз дизбеклериниц составында ушырасады. Фразеологиялық сөз дизбегинин составындагы табыс
жалгаўлы атаўыш сөзлер менен фейил сөзлердиц дизбеги сыглқы формасы жағынан басқарыў жолы менен байланысқа;!
фейил сөз дизбеклериндсй болып көринеди. Бтғрақ бундай сөзлердин байлаттысы фейил сөз дкзбегин дүзе алмайды. Себеби)
ондагы сөзлер өзлеришгц дәслепки материаллық мәнилеринеп
анырыльтп, қәммеси
бир мәнини гцлатып келеди. Мысалы:]
көзицди алартпа, көзди ашып жумғанша, тисин қайрап жущ
ийнени жипке дизбе, үницди шығарма, жумған аўзын ашпады!
қулағыцды кессе билмейсец, мурнын аспанға көтерди, мойньиА
ишине тартты, отын алалмай қалды, шашбаўын көтерди, алЛ
жипти кесисти ҳәм т. б.
|
Атаўыш сөзлердиц сеплик жалғаўларът арқалы фейил сөз^
лер менсн синтаксислик байлаиысқа түсиўи-бул ертеден кия^
тырған қубылыс. Себебтг сеплеў системасы бул тилдиц грам,|
матикалық қурылысыныц ец әнйемги элементлериниц негизгм!
лерштиц бири больтп табылады (72,94). Сеплеў снстемасыньм!
тийкары түркий тиллериниц
ец дәслепки
раўажлаиыў бас*
қшнларыида-ақ пайда больтп (72,94), олартьщ бир қанша
липлсскеи формалары түркий тиллернпиц ец онйемги ескерт
66
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1)Ц1че*»л;дс (биэин эргшшға деьйн V]—VIII әагрлсрде) кғри,1 баслады (73,45). Бирақ түркий тиллернннқ ссплеў сисгсмаҳеш қандай өзгериссиз қалғаи жоқ. Оган түркий тиллерн( т тарийхый жазыү естеликлери толыгы менен долил бола’’ үтлдин буннан былай раўажланыўы нәтийжесинде сепдьж-ердш! морфологиялық көрсегкишлсринде де бир дапша езгепислер болды (72,94). Мәселеп, түркий халықларыпыи әййемги жазыў естеликлериииц
грамматикасын изертлеген бмр
капша жумысларда табыс сеплнгинин -ны, -ни -н формальры
мспен бир қатардз,
-ьвғ, -иг, -ғ, -г (айырым
жағдайларда
-уғ» -үг) формала.рыньщ бар екенлиги
илимнй жактаи фактлер менеи дәлилленеди (74,44 45; 68, 107 108; 75.25 26; 76,
14—15). Усы бурынғы табыс' сеплигикин формаларынан -кы,
-ни, -н формалары қарақалпақ
тилинде де бар хәм олар хәзирги ўақытта
сөзлердиц кейнине бир қанша актив жалғанатугын аффикелердин бнри болып табылады. Ал, -ығ, -?*г,
VII-ғ, т (айырым жағдапларда уғ, үг) формалары ҳәзкрги
«/
цытта қарақалпақ тилинде қоллаиыл.майды.
.
Табък сеплигипин -иы, -ни, -и хэм -ығ, -нг, -ғ, -г, (айырым
жагдайларда -уғ, -үг) формаларын қабыл етксн атаўыш сөзлердни фепил сөзлср менен
мэнилик ҳәм формалық жақтан
оизбеклеси-п, басқарыў жолы менен байланысқан фепил свз
дизбеклерин дүзип келиўи түркий халықларынын әйпемги жазыў естеликлерипде көплеп ушырасады. Мысалы:
а)
-ны, -ни, -н формалы атаўышлардыц фейил сөзлер мексн бамланысып келиўине; Бизни зр'клиг адыртоь. Яегинимии,
тымын көртим (77, 107). Иниси эчисин билмэз эрти, оғлы ка*
к/хн билжэз зрти (75,25).
Бунда бизни, йегинимин, агымын, эчисин, кацын дегеп табыс сеплигиндегн атаўышлар адырты, көртим., билмэз
ърти
деген фснил сөзлер менеп мэнплик ҳәм фор.малық жақтан балланысып, фепил сғз дизбсгин дүзип тур.
ц б) -ыг, -иг, -ғ. -г (гейде -уг, -үг) формалы атауышлардыц
фейил сөзлер мснен байланысып
келиўине; Барсығ, көкмегиг
олурмедим (77,106). Төрт булундацы будунығ көп алмыш...
Ьашлығыг йүкүнтүрмиш (75,25)..
Бернлгеи мысаллардағы барсығ, көкмегиг, бубунығ, башлығығ дегсн табыс сеплнгиник формасын қабыл еткен атаўыш
с< -ЛСР алтүрмедим, алмыш, йүкүнтүрмиш *дегсн фейил сөзлер
менен мәнилик хәм грамматикалық жақтан байланысып, фспил
ўсз днзбеклерин дүзип тур.
Демск, түркий халықлгрыиыц әййемги жазыў естеликлериндеги бул факттер ягный табыс сеплигннин формасы арқалы
зтауьпц сөз бенен фейил сөздиц мәнилик жақтаи байланысь-м
феиил сөз днзбегин дүзип келиўи ертеден киятырған қубылыс
Щенлнгинен дәрек береди.
^ Қарақалпақ тилниин фактлерин изертлеп қардганла, таЬ!с сеплипгниц аффиксик қабыл ететугын ягзўыш ямаса атя
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1
ўышлық хызмегге қолланылатуғын сөзлер көбинесе аўыспальг I
фейиллер мепен байлапысып келеди. Ал, туўра объектини басқа- I
рып келетуғын аўыспалы фейиллер тилимизде көбинесе мәни- I
лик жақтан адамлардыц конкрет өндирислик мийнет етиў ис- (
лерине яки қәр түрли ис-ҳәрекетлерине байланыслы қолланы- I
лады (78,45; 69,72)*
I
Басқа түркий тиллери сыяқлы, қарақалпақ тилинде де ||
аўыспалы ҳәм аўыспасыз фейиллерди бир-биринен айыратуғын ||
арпаўлы грамматикалық форма жоқ. Сонлықтан оларды бир- I
биринеи айыратуғын тийкарғы критериялардын бири—олардыц I
лексикалық мәаилери. Ал, айырым жағдайларда А. Ғ. Ғуламов I
айтқаиьшдай-ақ, аффиксация усылы арқалы да
(сөз жасаў I
усылы арқалы да) оларды бир-биринеп айырыў мүмкип.
|1
Тилимизде аўыспалы фейиллер лексикалық
мәнилерине I
қарай көбинесе туўра объектини яғный табыс сеплигиндеги I
сөзлсрди талап етнп келеди, ал аўыспасыз фейиллер туўра I
объектини талап етип келмейди. Моселен, 1. Ызылдаған самал I
қолды қалтыратып, бетти тоқдырды (Ө. Айжаиов). 2. Екеўи 1
қайтадап шанаға минди (К. Султанов) деген еки гәптеги аўыс- I
палы ҳэм аўыспасыз фейиллердиц мәнилерине сер салып кө- I
рейик. Биринши гәптеги қалтыратып, тоқдырды деген фейил I
сөзлер сыртқьг формасы жағынан аўыспалы ма ямаса аўыспа- I
сыз ба, әлбетте, билиў қыйын. Бирақ мәнилик жақтан қалты- I
ратып, тоқдырды деген фейил сөзлери қолды, бетти деген I
табыс сеплигиндеги сөзлерди талап етип тур. Демек, олардын I
лексикалық мәнилерине итибар берип қарағанда, қалтыратып, I
тоқдырды деген фейил сөзлер аўыспалы фсйиллер болып есап- I
ланады.
I
Ал, екинши гоптеги минди деген фейил сөздиц сыртқы I
формасы жағынан тоқдырды фейил сөзинен аиырмашылы- I
ғы жоқ. Бирақ усы жағына қарай отырып, минди фейил сөзин I
тоқдырды фейил сөзиндей аўыспалы фейил деп қараўға бол- I
майды. Себеби минди фейил сөзи туўра объектти ямаса табыс I
сеплигиндеги атаўыш сөзди талаи етип турған жоқ, ал, кери- I
синше қыя объектини ямаса шанага деген барыс сеплигиндеги I
атаўыш сөзди талап етип тур Демек, бул
жағынан қараған-1
да, минди деген фейил сөз аўыспасыз фейил болып табылады. I
Қарақалпақ тилннде аўыспалы ҳәм аўыспасыз фейиллер-1
диц өзине тән лексикалық мәнилери пүткиллей өзгериссиз қа-1
лып қойм-айды. Себеби фейил дәрежелеринин аффикслерк (суф-ш
фикслери) оларға қосылыў арқалы аўыспалы фейиллср аўыс-|
пасыз фейиллерге, ал аўыспасыз фейиллер аўыспалы фейил-1
лерге өтеди. Мәселен, шомылды деген аўыспасыз фейил менен!
оқы деген аўыспалы фейилди гәп ишинде келтирип, аўыспасыз|
фейилди аўыспалы фейилге, ал аўыспалы фейилди аўыспасыз!
фейилге айландырып, олардьщ арасындағы парықты абайлаН!
к&рейик- Мысалы: Қуўат суўға шомылды. Бул гәпте шомылдщ
фейил сөзи аўыспасыз фейилден анласылған ис-ҳәрекеттиц
■58
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^иси туўра объектиге қаратылмай, қыя объектиге қаратылгагт.
рүерде усы шомылды дегеи аўыспасыз фейилге өзгелик дәрел<е жасаушы-дбф суффиксин қосып айтсақ, онда ол аўысласыз фейилден аўыспалы фейилге өтеди. Мысалы: Анасы
қуўатты шомылдырды. Бул гәпте шомылдырды деген фейчл
сез— аўыспалы фейил. Себеби
оныц мәниси туўра объектиге
лғный табыс сеплигиндеги Қуўатты деген атлық сөзге қара■тылган. Сондай-ақ, сен китатгты оқы деген гәптеги оцы фейил
сөзи—аўыспалы
фейил. Себеби оньщ мәниси де тиккелей
туўра объектиге қаратылған Егерде усы оқы деген аўыспалы
фейил сөзге өзгелик дәреже жасаўшы—т суффиксин
қосып
яйтсақ, онда ол аўыспалы фейилден аўыспасыз фейтглге өтедиМысалы: Сен оқыўшыға оқыт. Бул гәпте оқыт деген фейил сөз
—аўысяасыз фейил. Себеби онын мәниси туўра объектиге қаратылмай, ал қыя объектиге яғный оқыўшыға деген
барыс
сеплигиндеги атлық созге қаратылып тур.
Демек, фейиллер мәнилик жақтан аўыспалы ҳом аўыспасыз фейиллер деп үлкен
еюг топарға бөлинип қаралса да,
оларға фейилдин дәреже жасаўшы
суффикслери қосылыўы
арқалы биреўиниц екиншисине өтетуғынлығын нәзерде туты\ымыз
тийис.
•/
М. Б. Балақаев қазақ тили материаллары негизииде гейпара аўыспалы ямаса аўыспасыз фейиллерди
еки тәрепине
де тендей қоллана бериўге болатуғынлығын дурыс ҳәм орыилы жазады (80,64). Бул қубылыс өзбек тилинде де ушырасады. Оны А. Ғ. Ғуламов ҳәм А. А. Кокляиоьалар өз мийнетлсринде конкрег фактлер мснен анализлеп көрсетеди (79,55 —
56; 78,94-99).
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде айырьтм аўыспалы фейкллер
табыс сеплигиндеги атаўыш сөзлерди басқарып келиў меиен
бирге, барыс, орын, шығыс сепликлеркндеги атаўыш сөзлерди
де қоса басқарып келеди. Мысалы:
1. Қаракөл деген көлди малға толгырды.
(«Алпамыс» )

келди
толтырды (аўыспалы фейил)
малга
2. Мен инимди Назарханда көрди.н.
инимди

көрдим (аўыспаль; фейнл'
Назарханда
3. Көллерден малларын жыйнап, жолга түсти.
(< А лпамыс».)

коллеоден
жыинап (аўыспалы фейил)
малларын
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Аўыспалы фсйиллсрдегй жоцгрыдагы биз агап өткен геппара өзгсшеликлср аўыспасыз
фейиллерде де ушырасады.
Аўыспасыз фейиллер езлерилин лексикалыц мәлилсрине карай, тийкарынан, қыя объектидеги сөзлерди талап етип келед 1 г, солар менсн мәнилик байланысқа туседи, ал табыс сеп. лигиндеги сөзлерди (туўра объектини) талап етип келмейди.1"
Бирақ будан аўыспасыз фейиллер туўра объектидеги сөзлер!
мспен ҳеш қандай мәнилик байланысқа түспейди деген бнр
жақлама жуўмақ шықпаўы тийис. Өйткени қарақалпақ
линдеги айырым аўыспасыз фейиллер қыя объектидеги
лерди талап етип келиўи’ менен бирге, гейде туўра объекгидеги сезлер менен де мәнилик жацтан байланысып келеди. Мысалы: 1. Жүр—аўыспасыз фейил; үйге жүр, қалаға жүр,
д.г
табыс сеплигнндеги сөзлер менен де байланысып келеди: Бпзлер еки саатта 30 км жолды жүрдик. Ол пешканы жүрди. 2.
Қара—аўысиасыз фейил: үйгё қара, үкеце қара, егинге қара
қәм т. б. Ол гейде табыс сеплигиндеги сөзлерди де басқарып келеди: қалтацды қара, портфелЩди қара ҳәм т. б.
Қарақалпақ тилинде туўра объектлик монини тек табыс
пепл1 ггинип аффикслери ғана бнлдиреди, ал басқа граммати*
калық формалардағы сөзлер ҳеш ўақытта туўра объектлнк
л-әнини билдире алмайдй деп үзил-кссил жуўмак шығарыўга
болмайды- Себсби туўра объектлик
мәииде гсйпара барыс,
шығыс сеплик формасындағы ҳәм тиркеўишлер менен келген
сезлер де қолланылады. Бундай қубылыслар тек қарақалпақ
тилинс ғана тән емес,
ал езбек,
қазак 'пгллеркне де тәп
(79,55; 69,72).
Туўра объектиниц хызмстин гейпара барыс сеплигиндеги
сөзлер атқарып келеди. Бирақ мәнилнк жақтан азда болса бирбиринен парқы болады. Төмендепг мысалларды бирин-бирине
салыстырып көрин: 1. Биз отпускамызды Ташкентте өткериўге уйғардық—Биз отнускамызды Ташкентте өткериўди уйғардық. 2. Үйрекке гөзледи, үйректи гөзледи. Атқа минди—атты
минди.
Жоқарыдағыдай жағдайларда фейил сөз барыс сеплнгиндеги
сөзди басқарып келсе, онда ҳәрекеттии обьектиге бағдарлаиғанлығын көрсетеди де, ал фейил сөз табыс сеплигинлеги сөзди басқарып келсе, онда ҳәрексттин иәтийжесин көрсетеди.
Туўра объектшшн хызмегин шыгыс сеплигиндепг сөзлер
атқарғапда, ис-ҳәрекет объектинин нүтин өзипе емес, ал бс Iгили бир бөлегин көрсетип турады. Бундай жағдайларда шыш с сеплиъ формасыпдагы сөзлерлн табыс сеплигинпи граммагикалық формасы мепен алмастырып ангыГта да боладьк
1Лығыс сеплик формасын қабыл еткен сөзлердин туўра объекглик мәниде қолланылып турғанлыгын оны басқарып турган
я\ыспалы фейил арқалы билемиз. Мысалы: 1. Сонлықтаи бнр
-ек-и күллен бери тоқсан толганып, отыз ойлапып танқан сөз70
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перинен баслады (Ж. Аймурзаев). Малды
ушын жаннан қый (нақыл).

жыйсац, қойдан

2. Қслешектиц азығы,
Майы менен гуриши бар,
Нобай етип солардац
Шаққан алып келақлер.
(VҚырққыз».)

Берилген мысаллардағы шығыс сеплигиғтде қолламылын
турган сөзлерди табыс сеплик
формасы меғген алмастырып
айтьғўға боладьг. Оидай жағдайларда ҳәреғ<ет объектиниц пүУин әзине қаратьғлғаплығын көрсетеди.
Демек, бағындьфыўшы ғчомпоненти аўьғспалғл фейиллердеи болған сөз дизбегиндеги шьгғыс сеплғгк формасын қабыл
етип келген сөзлерди табыс сеплик формасына алмастырып
айтқан менен, гәптиц ульғўма мәииси өзгермейди. Бул жағдай
баслады, жый, алып келицлер дегеи аўыспалы
фейиллердин
манксғгпе тиккелей байланыелы. Өйгкеии баслады, жь:й, алып
келицлер деген фейил сөзлср өзлеринин лексикальгқ мәнилерине қарай объектлик сөзлерди талап ететугығғ аўьғспалғ>ғ фейпллер болған менен, мәниси
жағынап объектипғгц орнына
қолланыльғп келетуғын шьғғғ>ғс сеплцк формасьғнцағы сөзлер
менен де байланысғлп, олардьғ басқарып ғ<елигғ тур.
Гейпара тиркеўишлер меиен дизбеклесигғ
келетуғьпғ атаўьғш сөзлер аўыспальғ фейиллер меиен мәнилик жақтап байлағғысқағғда, олар туўра объектиниц ориыиа қслланылады.
Ондай жағдайларда туўра объектлик мәниде қолланылатуғын
атаўыш сөз бенен тиркеўишлердин мәниси табьғс сегғлик формасындағы сөздиц мэнисине тен болады.
Ҳақыйқатында да, тиркеўишлер өзлертғиц хызметлери
жагғ>шан ссплкк аффикслерине бир қанша жақын келеди. Бирақ гез келген тиркеўғгшлердин хызмегин сеилик аффикслериниц хызмети ме1 ген алмастыра бериўге болмайды. Сеплик аффикслери мспен берилгеи грамматикалық мәиғг көмекши сөзлер арқалы (тиркеўиғнлер грқалы) берғглетугьғн грамматикалық мәннге тен келсе гана, олгрды бир-бирине алмастырығғ
яйгыўга болады (81,68)- Бундай жағдайларда гәпте сеплнк
аффикслерғг қапдай хғ>ғзмет атқарса, тиркеўишлер де сол хьғзмегте қоллапылып келеди.
Қарақалпақ тилинде ҳаққында, туўралы жөпинде тпркеС шлери (Бтл тиркеўишлер көбипссс қыя толғлқлаўыш хызметгще қолланылады) гендс
туўра толықлаўы1птыц
(туўра
О' ьектиииц) хызметин атқаратғ>ғ. Сопдай ақ, ушын тиркеўиши
Дь жудә сийрек табыс сеплипғгшц хызметин аткарып келеди
Т}ўра объекг орнғ>ша қоллапылатуғып сөзлер усы тирксўишЛеР арқалы қоллапылгапда, табыс сеплик формасыпдагы сөз
С!- иқл1>1 аўыспалы фейнллср менеи тыгыз
байлагыслы айты7*
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лады. Ҳащында, туўралы, жөникде, ушын тиркеўшилсри мо~
нен дизбеклесип келип, аўыспалы фейиллерге мәнилик жақ-1
тан қатиаслы болып келетуғын сөзлерди табыс сеплигиниц фор!
масы менен алмастырып айтыўға болады. Мысалы: Предсе-1
датель колхоздыц иси туўралы таныстырды (М. Дәрнбаев)]
Мен усылар жөнинде ойлаған едим (И. Юсупов). Басқала
гаўырласып ҳгр нәрсе жөнинде сорап атыр (Н. Дәўқараев)
Ол колхоздын улыўма аўҳалы ҳащында сөйледи
(М. Дәри
баев). Жийемураттьщ тезлик пенен чай кайнатыўға асығы
жүргени ушын қыйып кете алмады (Т. Қайыпбергенов).
Берилген гәплердеги тиркеўпшлер менен қолланылға!
туўра объектлик мәнидеги сөзлердиц формасын өзгертип, табы
сеплик формасында алмастырып айтыўға болады. Мәселен,
колхоздыц иси туўрилы, аўҳалы ҳащында, усылар оюөнинде
ҳәр нәрсе жөнинде, Жийемураттыц тезлик пенен чай қайнатыў
ға асығып жүргени ушын деген тнркеўишлер менен дизбеклссип қолланылған сөзлерди колхоздыц исин, аўҳалын, усыла
ды, ҳәр нәрсени, Жийемураттыц тезлик пенен
чай қайнатыў
асығып жүргенин деп табыс сеплик формасьшда айтқандз
улыўма гәптиц ямаса дизбеклесин келгсн сөзлердиц монис!
өзгермейди. Бул еки жағдайда да туўра объект хызметиндеп
сөзлердиц тек формасында ғана кишигирим өзгерис болғанн
болмаса, олардыц улыўма мәнисинде ҳеш қандай өзгерис жоқ
Демек, бириншиден, туўра объект мәнисинде қолланылатуғьп
атаўыш сөзлер ҳащында, туўралы, жөниыде, ушын тиркеўшш
лери мепен қолланылғанда, олар аўыспалы фейнллер мепе1
байланыслы айтылады. Екиншиден, оларды табыс сеплпгинич'
аффикси менен жай-парахад сол гәптин мәнисине кесент кел
тирмей-ақ алмастырып айта бериўге болады. Егерде жоқары
дағы тиркеўишлер менен дизбеклесип келгсн сөзлердин- кейпи
не табыс сеплигиниц аффиксин қопып, оларды тец мәниде алмастырыўға болмаса, онда олар туўра объектлик мәнини атқа
ра алмайды.
Табыс сеплпгиндеги объектлик мәнидегп атаўыш сөзлерд?
составлы фейиллер де талап стин, басқарып келе алады. Буп
дай составлы фейиллерге төмендеги сөз топарлары киреди
мақул көриў, жақсы көриў, қарсы алыў, қонак етиў, баян етиў
үрдис етиў, жек көриў, әрман етиў, мисе тутпаў, қолына алы
ядқа түсириў, есапқа алыў ҳәм т. б. Мысалы Алламурат Елм;,
ратты бир неше күн қонақ егти. Бул мәҳәлде старший сержан
Бекмурат командирликти өз қолына алды. Бункан кейин Му
рат пенен Рәўшан... колхоз басқармасынын аппаратындағы жу
мыста жүрген адамларды есапқа алды (Ж. Аймурзаев). Бул
күнлери қыз-келиншеклер үстиндегн қысқы липасларын таслап,
бәҳәрдиц сәнине ылайықлы бар тапқанын кийип, шағал мәсли
-;пенен жаздыц жағымлы бәҳәрин қарсы алды (А. Бегимов)'!
!Д үздегини дәрман етПе, жоқ нәрсени әрман етпе) «Қарақалпа}
йақыл ҳәм мақаллары»).
72
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Жыйналган фактлерге анализ жасап қарағанда, фейил сөз
дизбегинин составындағы табыс сеплигинин формасын қабыл
етип, бәрқулла бағынынқы компонент
сыпатында келетуғьт
атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлер,
типкарынан, төменде1 илер:
1.
Конкрет ҳәм абстракт атлықсөзлер табыс сеплиги*лде келип, фейил сөз бенен мәнилик ҳәм формалық жақтан байлаиысып, фейил сөз дпзбегин дүзип келеди. Атлық сөзлердиц (конкрет ҳәм абстракт) табыс сеплик формасын қабыл етип, фейил
сөзлер менен байланысып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўи
басқа атаўыш сөзлер менен салыстырып қарағанда тилимизде
жүдә көп ҳәм актив ушырасатуғынлығы байқаладьп анасын
ҳүрметлеў, пахтаны териў, көмирди гасыў, аўқатты иилиў, жайды ҳәклеў. отынды усақлаў, малларды бағыў, жерди суўғарыў
ҳәм т. б. Мысалы: Илимий техникалық прогресс, соцгы жыллардагы Уатандарлық ҳәм сырт ел тәжирийбеси химия индустриясына өсип баратырған мүмкиншиликлерди барғап сайын
толығырақ ашып береди («Совет Қарақалпақстаны» газегасы).
Отырғанлар Жоллыбайдын пәтли сөзин қуўатлады (С. Хожаниязов). Пал тутқан бармағын жалайды (Қарақалпақ нақыл
ҳәм мақаллары). Ҳаял-қызлар турыў менен бет-қолын жуўып,
ошақларына от жақты (Ж. Аймурзаев). Сығалап қарап мени
көрип турған мыиа түн мспкц Мийригүлимди де көрип турған
шығар (М. Дәрибаев). Усы отырысынын өзинде кеменнц ултаиында жатқан алтын баслы сары сазанды түрткилеп қойды
(Ө. Айжанов).
Шағлап сапар тартып Өзбекстапға,
Туўысқан-туўғаиға басты цосқанға,
Бахыттыц нурынан бағы-бостанға,
,Ьарбым, кердим уллы шоҳәр Ташкентти.
(А. Дабылов.) 2

2.
Алмасық сөзлер табыс сеплигиниц формасьш қабыл
етип, фейил сөз бенен мәнилик ҳәм формалық жақтан байланысып, фейил сөз дизбегин дүзип келеди. Алмасық сөзлер фейил
сөзлер менен байланысып келиўи жағынан тилимпздегн атлық
сөзлерден кейинги бир қанша активирек ушырасатугьш сөз шақапларынын бири болып табылады. Оган қарақалпақ тилинин
иллюстратив материаллары толыгы менен дәлил бола алады:
оны көриў, ҳәммесин билиў, барлығын жыйнаў, соны көрсетиў
ҚӘМ т. б. Мысалы: Сиз кимди көрген едициз? Биреўлер Турдыбайды, биреў Сайтты, биреў тагы биреўди усынды (Т. Қайыпбергенов). Не ексен, соны орасац (Қарақалпақ нақыл ҳәм маҚаллары). Ол ҳәммецизди жығады (Б. Бекниязова).
Онын.
ойы өзин танытпаў еди (С. Хожаниязов), Мен оны билемен (Ө.
Айжапов). Мен де саган соны айтпақшыман (А. Әлийев). Мен
сизда танымайман, сиз мени танымайсыз (Қ. Досанов). ©нын
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яшыўлы лаўысы биразларды тацландырды (Т.Қайыпбсргенов).
3.
Санлық сөзлер табыс сеплигишш формасын қабыл ети
фсйил сез бенен байлапысып, фейил сөз дизбегин дүзип келедп.
Багынынқы компоиент сыпатында қолланылатугыи санлық сөзлергс табыс сеплигиник формалары тиккелей өзине жалғанып
кследи. Ал, санлық сөзлер км, тонна, кг, шақырьш, адым (кэдем), сом, манат, жыл (ай, кун) .ҳәм т. б. усы усаған сөзлер менсн дизбеклесип келгенде, табыс сеплигипик формасы кейинги
сөзлерге жалганып келеди: екеўин сатыў, ушеўин алып калыў,
бести қосыў, алтыны алыў, он бести кебейтиў, үштен бирин төлеў, 1964-жылды күтип алыў, он тоннаны елШеў, он жети маиатты бериў ҳәм т. б. Ана таўықлардын биреўин сой (Ж. Анмурзаев). Ушарға атса да, ҳәр огына еки-үшин жалпылдатсг
7рғын еди (Ә. Шамуратов). Терлеп-тепшип узақ жақтагы ойыннап келип, гаррысына бир сомды берипти («Жас Ленииши» газетасы). Қарындасым сегизиншини питкерди. Отпускамнык он
ски күнин Ленинградта өткердим.
Ҳор қыз елиў кило колхоз планы
Шоўгилзкаи тереди терт жүэ килоны.
'

(А. Дабылов.)

н.
Табыс сеплигиндеги субстантивлескеи келбетлик сөзлс
фейил сөзлер менсн мәнилик ҳәм формалық жақтан байланыеып, фейил сөз дизбегин дүзип келеди. Бундайда табыс сеплнгинин формасыи қабыл етип келгсн келбетлик сөзлер (субстантивлескен келбетлик сөзлср) өзи байлаиысып турган ис-ҳәрегегтин объектиси сыпатында қолланылады: жаманды ҳәм жақсыны билиў, қараны ҳәм қызылды араластырмаў, ақларды жсқиў, атлыны табыў ҳәм т. б. Мысалы: Үлкенлерди угитледи,
кшикснелерда қорқытты (Б. Бекниязова). Тоғайдын арасы ме:юн киятырган атлыны керди (М. Дәрибаев). Усындай аўыр
күнлср жақсы мснен жаманды айырды (Ж. Сапаров). Ашшы
пснен душшыны татқан билер, алыс пенен жақынды жорытқан
билер. Жаманды жамап,
жақсыны жақсы бил (Қарақалпақ
пақыл ҳәм мақаллары).
Айдыд ағын, күн қызылын ерлетип,
Сағымына мийнетксшти бөлетип.
(А. Дабылов.)

Б. Табыс сеплигиндеги субстантивлескеи ямаса атаўышлық
кызметте қоллакылатуғын келбетлик фейил, ҳәрекет аты фейнл
қәм бар, жоқ, көп, аз сөзлери фейил сөзлер менен мәыилик ҳом
формалық жақтан байланысып, фейил сөз дизбегин дүзип келсциг Табыс сеплигиниц формасын қабыл етип, бағынынқы коч74
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-'-че-'т хызмстипде қодлапылатугын келбетлик фейил, хәрекет
ты фсйил ҳәм бар, жоқ, аз көп сөзлери ис-ҳәрекет процесиниц
ра обьектиси сыпатьшда байланысып келеди: сыилағанды
Сллиў, отырг анып көрмеў, оқыўды
питкериў, билгенин айтыў,
; уўырыўды тоқтатыў, айтысты даўамлаў, орынлайтуғынымызды билдириў, жүрис-турысын байқаў, барын айтыў ҳәм т. б.
’ -ысалы: Ол неге усы ўақытқа шекем сыйлағанды түсинбейди
екен? (Ж. Дймурзаев). Билген билгенЫн ислер, билмеген бармагын тислер. Бермегенди берип уялт. Көз кергенди қулақ есиеди, биреў билмегенди биреў биледи. (Қарақалпақ нақыл ҳәм
мақаллары.) Билгенимди үйретейин, билмегенимди үйренейин
(Ж. Аймурзаев.) Оған от жағыўды буйырды (Ж. Аймурзаев.)
Бар барын айтады, жоқ жоғын айтады (Қарақалпақ иақыл ҳәм
мақаллары). Тезирек бпрьщды алып, жоғыцды таярла (Ж. Аймурзаез). Мен азын алдым, ол көбин алды. Олар тек өсип-өрлеўди, беккемлеўди ғана биледи (Ж. Аймурзаев).
Көше аралап жүргенимди,
Көзим ненсн көргенимди,
Өз кеули че билгенимди,
Мсн сизлсрге алып кглдим.
( А. Дабылов.)

Солай етип, қарақалпақ тилинде табыс сеплигинкн аффикслерин қабыл етип келетуғын атлық (конкрет ҳәм абстракт),
алмасық, санлық, субстантивлескен келбетлик сөзлср, сондай-ақ
атаўышлық хызметте қолланылатуғып келбетлкк фсйил, ҳәрекет
аты фейил ҳәм бар, жоқ, кеп. аз сөзлери фейил сөзлср менен мэнилик ҳәм грамматиклық жақтан байланысып фейил сөз дизбегин
дүзип келгенде, олар бәрқулла багыныцқы компонепт хызметкп,
ал фсйил сөзлер бәрқулла багындырыўшы компонепт хызмегин
атқарып келеди. Атаўыш сөзлердиц, келбетлик фейил, ҳәрскет
аты фейил ҳәм бар, жоқ, көп. аз сөзлеринии фейил сөзлер мсиен байланысып, фсйил сөз дизбегии дүзип келиўи усы габыс
сеплнгинин формасы арқалы иске. асады. Демек, бундай фейил
сөз дизбеклеринде табыс сеплигинин формалары атаўыш ямаса
атаўышлық хызметтеги сөзлер менен фейил сөзлерди байланыстырыўшы грамматикалық қурал сыпатында қолланылаты.
Табыс жалғаүлы атаўышлардап
ямаса атаўышлық хызмегте
қолланылатуғын сөзлерден болған фейил сөз дизбеклери мәпилик жақтан, тийкарынаи, объсктлик қатнасты билдиреди. Фейил сөз дизбеклерипии бул түрм тийкарғы туўра объектлик мэниге қосымша төмеидегидей мәнилерди де ацлатып келеди:
1.
Табыс сеплигиниц формасын қабыл еткен туўра объскт
пс-ҳәрекеттиц кенисликтеги орнына ямаса өлшемлик орнын
бнлдиреди. Мысалы: Разведчик сол хуторларды картадан тап*
'мсы келди (А. Фадеев). Ғалаба саўатлы, тоқ турмнслы, қур75
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ғын қуўатлы, жақсы мәдениятлы, ири күшли, шын бахытлы
«Большевик» колхозын аралап, биз қалаға қайттық (М. Дэри-|
баев). Экспедиция адамлары Қызыл цумды гезиа жүр (К. Султанов).
Тьщламайды ой ҳәм қырды,
Айналады СССР ды.
(А Дабылов.)

Көрдик Қо1Эыл Москваны,

Жағымлы ескен шамяль.
(С. Вурымбетов.)

Жср жузине нурын шашқан
Кремлъди көрдик бастан.
(С. Иурымбетов.)

объекг*
2. Та (ыс"еплигинид формасын қабыл еткен туўра
ис-ҳәрекет процесиниц
ўақтын билдиреди. Мысалы: Негизги]
операция күнди, саатты күтип турмайды (А. Оразов). Дабь лэв |
түнди тынымсыз өткерди (М. Шолохов). Жәлмен... дәрриў өт~ '
кенди айтып, тырнап сөйледи (Т. Қайыпбергенов). Пионерлер||
жазды кеўилли өткерди.
Бир гүмбезде турып күнди батырдық,
Бир сааттан кейин тацды атырдық.

|

(А. Дабылов.)

3. Табыс сеплигиниц формасын қабыл еткен туўра объект1
ис-ҳәрекет процесинин санын, муғдарын билдирсди. Мысалы:
Мына мегежин жигырма бести торайлады (Ғ. Сейтназаров).
Кассадан бес мъщды алып, қалталарына бөлип салды (Ж. Са-.
паров). Биз бирди бергенде, ҳүкимет мыцды береди (Ө. Айжанов). Билеги жуўан бирди жығады, билими күшли мыцды жы-1
ғады (Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары). Тагысын тағы урды, солманнын өзинде бес-алтаўын қулатты (А. Бсгимов).
:
Өз ҳолынаи терер отыз тоннаны,
Айым қыздай талмас билек ҳоллары.
{С. Нурымбетлв.ү

4.
Табыс сеплигиниц формасын қабыл еткен туўра объек
ис-ҳәрекет процесиниц нәтийжесин билдиреди: заводты са тыў,
мектепти салыў, үйди тигиў, теректи отырғызыў, қораны дүзе76
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7иў, көйлеғти тигиў, арбаны соғыў, хатты жазыў, жүриўди тоқтатыў ,ҳәм т. б.
5, Тдбыс сеплигинин формасын қабыл етксн туўра объект
пс-ҳәрёкет нәтийжесинде толық өзгериске ушыраған я буннан
былай өзинин тиришилигин, жасаўыи тоқтатқан предметти көрсетеди: қаўынды жарыў, агашты кесиў, тоғайды шабыў, геширди цопарыў, полат^ы еритиў, шыбынды өлтириў, үйректи атыў
пыязды туўраў, балықты бузыў ҳәм т. б.
6. Табыс сеплигинин формасын қабыл еткен туўра объект
ис-ҳәрекет арқалы бир орыниан екинши орынға өзгертнлген
предметти ямаса предметтин орынлық жағдайыныи өзт-ериуин
билдиреди: партаны шығауыў, тасты ылақтырыў, агашларды
ығызыў, көмирди әкелиў, шкафты қозғаў, затларды тасыў, китапты бериў, келгенлерди орналастырыў ҳәм т. б.
Табыс жалғаўлы фейил сөз дизбеклеринин состаЕындағы
бағынынқы ҳәм бағындырыўшы компонентлер синтаксислик
хызметлерине қарай гәпте көбинесе дара-дара ағза (биреўи толықлаўыш, екиншиси —баянлаўыш) болып келеди.
2. Бағыныққы компоненти барыс жалғаўлы атаўышлардан
ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери
Басқа сеплик жнлғаўлары сыяқлы, барыс сеплигинин жалғаўлары да атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатугын сөзлер менен фейил сөзлерди бир-бирине байланыстырып
келеди. Ҳәзирги қарақалпақ тилинде барыс сеплигинин морфологиялық көрсеткишлери -ғате, қа-ке, на-не болып, олар арқалы атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сезлер
фейил сөзлер менеи мәнилик ҳәм формалық жақтан дизбеклесип,
басқарыў жолы менен байланысқан фейил сөз дизбеклсрин дүзип келеди. Басқаша айтқанда, бундай фейил сөз дизбеклери
барыс жалгаўлы сөз-\-фейил сөз гуриндеги модель бойынша дузиледи. Мысалы: Онын тәсирли кенеслери Тәжибай ағага унады (Ж. Сейтназаров). Биз биринши болып өзимнздиц вымпелимизди Айға жеткердик («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Айшагүл жүдә ҳайран болып қурдасына қарады (А. Бекимбетов). Совет космос ракетасы биринши болыг, жердин өзине тартыў күшин женди ҳәм планета аралық трассага шықты
(«Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Халыққа ҳадал мийнети
менен танылды (Ж. Аймурзаев). Шопанларға оғада қолайль»
шараят дүзилди (Ж. Аймурзаев).
Туўысқанларды көрмеге,
Дослъщ сәлемин бермеге

Қарақалпаҳ келди бүгин.
( С. Нурымбетов.)
7?
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1

Келдик шадлық пснсн Өзбекстанга,

Сг\*ы-сәўбетли багы бостанга.
(С. Нурымбетов.)

Қарақалпақ тилинде состазлы фейиллердин, фразеологнялығ^ сөз дизбеклермнин составында
қолланылатуғын айырым
атаўыш ямаса атаўьпплык хызмегтеги сөзлер м-еиен фейил сөзле.рдин дизбеги басқарыў жолы менен байланысқан фейил сөз
дғпбеклерине жүдә уқсас болып келеди. Бирақ ондай сөз томарлары басқарыў жолы менен байланысқан фейил сөз дизбегнп дузе алмайды. Себеби олар бирин биринен бөлип алып қа[>ауга болмайтуғын, бғф мәниге барабар лексикалық бирликтепғ сөз дизбекзери болып табылады. Мысалы: аяғына бас урыц,
'лсапына тийиу, көзге тусиў, қойнына қуўанышы сыймаў, әжелине
жетиў, басшылыққа алыў қәм ғ б. Суўға әбден қапған жер күинип қуяшы менен қызғыш дөнип тапқа қеледи (Ж. Аймурзаев).
Онын полат деиеси көктеги гүмис күннин сәўлеси менен иғағылысып, куннип астьшан көрингеп алтындай жалтырап көзге түседи (М. Дәрнбаев). Ешкниин қабыргалары
сай-сай болып
арык.лықтан өлиўге келити («Қарақалпақ халық ертеклсри»),
Жақсы менен жүрдим, жеттим туратқа, Жаман менен жүрдим,
калдым уятқа («Қарақалпақ иақыл қәм мақал.тары»).
Илимпазлардын дәлиллеўлерине қараганда, барыо сеплигннин әййемги формасы—ғари—геру аффикслери болып, бул
форма гпығысы жагыиаи -га ҳом -ру формасыныи бирге қосарлаиып қолланылыўы тийкарында пайда болған. (74, 45: 75,27—
28; 54, 200; 68, 109; 72, 95—96). -Ғару аффикси ("геру, -қару,-керу вариантлары менен қоса) әййемги түркий халықларыныц жазыў естеликлеринде, тийкарынан, бет алысты, жөнелисти анлатқан (75, 28; 72, 95—96). -Ғару аффикси (вариантлары
мснсн) ҳәзнрги қарақалпақ әдсбнй тилинде барыс сеплигиниц
формасы сыпатында қолланылмайды. Естеликте ушырасатуғғ>ғи
барыс сеплигинин аффикслерииен -ға, -қа, (вариантлары мснеп) формалары хэзирги тилимизде актив қолланылады. Бира’қ
-ггру, -қару, -керу аффикслери, проф Н. А. Баскаков айтқандан-ақ (54, 200 -201), ҳозирги қарақалпақ әдебий тилинлеги
жоқары, тысқары, ишкери, кери, соцыра қусаган рәўиш сөзлерде ғана сақланған.
Тклдин фактлерин изертлеп қараганда, барыс сеплигиндсгн сөзлерди та.пап етип басқарып келетугын фейил сөзлер, тийкапынап, аўыспаеыз фейиллер болады. Аўыспасыз ф.йиллерлин ишинде көбинесе ҳәрекетти, ҳал-жагдайды, сезиўди, салыстырыўды ҳәм т. б. билдирстугып фейиллер ғана барыс сеплигиидеги сөзлерди басқарып келеди (72, 97). Бирақ аўыспасыз фейиллер тек барыс сеплигиндеги сөзлер менен гана байланысып
қоймайды, ал шығыс, орын сепликлериндеги сөзлер менен де
78
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^онилмк ҳәм формалық жақтаи байланысып келе алады. Сом^ыҳтан да, барыс сеплигиндеги сөзлер менен шыгыс ҳәм орып
,/сплик.Ьериндеги сөзлердн баскарып келетуғын ауыспасыз феПпллер^ин арасыкдағы парық табыс сеплигиидеги сө/лерди баскяратупын аўыспалы фейиллердсй ашымайрық болып турмат;:ы. Деген менен барыс, шығыс, орын сепликлериндеги сөзлерд!'
алап етип, басқарып келетуғын аўыспасыз фейиллерди бир-бпринен теқ лексикалық мәнилерине қарай айырыўға ҳәм оларл.ы шәртли түрде ез алдына айырым-айырым топластырып қареўга болады.
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде өэлеринин лексикалық мәшг
лерине қарай, барыў (мектепке барыў), жүриў (қалаға жүриў),
жстиў (оған жетиў), шомылыў (суўга ьиомылыў). отырыў (скамейкаға отырыў), бетлемеў (отка бетлемеў), қызыгыў (илимге
қызысыў), талпыныў (жүриўге талпыныў, ислеўге талпыныу).
кириў (партияға кириў, үйге кириў), қатнасыў (жыйналысқа
қатнасыў, қуралтайға қатнасыў), сойыў (аўқатқа тойыў), жцўап бериў (сорасанға жуўап бериў), уялыў (билмегенге цялыў), жуўырыў (жүз метрге жуўырыў) ҳәм т. б. аўыспасыз фейиллер барыс сеплигиидеги атаўыш ямаса атаўышлык хызметте қолланылатуғын сөзлерди басқарып, өз-ара мәнилик ҳам
(Ьормалық жақтан байланысып келеди. Жоқарыда айтқанымыздам-ақ, аўыспасыз фейиллер тек барыс сеплигиндеги сезлерди
гана емес, ал шығыс, орын сепликлериндеги сөзлерди де талап
стип, басқарьтп келиў қәбилетине ийе. Мысалы: Хорезмнен
жәрлемге келген пахтакеш мийманлар бүгик Иөкиске келди.
Оқыўшылар өз орынларына отырды. Олар ҳәзир Шымбайдан
келди. Бир топар адамлар багдыи асгындағы сыпада отырды.
Жоқарыдагы берилген мысаллардын 1 ҳәм 2-гәг.лериндоги
келди, отырды деген аўыспасыз фейиллердин ис-ҳәрекети Нөкиске, орынларына дегсн барыс сеплигиндеги атаўьпн сөзлерге
ғаратылған болса, үшинши, төртинши гәплериндеги келди,
отырды дегеи аўыспасыз фейиллердип биреўи шығыс сеплигиндсгн Шымбайдан деген атаўыш сөзди басқарып келсе, ал екин'•шси орын сеплигиндеги сыпада деген атаўыш сөзди баскарып
келип т\ф. Демек, гейпара аўыспасыз фейиллер өзлеринин мәнилик өзгешеликлерине байлаиыслы, бирде барыс сеплигиндеги
атаўышларды басқарып келсе, бирде сол формада турып-ақ
шығыс, орын сепликлериндеги атаўышларды да басқарып коле
алады. Сондай-ақ, барыс сеплигиндеги сөзлерди тек аўыспасыз
фейиллер гана басқарып келеди деп кесип айтыўға болмайды.
Ссбеби гейпара аўысналы фейиллер туўра обьектлик мәнидсги
сөзлерди талап етип басқарып келиў менен бирге, олар кекислик қатнаеты билдиретугын еепликлердеги сөзлерди, соиыи
шиннде барыс сеплигиндеги сөзлерди де гептей бясқарып коле
алады. Мысалы: Лиза жуўырып баратырып, кейлггнннн жецпне колын суқты (Ж. Аймүрзаев). Зипбагүл Лирназардын г<-.чс
шапанын, малақайын тез ^ н а Нәзийраға кийгизди (Б. Бекпия-
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>ова). Балам, атақа менкм айтқанларымды жақсылап тусиндип (Б. Бекниязова).
/
Жоқарьиағы берилгеп мысалларлагы суқты, кийгиздщтүсиндир аегеп фейиллер—аўыспалы фейиллер- Сонлықтам оларлын ҳәрекети тиккелей қолын, шапанын, малақайын, ащқанларымды деген табыс сеплигиндеги атлық ямаса аглықласқан сөзлерге қаратылған. Монилик қатнасларына сер салып қарағанда, олар қолын (мыс: қолын суқты), шапанын, малақайын
(мыс: шапанын, малақайын кийгизди), айтқанларымды (мыс:
айтқанларымды тусиндир) деген табыс сеплигиндеги сөзлерди
басқарып келиўи менен бирге, жекине (мыс: жеқине суқты),
Нэзийраға (мыс: Нәзийраға кийгизди), атақа (мыс: атақа түсиндир) деген барыс сеплигиндеги атаўыш сөзлерди де басқарып келип гур.
Барыс жалгаўыныи кызметин айырым жағдайларда ушын
тирксўиши атқарып
келеди. Мысалы: Тығылгаи сеқди бузыў
цшын аяқ жетер жсрден жығын-жығыи адамлар жыйналды (ГБ
Юсупов). ...Жуўап бермегени уишн өзи де қысынды (Т. Қайыпбергенов). Бизлер Москпага оқыў ушын бардық.
Берилген мысаллардағы ушын тиркеўиши барыс сеплигинин хызметин атқарып тур, Сонлықтан да оныц орнына барыс
сенлигинии формасын қойып, сеқди бузыўға, жуўап бермегенине. оқыўға деп бергенде, оннап гәптин улыўма мәниси өзгермейди. Сондай-ақ, барыс сеплигиндеги сөзлер менен фейил сөзлердин байланысы қандай монилик қатнасты анлататугын болса. барыс сеплигинин хызмегин атқаратуғын тиркеўиш пенен
келген сөзлердин фейил сөзлер менен байланысы да тап сондай
мәнилик қатнасты билдиреди.
Барыс сеплигинин аффикслеринин сөйлеў тилинде қәм сөйлеў тилинин стилинде жазылған халық шайырларынын гейпара
қосықларында түсип қалыў жағдайлары да ушырасады. Мысалы: Олар Бухар барған (сөйлеў тилннен).
СССР дан ушып Америка барып,
Қурама штатын көрдиц, Чкалов.
Өттидиз дем алмай теқизден нагып,
Арқа полюс барып түстиц Чкалов.
(С. Нурымбетов.)

Ҳәзирги қарақалпақ тилинин фактлери негизиндеги жүргизилген изертлеўлерге қарағанда, барыс жалғаўлы фейил сөз
дизбеклери көбинесе қыя объектлик, орынлық, мақсетлнк, себеплик, ўақытлық, баҳалық
ҳәм сан-муғдарлық қатнасларды
билдирип келеди.
1.
Қыя объектлик қатнас. Гейпара барыс сеплигиниц формасын қабыл еткен атаўыш сөзлер фейил сөзлер менен мәнилик ҳәм фөрмалық жақтан байланысып, қыя объектлик қатнас-
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гы бйлдиретутын фейил сөз дизбеклернғг дүзип келеди. Мысатьқ Досьшбетке барыў, инисине айтыў, маған қараў, соған инаныў, буған ундемеў, сүймегенге сүйкенбеў, жарақлыға жолығыў, айтқанына көнбеў, келмеске кетиў, ҳэм т. б. Бундай сөзди
бир күнлери Бийбиқатша апай да Айқызға айтқан (А. Бетимов). Роўшан кетсринде Аймерекеге бәрин тусиндирип айтып
кеттп. (Ж. Аймурзаев). Малды тапқанға бақтыр, отынды шапқанға жақтыр. Жаўға жалынба. жанынды алады. Жарақлыға
жаў жолықпайды. Қалықга қусын, түспесин, жаманға исии түстюсин. Шаршағанға ойын, кеселге сөз жақпас (Қарақалпағ, наҳыл ҳәм маҳаллары»),
Қыя объектлик қатнасты билдиретуғын барыс сепликли феПил сөз дизбеклери тийкарғы мәпиге қосымша төмендегидей
монилерди де билдиреди:
1. Бағынынқы компонент хызметииде келетугын бэрыс сеплигиндеги қыя обьскт ис-ҳәрекет процесинин биреўге, бир нәр-ссгс багдарланганын ямаса адамга, коллективке ҳәм қандайда
бир предметке арналганын билдиреди. Мысалы: 1. Совет халқы өз перзентлеринин қаҳарманлықларына мсқтанбақта («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Рәўшан жаўдыраған сулыў
көзи мснен Бориске қарады (Ж. Аймурзаев). Ол жана жердин
сулыў тәбиятына сүйсинип қарап турды. (Ж- Сапаров). Аймерске Елмуратқа бурылды (Ж- Аймурзаев). Түски дем алыстаи
кейин кенсеге киятыргаи
секретарьдын көзи байраққа түсти
(Ж. Сапаров). Мсн енди өлимгә емес, вмирге умтыламан (А.
Бегимов). Бул хатты ағама жаздым. Иниме дүканнан қызықлы
китаплар алдым.
2. Барыс сеплигиндеги қыя объект ис-ҳәрекет процееинин
қандайда бир иәрсеге соқлыққанын, тийгенин, жолыққанын, сүрингенин билдиреди. Мысалы: Караматдийин таўық қонақлатып қойган сырыққа соқлықты. Далаға шығайын деп есикке
жақыплай берген жерде қулап атырган шыраға аягы тийди
(Ж. Аймурзасв). Бул жерде сен сеқге көшпели қопа қайыққа
кслип соқты (А. Бегимов).
Атыз-арыққа, шүдигарлық пенен
шеллерге жолықты (Ж. Аймурзаев). Досымбет томарға сүринди. Оқ ғазга тийди.
3. Барыс сеплигиндсги қыя обьект ис-ҳәрекст процесинин
нотийжесин, кимнин пайдясына, кимнии зәлелине шешилгенлигин көрсетеди Мысалы: Сөз мәнисип билмегеп сөзди езине келтирер, гүл мәписин билмеген шақасына зил келтирер. Жақсы
сөзге жан семиреди. Асықпаган арбалы қоянға жетеди. Қассап
танысына сүйек береди. Қорыққанға қос көринеди. Несийеге
маймыл ойнамайды. Өзим есапласам, өгиз бенен сыйыр тийеди, кисиге есаплатсам, аяғым аннап-саннан бир тийеди. (ҚараҚалпақ нақыл ҳәм мақаллары).
4.
Барыс сеплигиндеги қыя объект ис-ҳәрекет пронсси арҚалы (бағыидырыўшы фейил сөз арқалы) биреўдин қандай
бир жумысқа, шөлкемге киргекин,
қабыл етилгеплигин ҳәм
6— 107
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сайланганлыгын билдирсди. Мысалы: Быйыл механпзация м
тсбин питкергсн жас қәнигелер тийисли орынларга жумьика ■
жиберилди. Мснин жолдасымды комсомолга қабыллады. Анырым уқыплы кадр>лар басшы жумысларға тартылды. Райондық
кенесте пахтакешлер Социалистлик Мийнеттин Қаҳармапы,
пахтанын маманы Амангүл Сапарбаеваны президиумғп сайшды. Олар ен биринши болып колхозга кирди.
(
5.
Барыс сеплигиндеги қыя
объект ис-ҳәрекет процескннн
қандай да бир әҳмийетли жумысты орынлаўға қатнасатуғынлыгыи, миннетленгенлигин көрсетеди. Мысалы: Партия комсо
молға, совет жасларына исенеди ҳәм бизиц жас әўладларымызды коммунизмниқ қурылысына шақырады («Совет. Қарақалиақстаны» газетасы). Жарысқа Асаматдийпди шақыраман (Ж \
Сапаров). Гепнадий бул оюарысқа қатнасты. Бригаданыи. коллективи ҳәр гектар жеринен 35 цеитнерден пахта жетистириқсе
миннетленди («Совет Қарақалпақстаиы» газетасы). Коммунистлик партиянын иси ушын гүреске таяр бол («Жеткиншек»!
газетасы).
!
6.
Барыс сеплигиндеги қыя объект ис-ҳәрекеттин бир пред
метти екинши бир предметке салыстырып (уқсатып, мегзетип)
турғанлыгын анлатады. Мысалы: Мына жигит Рейимбергенге'
усайды (ойдан).
а1. Өзбек халқын бахыт нурга тоидыргап.
МдСкеуге мегзеттим жайып Ташкспттин.
(А.

Цабылов.)

2. Қарлы Алатаўы Айга талащан,
Ыссық көли айнасындай жарасқан.
(Т. Жумамуратов.)

3. Шаҳаббаздын жалгыз қызы
Ч!асәнемге мегземишдур.
(А. М уўсаев.)

4. Периге мегзер сыяқы,
Айга мегзер
аспандагы.
(А. М уўсаев.)

7.
Барыс сепликли қыя объект ис-ҳәрекеттин орынлаўшьт
сыи көрсегеди (47,70). Мысалы: Жумысты инисине ислеии . 1
Мугаллим сабақты оқыўшыға айтқызды.
{
2- Орынлық қатнас. Орынлық қатнасты билдиретугып фейЩ} сөз дизбеклери төмендегидей қосымша мәнилерди би.тти-(
рип келеди:

п
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а) барыс сеплигниде тургап бағыпьщқы ко\*понент ис-ҳопекет процесшшн бет алыс орнын билдиреди. Мысалы: Жылғада‘п шыққан пуў көтерилип, аспанға
атылды (А. Бегимов).
Бизлер аўылга баратырмыз (А. Әлийев). Пада-пада маллар■жайлаўғ.а кетти (Ж. Анмурзаев). Үй-ускенелерди жайғастырып
бблғаннан кеиин Айман өзинин үйине алып кетти (А. Әлийев).
Ол кун батар жағындагы асханага. бурылды (Т. Қайыпбергенов). Айман бюро тарқағаннан кейин колхозға қайтты (А. Әлийеп) Айсонем кызды бирге ертип фермаға кетти (Ж. Аймурзаев). Бизлер калаға қайттық (М. Дәрибаев);
б) барыс сеплигинин формасын қабыл еткен бағыныцқы
к. мгюнент ис-ҳәрекет процесипин аяқланыў орнын билдиреди.
\\ысалы: Ҳәмме өз бригадасындагы мәдений шертекке жыйнал(Ж. Аймурзаев). Келген қонақлар орынлы орынларыиа үй.е жайгасты (А- Беги.мов). Мурат оо-турманыи алып майданға
шықты (Ж. Аймурзаев). Үйге бир топ адам келди (Ө. Айжанов) Тәжибай ата бригадасын Ақ таўға алып барды (Ж. Сейтг.азаров). Дәрьянын рашынан жоқары шыгып, қамыслыща
кирдик (Ә Тәжимуратов). Кеше усы фермаға келдим (Ж. Септназаров).
3. Мақсетлик қатнас. Барыс сеплигинин формасын қабыл
ет. ен бгғынынқы компонент ис-ҳәрекет процесинип белгили бир
қсет пенен ислениўин биллиреди. Мысалы: Бизди көсемимиз
Тснин жана турмыс қурыўға, бахытлы өмир сүриўге шақырады
'
Бегимов). Сейдаг қамыс әкелиўге шықты (И. Юсупов). Миг . усы мәселе бойьшша Қомекбайға Мурат ойласыўга барған
с и (Ж- Аймурзасв). Қаллибектин былтырғы жылы қандай хызт сткенип ҳәм қанша балық тутқаныи көрген бай үй жумыс нан босатып балықшылар менен аў салмаға эюибердм (А. Бсг;:мов). Адамлар одетте^ише атыз шертегине дем алыўға келд-и
{Ө. Хожаниязов). Алламберген менен Әбдикерим ҳор жылы
: ■]ли-бәҳәр қус атыў/а шыгалуғын еди (А. Бегимов). ...балық' 1 ллар қазасын қараўға кспи. (К. Султанов). Азанда Темир:лер менсн бирге колхозшыларга қосылып томар қопарыўға
■ гти (Т. Қайыпбер! епов).
4. Себеплик қатнас. Барыс сеплигинин формасып қабыл етн багьшынқы компонент нс-ҳорекет процесинин себебип билреди. Мысалы: Оған үш түп пәл байраққа берилипги (Е. М..
Б.евцова). Олар шигиннин қамырьгндай басы бирикпегеп қумн қутылганына қуўанды (Ж. Аймурзасв).
Опып орынсыа
1 ыўланғанына бясқалар туў күлисти (М. Дорибасв). Айхая
■Пемураттьш тапсырмасын
демде орынлағанына маса&рап
' срды (Т. Қайыпбергенов). Мен сениц түсинбей жүогенице
";ранман (Ө Айжанов) Бала Дәрменбайдыц даўысы. шық>га бурынгысынан бетер қалтырай береди. (Т. Қайыпберге- 5
5. Ўақыт ш қ қатнас. Барыс

сеплигинин формасын

қгоыл
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еткен бағыпьпщы компонент
ис-ҳәрекет процесинин ўақтын
ямаса ўақьплы^ муғдарын билдиреди. Мысалы: Уәде аөгупық
жигирмасына белгиленди (Ж. Сейтназаров).
Метеорологиинын көрсетиўн бойынша бул даўыл еки суткаға созылыўы ти~
йис (Н. Дәўқараев). Тергеў бир күнге созылды (Т. Қайыпбергенов.) Буныц әцгимеси бир тақға таўсылмайды (Н. Дәўцараев). Губком партиянын жыйналысы еки саатқа созылды (Н.
Островский). Ол өмирликке жасайды (А. Бегимов).
Ҳасла сизди елду деўге болмайды,
Шайырларын мәқгилише жырлайды.
( С. Нурымбетов.)

6.
Баҳалық ҳәм сан-муғдарлыц қатнас. Барыс сеплигии
турған бағынынқы компоиент ис-ҳәрскет процесине байланыслы
объекттиц ямаса басқа бир заттын баҳасын, санын ямаса муғдарын билдиреди. Мысалы: Қара маллардын тирилей салмагы
380 килограммға жетти («Совет Қарақалпақстаны» газетасы).
Атаўда табылған жер асты бассейнипен алынып атырган суўдыи бир кубометри 22 тийинге түседи («Жас Ленинши» газетасы). Бирдиц кесапаты
мьщға тийер (Қараҳалпаҳ нақыл ҳәм
мақаллары). Алдыцгы саўыншы
бурыи кем сүт бередн деп
ееапланып келген сыйырлардан алынатугын сүттиц муғдарын'
15— 17 литрге жеткерди («Совет Қарақалпақстаны» газетасы).
Ол басшылық еткен звенода зүрәәглилик гектарынан 80 — 85
центнерге көтерилди («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). «Қар-ақалпақстан комсомолыньщ 40 жыллығы» атындағы кийим
тигиў фабрикасынын коллективи өним сатыў ҳәм өним ислеп|
шыгарыў планларын ай сайын 110— 115 процентке орынламацА
та. («Совег Қарақалпақстаны» газетасы).
Дүиья алтыга бөлинген,
Бир бвлиыи—бизин Уатап,
Өлшсўде аўыр көрьнгеп
Иығайған ел—бизиц Уатан.
(С. Нурымбетов.)

Барыс жалғаўлы фейил сөз днзбегинин составындағы ба-'
ғыныиқы ҳәм бағындырыўшьт еөзлер өзлерииин синтаксислик|
хызмети жағынан көбинесе өз алдына толықлаўыш + баянлаўыш ямаса пысықлаўыш + баянлаўыш хызметинде қолланы*
лады.
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3.
Бағынынқы компоненти шығыс жалғаўлы атаўышлардак
ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болғак
фейил сөз дизбеклери.
Шығыс сеплигинин жалғаўлары да атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерди фейнл сөзлерге байланыстырып келиўде тилимиздеги актив қолланылатуғын грамматикалық қураллардын бири.
Дәзирги қарацалпақ тилинде шығыс сеплигинин грамматикалық (морфологияльщ) көрсеткишлери -дан /-ден, -тан/ -те-н,
-нан/-нен. болып, олар арқалы атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлер фейил сөзлер менен (көбинссеаўыспасыз фейиллер менен) мәнилик ҳәм формалық жаҳтан бағына дизбеклесип, басқарыў жолы менен байланысқан фемил
сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклери шығыс
жалғаўлы сөз+фейил сөз түриндеги модель бойынша дүзиледи.
Мысалы: Төрешти көк пенен сырланган темир қапылы дәрўазадан киргизди (Н. Дәўқараев). Қуўат отырғанлардан рухсат
сорап, есиктен шығып кетти (Ж. Аймурзаев). Шамурат бул
мектепке уеы районнын «Октябрь» колхозынан келген (Т- Сейтжанов). Билгеннин тусындаман, билметеннен өтип баратырман.
Билмеслик билгеннен де өтеди, билмегеннен де өтеди («Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»), Адамлар Бористи қудықтан
шығарып алды (Ж. Аймурзаев). Сөйттим де үйге қайтып келип, дастурханнан еки нан алдым (Т. Қайыпбергенов). Жумыстын оларды шаршатқаны, олардын жумысқа наразылығы қос
айдап жүрген адамлардын шырайынан сезиледи (А.Бегимов).
Онын жүзи қуўаныштан қызарып кетти (Ж. Сейтназаров).
Бирақ фразеологиялық сөз дизбеклеринин составындагьг
шығыс жалғаўлы сөзлер менен фейил сөзлердин байлакысы фейил сөз дизбеклерин дүзе алмайды- Себеби олар сыртқы формасы жағынан шығыс жалғаўлы фейил сөз дизбеклерине уқсастай болып келсе де, мәнилик жақтан ҳәммеси жыйпалып бнр
мәнини анлатады. Мысалы: Жас қызыл гүл қыршынынан қыйылды. (М. Дәрибаев). Жерден алып жерден салды (Ж Аймурзаев). Өзине шекемги алынган есаптын дурыс ҳәм қәте жерлерин көзден өткерди (Ж Сейтназаров). Мәртлик етип жаннан
кешти (Бердақ). Ерназардын кемпири дүньядан қайтты (А.
Бекимбетов).
,
Ҳәзирги қарақалпақ тилинин фактлерин изертлеп қараган
да, шығыс жалғаўлы сөзлер көпшилик жағдайларда аўыспасыз
фейиллер менен тығыз байланысып келеди. Мәселен, секириў
( салмадан секириў), қозғаў (орнынан қозғаў), келиў (қаладпн
келиў, аўылдан келиў), озыў (жарыстан озыў), қорықпаў (қыйыншылықтан қорықпаў), тамыў (шелектен тамыў, төбеден тамыў), тоқыў (суўықтан тоқыў), қайтыў (мектептен қайтыў, жуг
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мыстан қайтыў), түцилаў (диннен түцилиў), ҳәм т. б. аўыспасыз фейил сөзлер өзлерннин лексикалық мәннлерине қарай к«бпнесе шығыс жалғаўлы сөзлерди талап етип, олар менен мәбилик ҳәм формалық жақтан байланысады.
Бирақ шығыс жалғаўлы сөзлер тек аўыспасыз фейиллер
менен ғана емес, ал аўыспалы фейиллер менен де мәнилик ҳәм
формалық жақтан байланысып келеди. Мысалы: Ол бул өнер•
ди әкесинен үйренди (А. Бегимов).
Бул гәптеги үйренди деген фейил сөз — аўыспалы фейил.
Бнрақ ол тек табыс жалғаўлы сөз бенен гана байланысыи турған жоқ, ал сонын менен бирге шығыс жалғаўлы сөз бенен де
мәнилик ҳәм формалық жақтан байланысып келип тур. Қарацыз: 1) әкесинен үйренди; 2) өнерди үйренди.
Қарақалпақ тилинде гейпара жагдайларда шыгыс жалғаўынын хызметин арқалы, менен, пенен, бенен тиркеўишлери де
атқарып келеди. Мысалы: Күн сайын рация арқалы еки жақ
хабарласып турады (А. Оразов). Биз көпир арқалы өттик. Ақшанды почта арқалы жибер. Мектеп тас гербиш пенен салынған (Ж. Аймурзаев). Пахтаны биз қол менен екпеймцз (Ж. Сапароз)- Мен Айтмурат пенен телефон менен сөйлестам.
Жоқарыдагы берилген мысаллардағы арқалы, менен, пенен тпркеўишлерииин орнына шығыс сеплигиниц жалгаўын қойып, рациядан, көпирден, почтадан, гербиштен, қолдан, телефпннан деп бергенде, онпан гәптиц улыўма мәниси өзгермейди.
Себсби ол тиркеўишлер шығыс жалгаўынын хызметинде қолланылып тур.
Тилимизде шығыс жалғаўлы фейил сөз дизбеклери көбинесе объсктлик, орьғнлық, ўақытлық, есаплық ямаса улеслик, бақалық ямаса нырқлық,
себеплик ҳәм сынлық қатнасларды
билдирип келеди.
1.
1Ьх.я объектлик Ъатнас. Гейпара шығыс ссплигинин фо
масын қабыл еткен сөзлер көбииесе аўыспасыз фейиллер мепен
мәиилик ҳәм формалық жақтан багына байланысып, қыя объ■ектлик қатпасты билдиретугып фсйил сөз дизбеклерип дүзеди.
Мысалы: ағаштан ислеў, гербиипен салыў, тастан ойдырыў,
жолдасынан сораў, шашынан сыйпаў, о/сүрисинен сезиў, кеткенинен келмеў, жуўырўдан озып шығыў, ҳәм т. б. Даўысынан
тәбийғый күш, айрықша өжетлик сезилди Ө. Айжанов). Таза
ҳаўадап нурланып
шыққап күннен, жағымлы ескен самалдан
адамзат пенен жанлы мақлуқлар рәҳэтленеди (Ж. Анмурзаев).
Көптен қояп қутылмас. Таяқ еттен өтеди, сөз сүиектен өтеди
(«Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»). Бул кеткеннен үш күнде қайтып келемен («Қарақалпақ халық ертеклери»). Палўап
Мырзабектен бөлинди (Ө. Айжанов).
Нахтабан шығады гәўҳар полат та,

Ец күшли қуралы бизиц Уйтанньщ.
(С. Нурычбетов.)
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псрзснтлерим, прогулден,
Болмасын аранызда экалқаў-ҳайяр.

Сақланық,

(С. Нурымбетов.)

объектлии қаткасты билдиретуғьш шығыс жалғаўлы:
фсйил сөз дизбеклери қосымша төмендегидей мәнилерди де анлатып келеди:
1. Шығыс сеплигиниц формасын қабыл еткен қыя объоктпредметтин неден исленгенин, қандай материалдан жасалганын
яғпый предметтин материаллық тегин билдиреди. Мысалы: Ҳәзир қалын қардын қырпыгынан ақ тон жамылып тургандай кө~
ринди (Ж. Аймурзаев). Ақ шүберектен перде тутқан (Н. Дәўқараев). Басқасын не қыласан., мыиа қыргаўылдан сорпа исле~
се, ишер едим (Ж. Аймурзасв).
Қ уя

«Ақ алтыннан» енеди дәри-дәрмақлар,
Табыстан шыгады к-;шли пәрмаилар.
(С. Нурымбетое.)

Ғ.ргеисгин отаўдыц
Лалы тастан ойдырды.
(«Алпамыс».)
Алтыннан абзал

сазлагап,

Саидыгьшда сақлағап.
(«Алпамыс».)

2.
Шығыс жалғаўлы қыя
объект ис-ҳәрекет процесипик
қандай да бир деректсн ямаса кимнен, педен болғанлыгын анлатады. Мысалы: Ақыл жастан шыгады, ҳасыл тастан шыгады..
Алп анадан, ат бийеден туўады («Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»). Мен барлық ҳәдийселсрди фермадагы адамлардан
еситтим (Ж. Аймурзаев.) Мине, сонын менен Қәллибек Турдыдан бир қайық, бир аўлық жип алды (А. Бегимов). Менменликтен заўал таптым, кем-кемликтен
камал таптым (Бердак).
Олардын жапырақларынан
сылдырлаган сулыў үн шыгады
(Ж. Аймурзаев).
Кон дерейди қамтымлардач
Ким күш салса, солдур палўан.
(С. Нурымбетов.)

3.
Гейпара жағдайларда шыгыс сеплигиниц формасын қабыл еткеи қыя объект ис-ҳәрекеттнн белгили бир орынға тон
екенлипш билдиреди (42, 370; 82, 102). Еундай жағдайлапда
87
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'

шыгыс жалғаўлы сөз қыя объектлик мәнини (предметлик мәни*
ни) билдириў менен бирге, орынлық мәнинн де анлатады. Мысалы: Ол да қолын усынып еди, ғарры көристи де, мацлайынан сүйда (Ж. Аймурзаев). Бийбижан киминин бетинен сүйип,
киминин арқасынан сыйпады (Ө. Айжанов). Қуўлы көлге қарап
кеткен жылғадан пайдаланыў керек (Ж. Аймурзаев). Ал, көкирскли қатал бай атынын ойнақшып еки жарлынын аяғын
қаққанына кеўили толып, қуўанып, күлимсиреп үлкен дәбдебе
менен зордан аттан түсти (А. Бекимбетов). Қасқырдын астынан суўырыла шыққан сунқар қасқырдын алқымынан жаздырмады (Ж- Аймурзаев). Ал, Аймереке басынан сыйпады (Ж.
Аймурзаев).
4.
Шығыс жалғаўлы қыя объект ис-ҳәрекет
процесинин
предметтин белгили бир бөлегине қаратылғаиыи ямаса онын
болыў себебин, нәтийжесин билдиреди. Мысалы: 1. Мен барып
қайтадан алыстырып жибермекши болғанымда, апам гүпимниц
пешинен услап жибермеди (Т. Қайыпбергенов). Жықғыл, шеқгел, қуўрақ торақғылдан қанша керек болса алықлар (Ж. Аймурзасв). Бул оқтан 2-3 адам өлди (А. Бегимов). Адам тилинен, мал шақынан байланады («Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»), Қала жанындағы котлован дәрьяныи талай тасыўынан
толып қальт, ертеден берли-ақ көлатлыққа айланғап (И. Юсупов). Бала күйеў қызылшадан өлди (М. Дәрибаев). Дастурханды ашып, майлы шөректен усынды (Ж. Аймурзаев). 2*56
2. Қөринди палўан исинен,
Қыйралды жаўлар күшинен.
(С. Нурымбетов.)

5.
Шыгыс жалгаўлы қыя объект ис-ҳәрекет процесиниц қандай да бир нәрседен алыслағанлығын, айырылғанлығын, саўалганлығын, қутылганлығын, қорыққаилығын билдиреди. Бундай жағдайда шығыс жалғаўлы қыя объектти басқаратуғыи фейил сөз алыслаў, айырылыў, саўалыў, қутылыў, қорқыў мәписинде қолланылады (82, 101). Мысалы: Онда аўыр азаптан қутылған екен (Ж. Аймурзаев). Қайыпмазардыц кишкене қара
шашлы қызы өзиниц жүрисин пәсецлетип, атлылардан қорқып
киятыр (Б. Бекниязова). Нешше жас әкеден, нешше әке баладан
айырылды (Ө. Айжанов). Раўишннан Қәмекбай айырылса, се-я
Гүлсэнемнен, перзенттен, жыйнағап дүнья-малдан, дәўлеттен
■айырыласақ (Ж. Аймурзаев). Мен сол наўқастан доктордын
емлеўи арқалы жазылдым. Ол диннен пүткиллей безди.
6.
Шығыс жалғаўлы қыя объект базда басқа предметлер
менен салыстырыўшылық мәниде қолланылады. Мысалы: Жоқ„
олай болмады, ан да меннен сумлыгын асырмады (С. Са.яийев). Түи күндизгиден де суўытты (Т. Қайыпбергенов).
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Қыран бүркитиндсй қырағы цырғыз,
К.үш жигери артып кеткен Манастан.
( Т. Жумамуратое.)

2.
Орынлық қатнас. Шыгыс сеплигинин формасын қабыл
еткен бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процесиниц басланыў
ямаса шығыў орнын билдиреди. Мысалы: Егисликтин анқыған
ийиси атызлықтан келип турды (А. Фадеев). Батыстан булт
көтерилип киятыр (Т. Қайыпбергенов). Оқ тусликтен зырлап
машина келди (Ж.Сапаров). Есиктен адам кирип келди (Ө. Айжанов). Бул ўақытта ферма бир жайлаўдан екннши жайлаўға
көшейин деп атыр еди (Ж. Сейтназаров). Даладан дүрсилди
еситилди (Т. Қайыпбергенов). Гераснм орнынан турып, сорпанын пулын теледи де, шыгып кетти (И. С. Тургенов.)
Үргенчтен минип едик Чаржаўга,

Кеўлим талўас етти төмен қараўға.
(С. Нурымбетов.)
Тарийхта өлместсй жүрдин ат тағын,
Москвадан уштық жулдыздай агып.
(С. Нурымбетов.)

3.
Ўақыглық қатнас. Шығыс сеплигиниц формасын қабыл
еткен бағинынқы компонент
ис-ҳәрекет процесинин ўақтын
билдиреди. Мысаль:: Мен
таўдагы аўылды еле бала ўақтымнан билетуғын едим «Совет Қарақалпақстаны» газетасы. Айтбай жаслайынан мийнетти сүйди (Қ. Жуманиязов). Мен үш
күннен аўылга қайтаман. Еки хәптеден оқыў басланады.
Бир ҳәрибин А ерур әўладық батыр,
Неше әсирлерден өсип киятыр.
(С.

Нурымбетов.)

Бирледиц, үшледиқ пахтақды жастан,
Жадсы тәрбиялап өсирдиқ бастан.
(С.

Нурымбетов.)

4.
Есаплық ямаса үлеслик қатнас. Шығыс сеплигинин фориэасын қабыл еткен бгғыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесинин есаплық ҳәм үлеслик муғдарын билдиреди. Мысалы: Далалықтын бир бурышында жаслар алты-алтыдан еки тәрепке тендей бөлинди (Ж. Сейтназаров). Балық тутыў исиндеги өзиниц
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тожирийбелерип қоллапып, аўды сыпыра үштсн, үш жарымнан,
көнгенпц арасын созып кеқгелей берди (А. Бегимов). Ол басшылық еткеи бригада... ҳзр гектар жерден 34 центнерден зүрәот жетистирди («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Әмет,
Марат ҳәр қайсысы үштен қармақ алды (Ж. Сейтназаров). ..атланарда еки кеседен суў тийеди (Ғ. Сейтназаров). Жүзден огыз
бести алыу керек. Ҳәр қайсысына жигирма бес сомнан бөлипберилди. Екеўи еки теқгеден төрт тецге береди. Ол есаплап жартысына жеткенде, мық сомнан асып кетипти («Ҳәр турли хзлықлардын ертеклери»).
5. Баҳалық ямаса нырқлық қатнас. Шығыс сеплигиниц
формасын қабыл еткен бағыныцқы компонент ис-ҳәрекетке байланыслы болган басқа бир предметтин бақасын, нырқын билди*
реди. Мысалы: Қаўынды он бес тийиннен алдым. Базарда помпдордын килосы еки тийиннен сатылып атыр. Дүкаида шыттын метри 90 тийиннен сатылады.
6. Себеплик қатнас. Шығыс сеплигиниц формасын қабыл еткен багыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесинин себебин билдпреди. Мысалы: Қуўаныштан онын еки бетиниц алмасы қызара баслады (Ж. Сейтназаров). Ол ал быраганынан босағағасүринип те кетти (Т. Қайыпбергенов). Ол тапқырлыгынан шыиыртпаққа илинбепти. (А. Оразоө). Ол қуўанғанынан жылап
жмберди. (Ж. Сейтназаров). Достыцнан түйе сора, уялғанынан
бпйе берер («Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»). Ол шыныққанлықтан шаршағанын да сезбеди (Т. Қайыпбергенов). Ол
сүйсинпп' оқыганлықтан жылдыц өтип кеткенин де сезбеди (Ж
Сейтназаров).
7.
Сынлық қатнас. Шығыс сеплигинин формасын қабыл ет
кен багыныцқы компонент ис-ҳәрекеттин ислениў, иске асыў усылын, әднсин билдирип, мәнилик жақтаи сынлық қатнаста қолла-нылады. Мысалы: Қәлбийби болса, еки ҳәптедеи бери кирпик
айқастырмастан қызынын басында отырыпты. Үсен жуўап бермсстен төсекке келип жатты (Қ. Досанов).
Фейил сөз дизбегинин составындагы шығыс жалғаўын қабыл етпп келетуғын сөзлер гәпте агзалық жақтан көбипесе толықлаўыш ҳәм
пысықлаўыш болып келеди де, ал бағыпдырыўшы фейил сөз көбинесе баянлаўыш болып келеди.
4.
Бағыныцқы компоненти орын жалғаўлы атаўышлардан
5гмаса атаўышлық хызметте қолланылатугын сөзлерден болған
фейил сөз дизбеклери
Атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерди фейил сөзлер менен мәнилик ҳәм формалық жақтан байланыстырып келиўши грамматикалық қураллардын бири —
орын сешшгинин жалғаўлары. Орын сеплигинин грамматикалық
' \!орфологиялық) көрсеткишлери -да/ -де, -та, те болып. олар
арқалы ахаўыш ямаса атаўышлардыц орнына қодланылатуғын
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-ез.пер фейил сөзлер мспсн (көбипесе аўыспасыз фейиллер ме*
исн) мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан дизбеклесип, басқар.ыў жолы менен байланысқан фейил сөз дизбеклерин дүзеди.
Бундй фейнл сөз дизбеклеринин дүзилиў модели: орын жалгаўлы
сөз-Үфейил сөз. Мысалы: Заводта ислеймен (Ғ. Сейтназаров).
Онын менен бизлер дүзде таныстық (Ж. Аймурзаев). Дәрьяда
желқомлы қайықлар мепеп кемелер ?күзип жүр. (Б. Кербабаев).
Көшеде дегершиклердиц шықырлаған даўысы анда-санда еситиледи. (Л. Толстой). Жақсы дос ис түскенде билинер. Асық1'анда ләббай табылмас (Қарақалиақ нақыл мақаллары.)
Биз жасаймыз гөззал Өзбекстанба,
Жсримиз айпалды бағы-бостанға.
(Т. Жумамуратое.)
Ддрья, теқиз, каналларда, келлерде,,
Халыҳ жүгин тасып пароход жүзди.
(Ж . Аймурзаев.)

Еирақ орын жалғаўлы сөзлер менсн фейил сөзлердии қатарласа дизбеклесип келиўи бәрқулла фейил сөз дпзбеклерин дүзип
ғеле бермейди. Бундай жаг дайлар көбинссе фразеологиялық сөз
дизбеклеринин составында ушырасады. Мысалы: Өзинш: ағайипи Жуман Қулжановты шалгайынын ушыи жаўып, аман қорғагқ
хсш қандай шара көрместеи қутқарып жибериўди көзде тупы
(Ж. Септназаров). Ол сени табанда қалдырады.
] ақлайда татыйды Каспнн сазаны,

Мийнсттсн ҳоз таўып сиз ҳәр бнрициз,
Махмуд Лйвазовтын жасьш көриниз.
(И.

Юсупов.)

Ҳәзирги қарақалпақ тилинде орын жалгаўлы атаўыш ямаеа
атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерди көбннесе аўыспасыз фейиллер басқарып келеди. Барыс, шыгыс сепликлериндеги сөзлерди басқарып келетугып аўыспасыз фениллер сыяқлы,
орын сеплигиндеги сөзлерди басқарып келетугын аўыспасыз фейиллердин де өзине тән арнаўлы грамматикалық (морфологиялық) белгилери жоқ. Деген менен, орын сеплипшдеги сөзлерди
басқарыг, келетугын аўыспасыз фейиллерди барыс, шыгыс сспликлериндеги сөзлерди басқарып келетугын аўыспасыз фейилл-ерден тек ғана лексикатық мәнплерине қарай айырамыз. Моселен, өзлеринин лекспкалық мәнилернпе муўапық жүриу, жүзиў,
жатыу, ойнаў, отырыў, болыў. қоллсныў, оқыў, жасаў ҳәм т. б.
аўыспасыз фейиллер орын сеплнгиндеги сөзлерди талап етип,
олар менен мәнилик қәм формалық жақтаи байланысып келеди.
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Мысалы: далада жүриў, теқизде жүзиў, суўда жүзиў, төсекте
жатыў, аўырыўханада жатыў, партада отырыў, Москвада болыў,
аўыл хожальщта қолланыў, қурылыста қолланыў, парахатшылықта жасаў, шадлықта жасаў ҳәм т. б.
Жыйналған, изертленилген материалларға ҳәм жүргизилген
бақлаўларға қарағанда, барыс, шығыс сеплигиндеги сөзлерди
басқарып келетугын аўыспасыз фейиллерден гөре орын сеплигиндеги сөзлерди басқарып келетуғын аўыспасыз фейиллердиц
саны тилимизде онша көп емес. Олардын басым көпшилиги
предметтиц ҳал-жағдайын билдиретуғын аўыспасыз фейиллер
болып табылады (69, 78.)
Бирақ орын сеплигиндеги атаўыш сөзлерди тек аўыспасыз
фейиллер ғана басқарып қоймайды, ал айырым орынларда
оларды аўыспалы фейиллер де басқарып келеди.1 Бундай өзгешелик сол аўыспалы фейиллердин лексикалық мәнисинин кенлиги арқалы характерленеди.
Орын жалғаўынын хызметин гейде менен (пенен, бенен)
тиркеўиши атқарып келеди. Бул қубылыс қарақалпақ тилинде
сийрек ушырасады. Мысалы: Отрядты шыгарып салыў ушын
манор машина менен киятыр (А. Оразов). Ташкенттин бержағыиа самолет пенен келдим. Бизлер Киевке поезд бенен бардық.
Берилген мысаллардағы менен, пенен, бенен тиркеўишлеринин орнына орын сеплигинин жалғаўын қойып, машинада, самолётте, поезда деп бергенде. оннан улыўма айтылажақ ой-пикирге
ксмислик келмейди. Себеби ол гәплердеги менен, пенен, бенен
тиркеўишлери орын жалғаўыньш хызметинде қолланылып тур.
Қарақалпақ тилинде орын жалгаўлы фейил сөз дизбеклери
көбинесе қыя объектлик, орынлық, ўақытлық, шәртлик. сынлық
хәм сан-мугдарлық қатнасларды билдирип келеди.
1. Қыя объектлик қагнас. Гейпара орын сеплигиниц формасын қабыл еткен атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатугьш сөзлер көбинесе аўыспасыз фейиллер менен мәнилик
ҳәм формалық жақтан дизбеклесип, қыя обьектлик қатнасты
билдиретуғын орын жалғаўлы фейил сөз дизбеклерин дүзеди.
Орын сеплигинин формасын қабыл етип келетуғын сөзлердиц
ипшнде әсиресе атлық сөзлер басқаларьша қарағанда (басқа
атаўышларға ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерге қарағанда)
фейил сөзлер менен объектлик қатнаста бир қанша актив байланысып келеди. Мысалы: Ҳәммемиз де станокларда күнде қатар турамыз (Ғ. Сейтназаров). Совхоз бойынша қәр күни отыз
бес адам жер суўғарыўда ислеп киятыр («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Мәжилисте үш мәселе додал анды (Ж. Сәиаров),
Бүгинги бюрода Жанабайды райком секретарынын өзи көп мақ'Бул қубылыс «Бағыныцқы компоненти табыс жалғаўлы атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған
фсймл сөөз дизбеклери» деген темада мысаллар менен кецирек
додиллеиип көрсегилди.
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?ады (Ғ. Сейтназарок). Машипа қурылысында, қурылыста қәм
халық хожалығынық басқа синтетика тараўларында пластмасса кен түрде қолланылады («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Ақ сүт берген ананын балада ҳақы көп болар («Қарақалг.ақ иақыл ҳәм мақаллары»). Қуралларын қолларында арманберман былғақлатады (Ғ. Сейтназаров).
Оъектлик қатнастағы орын жалғаўлы фейил сөз дизбеги
тийкарғы мәниге қосымша төмендегидей мәнилерди де билдирип
неледи:
1.
Орын сеплигинин формасын қабыл еткен қыя объект ис*
ҳзрекег процесинин орнын ямаса белгили бир орынға қатнаслы
екенлигин анлатады. Мысалы: Жаўдыраған қара көзлеринде
илимге дсгеп муҳаббат ушқыны жарқылдайды (Ғ. Сейтназаров).
Мүраттыц көзлери гиртийип, жүзинде ашыў белгиси сезилип тур
(Ж. Аймурзаев). Жүреклерде дослық урқаны күн санап өсе берди (Ғ. Сейтназаров).
2.
Орын сеплигинин формасын қабыл еткен қыя объект исҳорекет процесиниц иске асыўындағы қурал болған предметтн
билдиреди (47, 70). Бундай жағдайларда орын сеплик жалғаўын
менен тиркеўиши менен алмастырып айтыўға болады. Мысалы:
Машинада 36 тонна пахта терилди («Жас Ленинши»
газетасы). Олар трамвайда, бизлер автобуста келдик.
Дпспр бойынан атланып кеште,
Биз барамыз жүйрик экспрессте.
(И. Юсупов.)34

3. Орын сеплигиниц формасын қабыл еткен қыя объект базда су£ъектиниц айрықша өзгешелик белгисин билдиреди (47,
70). Мысалы: Усы жумыста Аймереке Арысланова күнлик ис
иормасын үш есе, Гүлсара Ержанова еки ярым есе орынлады
(Ж. Сапаров). Стихияға қарсы гүресте ерлик пенен төтепки берген («Совет Қарақалпақстаны» газетасы).
4. Орын сеплигинин формасын қабыл еткен қыя объект қандай да бир предметтиц ямаса нәрсенин кимде, неде екелигин,
опыц сапасын көрсетеди. Мысалы: Алтын отта, ер мийнетте билинеди («Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»). Мен сенин китабыцды Асқарда көрдим. Бул китапта көп баҳалы кенеслер жазылған. Қаўында, геишрде. пиязда, помидорда, қыярда, редискада адамға ен керекли витаминлер болады.
2.
Орынлық қатнас. Орын сеплигиннн формасын қабыл еткен багынынқы компонент ис-ҳәрекет процеспнин орнын билдиреди.Мысалы: Үйде досларым отыр екен (Ғ. Сейтназаров). Ол
көп ўақыттан берли Мойнақта жасайды (А. Бегимов). Жайлаўда қойлар жайылып жүр. (Ж. Сейтназаров). Мем больницада
жатырман (К. Султанов). Екеўи атызда жүр (Ө. Айжанов). Бул
достым районда басшы орнында ислейди (Ғ. Сейтназаров). Тур93
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мыстын бр.зы бир себеплеринен қалада қалды да, заводта токгрь
больш ислей баслады (Ғ. Сейтиазаров).
3.
%'ақытлық қатнас. Орын сешшгинин формасын қабыл сткен бағыпынқы компонент ис-ҳәрекет процеснннн ўақтын бплдирсди. Мысалы: Атланарда Ораз аталық оныц... жоллыгын илған (Ғ. Сейтназаров). Жасыцда қалжыц болсац, үлкейгенде мылжыц боласац («Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»). 27-сентябрьде бригада мәмлекетке пахта сатыў плапын орынлады («Совет Қарақалпақстаны» газетасы).
Турқьщды кергенде тасты дәрманым,
Тириқде көрмедим жалгыз әрманым.
(А.

Дабылов.)

Жигирмацда слиц жайнап өзгерди,
«Жаста буйтип дәуран сүрмедим» дерсец.
(И. Юсупов.)
Ушарында даўыслайды бақырып,

Ашықкан жолбарыс яилы ақырып.
(А. Дабылов.)
Бес жасықба ағац мснсн қой бақтыц,

Сен шопаны болдыд қозы-ылақтыц.
(Күнхожа.)

4. Шэртлик қатнас. Орын сеплигиниц формасын қабыл еткец
бағынынқы компонепт ис-ҳәрекет процеспшт шәртпн билдиреди,
Мысалы: Усы болмаганда анам менен кетер едим (Т. Қайыпбергенов). Автоматластырылғанда
мийнеттиц характери түп-тамырынан өзгереди («Совет Қарақалпақстаны» газетасы).
5. Сынлық қатнас. Орын сеплигинин формасын қабыл еткен
багыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесинии сыпын билдиреди.
Мысалы: Колхоз аўылы нур қушағында жайнап кетти (Ғ. Сейтназаров). Совет халқы татыўлықта, дослықта ҳәм шадлықт.а
жасайды.
Жүзимиз ашылып таза бахыттан,
Шадлъщта шадлаиыи келдим көссмим.
(А. Дабылов.)

6.

Сан-мугдарлық қатнас. Орын сеплигшпш формасын қабыл еткен багынынқы компонент ис-ҳәрекеттиц са^гын ямаса
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м\тдарын билдиреди. Мысалы: Ол жетппс прпцентте ғаиа қан>гп
ушр (Ө. Айжанов). Шоманайлылардып көк аты бесишии айлаўда изде қалып цойды.
Орын жалгаўлы фейил сөз дизбегинин составындағы бағыцынқы ҳәм бағындырыўшы ко'мпонентлер агзалық қатнастан
гәпте көбпнесе толықлаўыш + баяплаўыш ямаса пысықлаўыш-Ь
баянлаўыш түринде қолланып, айырым-анырым гәп агзасы болып келеди.
в. БАҒЫНЫҚҚЫ КОМПОНЕНТИ ТИРҚЕЎИШЛИ ЯМАСА КӨГ,!СКШИ АТАЎЫШЛЫ АТАУЫШЛАРДАН ҲӘМ АТАУЫШЛЬЩ
ХЫЗМЕТТЕ ҚОЛЛАНЫЛАТУҒЫН СӨЗЛЕРДЕН БОЛҒАН ФЕИИЛ
СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ
✓

Атаўыш ҳәм атаўышлық хызметтеги сөзлер фейил сөзлер
м--мен тиркеўишлер ямаса көмекши атаўышлар арқалы мәнилкк жақтан байланысып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Етти бийдарық жесен қайт
боласан, ал балықты бизлер
тууылгалы жеймиз, мезгил сайын жеймиз (К. Султанов). Тилеумуратов Вера менен бирге жылым тартып атырган бальщшылардық арасына келди (К. Султанов).
Жоқарыдағы дәслепки
мысалдағы мезгил сайын жеймиз
,.еген фейил сөз дизбеги бир-бири менен (атлық сөз фейил сөз
бенен) сайын тиркеўиши арқалы байланысып тур. Усы фейил
сөз дизбегиндеги мезгил деген атаўыш сөз (атлық ^өз) кейингп жеймиз деген фенил
сөз бенен ҳеш қандгй тиркеўишсиз
мәнилик жақтан байланыспайды. Өйткени олардын арасындл
қандай да болса бир байланыстырыўшы грамматикалық элементтин түсирнлип қалдырылганлыгы белгили болып турады.
Ол грамматикалық элемент—сайын тиркеўиши. Демек, мезгил
деген атаўьпп сөзди жеймиз деген фейил сөз бенен белгили бир
сиитакснслик бяйлапысқа түсириўши элемент сайын тиркеўпши болып габылады. Вундай жагдайда жеймиз деген фейнл
мезгил деген атаўыш сөзди тиккелей басқарып келместеь,
*■айын тиркеўиши арқалы басқарып келеди.
Бундагы мезгил сайын деген тиркеўишлн атаўыш сөз мпнплик жақтан сонгы фейил сөзге ғәрезли болғанлықтан, ол
бағынынқы компонент, ал фейил сөз багындырыўшы компопеит деп қаралады.
Екинши мысалдагы бальщшылардық арасына келди деген
фейил сөз дизбегиндеги компопснтлер бир-бири менен арасына
деген көмекшп атаўыш арқалы байланысып тур. Усыфейил
сөз дизбегиндеги балықшылардық
деген атаўыш сөз (атлық
еөз) арасына дсген көмекши атаўышсыз
келди деген фейил
емзге өзлнгинен байланыса алмайды. Себебп бул сөзлердин
ярасында да қандай да бпр байланыстырыўшы грамматнкалық
НУралдын түснрилип қалдырылганлыгы сезнлнп турады. Ол
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грямматикалық курвл—арасына деген көмскши атаўышы. Де~
мек, балықшылардьщ деген атаўыш сөз келди дсгсн фейил с«з;
бенен арасына деген көмекши
атаўыш арқалы байланысып
тур. Бундай жағдайларда келди деген фейил сөз бальщшылирдық деген атаўыш сөзди тиккелей басқарып келместен, арасына деген көмекши атаўышы арқалы басқарып келеди. Бундагы
бальщшылардық арасына деген көмекши атаўышлы атаўыгд.
сөз бағыныцқы компонент болады, өйткени ол соцғы фейил
сөзден мәнилик жақтан ғәрезли болын келеди. Ал, кейинпг
фейил сөз багындырыўшы компонент болады, себеби ол өзинец
бурынғы көмекши атаўышлы атаўыш сөзди б а ғ ы н д ы р ы цкеледи.
БАҒЫНЬЩҚЫ КОМПОНЕНТИ ТИРКЕУИШЛИ АТАУЫШЛАРДАК
ЯМАСА АТАУЫШЛЬЩ ХЫЗМЕТТЕ КОЛЛАНЫЛАТУҒЫН СӨЗ>
ЛЕРДЕН БОЛҒАН ФЕИИЛ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ

Тиркеўишлер—бул көмекшп сөзлердиц бир түри болыи, о.д
предмет пенен предметтин ҳәм предмет пенен ҳәрекеттин ара«
сыыдағы ҳәр түрли мәнилнк қатнасларды бериў ушын хызмст
атқарады (44, 296). Синтаксислик көз қарастан қарағапда^
тиркеўишлер бәрқулла өзинии басқарып келетуғын сөзинен ксйин келеди. Бул жағынан рус тилиндеги предлоглардан өзиниц
орналасыў тәртиби бойынша да айырылып турады.
Тиркеўишлер ўақыт, себеп, мақсет, кенислпк ҳәм т. б. қагнасларды билдирип, олар сеплик жалгаўлары тәрепинен берплгсн мәнилерди конкретлестирип, толықтырып келеди (54, 482;.
Айырым жағдайларда сеплик жалғаўлары арқалы берилиўге
мүмкин болмаған сиитаксислик қатнасларды да усы тиркеўпшлер арқалы бермўге болады (44, 296).
Тиркеўиш сөзлер тарийхый шығысы жағынан мәнили созлер болып есапланса да,
соиғы ўақытлары өзиниц дәслепкн
материаллық мәнисин жоғалтып, ҳәр түрли грамматикалық
мәнилерди бернўши көмекши сөзлерге айланып кеткен (83,3).
Сонлықтан тиркеўишлер (тек айырымларын есапқа алмағанда)
дара өз алдына турғанда материаллық мәнини анлата алмайды. Олардын лексикалық мәнилери өзлери менен биргеликте
басқарылатуғын атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлер менен дизбеклесип келгенде ғана аиласылады
(83,3—4). Мысалы: Дәрьядан пароход пенен өттик. Атамураг
саат сайын қубылып турды. (Т. Қайыпбергенов).
Биринши гәитеги пенен тиркеўиши, екинши гәптеги сайын
тиркеўиши өзлигинен қандай да бир лексикалық мәнини билдире алмайды. Себеби биринши гәптеги пенен тиркеўиши пароход сөзин басқарып, сол сөз бенен бирликте екеўи белгмл.ч
бир мәнини (қурал мәнисинде қолланылса) билдирсе, ал екинши гәптеги сайын тиркеўиши саат деген атаўыш сөзди бас96
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карып, сол сөз бенен бирликте ис-ҳәрекеттин сыкып билдирин
тУРБасқа түркий тиллери сыяқлы, қарақалпақ тилиндеги тир^еўиш сөзлер өзлериниц синтаксислик белгилерипе ҳәм басқарыў усылларына қарай, олардын айырымлары атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғыи
сөзлерди басқарып, фейил сөз дизбегиниц бағынынқы комполенти болып келсе (мысальг Ўиган ушьш, барған сайын., гс~
лефон арқалы, машина менен, адам яцлы, қар сыяқлы, арқан
бойы, мағлыўмат бойыниш, батырлар ҳаққында ҳәм т. б.), ал
тирксўиш сөзлердиц гейбиреўлери барьгс сеплигиндеги атаўыш
ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди басқарып (мысалы:
Ташкентке дейин, үйге таман, аўылға қарш , соған сай, исине
сзйкес, иниме бола, душпанларға қарсы ҳәм т. б.), соныц монен бирге фейил сөз дизбеклеринин бағыпыцқы компоиенти
сыпатында хызмет атқарады. Бир қатар тиркеўишлер шығыс
сеплигиндеги атаўыш ҳәм атаўышлық хызметтеги сөзлсрди
басқарып (мысалы: революциядан бурын, сабақтан соғ\, жумыстан кейин, өзицнен басқа, соннан берли, меннен гөре ҳәм
т. б.). фейил сөз дизбеклериниц бағыныцқы компоненти хызметинде қолланылады. Демек, тиркеўишлер атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлер менен фейил сөзлерди бир-бирине
байланыстырыўшы грамматикалық элемент сыпатьшда хызмет атқарады ҳәм олар фейил сөз дизбеклерин дүзиўде тилимизде жүдә актив қолланылады.
Қарақалпақ тилиндеги тиркеўиш сөзлердиц айырымларынын атаў сеплигиндеги, гей биреўлериниц барыс, бир қатарларымыц табыс, ал тағы биреўлериниц шығыс сепликлериндеги
атаўыш ҳәм атаўышлық хызметтеги сөзлерди басқарып, фейил
сөз дизбеклериниц бағынынқы компоненти болып келиўлерине
қарай, тиркеўишли атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерден болған фейил сөз дизбеклерин, тийкарынан, төртке бөлип қараймыз: I) бағыныцқы компоненти тиркеўишли
атаў сеплигиндеги атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте
қолланылатугын сөзлерден болған фейил сөз дизбеклери; 2)
бәгыныцқы компопенти тиркеўишли барыс сеплигиндеги атаўышлардаи ямаса атаўышлық хызметте қолланылатугын сөзлерден болған фейил сөз дизбеклери; 3) багыпынқы компоненти тиркеўишли табыс сеплигиндеги атаўышлардан я.маса
атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған фейил
сөз дизбеклери; 4) бағыныцқы комг.онеши тиркеўишли шығыс
сеплипшдеги атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте қол«анылатуғын сөзлердсн болған фейил сөз дизбеклери.
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1.
Бағыныцқы компненти тиркеўишли атаў сеплигиндеги
атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын
сөзлерден болған фейил сөз дизбеклери
Тиркеўнш сөзлердиц бир қатарлары атаў сеплигиндеги
атаўышларды ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил
сөз бенен мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан байланыстырып, тиркеўишли фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди. Мысалы: Зийбагүл туўралы ойланады (Ө. Айжанов). Сол жигит
қартайған жалғыз анасы менен турады екен. (Т. Қайыпбергеиов).
Мысалға берилген биринши гәптеги туўралы деген тиркеўиш сәз Зийбагүл деген атаў сеплигиндеги атаўыш сөзди (атлық сөзди) ойланады деген фейил сөзге байланыстырып тур.
Бириншиден, туўралы деген тиркеўиш сөз Зийбагүл деген атаўыш сөзди бағындырып турса, екиишиден, сол сөзди соцгы
фейил сөзге (ойланады деген бағындырыўшы фейил сөзге) байланыстырыўшы граммматикалық элемент сыпатында хызмег
атқарып тур. Демек, еки мәнили сөзди (атлық+фейил) бирбприне байланыстырып, фейил сөз дизбегин дүзиўге тийкарғы
себепкер болып турған элемент—усы туўралы тиркеўиши.
Екинши гәптеги менен тиркеўиши де анасы деген атаў сеплигиндеги атаўыш сөз бенен (атлық сөз бенен)
турады екен
деген фейил сөзди бир-бирине байланыстырып,
тиркеўишли
фейил сөз дизбегин дүзип тур.
Қарақалпақ тилинде атаў сеплигиндеги атаўышларды
ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди көбинесе төмендеги
тиркеўиш сөзлер басқарып, фейил сөз дизбеклериниц бағыныцқы компоненти сыпатында
келе алады. Олардыц баслылары
мыналар: менен (пенен, бенен), ҳацҚында, жөнинде, туўралы
( туўрасында), жайында (жайлы), арқалы, ушын, сайын, бойы,
(бойлы), бойыньиа, киби, яқлы, сыяқлы, тәризли, тақлетте қурлы, қурақым, шелли, себепли, себептен, пишинде, қәлпинде,
түрде, рәўшите, ретынде, сыпатында, қәддинде.
Менен (пенен, бенен) тиркеўиши. Н. К. Дмитриевтиц, Н. А.
Баскаковтыц, А. Н. Кононовтыц пикирлери бойынша менен
(пенен, бенен) тиркеўиши тарийхый шығысы жағынан бирленИ
бирлән дегсн жыйиақлаў формасындағы санлық сөзден келип
шыққан (41, 121; 54, 507; 44. 297). Бирлен11бирле-н тиркеўиши
айырым түркий тиллеринде, мәселен, қырғыз, қарақалпақ тиллеринде—менен, қазақ тилинде—мен, бен, пен (айырым жағдайларда менен, пенен, бенен болып та қолланылады—Е. Д.)',
ноғай тилинде—ман, бан, пан, өзбек тилинде—билан, татар
тилинде—белән, шор тилинде—пыла, түрк тилинде—иле, ла,
хакас тилинде—нан, горно-алтай тилинде—ла болып, ҳәр түрли фонетикалық вариантларға өзгерген (68,99). Гейпара түр98
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кий тиллеринде, мәселен қазақ тилинде менен тиркеўиши тир,<еўишлик системадан жалгаўльщ снстелшға өткен. Аныгырақ
айтқанда, ол көмеклес ссплигиниц жалғаўы сыпатында хызмет
атқарады (84,66). Ҳәзиргн қарақалпақ әдебий тплинде көбинесе менен (вариантлары менен) тиркеўиши актив қолланылады, ал сөйлеў тилинде ямаса диалектлерде менен тиркеўишинен басқа биленПбирленНбирлән формалары да қолланыўы
мүмкин 54, 507. Билен тиркеўиши көбинесе классик шайырлардыи шығармаларында ушырасады. Мысалы:
Ел ҳәм жер билендур, жер ҳәм ел билен,
Жсрсиз слдин өмири дәрбедср билен,
Өмир әтср журсктсги шер билен,
Қәдириқ сениц бизге етти Бозатаў.
(Әжинияз )

Менен (пенен, бенен) тиркеўиши атаў сеплигиндеги атлўыш қом атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлер менен
мәнилик жақтан байлакыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди. Менен (пенен, бенен) тиркеўиши атаў сеплнгиндеги
атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзге
байланыстырып,
фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўде тилимизде жүдә актив қолланылады. Мысалы: Дәўлет шащанлыц
пепен Айымханнын қолын услады. (С. Хожаниязов). Қаптал
жолдан машинасы менен Мырзабек ишқты (Ө. Айжанов).
Қымбатлы дослар! Уатанымыздын, байлықларын зийреклик пенен излейик («Жеткипшек» газетасы) Ҳүрзия мекиц сөзимди
ықласы менен тықлап турды (М. Дәрнбаев). Пилис ... жуўач
билеклерин муз болып қатып қалған қар менен ысқылай басг
лады (А. Оразов).
Менен, (пенен, бенен) тиркеўиши атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметтсгн сөзлер менен фейил сөзлерди байланыстырып келиў менен бирге, ийелик сеплигиндеги
атаўыш сөзлер менен (менен тиркеўиши көбинесе ийелик сеплигиндеги бетлеў алмасықлары
менен дизбеклесип келеди)
фейил сөзлерди де байланыстырып, фейил сөз дизбеклеркн дүзеди. Мысалы: Бул ҳаққыида
мениц менен ҳеш ким сөйлеспейди де (А. Гайдар). Сен мениц менен сөйлеспекшисец (Ө.
Айжапов). Мен сениц менен енди бирге жүрмеймен (Ө. Айжапов). Келгели оныц менен ушыраспадым (Қ. Досанов) Ешмурат Москвадан мениц менен келди. Бизлер жазда оныц менен
Ленин атындағы совхозда болдық.
Менен (пенен, бенен) тиркеўишли фейил сөз дизбеклери
көбинесе объектлик, орыилық, ўақытлық, сьшлық, себеплик
хәм қарсылықлы қатнасларды билдирип келеди.
I. Объектлик қатнас. Объектлик қатнасты билдиретуғын
фейил сөз дизбеклери көбинесе төмендегидей қосымша мәничерди билдиреди:
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1. Атаў сеплигиндеги сөалерге менен (пенен, бенен) тиркеўишиниц дизбеклесип келиўинен болған қыя объект биргелик
ҳәм қатнасық мәнилерди билдиреди. Мысалы: Таня жолдас
қызы Нәзигүл менен 1 еатрға кетти (А. ОразоЕ). Қолымнан
келгенинше ийбелик сақлап кемпирлер менен көристим (Ғ.
Сейтназаров). Үйде Ырсымбет
ҳаялы менен отыр екен (А.
Әлийев). Рәўшан шаруълар менен ашықтан-ашық сөйлести
(Ж. Аймурзаев).
Апа, балалар менен
ойнап
келейинши!
(Т. Жумамуратов). Артық бир күни еки жигит пенен Турдыгүлдиц үйине келди (Ж. Аймурзаев). Қонақлар суў сепкендей
күлкисин қойып, Ақсулыў менен аманласты (М. Дәрибаев).
...Асқар анасы менен сөйлесип тур екен (Ж. СапароЕ).
2. Атаў сеплигиндеги сөзлерге менен (пенен, бенен) тиркеўишннин. дизбеклесип келиўинен болғаи қыя объект қурал ҳәм
қатнас көликлери ямаса жүриў қураллары мәнилерин билдиреди. Мысалы: Бизлер кетпенсиз мол зүрәәт жетистирдик ҳом
оны машина менен терип аламыз («Совет Қарақалпақстаны»
газетасы). Әлле ким пулемет пенен атты (Н. Дәўқараев}.
Жықғыл менен терини бүрмеледи (М. Дәрибаев). Ийтти мүйизи менен қағып жиберди (Ө. Айжанов). Мен келеси машина
менен барарман (Ж. Сапаров). Муздын үстинен сырғанатқан
сақадай сырганап автомобиль менен жетип келдим (М. Дәрибаев). Аяқтан жарамаған жерлер насос пенен суўғарылди
(Ж. Аймурзаев). Орта жасар бир ҳаял асханада үлкен қара
саплы пышақ пенен бир нәрсени туўрап атыр (А. Оразов).
3. Атаў сенлигиндеги сөзлерге менен (пенен, бенен) тиркеўишиниц дизбеклесип келиўинен болған қыя объект материаллық, предметлик ҳәм кәсипшилик мәнилерди билдиреди. Мысалы: Пахта атызлары ақ алтынлар менен малынған (Ж. Аймурзаев). Бағдыц айналасы дийўал менен қоршалған (Н.
Дәўқараев). Нәзггк қашылар таслар ҳәм топырақлар менен
толтырылды (Ж. Аймурзаев). Ерте бәҳәрде оныц жағасындағы
күшли иасослар иске кирисип, дөгеректеги көп аўыллардыи
егнс жерлерпн суў менен тәмийинлейди (И. Юсупов). Гүлсәнем
скрепердиц ремонты менен шуғылланып жүр (Ж. Аймурзаев).
2.
Орынлық қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге менен (пенен, бенен) тиркеўишиниц дизбеклесиўинен болған бағынынқы компопент ис-ҳәрекет процесиниц кецисликтеги орнын билдиреди. Мысалы: (Олар) шелдиқ басы менен шертекке қарай
жүрди (Н. Дәўқараев). ...үйдиц қапталы менен өжиреге киресец (С Хожаниязов). Ешки ылақларын ертип, соқпақ пенен
кетип баратыр (С. Салийев). Ақ қалаға қарай созылған гүзар
жол менеН машина зытқып киятыр (Н. Дәўқараев). Ол кешке жетемен деп ғырра окаға менен бир сааттай жуўырды (К.
Султанов). Ол аяқ соқпақ пенен жүрип келеди (А. Бегимов).
Каналдыц жасқасына келетуғын жол менен биреўлер киятыр
(Ж. Аймурзаев).
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,3. Уақытлық қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге менен
(пенен, бенен) тиркеўишиниц дизбеклесип келиўинен болған
^агынынқы компонент нс-ҳәрекет процесиниц ўақтын билдиредИ. Мысалы: Бугин ақшамы менен жаўык жаўды (Ө. Айжалов). Қар түни менек жауды (Т. Қайыпбергенов). Сен олар^цы түны менен ^ермаға апарып қос (Ж. Аймурзаев).
Түни
м ен ен тецизде жүрдим (Ө. Айтжанов). Усылар не
айтысар
■екен деп күни менен ацлып окүрген (Ө. Айжапов).
4.
Сынлық қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге менен (пенен, бенен) тиркеўншиниц дизбеклесип келиўинен болған бзеыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесинин қалай ямаса қәйтип
иске асыўын ҳәм ислениў усылын билдиреди. Мысалы: Ҳәр
күни кеште келген сайын бир-бирммизге
сораўлы көз бенен
цараймыз (Ғ. Сейтназаров). Бирден самолет пәт пенен көтерилип кетти (А. Оразов). Әкем кешеги Уатандарлық урыста
ерлик пенен қайтыс болды (Ғ. Сейтназаров). Оқыўшылар бул
газетаны қызығыўшылық пенен иқыйды («Жеткиншек» газетасы). Ол күлимсиреўи менен Рәўшанға қарады (Ж. Аймурзаев-).
...бирақ келетуғын генералды асығыслық пенен күтти (Ө. Айжанов). Жигиттин алақанына қатырып қойган кесени қыз ш нберлик пенен ҳеш кимге сездирмей алды (Б. Бекниязова). Айланнын келиўин Серкебай бираз таярлық пенен күткен еди
(Т. Қайыпбергенов).
5.
Себеплик қатнас. Атаў сешшгиндеги сөзлерге менен пенен, бенен) тиркеўишинин дизбеклесип келиўинен болган багыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесинин себебин билдиреди.
Л\ысалы: Жагада турған кемелер де сол самалдыц епкини меменен тецселеди. Маллардыц туяғы менен аспанға шац көтерилди. Есик алдына самалдыц айдаўы менен қар үйилип қалган
(А. Оразов). Кесенин қозгалыўы менен чай азғана толқынланып кетти (С. Хожниязов). ...тереклик кешшц епкин самалы
менен шайқалып тур (С. Хожаниязов).
6.
Қарсылықлы қатнас. Менен (пенен, бенен) тиркеўиши
атаў сеплигиндеги сөзлер менен дизбеклесип келип, олар фепилден анласылған ис-ҳәрекеттиц мазмунына қарама-қарсы
айтылады. Бундай байланыстағы фейил сөз дизбеклерин қаосылықлы қатнасты билдиретугын фейил сөз дизбеклери деймиз. Мысалы: Олар ҳәзир орынламаған менен алдагы ўақытта
орынлайды (Ө. Айжанов). Бақырған менен арғы жағадағыларға даўысы жетпейди (Қ. Досанов). Ол кеткен менен қай'гып келеди (Т. Қайыпбергенов). Айтқан менен мен түсинбедим.
Сораған менен ол бизге керекли буйымымызды бермеди. Ол
Щўырған менен жете алмады. Палўан ойланған менен шеше
алмады (Ө. Айжанов).
Ҳаққында, жөнинде, туўралы (туўрасында), жайында
(жайлы) тиркеўишлери. Булар хызметлери жағынак бир-бирине жүдә жақын келеди. Мәселен, жумыс ҳаққында деген сәз101
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лердиц байланысын жумыс жөнинде, жумыс туўралы, жумыс
жайында деп алмастырып айтыўға да болады. Бул жағынац
қарағанда, ол тиркеўишлер өз-ара синоним ретинде қолланы:
лады. Қарақалпақ тилинде әсиресе ҳаққында, жөнинде, гуўралы тиркеўишлери бирқанша өнимли қолланылады да, ал жау
йында тиркеўишинин қолланылыў өриси (сферасы) басқаларына қарағанда сәл ықшамлаў.
Ҳаққында, жөнинде, туўралы
( туўрасында), жайында
(жайлы) тиркеўишлери атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўыщ
лық кызметтеги сөзлерди фейил сөзлер менен мәнилик жақтан
байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди Мысалы:
Айхан әкеси туўралы күнде ойланатуғын еди (Т. Қайыибергепов). Китапларда булар ҳаққында хеш пәрсе жазбайды (А.
Гайдар). Бул китаплардағы гоплер революционерлер ҳаққындаI
айтылған (А. Гайдар). Ол өзиниц үнсиз тили менен өз дәўири
жөнинде сөйлеп берди (И. Юсупов). Қыз Нарымбетке ушырасып, бул туўралы сорастырды (Ө. Айжанов). Мсн бул
ҳаққында ҳеш нәрсе айта алмаймнн (Ж. Аймурзаев). Мен жумыс
жайлы Ташкентке келдим.
Ҳаққында, оюөнинде туўралы
(туўрасында), жайында
(оюайлы) тиркеўишлери арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери көбинесе қыя объектлик, ал сийрегирек себеплик қатнаста
қолланылады.
1. Қыя объектлик қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге ҳаққында, жөнинде, туўралы (туўрасында), жайында (оюайлы)
тиркеўишлериниц дизбеклесиўинен болған бағыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесинин ким, не, кимлер, нелер жайыидағ
(ҳаққында) ямаса улыўма бир нәрселер жөнинде екенлигим
билдиреди. Мысалы: Дәслеп оқыў туўралы, соц ҳәр түрли темада гүррицлесип отырдық (¥. Сейтназаров). Бул жөнинде
жана Рәўшан дурыс айтты (Ж. Аймурзаев). Басқалар гаўырласып ҳәр нәрсе жөнинде сорап атыр (Н. Дәўқараев). Ол туўралы мына Дәригүл айтып береди (А. Әлийев.) Бираз хооюалық
жумыслары ҳаққында сөйлесип болып, енди шығайын деп
атырғанда Мурат келди (Ж. Аймурзаев). Даўысын онша өзгертпей, бир бап пенен Жийемурат жыйналғанларға қарап еемири ҳаққында қысқаша сөйлей баслады (Т. Қайыпберенов)
Ол баласы оюайында бираз әцгимелести. Мен де колхозға барып, жумыс оюайын сорастырайын (Ө. Айжанов).
2. Себеплик қатнас. Ҳаққында, жөнинде, туўралы ( туўрасында); оюайында (жайлы тиркеўишли атаў сеплигиндеги сөз
лерден болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекеттин себебии:
билдиреди. Мысалы: Бнз де жумыс жайлы Хожели станциясц1
тәрепине өттик (Т. Жумамуратов). Мен /Москваға жумысьШ•
туўралы бардым.
Арқалы тиркеўиши. Арқалы (< арқа + ~ л ы аффикси) тир*.
кеўиши (54 510; 44, 302; 83, 8) атаў сеплигиндеги сөзлерди фег
ййл сөзлер менен мәнилик жақтаГн байланыстырып, фейил сөз
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^цзбеклерин дүзеди. Мысалы: Снди қала арқалы колхозға қайта■
\\ыз (С .Хожаниязов). Терен қазылған траншеялар арқалы
@?ип баратырмыз (А. Бекимбетов). Майор Исаков трубкаарқалы сөйлесе баслады (А. Оразов). Жарыс договоры бойынша
үш күннеп бир жуўмақ шығары-лып, еки тәрептин иси комиссия
арқалы тексеюилип турыўы керек болды (Т. Қайыпбергенов).
)Колдасымпын биреўи хат арқалы билдирди (Ә. Өтепов).
Арқалы тиркеўишинин қатнасыўынан болғам фейил сөз
дизбеклери көбинесе объектлик ҳәм орынлық қатнасларды
билдирип келеди.
1.
Объектлик қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге арқалы
тиркеўишинин дизбеклесип келиўинен болған қыя объект ацам
дмаса предметлик мәнини анлатып, ис-ҳәрекеттип сол арқалы
иске асатуғынлығын билдиреди. Мысалы: Сен арқалы билмегенимизди билдик (Ә. Өтепов). Күн сайын рация арқалы
еки
жак хабарласып турады. Майор Исаков бурын көрмесе де,
есиктен кирер жердеги залда газета оқып отырған Василийди
қолындағы сүўрет арқалы бирден таныды (А. Оразов). Олар
радиоприёмник арқалы хабарлар тықлап, копцертлер еситеди
(«Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Соннан кейин телефоп
арқалы сөйлесе алатугын боламыз. (М. Дәрибаев).
Жоқарыдағы объектлик қатнастағы фейил сөз дизбешнен
сынлық қатнас та анласылады. Бирақ фейил сөз дизбегинин
бул түринде мәнилкк байланысы жағынан объектлик қатнас
басым болады. Бул жағдай әсиресе бағынынқы компонентке
сораўды дурыс қойыў арқалы анықланады.
2. Орынлық қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге арҚалы
тиркеўишинин дизбеклесип келиўннен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процесинин өтиў орнын анлатып келедн.
Мысалы: Станция арқалы жүрип, олар қалын ағашлыққа
кирди (А. Оразов). Сизлер саат үште Белорус вокзалы арқалы
Батыс фронтқа жүрип кетесиз (А. Оразов). Артыннан сол көпир арқалы қуўады (А. Оразов). ...кәрўан жоллар усы Қоқыиат арқалы өтеди екен (Н. Дәўқараев). Бизлер Аральскийарқалы тез келип жеттик (Н. Дәўқараев).
Арқалы тиркеўиши айырьш жағдайларда менен тиркеўишинин ҳәм шығыс сеплик формасыныц синоними сыпатында
хызмет атқарады (44, 302). Мысалы: Телефон арқалы сөйлестимНтелефон менен сөйлестимП телефоннан сөйлестим; кеме ар~
қалы өттимИкеме менен еттим; рация арқалы хабарладымПра~
ция менен хабарладымНрациядан хабарладым; хат арқалы
таныстымИхат пенен таныстым; сүурет арқалы таныдыИ сүўреттен таныды; сен арқалы билдикИ сеннен билдик; комиссия ар~
Қалы тексеремизИ комиссия менен тексеремиз ҳәм т. б.
Ушын тиркеўиши. Ушын (Уш< + =ын деген қурал сеплигиниц аффикси) (54, 511—512; 44, 302) тиркеўиши атаў сеплигиндеги сезлерди фейлл сөзлер мепен мәнилик жақтан байлаяьютырып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди. Усындай фе103
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пил сөз дмзбеклеринин составында ушын тиркеўиши,
бириц*
шиден, атаўыш, сөз бенен фейил сөзлерди бир-бирине байла»
ныстырыўшы грамматикалыц элемент сыпатында хызмет атқарса, екиншиден, атаў сеплигиндеги атаўыш сөзлердип мәнмсин толықтырып, анықлап келеди. Мысалы: (Ол) сөйтип ертенине күндиз кешегиниц жуўмағын билиў ушын жоне келди ( Г1
Қайыпбергеноь). ЛЎақсы адам өзи ушын емес, мәмлекет ушын,
өзинпн колхозы ушын ислейди (Ө. Айжанов). Серкебай ойлиныў ушын гидирди (Т. Қайыпбергенов). Сиз ушын келдим (Д,
Оразов). Қыз төрге өтиў ушын өрлеп киятырмаған еди (Т. Қайыпбергеиов). Сондағы болатуғыи исти айтыў ушын келип\
турман. (Ө. Айжанов).
Жигит болсан арысландай туўьшан,
Хызмет еткил удайына халық ушын.

^

(Бердақ.)

Ушын тиркеўиши атаў сеплигиндеги сөзлерди фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келиў менен бирге, ийелик сеплигиндеги алмасық сөзлер менен (бунда|
тек силтеў ҳәм бетлеў алмасықлары ғана нәзерде тутылады.
Үшинши бет көплик сандагы бетлеў алмасығы ушын тиркеўпши менен ийелик сеплигинде дизбеклесип келмейди. Мысалы:
Олардық ушын деп айтылмайды) фейил сөзлерди байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди.
Ушын тиркеўиши өзи байланысып келген ийслик сеплигиндеги алмасық сөз бенен бирликте бағыньщқы компонент сыпатында келип, мәнилик жақтан фейил сөз бенен байланысып,
арналыў қәм себеплик қатнасларды билдиреди. Мысалы: Сиз
бул мәрданалықтын ҳәммесин мениц ушын иследициз («Қарақалпақ халық ертеклери»). Мен де сениц ушын бес-алты адам|
жыйнайын (Т. Қайыпбергенов). Сениц ушын жалғыз жанымш
жараланды (Ж. Сапаров). Ол сизиц ушын бүгин Ленинград-*1
тан самолет пенен келды.
'
Ушын тиркеўиши арқалы дүзилетугьш фейил сөз дизбекле-»
ри мәнилик жақтан көбинесе объектлик, себеплик, мақсетдик
қатнасларды билдирип келеди.
Т Объектлик қатнас. Атаў сеплигиидеги сөзлерге ушын]
тиркеўишиниц дизбеклесип келиўинен болған бағыныцқы компонент қыя объектлик мәниде қолланылып, ис-ҳәрекет процесгқ
ниц усы қыя объектке арналғанлығын ацлатады. Мысалы;
Мен ол ушын керек әсбапларды алып келдим. Әне, мен ушыт^
сизге сержант Лобань жуўап берди (Қ. Досанов). МенТөрт^
күлде жүрип усы чайды сиз ушын алдым (Т. Қайыпбергенов).
Олар ушын жақсы жер ажыратылған (А. Гайдар).
Себеплик қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге ушын тир*
кеўиши дизбеклесип келип, олар ис-ҳәрекет процесшшц себебия
билдиреди. Ис-ҳәрекеттиц себебин билдирип келетуғын бағьг*
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цынқы компонепт көбинесе —ғаны.—гени, —қаны—кениАг
ушын, формасында келеди. Мысалы: ...Онын Ө1 ;иў жолындағы
тосқынлықларды жениўине көмек көрсеткени уьиын айтпақшы
болды (Ө. Хожаниязов). Жийемурат үй ийесинин бираз қысыныспада қалғанын сезип, жуўап бергени ушын өзи де қысынды
(Т. Қайыпбергенов). Кыдырбайдыц унатқаны ушын оеан жақсы кецес берди (Ж. Сейтназаров).
3.
Мақсетлик қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге ушын
тиркеўиши дизбеклесип келип, олар ис-ҳәрекеттин мақсетин
-билдирип келеди. Бундай жағдайларда
ушын тиркеўишиниц
дизбеклесиўинен бөлған бағынынқы компоненттиц мақсетлик
мәнини ацлатып келиўи сол өзин басқарып келетуғын фейил
сөздин ис-ҳәрекетинен анласылып турады. Мысалы: Колхоз
председатели кеше көлдеги от-шөп
таярлаўшыларды көриў
ушын кеткен екен (А. Әлийев). Әкесин шақырып келиў ушын
баласып жиберди Т. Қайыпбергенов). Бизлер азатлық ушын,
жаца дүнья ушын, жер ушын, суў ушын гүресемиз (А. Бекимбетов). Шамуратты тракторшылық оқыўға жибериў ушын
таярлап жүр. (Т. Қайыпбергенов). Жыға өзи ойлағаи мақсетине жетиў ушын гүрести (Ж. Аймурзаев). Бир күни мен қулынларды өз аяғынан отлатыў ушын алып шықтым (Ж. Сейтназаров). Өзи де кандидатлыққа өтиў ушын таярланып атыр (Т. Қайыпбергенов).
Сайын тиркеўиши. Бул тиркеўиш атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлер менен өз-ара мәнилик жақтан байланыстырып, фейил сөз
дизбеклерин дүзеди.
Сайын тиркеўиш
фейил сөз
дизбегин
дүзиўде бир қанша актнв қолланылатуғын
тиркеўишлердиц
бири болып, ол көбинесе атаў
сенлигиндеги атаўыш
сөзлерге, соиыц ишинде әсиресе
ўақытлық мәниде қоллаиылатуғын атлық
сөөзлерге ҳәм "ған"ген формалы
келбетлик
фейиллерге
дизбеклесип
келеди.
Мысалы:
Жыл
сайын балық ишки көлден терецге қашады (Ө.Айжанов). Усыдан Қарағ^алпақстаниыц колхозлары менен совхозлары да минераль төгинлерин жыл сайын көплеп алады («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Аспан барған сайын ашыла берди
(Ө. Айжанов). Сестра кеселдиц кеўип, ғ^урғап
баратыргап
«аўзына минут сайын суў тамызып отырды (А. Бекимбетов).
Жаса институт окыған жайым,
Коммунистлик тәлим алған сарайым,
Маркс-Ленин илимлерии ийелеп,
Сениц қушагьщда өстим күн сайын.
•

(Т. Сейтжанов.)

Сайын тиркеўиши айырым жагдайларда шығыс сеплигинДеги сөзлерден кейин келип, оны фейил сөзге байланыстырып,
«ынлық қатнастағы фейил сөз дизбеклерин
дүзеди. Сайын
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тиркеўишли шығьтс сеплигиндеги сөзлерден болған бағынынкь*
компонент ис-ҳәрекеттиц раўажланыўын көрсетеди. Мыеальц
Аркадий гармошканы оннан сайын көтеринки ойнады (А. Ора^
зов). ...Қосжан оннан сайын көтертгцкн сөйледи (Т. Нәжимов).
Жүректеги муҳаббаттьщ жалыны,
Оннан сайын лаўлап кетти өзгерип.
(Т. Жумамуратов.)

Сайын тиркеўишли атаў сеплигиндеги сөзлердсн болған
фейил сөз дизбеклери мәнилик жақтан көбинесе ўақытлық,
ал сийрегирек сынлық қатнасты билдирип келеди.
1. Уақытлық қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге сайын тиркеўишинин дизбеклееип келиўинен дүзилетуғын бағынынқьг
компонент ис-ҳәрекет процесиниц ўақтын билдиреди. Мысалы: Жумыс күн сайын цызды (Ж. Хймурзаев). Жақынлаган
сайын гүрилди қатты еситилди (X. Сейюв). Жыл сайын балық аўлаў планын асырып орынлады (К. Султанов).
Сайын тиркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери улыўма ўақытлық қатнасты билдириў менен бирге, соған қосымша төмендегидей монилерди де анлатады (85, 82):
а) сайин тиркеўишли бағынынқы компонент ис-ҳәрекет
процесинин избе-из, қайта-қайта ямаса үзликсиз қайталанатуғынлыгын билдиреди. Мысалы:
Лчайларды жыл сайын ремонтлап турамыз (X. Сейтов). Күн сайын емески самал еседи
(Ө. Айжанов);
б) сайын тиркеўишиниц қатнасыўынан болған бағыныққы
компонент ис-ҳәрекет процесиннц раўажланыўын ямаса даўамлылығын ацлатады. Бундай жағдайда сайын тиркеўиши атаў
сеплигиндеги -гантен формалы келбетлик фейилдиц кейнине.
дизбеклесип келеди.
А^ысалы:
Сөйлеген сайын майордыц
даўысы қарлығып шьщты (Қ. Досанов).. Өзбекстаннын индустриялық раўажлакыўы барған сайын тезлйтилмекте («Совег
«Қарақалпақстаны» газетасы). Олар келгсн сайын Серкебай менен де ашылысып сейлеседи (Т. Қайыпбергенов.) Турмысымыз да барған сайын абаданласыўда («Совет Қарақалпақста^
ны» газетасы). Оқыған сайын басын шайқай береди
(Ө. Айжанов).
2. Сынлық қатнас. Сайын тиркеўишли атаў сеплигиндеги
сөзлерден болган бағыныцқы компонент ис-ҳәрекет пропесиниц сынын билдиреди. Мысалы-' Ал, ҳәзир адым сайын бнйтаныс адамға ушырасасац (А. Гайдар).
Бизлер үй сайын кирип шықтық. Экспедицияшылар пута сайын, шуқыр сайын,
тсксерип шықты. Агроном ҳәр бир көлем сайын пахтаныц тәрбнясыи керип шықты.
Бойы (бойлы) тиркеўиши.
Бойы
(бойлы)
тигжеўипп'
атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызмстте қод
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лапылатуғын сөзлерден кейин келип, оларды фейил сөзлер
менен мәнилик жақтан байланыстырып келеди. Мысалы: Қылщьшақ мақлайын услаған бойы орнында отырып қала берди
(Ө. Айжаноь). Қуяш арқан бойы көтерилген еди (Т. Қайыпбергенов). Ақ бас толқынлардын арасына аў салып, к\ни
бойы мийнет иследи (К. Султанов). Жолдасы отырған бойы
жетшг келди.
Бойы (бойлы) тиркеўиши
арқалы дүзилетуғын фейил
сөз дизбеклери көбинесе ўақытлық, ал снйрегирек өлшеўликмуғдарлық қатнаста қолланылады.
1. Уақытльгқ қатнас. Атаў
сеплигиндеги сөзлерге бойы
(бойлы) тиркеўишинин дизбеклесиўинен болған
бағыныцқы
компонент ис-ҳәрекет
процесинин ўақтын билдиреди. Ондай
жағдайларда бойы (бойлы) тиркеўиши
көбинесе ўақытлық
монини билдиретуғын атлық сөзлерге, сондай-ақ гейде улыўма
атлық сөзлерге ҳәм -ған формалы келбеглик фейиллерге диз■беклесип келеди.
Мысалы: Саўашлар күни бойы дауам етти
(Қ. Досанов). Минекей күн адам бойы көтерилген (Ө. Айжанов). Ол өмир бойы байдын малын бақты (Ж. Сейтназаров.) Ол еситкен бойы қуўанып сала берди.
Бойы (бойлы) тиркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сөз
дизбеклери улыўма ўақыглық қатнасты билдириў менен бирге, соған қосымша төмендегидей мәнилерди де билдирчп келеди (54,498; 86, 20.):
а) атаў (сеплигиндеги сөзлерге бойы тиркеўишиниц дизбеклесиўинен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекеттин ўақытлық созымлылығын билдиреди. Мысалы: Жацағы Одюткаға мен сонынан бес жыл бойы гижинип жүрдим (М. Шолохов). Толық бир ай бойы Иван Иванович туўралы ҳеш нәрсе
еситилмеди (Н. В. Гоголь). ..жасыл, сары гүллер жаз бойы
салбырап өседи (А. Оразов);
б) атаў сеплигиндеги атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерге бойы тиркеўишинин дизбеклесиўинен болган бағынынқы компонент 'ўақытлық мәнини анлатып, ис-ҳәрекеттин
сол ўақытта болғанлығын көрсетеди. Мысалы: Басын көрпе■ден көтерген бойы әйнекке қарады (А. Оразов). Ол жатқан
бойы уйқылап қалды. Ол таныған бойы қорқып кетти («Ҳәр
түрли халықлардын ертеклери»);
в) атаў сеплигиндеги сөзлерге бойы тиркеўишинин дизбеклесиўинен болган бағыныиқы компонент ис-ҳәрекеттин ўақтын шама менен билдиреди. Мысалы: Саятқан менен Айқыз
жормалларын алып шыққанда, күн арқан бойы көтерилген еди
(А. Бегимов). Қуяш адам бойы көтерилди (Ө. Айжанов).
2.
Өлшеўлик-муғдарлық қатнас. Атзў сеплигиндеги сөзлерге бойы (бойлы) тиркеўишинин
дизбеклесип келиўинен
болған бағыныцқы компонент кенисликтеги ис-ҳәрекеттин муғДарын шама менен көрсетеди. Мысалы: Бел алып, қарды қаз-
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гылап дизе бойы төменге түсти (А. Оразов)'. Қәдир сол зьттқыўдан дәрьяны жағалап бир шығанак бойы қашты (К- Султанов). Мен изинсн қарыс бойы калмадым (Ж. Сейтназароғ)^
Бойынша тиркеўиши. Бойынша (бой + ы ±н + ша) тиркеўпши атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлер менен мйнилнк жақтан байланыстырып, фейил сез дизбеклерин дузеди Мысалы: Ҳәзирше райкомныц хаты бойынша үш айға бараман (Ө. Айжанов). Күндеги талабы бойынша таяў-ескегин, орағын алып, птгшен орыўға көлге кетти (А. Бегимов).
7-октябрь күни Мәтқурбан
арзасы бойынша Совет Армиясынын қатарында хызмет ислеўге шақырылды (Т. Мәткаримов). Иванныц тапсырмасы бойынша Айназар үйинен тез шығып кетти (Б. Бекниязова).
Бойынша тиркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сәз дил*
беклери көбинесе сынлық, себеплик ҳәм объектлик қатнасларды билдирип келеди.
1. Сынлық қатнас. Атаў сеплигиндеги сөзлерге бойынша
тиркеўишинин дизбеклесип келиүинен болған бағынынқы компонент қалай? деген сораўға жуўап берип, ис-ҳәрекеттин сынык
билдиреди. Мысалы: Ойыннын гәртиби бойынша дизилискен
гүллән балалар еки топарға бөлинеди (Т. Қайыпбергенов).
Адамлар Рдўшанныц көрсетиўи бойынша тағы да иске киристи (Ж. Аймурзаев). Ал, дурыс, агрономиялық қағыйда бойынша егип атыр (С. Хожаниязов).
2. Себеплик қатнас. Бойынша тиркеўиши атаў сеплигиндеги сөзлер менен
(атаў сеплигиндеги сөзлер дара түринде
ямаса изафетлик дүзилистеги сөз дизбеги түринде де келеди)
дизбеклсип келип, олар ис-ҳәрекет процесинин себебин анлата
ды. Мысалы: Аркадий тапсырма бойынша ен сонғы разведкага барып қайтты
(А. Оразов). Совет
мәмдекетинде халық
есабын улыўма алыў жумысы 1920-жылы августта Владимир
Ильич Ленинниц инициативасы бойынша' жүргизилди («Совет
Қарақалпақстаны» газетасы) Майор Қазаннев
буйрығыцыэ
бойынша келди (А. Оразов). Кешеги ўәде бойынша бизге жүресиз (А. Оразов.)
3.
Объектлик қатнас. Бойынша тиркеўишшшц
дизбекле
сип келиўинен болған багыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесинин не бойынша
иске асқанлығын билдирип, объектлик
қатнаста қолланылады. Мысалы: Сессияда додаланган мәселе
бойынша жарыс сөзлер басланды. («Совет Қарақалапқстаны»
газетасы.) Карта бойынша қаланы көз алдына елеслетти (А.
Оразов).
Киби, яцлы, сыяқлы, тәризли, сскилли, тақлетте, қурльц
қурлым, қурақым, шелли
тиркеўишлери. Бул тиркеўшилер1'
-- 1 Дыкқатқа усынылып отырған тиркеўишлердин бир қаишалары модальлик хызметте де қолланылады. Биз ол ҳаққыида сөз етип отырманмыз
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атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлер менен мәнилик жақтан байланыстырып,
фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклери,
тийкарынан, тенеўлнк, салыстырыўлық, ал гейде муғдарлық
катнасты да билдиреди. Мысалы: Балықты да көп берди, ақшаны да сол қурлым көп алды (Ө. Айжанов). Шертек
қақира тәризли қурылады (Ж. Аймурзаев). Нарымбет
мыйығын
тартып мақтанбайтуғын адам сыяқлы жууап берди ’(Ө. Айжанов). Желкесине түйген шаштын үстиндеги иймек тарағы шаш
сыяқлы жылтылдап тур (Т. Қайыпбергенов). Өзин өлип баратырған тақлетте сезди (К. Султанов). Онын тәрепине шығып
сөзин сөйлеў Бийбиханға парыз сыяқлы сезилди (Ө. Айжанов)
Түк шықпаған төбеси шыраньщ жарығына шағылысып, чййник яқлы жылтылдайды.
Бағы ҳэрсм, бақша ҳәм де тереклер
Кезлсриме шеқгел шелли керинди.
(Бердсщ.)

Пәтиўасыз етер залым сөзинди,
Заман маған зиндан киби көринди.
( Бердақ.)

Мәнылик, жақтан киби, яцлы сыяқлы, тдризли,
секилли,
тақлетте, қуолы, қурлым, қурақым, шелли
тиркеўишлеринин
хызмети -дай/-дей, -тай/ ‘тей афсЬикслеринин хызметлерине сай
келеди. Мине, сонын ушын ондай. тиркеўрғшлерди айырым жағдайларда -дай/дей, -тай/ тей аффикслери менен алмастырып та
айтыўға болады.
Себепли, себептен тиркеўишлери. Себепли (< себ еп + —ли
аффикси), себептен (<себеп +=тен аффикси) тиркеўишлери
атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қоллаиылатуғын сөзлерди фейил сөзлер менен мәнилик жақтан байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Себепли, себептен
тиркеўишлери арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери, тийкарынан, себеплик, қатнасты билдиреди. Мысалы: Мине, усы
себепли ол «районнан бир адам барып аўыл меиен таныстырсын» деген пикирге келисим бермеди (Т. Қайыпбергенов) Ол
жарыста озғаны себепли республикада бириншиликти ийеледи
Мен жумысым себепли районнан Нөкиеке
келдим. Жақсы
оқығаны себепли экзаменлерди табыслы тапсырды.
Еки бирдей палўанлар
Жалғыз ҳаял себепли
Майданда салған урысты.
(«Қоблан».)
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/
Кэпа болма, жылама, сүйинши бер,
Дос себетен минип алдым Байшубарыи, яр, яр.

/

(«Алпамыс».)

Түрде, пишинде, кәтинде, рәўиште, ретинде, сыпатында.
қәддинде тиркеўишлери. Бул тиркеўишлер атаў сеплигиндеги
атаўыш ямаса атаўышльтқ хызметтеги сөзлерди фейил сөзлер
^менен мәнилик жа^тан байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Бекимбетке жай, бирақ өткир түрде қарады (Ө. Айжанов). Мен тәрепке гүманаанған пишинде қарады (А. Гайдар.) Мен еизю
дослық ретинде айтайын (Н. В.
Гоголь). Меклғгмурат аға^а қарасам, ғәзебетяениқкиреген пишинде тур екен (Т. Қайыпбергенов.)
Усы жети жыллықтын
игаинде консерв санааты, мийўелердин соги ҳәм басқа минераль суўларын таярлаў кеқ түрде раўажланады («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Ол өзин енди усы үйдеги азамат
ретинде сезди (Т. Қайыпбер^енов). Олар салмақлы пишинде
отыр (Ө. Айжанов). Нөкис консультациялық пунктинде оқытыўшылар составы жеткиликли түрде толықтырылды («Совет
Қарақалпақстаны» газетасы).
Түрде, пишинде, қөлпинде, рәўиште, ретинде, сыпатында,
қәддинде тиркеўишлери арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери, тийкарынан, сынлық қатнасты билдиреди. Бундай сөз
дизбегинин составындағы бағыныцқы компонент қалай? деген
сораўға жуўап берип, ол бирде ис-ҳәрекетти формалық ҳәм
уқсатыў мәнисинде сыпатлап келсе, бирде ис-хорекеттин қалай исленгенлигин сыпатлап келеди. Мысалы: Ол ойшыл көзлерин жерге қадаған қәлпинде /сабинетте
әри-бери жүрип,
әлле қандай ойға шүмди. Ҳаял да жатырқаған пишинде тигилип тур (К. Султанов)... бир қатар өзинин жора-жолдаслары
күлиспе ретинде дегишип қойды (А. Бегимов). Халықтын есабын алыў шөлкемлескен түрде өтпекте («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Камал менен Ережеп орынларыная турып,
салқын пишинде сәлемлести (К. Султанов.) Меи сизди басшы
ретинде сыйлайман (>К. Аймурзаев). Өзлерин адам сыпатында көрсетеди (Т. Қайыпбергенои). Ол отағаеы сол бағдьщ тәрбияшысы сыпатында сезилип тур (Ө. Айжанов).
2. Бағыньщқы компоненти тиркеўишли барыс
сеплигиндеги атаўышлардан ямаса атаўыш
лық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери
Гейпара тиркеўишлер барыс сеплигиндеги сөзлерди талап
етип, олар менен бир мәнилик қатнаста қолланылады. Ондап
тиркеўишлер барыс сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық
1Ш
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хылметтеги сөзлерди
фейли сөзлер менен
байланыстырып
фейил сөз дизбеклерин
дүзип келеди. Мысалы: Ол сол қәддинде еки күнге шекем сулқ
болып жатты. Майор
Исаког
етолға жақын отыр (А. Оразов).
Қарақалпақ тилиниц фактлерин изертлеп қарағанда, барыс сеплигиндеги сөзлерди талап етип, онын менен бир мәнилик 1\атнаста жумсалатуғын уәм фейил сөз дизбеклеринин составына енгенде, онын бағынынқы компоненти сыпатында хыз
мет атқаратуғын тиркеўишлердин баслылары төмендегилер:
жақын, жуўық, таман. дейин, шейин, шекем, қарсы, бсла қарағанда, қарамасташ қарап, қара, сай, сәйкес.
Жақын, жуўық, таман тиркеўишлери. Еул
тирксўишле|
атаў сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлер менен өз-ара мәнилик жақтан байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Екеўи де этаждын әйнегине жақын келип
турды (А. Оразов).
Бир топар
маллар тоғайға таман жайылып жүр. Ағам Төрткүлден жа~
тарға жуўық келди. Жыйналыс беске жуўық спортзалда басланды. Меи еки саатқа жақын таза ҳаўада болдым.
Бағыныцқы компоненти жақын, жуўық, таман тиркеўишли
барыс сеплигиндеги сөзлердеп болган фейил сөз дизбеклери
көбинесе орынлық ҳәм ўақытлық қатнасларды билдирип келеди.
1. Орынлық қатнас. Барыс сеплигиндеги сезлерге жақын,
жуўық, таман тиркеўишлеринин дизбеклесип келиўинен болган
бағынынқы компоыент ис-ҳәрекеттин орнын ямаса бет алыс
орныи билдиреди. Мысалы: ...екеўи ецбеклеп пулеметқа жақын келип қалды (Қ. Досанов). Ордаға жақын барады («Алпамыс»). Ол дәрриў қапыға жоқын келди (С. Хожаниязов).
Ш ақалақ атып күлген Сәўле столға жақын келди (С. Хожаниязов). ... журттын бәри өз ақсақалына таман жақынлап бар'
ғысы келди (Ө. Айжанов).
2. Уақытлық қигнас. Жақын, жуўық, таман тиркеўишли
барыс сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлердеп болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекеттиц ўақытлық
муғдарын билдиреди. Мысалы: Урысқа
шекем еки жылға жақын НКВД линиясында иследи. Усылай
>бир саатқа жақым ксм-кем төменлеп, аэродромға қог-:ды
(А.
Оразов). Балықшылар
саат 10 ға жуўық кенсеге о/сыйналды
(Ө. Айжанов). Бизлер күн батарға таман Хожели станциясына келдик.
Дейин, шекем, шейин тиркеўишлери.
Бул тиркеўишлер,
бириншиден, барыс сеплигиндеги атаўыш ҳәм атаўышлық хызметтеги сезлер менен дизбеклесип, солар менен бир грамматикалық мәииде қслланылып, сол өзи дизбеклесип келген сөзлердин мәнисин толықтырып келеди. Екиншиден, олар^ (дейин,
шекем, шейин тиркеўишлери) барыс сеплигиндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлерге мәнилик
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жақтан байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзиўде грамматикалық элемент сыпатында хызмет атқарады. Мысалы:
Келешек өмири жөнинде екеўи көп ўақытқа шекем сөйлесап
жатты (М Дәрибаев). Олар әдеуир жер^е шекем сөйлеспеди
(Т. Қайыпбергенов). (Ол) ..үш о/сүз метр жерге дейин. естирип барды (Ө. Айжанов). Жецин де шығанағына дейин түрген (Т. Қайыпбергенов). Бизлер Ташкентке шейин поезд бенен бардық. Саат алтыға дейин жумыс иследим.
Дейин, шекем, шейин тиркеўишлери, басқа түркий тиллери
сыяқлы, қарақалпақ тилинде де өз-ара синоним ретинде усланады. Бул тиркеўишлердин
ишинде көбинесе дейин, шекем
тиркеўишлери әдебий тилде фсйил сөз дизбеклеринин составында бир қанша актив ислетиледи.
Дейин, шекем, шейин тиркеўишлери арқалы дүзилетуғын
(Ьейил сөз дизбеклери көбинесе орынлық, ўақытлық ҳәм муғдарлық қатнасларды билдирип келеди.
1. Орынлық қатнас. Барыс сеплигиндеги сөзлерге дейин,
шекем,*шейин тиркеўишлеринин дизбеклесип келиўинен болған багынынқы компонент ис-ҳәрекеттиц аяқланыў орнын ямаса аяқланыў шегин билдиреди. Мысалы: — Бегжан аға, бүгин
қызды өз ырзашылығы менен үйине дейин ертип келдим (Ө.
Айжанов). ...үш күнлик жердеги Тақыртаўға дейин ерип барды («Алпамыс»). Мен сизди үйиқизге дейин шығарып саламан
(Ө. Айжанов). Қардын бети қораға дейин созылған (Ө. Айжанов). Бала үйинен стадионға шейин жуўырып барды.
2. Уақытлық қатнас. Барыс сеплигиндеги сөзлерге дейин,
шекем, шейин тиркеўишлеринин дизбеклесип келиўипен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекет пронесиниц ўақтын ямаса ўақытлық шегин билдирип келеди. Мысалы: Олар саат екиге шекем солманда болады. (А. Оразов). Олар орныпан турса да көп ўақытқа шейин ҳеш нәрсе айта алмады. (С. Хсжаниязов). Сейт бир талай ўақытқа шекел1 ойланып кетпей турды (Н. Дәўқараев.)
3.
Муғдарлық қатнас. Дейин, шекем, шейин тиркеўпш.пи
бағыпыцқы компонент ис-ҳәрекетткн ҳәр түрли муғдарын билдиреди Мысалы: Машина жердиц астын отыз метр тереқликке дейин қазады (Т. Нәжимов).
Олар әдеўир оюерге шекем
сөйлеспеди (Т. Қайыпбергенов). Онбес-жигирма километрге
и-нкем миторды өширип га*л--ип, булг арасы менен
отип че
жүрдик (А. Оразов). Ол қырқ градусқа дейин тоқдыра алады
(Ө. Айжанов). Жеқин де шығанағына дейин түрген
(Т. Қайыпбергенов).
Қарсы тиркеўиши. Бул тиркеўиш барыс сеплигиндеги атаўыш сөзлерди фейил еөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Халық ушын өлимге қарсы шық
(Ж. Аймурзаев)- Жигьплер стихияға қарсы пидәкерлик пенен
гүрести («Совет Қарақалпақстаны» газетасы),
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Қарсы тиркеўиши арқалы дузилетуғын фейил сөз дизбеклери мәнилик жақтам көбинесе қарсылықлы
ҳәм орыплық
қатнасларды билдирип 1 :еледи.
1. Қарсылықлы қатнас. Барыс сеплигиндеги сөзлерге қарсы
тиркеўишинии. дизбеклссип келиўинен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процесиниц кимге, неге ямаса қапдай да
бир нәрсеге қарсы исленгенлигин көрсетеди.
Мысальт: Ана
ушын дәрьяларды кешпп, жанған отқа қарсы жүрбим (С. Хожаниязов). Нәжим баспашыларға қарсы жекке шығып кетти
П<. Султаиов). Ол жалғыз өзи Тайшаханныц сансыз ләшкерине қарсы црысады («Алпамыс»).
2. Орынлық қатнас.
Барыс сеплигиндеги сөзлрге қарсы
тиркеўишиниц дизбеклесип келиўинен болган
бағынынқы
компонент ис-ҳәрекеттиц кецисликтеги бет алыс бағытьш ямаса орнын билдиреди. Мысалы: Пақырбай әтлы ғаррыға қарсы
окүрди (И. Юсупов). Анаў қараўытып киятырғам адамға қарсы баратыр (Т. Қайыпбергенов). Есжан ...шаўып киятырған
баспашылардьщ алдына Қарсы жүрди (Қ. Досанов).
Гейде қарсы тиркеўишли бағынынқы компонент ис-ҳорекеттиц сынын билдиреди. Мысалы: Екеўи
де бир-биреўине
қарсы қарасып қалды (А. Оразов).
Бола тиркеўиши. Бола (Дбол-1— а) тиркеўиши барыссеплигиндеги атаўыш сөзлерди фейил сөзлерге байлапыстырып,
фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бола тиркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери, тийкарынан, себеплик қатпасты билдиреди. Мысалы: Жумысқа бола Нөкистен Ташкентке
келдим. Саған бола биринши автобустан қалдым.
Қарағанда тиркеўиши. Қарағанда (<қара-1— ған-\— да)
тиркеўиши барыс сеплипғндеги атаўыш сөзлерди фейил сөзлерге
байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Қарағанда
тпркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери көбинесе салыстырыўлық, болжаўлық ҳәм сынлық қатнасты билдирип келеди. Мысалы: Бурынгыларға қарағанда балық онша
болмады (А. Бегимов). Самал күндизгиге қарағанда
бираз
пәтленген (А. Оразов). Бизлерге қарағанда адам
әдеўир
күшли көринеди («Ҳор түрли халықлардын ертеклери»). Бирақ мүмкин бизин звеномыз быйыл оған қарағанда зүрәәтти
көбирек берер (И. Юсупов). Балықтын жолларын басқаларға қарағанда Қәллибек жүдә көп билетуғын
еди (А. Бегимоь).
Қарағанда ткркеўмши ўақытлық мәнини анлататуғын барыс сеплигиндеги атаўыш сөзлер менен дизбеклесип келгенде,
олар ис-ҳәрекеттиц ўақтын билдирип келеди. Мысалы: Саат
'ГҮНги онға қарағанда Василий үйден шығып кетти (А. Оразоп).
Қарамастан тиркеўиши.
Қарамастан (< қ ар а + = м а с + =*
тан) тиркеўиши барыс сеплигиидеги атаўыш ямаса атаўышпа
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?

лық хызметтеги сезлерди фсйил сөзлерге монилик
жақтат?
байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди.
и
Қарамастан тиркеўиши арқалы дүзилетугын
феиил сө
дизбеклери, тийкарыкан, қарсылықлы қатнасты билдиреди.
Себеби бундай фейил сөз дизбсклериниц составындағы бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процесиндеги қандай да бир қарсылықлы жағдайды анлатады. Мысалы: Сениц ким болыўыца
қарамастан изнне ерип журе беремен («Ҳәр түрли халықлардын ертеклери»). Ол аўқатланыўға қарамастан шошқаларыпа сүт бгрип шықты (С. Салийев). Колхоз қыстыц қеҳәрли
суўығына қарамастан егиске таярлық жумысларын пүткиллей
күшейтип оюиберди (Ж- Сейтназаров).
Қарап, қарай тиркеўишлери. Қарап (< қара+ = п ) , қарай,
(< қ ар а + =й) тиркеўишлери
барыс сеплигиндеги
атаўыш!
ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди талап етип, олардьц
фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбею 1 ерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклеринин составындағы қарап, қарай тиркеўишлери менен дизбеклесип келген барыс сеплигиндеги сөзлер — бағыныцқы компонект, ал олар менен мәнилик
жақтан байланысып турған фейил сөз—бағындырыўшы компопент болады. Мысалы: Жамал қәҳәрли ашыў менен үйине'
қарай кетти (К- Сүлтанов). (Баслық...) суў бойыкдағы дүзетчлген шертекке қарай жүрип кетты. Ол самалдыц
алдына
түсип, әстелик пенен жағаға қарай ығып отырды (А. Оразов).
Пердегүл қасқа сыйырды жетелеп үйине қарай келе берди (Ө.
Айжанов). Үйрек пенен үрдис еткен қуслар палапанларын сртип көл ишиндеги қамыслыққа, қопалыққа қарай кетти
(>1С
Аймурзаев). (Пилис) ...майда ағашлық өскеи ойға қарай кет~
ти (А. Оразов). Қара бултлар батыстан шығысқа қарап диз
беклесип көшип баратыр (А. Оразов).
Қарап, қарай тиркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сөз
дизбеклери көбинесе орынлық, ўақытлық ҳәм сынлық қатнасларды анлатып келеди.
1. Орынлық қатнас. Барыс сеплигиндеги
сөзлерге қарап,
қарай тиркеўишлериниц дизбеклесип келиўинен болған бағыиыцқы компокент ис-ҳәрекет процесиниц бет алыс ямаса жөнелис
орнып билдиреди. Мысалы: Екеўиниц де атлары тикке-тикк
шапшып, аўылға қарай жөнеди (Т. Қайыпбергенов). Аспанда
ушпа қара бултлар бириниц изикек екиншиси батысқа қара
көишўде (А. Оразов).
Қаражан
атланып
Баршын жат*
қан
боз
ордаға қарап
жүрис қылды
(«Алпамыс»).
(Поезд)... Можайск станциясына қарап жүрип кетти (А. Оразов). Жол танабын қуўырған машина
арқа-шығысқа қарап
азаннан берли жүрип киятыр (Т. Нәжимов). Бағдын қасындз'
ғы жолдан пахта тийелген машиналар изли-изинен қаладағы
пахта пунктине қарай өтип турды (X. Сейтов). Акяқолынжаз-дырып, есикке қарай жуўырып кетти (А. Оразов).
114

А,
www.ziyouz.com kutubxonasi

2. Уақытлық қатнас. Қарай тиркеўиши ўақытлық мәнини
билдиретуғын барыс сеплигиндеги атаўыш сөзлер ленендизбеклесип келгснде, олар ис-ҳәрекеттиц ўақтын
билдиреди.
Мысалы: Түнге қарай күн суўыта баслайды (Ө. Айжанов).
Бәҳәрге қарай жерге көк шөплер шығи баслады.
3. Сынлық қатнас. Барыс сеплигиндеги сөзлерге қарап, қарай тиркеўишлеринин дизбеклесиўинен
болған бағынынқы
компонент ис-ҳәрекетти1 1 сынын билдирип келеди. Мысалы:
Ол делбе кисидей басы аўған жағына қарай жүрип киятыр
(К. Султанов). (Пилис)... етигиниқ ушына қарап ойнап кетти
(А. Оразов). Муҳаббат жыл мәўсимине қарап өзгермейди (X.
Сейтов).
Сащ сэйкес тиркеўишлери. Булар барыс сеплигиндеги сөзлерди талап етип, оларды фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Сай, сәйкес тиркеўишлери арқалы
дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери көбинесе сынлық қатнасты
билдиреди. Мысалы: Ислсгеницизге сөйкес ҳақы төленеди.
Жумысты ҳәзирги күнниқ талабына сәйкес ислейик.
План
мүмкиншилигине сай берилди.
3. Бағынынқы компоненти тиркеўишли табыс сеплигинде1 и атаўышлардан болған фейил сөз дизбеклери
Тиркеўиш сөзлердин айырымлары табыс сеплигиндеги атаўьгшларды фейил сөзлер менен мәнилик жақтан байланыстырып келеди. Қарақалпақ тилинде табыс сеплигиндеги атаўыш
сөзлерди басқарып, олар менен б4ф мәнилик қатнаста жумсалатуғын тиркеўишлер ҳәзирше көп емес. Олар мыналар: жағалап, бойлап. Бирақ қарақалпақ тилшшн фактлерин көплеп
жыйнаў нәтийжесинде бундай тиркеўишлердин топарынын көбейетугынлығына ҳәм усы тараўдын бир қанша толықтырылатуғынлығына ҳеш қапдай гүман жоқ. Ҳәзирше ткркеўишлердин санынын аз болғанына қарамастан қарақалпақ тилинмн
фактине тийкарлана отырып, оны айырым тур ретинде бөлип
Қараўды мақул көрдик.
Жағалап, бойлап тиркеўишлери табыс сеплигиндеги атаўыш
сөзлерди фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклеринин составындағы
бағыныцқы компонент ис-ҳәрекет процесиниц орнын билдирели. Мысалы: Қамыстыц ишиндеги сыбыр соқпақ пенен
аўылға қарай дәрьяны жағалап қашып отырдым («Жеткиншек»
газетасы).
...Пароход
кетип баратырған
жаққа қарай
жағысты жағалап жуўырды (К. Султанов). Есиктин алдындағы салманы жағалап қашынын басына шықты. (Н. Дәўқараев).
Жәмийла алда, Сәлийма изииде дәрьяны жағалап жүрип киятыр. (К. Султанов). Мен шслди бойлап асфальт жолға шықТым.
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4.
Бағыньщкы компонентй тирке^ишли шығыс сеплиги
деги атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған фейил сөз дизбьклери
Гейбир тиркеўишлер шығыс сеплигиндеги атаўыш ямаса
атаўышлық хьтзметте қолланылатуғын сөзлерди талап етип,
олар менен белгили бир мәнилик қатнаста жумсалады. Шығыс сеплигиндеги сөзлерди талап ететуғын тиркеўишлер де,
басқа тиркеўишлердей-ақ, бир жагынан өзиниц талап етиш
дизбеклесип келетуғын сөзиниц мәнисин толықтырып, анықлап келсе, екинши жағынан олар бир мәнили сөз бенен екинши?
бир мәнили сөзди (атаўыш с.өз бенен фейил сөзди) бир-бирине|
байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзиўде грамматикалық
қурал сыпатында қолланылады- Мысалы: Жумыстан соц келшц'
сентябуъден баслап ислеў, ,оннан бетер қызьщсыныў, ўақтынан
бурын питкериў, жумыстан кейин қайтыў, келгеннен берли
сөйлеспеў, класстан тысқары ислеў ҳәм т. б.
I
Қарақалпақ тилинде шығыс сеплигиндеги сезлерди талагс!
етип, онын менен бир мәнилик қатнаста жумсалатуғыь ҳәм<
фейил сөз дизбеклеринии составына енгенде, онын бағьшын.қы компоненти сыпатында хызмет атқаратуғын тиркеўишлер
төмендегилер: бәри, берли, бермаған, бетер. баслап, бурын, ил-*
гери, алдын, кейин, соц, гөре, басқа, бөтен, өэге, тыс, тысқарьи
Бери, берли, бермаған тиркеўишлери. Бул тиркеўишлер
көбинесе шығыс сеплигиндеги сөзлерди басқарып, сонын мепеи|1
бирге бир мәнилик қатнаста қолланылады. Бери, берли, бермаған тиркеўишлери пгығыс сеплигиндеги атаўыш ҳәм атаўыш-|
лық хызметте қолланылатуғын сөзлерди фейил сөзлерге бай-1
ланыстырып, басқарыў жолы менен байланысқан
фейил ьвз|
дизбеклерин дузеди. Бундай фейил сөз дизбеклери, тийкар-1
ынан, ўақытлық қатнасты билдирип келеди. А4ысалы: Нарымбет 1936-жылдан бери балықшылық колхозынын
ағзасы болып ислейди (Ө. Айжанов). Аркадий еки жылдан
бермаған]
гармошканы услап көрмеген еди. (А. Оразод). Соннан берлт
үйде турды (А. Оразов). Мен оиын менен
бурыннан таньк^
болғаным менен, жақыннан берли пикирлеспен
(А. ОразовҚ
Юсип Ахметов өзинин сүйген оқытыўшылық хызметинде еки
жьидан берли ислейди («Жас Лепииши» газетасы). Еки жыл-<
дан берли оқыйман (X. Сейтов). Рас, Нәзийра
Пирназарды!
жас ўақытынан берли биледи. (Б. Бекниязова).
|
Бери, берли, бермаған тиркеўишлери арқалы дүзилетуғын|
фейил сөз дизбеклери ўақытлық қатнасты билдириў
менен|
бирге, соған қосымша төмендегидей мәнилерди анлатып келс-|
ди:
]|1
а) бери, берли, бермаған тиркеўшилеришгн дизбеклесиўи-нен..болған бағыныцқы компонент ис-ҳәрекеттин басланыў ўақтын билдиреди. Бундай жағдайларда бери, берли, бермаган
тиркеўишлери ~ған +нан аффиксине питкен сөзлерден
кейин
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келсдғг. Мысалы: Булар жыйналыста көрискеннен бери бир-еки
рет ушырасты (Ө. Хожапиязов);
б) бери, берли, бермаған тиркеўишпниц дизбеклесиўикеп
болған бағыныцқы компонент ис-ҳәрекеттиц даўам етип атыр^ған уақтын билдирип келеди. ААысалы: Ерлолат сегиз күннен
оермаған ҳеш ким менен сөйлеспеди (А\. Дәрибаев). Орта бойлы салмақлы және сезгир келиншек фермада үш жо1лдан берли
ислейди (Ө- Айжаиов). Онын менен еки айдан берли сырлас
еди (А. Оразов). Олар еки күннен бери аўқатланбаған ҳәм
дем алмаған еди (А. Оразов). Мен сени көп жыллардан бери
сынап жүрмен (Ө. Айжанов). Бир жылдан бери Ленинградта
оқып атыр (Ө. Айжанов). Бир неше жылдан бермаған пилле
планын артығы менен орынлап киятыр (Н. Дәўқараев). Соннан бери көп жыллар өтти (Ө. Айжанов).
Бетер тиркеўиши. Бул тиркеўиш шығыс сеплигиндеги сөзлерден кейин келип, оларды фейнл сөзлерге байланыстырып,
фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бетер тиркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери, тийкарынан, лүшейтиўшилик қатпасты билдирип келеди.
Бундай фейил сөз дизбеклеринин
составьшдағы бетер тиркеўишинин дизбеклесиўинен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекетти басқа бир нәрсеге салыстырыў
арқалы сол ис-ҳәрекеттин мәнисин күшейтип көрсетеди. Мысалы:
...барабанларды оннан бетер қатты қағыпты («Ҳәр түрли халықлардын ертеклери»). Наржанды ағасынанбетер қэдирлеп,жумсақ төсекке шығарды (Қ. Досанов).
Печти түндегиден бетер
қыздырған (А. Оразов). Бирақ сол ўақытта баламан бурынғыдан бетер қатты шертилипти («Ҳәр түрли халықлардын ертеклери»). Камал оннан бетер ашыўланды (Қ. Досанов).
Баслап тиркеўиши.
Баслап (<бас-\- = ла + =п) тиркеўиши шығыс сеплигиндеги атаўыш нмаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди. Бундай фейил сөз дизбеклеринде баслап тиркеўиши шығыс сеплигиндеги сөз бенеи
фейил сөзди
байланыстырыўшы грамматикалық элемент сыпатында хызмет
атқарады.
Баслап тиркеўиши арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери, тийкарыпан, ўақытлық қатнасты билдиреди.
Мысалы:
Псрдегүл сол күннен баслап бузаўға қолайлы жай иследи (Ө.
Айжанов). ...ярым ақшамнан баслап бизиц артиллерия иске
киристи (Н. Дәўқараев). Оны бай сол күннен баслап қазыўға
жиберди (А- Бегимов)-АДы күннен баслип өзинин қулағын
жасырыўды қойған екен («Ҳәр түрли
халықлардыц ертеклери»). Сол ўақыттан баслап қоян жоламайтуғын
болыпты
(«Ҳәр түрли халықлардыц ертеклери»). Ол жас ўақтынан баслап музыка шертиўди билди.
Бурын, илгери, алдын тиркеўишлери. Бул
тиркеўишлср
бир-бирине синоним болып (54,500—501), олардын үшеўи де
қарақалпақ тилинде қатар қолланылып келди ҳәм қолланылып
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киятыр. Бирақ сонғы ўақытларда илгери, алдтн тиркеўишлерине қарағанда бурып тиркеўишиниц тилимизде бир қанша актив қолланылатуғынлығы байқалады. Ал, илгери, алдын тиркеўишлери аўыз еки сөйлеў тилинде бир қанша актив қоллаиылмаса, әдебий тилде тиркеўишлик хызметте бир қанша
сийрек усланады*
Бурын, илгери, алдын тиркеўишлери тилимизде көбинесе
шығыс сеплигиндеги'
сөзлерди басқарып, олардыц
мәнисин
кенейтип, толықтырып, дәлме-дәл түсиндирип келеди ҳәм сол
ози байланысып келетуғын сөз бенен бирге бир грамматикалық
мәниде қолланылады. Бурын, илгери, алдын тиркеўишлери
атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерд.и
<рейил сөзлер менен байланыстырып, фейил сөз дизбегин дүзиўге себепкер болады.
Бурын, илгери, алдын тиркеўишлери
арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери, тийкарынан, ўақытлық қатнасты билдиреди. Бундай фейил
сөз дизбеклериниц
составындағы бағыныққы компонент ис-ҳәрекет
процесиниц
откен ўақытта болғанлығын көрсетеди. Мысалы: Буннан он
еки жыл бурын түйе менен Төрткүлге он төрт
күнде барған
едик (Н. Дәўқараев). Жамалды аразластырған ўақыя буннан
бир саат бурын болды (К. Султанов). Сейдан
ғарры өзиниц
•өмиринде узақ сериклес
болған бул
геўишти «ақ патша»
қулардан бир жыл илгери бир аўыллық етикшиге батпан жүў■ери берип тиктирип алған еди (И. Юсунов). Буннан бир жыл
илгери қызыл нуршылар арнаға колхоз ГЭС ин салыўды планластырған еди (Ж. Сейтназаров). Урыстан ылгери бир-еки рет
келип едим (К. Султанов)- ,
Кейин, соц тиркеўишлери. Бул тиркеўишлер өз-ара синоним болып, олар көбинесе шығыс сеплигиндеги сөзлерден
кеЙ1 ғн келеди. Кейин, соц тиркеўишлери шығыс сеплипшдеги
атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлерге
байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Бүгин кетип» еки күннен кейин келемен (А. Оразов). Үш-төрт куннен кейин қурылыс питти (А. Бекимбетов). Асыққанда
күн
өте ме, үш күннен кейин келди (Ө. Айжанов). ...бала он күн~
нен кейин жазылды (С. Салийев). Қыдыр чайға басқалардан
соц келди (С. Хожаниязов).
Кейин, соц тиркеўишлери арқалы
дүзилетуғын фейил сөз
дизбеклери көбинесе ўақытлық ҳәм себеплнк қатнасларды билдирип келеди.
1.
Уақытлық қатнас. Кейин, соц тиркеўишли шығыс сепли
гиндеги сөзлерден болған бағыныцқы компонент ис-ҳәрекеттин ўақтын анлатады. Мысалы: Бираз ислегеннен кейин тағы
биреўге берди (Т. Қайыпбергенов). Арбалар еки сааттан кейин
Әмиўдәрьяға келип жетти (Ж. Сапаров). Қыдырға чайды ҳәммеден соц берди (С. Хожаниязов) Бираз отырғаннан соц сорады (Т. Қайыпбергенов). Оннан кейин бир метрдей қар жаўды
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(К. Султанов). Кеш жумыстан соц окып едим
(С. Хожаниязов).
Кейин, соц тиркеўишлери арқалы дүзилетуғын фейил сөз
днзбеклери ўақытлық қатнасты билдириў менен бирге, соған
қосымша төмендегидей .мәнилерди де билдирип келеди:
а) кейин, соц тиркеўишиниц дизбеклесиўинен болған бағыныцқы компонент бир предметтиц ҳәрекетинен кейзгн екинши
бир предметтиц ҳәрекетинин изин баса болатуғынлығын көрсетеди. Мысалы: Оннан кейин (арифметикадан кейин—Е. Д.)
географияны таярлады (Ө. Айжанов). Доклидтан соц жарыс
сөз басланды (А. Әлийев). Олар жыйналысган кейин
сагынып көрнскен дослардай гүррицлести (К. Султаыов). Чайдан
кейин Улмекен баласын ертип далаға шығып кетти (А. Әлийев). Мен жумыстан соц оқып едим (С. Хожаниязов). Пленум~
нан кейин Өзбекстан ССР Жоқаргы Советинин сессиясы бол'
ды;
б) кейин, соц тиркеўншлеринин
дизбеклесиўинеп болған
бағынынқы компонент ис-ҳәрекеттин белгили
бир ўақыттан
кейин (соц) болғанлығын ямаса болатуғынлығын көрсетеди.
Мысалы: Машина бир неше минуттан кейин Белорус вокзалына келип жетти. Бию неше сааттан кейин орнынан турса, вагои
иши жақты екен (А. Оразов). Азырац тыныспадан квйин сейнер қатты жүрип кетти. (О. Айжанов). Перийза еки
күннен
соц көшеге шықты (Ө. Айжанов). Бир неше күннен кейин барлығына да үйренип кеттик (Н. Дәўқараев).
2.
Себеплик қатнас. Шығыс сеплигиндеги сөзлерге кейин,
соц тиркеўишлериниц дизбеклесиўинен болған
бағыныцқы
компонент ис-ҳәрекеттин себебин ацлатады. Мысалы: Жиберген балалардан
хабар еситкеннен соц
шыққан шығарсац?
(Ә. Тәжимуратов). Ол қурдасын көргеннен соц сөйлесип қалған шығар (Т. Қайыпбергенов). Әлбетте, сизиц уйге таныс бол~
ғаннан кейин келип жүрмиз (Ж. Сейтназаров).
Гөре тиркеўиши.
Гөре (көрХ е)
тиркеўиши шығыс
сеплигиндеги сөзлерди талап етип, онын менен бир
мәнилик
қатнаста қолланылалы. Гөре тиркеўиши шығыс сеплигиндеги
атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзлер
менен мәнилик байланысқа түсирип, тиркеўишли фейил сөздизбегин дүзеди. Гөре тпркеўиши арқалы дүзилетуғын фейпл сөз
дизбеклери көбинесе салыстырыўлық қатнасты билдирип келеди. Бундай фейил сөз дизбеклеришш составындағы гөре тиркеўишиниц дизбеклесип келиўинен болған
бағкныцқы компонент ис-ҳәрекетти қандай да бир нәрсеге (предметке) ямаса
адамға салыстырып көрсетеди. Мысалы: Бәринен де ёөре Ханзадаға өрип тоқыўшылар енери унапты («Ҳәр түрли халықлар^дын ергеклери»). Тамара Матвеевна күндегиден гөре жайлаў
орнынан турды (С. Салийев). Басқадан гөре сени бейим тартып келген шыгар (К. Султанов).
Дәлкек қылғаннан гөрс
ише ғой десец болмай ма? (М. Дәрибасв). Еки дизеси қўла-
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ғына жетип, ол бурынғыдан да гөре муқаяды (М. Дәрибаев).
Басқа, өзге, бөтен
тиркеуишлери. Басқа {<бас-\- = қа) ,
өзге (<өз + -ге), бөтен тиркеўишлери өз-ара синоним
болып,
олар көбинесе шығыс сеплигиндеги сөзлерди талап етип, олар
менен бир грамматикалық мәниде қолланылады. Басқа, өзге,
бөтен тиркеўишлери шығыс ееплигиндеги сөзлерди фейил сөзлерге
байланыстырып, фейил
сөз дизбеклерин
дүзеди.
Вундай
фейил
сөз дизбеклери, тийкарынан, ажыратыўшылық қатнасты билдиреди, Мысалы: ...огаи тып-тыныш жатқан қалыц тоғайдан басқа ҳәшнәрсе көринбейди (А. Оразов).
Қазан-табақ бетте шийдек жабылған шөкшектен басқа нәрсе
көринбейди (Т. Қайыпбергенов). Дәрменбай булардан басқа
айтарлықтай ҳеш нәрсени бул беттен де көре алмады (Т. Қайыпбергенов). Ҳәзир орамаллыға о/салынғаннан басқа ҳеш қандай жол қалмады (Қ. Досанов). Машинаға меннен бөтен ҳеш
ким минбеди. Бүгин жолдасымныц кеўлин жумыстан өзге ҳеш
нәрсе бөле алмады.
Тыс, тысқары тиркеўишлери. Тыс, тысқары (<тыс-\— қа
Н— ры) тиркеўишлери (44,313) шығыс сеплигиндеги сөзлерди
талап етип, олар менен бир мәниде қоллапылады. Тыс, тысқары
тиркеўишлери өзи дизбеклесип келген атаўыш сөзлерди фейил
■сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерии дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклери көбинесе сынлық ҳәм орынлық қатнасларды билдирип келеди.
1. Сынлық қатнас. Тыс, тысқары тиркеўишли шығыс сеплигиндеги сөзлерден болған бағынынқы компоненти ис-ҳәрекеттиц қалай исленгенлигин ямаса сынып билдиреди. Мысалы:
Бир күни Сейдан әдеттен тыс ерте оянды (И. Юсупов). Сизиц
берген тапсырмацьтзды жумыстан тыс ислеймен. Бул жумыслардыц көпшилиги класстан тысқары
исленеди.
Материя
санадан тысқары жасайды.
2. Орынлық қатнас. Шығыс сеплигиндеги сөзлерге тыс,
тысқары тиркеўишлериниц дизбеклесиўинен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекеттиц кенисликтеги орнын
көрсетеди.
Мысалы: Оқыўшылар қаладан тысқары шығып кетти. Балалар машина жүретуғын көшеден тысқары ойнады.
Бағыныцқы компоненти көмекши атаўышлы атаўышлардан
ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери
Көмекши атаўышлар тарийхый шығысы жағынан белгили
бир лексикалық мәнини билдиретуғын атаўыш сөз топарлары
болып табылады (54, 482—500; 41, 228—233; 44,
314—326;
«7,18 - 61).
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде көмекши атаўышлар, тийка,р.ьшад, еки түрли хызметте қолланылады: биринши—айырым
лексикалық мәниде; екинши—көмекшилик мәниде. Мәселен,
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Деген менен биресе алдыма, биресе артыма қарайман (А. Оразов)- Бийбихан артына жалг бурылып қаргды (Н. Дәўқараев). Столдая төмен төрдиц алдында Гүлзийра жатыр (Н.Дәўқараев) деген гәплердеги алдыма, артыма, артына алдында
Деген сезлердиц хызметин байқап көрсйик. Биринши ҳәм екинши гәптеги алдыма, артыма, артына деген сөзлер айырым
лексикалық мәниде қолланылып тур. Сонлықтан олар ийелик
сеплигипдеги сөзлерди талап етип, олардыц мәнисин толықтырып, конкретлестирип тургаи жоқ, ал дара ҳалында турып-ақ
өзиниц лексикалық мәнисинде қолланылып, орын рәўиш болып тур. Үшггнши гәптеги алдында деген көмекши
атаўыш
ийелик сеплигиндеги төрдиқ деген атлық сөзден кейин кслип,
оныи мәнисин толықтырып, конкретлестирип тур. Демек, алдында деген көмекши атаўыш сөз өзиниц дәслепки
лексикалық
мәнисипеп айырылып, өзинен бурын келген сөздиц
мәнисин
толықтырыў мақсетинде көмекшилнк хызметте
қолланылып
тур.
Көмекши атаўышлар өзинкц морфологиялық қурылысына
қарай атлықларға бнр қанша жақын. Себеби олар сеплениў
ҳәм тартымланыў қәсийетлерине ийе. Олар көбинесе барыс,
шығыс, орып сепликлериниц формаларында тургды.
Көмекши атаўышлар белгили бир сеплик формасындагы
сөзлерден кейин келип
(олар көбинесе ашық ҳәм жасырын
ийелик сеплигиндеги сөзлерден кейин келеди). олардыц мәнисин толықтырып, конкретлестирип келиў ушын қолланыладыКөмекши атаўышлар өзиниц байланысып келетуғын сөзи менен бирге бир мәнини ацлатады, бир мәнилик қатнаста жумсалады ҳәм олар өзи дизбеклесип келетугын атаўыш ямаса
атаўышлық хызметтеги сөзлерди фейил сөзге байлакыстырып,
фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўде грамматикалық қурал
сыпатьшда хызмет атқарады.
Ҳәзирги қарақалпақ тилинде өзинкн. байланысып келстуғын сөзи менен бирге келип, фейил сөз дизбегиниц бағыньшқы компоненти сыпатында хызмет атқаратуғын көмекши атаўышлардыц еи баслылары төмендегилер: алд, аст, түп, бас>
уст, арт, сырт. иш, қас, жақ, қаптал, айнала, дөгерек, әтирап,
окаға, бой, орта, ара, тус, төбе, аўыз, шет, арғы окақ, берги, жақ,
>аржақ, бержақ, бет, жийек, етек.
Алд көмекши атыўышы. Алд (<алН— д) көмекши атаўышы (88, 124—136) көбииесе ийелик сеплигиндеги (ашық ҳәм
жасырын түриндеги) сөзлерди
талап етип, оныц менен бир
мәнилик қатпаста жумсалады. Алд көмекши атаўышы ийелик
сеплигиндеги сөзлсрди фейил сөзлерге байланыстырып, фскил
сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: Борис Шыныбийкениқ окайынық алдына келди (Ж. Аймурзасв). Жолдаслары Ерполаттық
алдына шықты (М. Дәрибаев). Сәўле айнанық алдында шашларыи сыйпап турды.
(С. Хожанизов). Қәдир
сүйретилип
есиктиқ алдына келди (К- Султанов).
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Алд көмекшп атаўышы
арқалы дүзилетуғын
фейил сөз
дизбеклери мәнилик 'жақтан көбинесе орынлық ҳәм ўақытлық
қатнасларды билдирип келеди.
1. Орынлық цатнас. Ийелик
сеплигиндеги сөзлерге
алд
көмекши атаўышыньщ
дизбеклесиўинен болған бағынынқы
компонент ис-ҳәрекет процесинин белгили бир орнын анлатып
келеди. Мысалы: Колхозшылар азан менен жумысқа бараты])ып, оннан жацалық еситнў ушын Темирбектиц тамыныц алдына жыйналды (Т. Қайыпбергенов). Ол усыны ойлады
да,
кораныц алдында
мелшийип турып қалды
(Ө. Айжанов).
-,-бир күнлери сүўдан киятырған Айқыздыц алдынан шығып,
қулақ қағыс етти (А. Бегимов). Сол тас жайға жақын келгенде. онын күн батарға қараған есигиниц алдында Нурназарға
досты Саша жолықты (Қ. Д о с э н о е ) . Мине Ерполат таяғын
белине қыстырып,
қойдыц алдында киятыр (М. Дәрибаев).
Ентигип есиктиц алдына барды (К. Султанов)*
2. Уақытлық қатнас. Ийелик сеплигпндеги
сөзлерге алд
көмекши атаўышыныц
дизбеклесиўинен болған бағынынқы
компоиент ис-ҳәрекеттиц ўақтын билдиреди. Алд көмекши атаўышы кобииесе* ўақытлық мәнини билдиретуғын атаўыш ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлердиц кейнинен
келгеғпе гана, ўақытлық мәнини анлатып келеди. Мысалыс
Олар Төренин қызы Жийенгүлди узатардыц алдында жақын
тамыр-тапысларына
таныстырып жүр (А. Бегимов). Соған
м/)з қатардыц алдынан барсам, муз астына салған көп нәрете
көрдим (К. Султанов). Тацныц алдында келермен (К. Султянов)- Ол секириўдиц алдында қайтадан
өзинше аралықты
шамалап өлшеп, онын қалай болатуғынлығын өзинше баҳалай баслапты («Ҳәр түрли халықлардыц ертеклери»)- Уйтқып
ескен самал тацныц алдында басылды (К. Султанов). Егистиқ
алдында жер қандырылып суўғарылдьи
Уст көмекши атаўышы. Үст
көмекши атаўышы көбинесе ийелик сеплигиндеги (ашық ҳәм жасырын түриндеги) сөзлерди талап етип, олар меиен бир мәнилик қатпаста жумсалады. Үст көмекши атаўышы ийелик сеплигиндеги сөзлерди фейпл сөзлерге байланыстырьтп, фейил
сөз дизбеклерин дүзеди. Үст көмекши атаўышы арқалы дүзилетуғын
фейил сөз дизбеклери көбинесе орынлық, сынлық, ўақытлық
ҳәм объектлик қатнасларды ацлатып келеди.
Е Орынлық қатнас. Ийелик
сеплигиндеги сөзлерге үст
көмекши атаўышыныц дизбеклесип келиўинен болған бағыныцқы компонент
ис-ҳәрекет процесиниц орнын көрсетеди.
Мысалы: Буйра толқынлы тециздиц үстинде ҳәўлирип суўық
самал еседи (Ө. Айжанов)- Таласбай үйннин төриндеги қамыс бойраныц үстинде қабағы түнерицки отыр (К. Султанов)Булар... қопақтыц үстинде отыр (Ө. Айжанов).
Сен келип
қайықты^буўды, қайық секирип сецниц
үстине шықты
(А.
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Бегимов). Тамныи артыидағы жарты пақсанық үстинде өпепец
отыр (И. Юсупов).
Жау қуралы бес қурал,
Жети адам көтерип,
Ат(тыц) үстине салады.
(«Алпамыс».)

2
Сынлық қатнас. Үст көмекши атаўышы ийелик
сепли
гиндеги сөзлерге дизбеклесип келип, өзи дизбеклесип келген
сөзи менен бирге ис-ҳорекеттин; сынын аилатады. Букдай фейил сөз дизбеклериниц
составындағы бағынынқы компонент
көбинесе қалай? деген сораўға жуўап берип келеди Мысалы:
Ишине мотор оркатҳан кеменин артында бир адам аяғынын
үстинде отыр (Ө. Айжанов)- (Атамурат) ...ой үстинде абайламай қалды (Ө. Айжанов). Бекимбет ой үстинде отыр (Ө. Айжанов).
3.
Ўақытлық қатнас. Үст көмекши атаўышлы ийелик сеплигиндеги (ашық ҳәм жасырын) сөзлердеь болған бағынынцы компонент ис-ҳәрекеттин ўақтын анлатады. Мысалы: Пердегүл бүгин кеште аўқат үстинде әкесине өзи көрген ўақыялары туўралы сөйледи (Ө. Айжанов).
Жолдасыма қызыў
жумыс■үстинде ушырастым.
4.
Сбьектлик қатнас. Ийелик сеплигиндеги
сөзлерге үст
көмекши атаўшынын
дизбеклесиўинен болған
бағынынқы
компонент ис-ҳәрекеттиқ
обьектисин билдир^ди. Мысалы:
...Ҳайўанлардын барлығы
да онық үстинен
күле^уғын еди
(«Ҳәр түрли халықлардын ертеклери») Биреўикин изинен биреўи қуўып, керексиз нәрсенщ үстинде таласатуғын да бэлды (А. Бегимов).
Арт көмекши атаўышы. Арт ( <ар-ү = т) көмекши атаўышы ийелик сеплигиндеги сөзлерди талап етип келеди.
Бул
р:өмекши атаўыш, бир жағынан ийелик сеплигиндеги сөзлердин мәнисин дәл түсиндирип толықтырып келсе, екинши жағынан, ол өзи талап етип келетуғын атаўыш сөзлерди фейил
сөзлер менен байлаиыстырып,
фейил сөз дизбегин дузиўде
тийкарғы ғрамматикалық қурал сыпатында хызмет атқарадыАрт кәмекши атаўышы арқалы дүзилетуғын фе 1Йил сөз дизбеклсри көбинесе орыилық ҳәм ўақытлық қатнасларды билдкреди.
I. Орынлық қатнас. Ийелик сеплигиндеги сезлерге
арт
көмекши атаўышыпын дизбеклесип келиўипен болған багыныиқы компонент ис-ҳәрекеттин орнын билдиреди. Мысалы:
Бизлер ағаштық артында жасырынып турдық («Ҳәр түрли халықлардыц ертсклери»). Спнан сон олар шымылдық артына
кирип көрди (Т. Қайыпбергенов). Қасқыр түлки менен екеўи
путаныц артына окасырынып турды («Ҳәр турли халықлардын ертеклери»).
Арт көмекши атаўышлы ийелик сеплигиндеги
сөзлерден
123
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болған бағыныцқы компонент кс-ҳәрекеттнц ўақтын билдиреди. Мысалы: Пленумныц артынан сессия болады• Қардыц артынан суўық болады. Қаўынды палаўдыц артынан жеймиз.
Аст, түп көмекши атаўышлары. Аст ( < а с + = т ) , түп
көмекши атаўышлары ийелик сеплигиндеги сөзлерди фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дузип келеди.
АСт, түп көмекши атаўышлары
арқалы дүзилстуғын фейил
сөз дизбеклери көбинесе орынлық қатнасты билдиреди. Мысалы: Ремонтшылар ьиертектиц астында түски аўқатқа отыр
еди (Қ. Султанов). Ғарры шопанныи изинен
жүрип тоғайға
барып, бир қалын путалыктыц түбине жасырыныпты («Ҳәр
түрли халықлардыц ертеклери»). Бир қысым қамысты алып,
шырпы шағып алыстырды да қудықтыц түбине таслап жиберди (Т. Қайыпбергенов.)
1943-жылдын
февралыида Орша
қаласыныц түбине келдик (Ө. Айжанов). «Уа—а!» деп бақырған баспашы шан менен шириген шөпке араласып, көпирдиц
астына түсип кетти (Қ. Досанов). Қәдир сүйретилип
бүктиц
астынан шықты (К. Султанов).
Аст көмекши атаўышы арқалы дүзилетуғын фейил сөз
дизбеклери гейде сынлық қатпасты да билдирип келеди. Мысалы: Екеўи де заводтағы ис-ҳәрекетти көзиниц астынан байқап киятыр (К. Султанов).
Бас көмекши атаўышы• Бас көмекши
атаўышы ийелик
сеплигиндеги сөзлерди талап етип, солар менен бир мәнилик
қатнаста қолланылады. Бас көмекши атаўышы ийелик сеплигиндеги атаўыш сөзлерди
фейил сөзлерге байланыстырып,
фсйил сөз дизбеклерин дүзеди- Мысалы: Үлкен-үлкен рашлардыц басында колхоз даласынын қаҳарман мийнеткешлериниц
социалистлик жарыста жецип алған қызыл байрақлары желбиреп тур (Н- Дәўқараев). Бир күни гүздиц басында Кирилл
Петрович далаға ац аўлаўға кетиўге таярланды (А. С. Пушкии).
Бас көмекши атаўышы арқалы дүзилетуғын фейил сөз
дизбеклери квбинесе орынлық ҳәм ўақытлық қатнасларды анлатып келеди.
1. Орынлық қатнас. Ийелик сеплигиндеги сөзлерге бас көмекши атаўышыныц дизбеклесип келиўинен болған багыныцқы компонент ис-ҳәрекеттин орнын билдиреди. Мысалы: Нәжим найзалы мылтықты қолга услады, төбениц басында алысқа қарап тур (К. Султанов). -..еки қайғылы жан бир дүмпектиц басына минди
(Қ. Досанов). Олар
Қырантаўыныц
басына өрмеледи (Т. Қайыпбергенов).
2. Уақытлық қатнас. Ийелик сеплигиндеги сөзлерге бас
көмекши атаўышынын дизбеклесип келиўинен болған бағыныцқы компонент ис-ҳәрекеттиц ўақтын ацлатып келеди. Бундай жағдайларда бас көмекши атаўышы көбинесе ўақытлықмәниге байланыслы сөзлерден кейин келеди. Мысальт: Муталлапов' гүздиц басында келди (А- Оразов). Қарақалпақ совет
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ярозасы 20-жыллардыц 'ақырьтнда, 30-жыллардмц басында
туўылды (М. К. Нурмухамедов).
Иш көмекши атаўышъи Иш
көмекши атаўышы ийелик
сеплигиндеги сөзлерди талап етип, оларды фейил сөзге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди- Мысалы: Майор
кабинет ишинде әри-бери жүрди (А. Оразов). Бул мәҳәллери
аўылдық бир топар қызлары арбаныц ишине минди (А. Бегимов). Арқадан турған самал парашютты ыққа еки-үш киломстрдей алып кетип, қалын тоғайдыц ишине түсирген (А. Оразов).
Иш көмекши атаўышы арқалы дүзилетуғын фейил
сөз
дизбеклери көбинесе орынлық ҳәм ўақытлық қатнасты билдирип келеди.
1. Орынлыц цатнас. Ийелик сеплигиндеги сөзлерге иш көмекши атаўышынын дизбеклесиўинен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процесинин орнын билдиреди. Мысалы: Үйдиц ишинде үш адам отыр (Ө- Айжанов). Мен уялғапымнан
гаўашаныц ишине жасырына қалдым (С. Хожаниязов).
Бизиц тылда тоғайдыц ишинде душпан рациясы
қалдырылған
(А. Оразов). Мойынлары қылтыйысқаи гүзем менен сүйрикдер суўдыц ишинен шығып киятыр (Қарақалпақ
әдебияты
ҳом искусствосы, № 5). Ол майданныц ишинде қызлар ҳәм келиншеклер жүр (М. Дәрибаев). .-.Орта
Азияда жас совет
властына қарсы гүрескеп Шермат көрдин баспашыларын Қызылқум ҳэм Қарақумныц ишинде он үш совет әскери қыйратып таслады (Т- Нәжимов).
2. Уақытлық қатнас. Ийелик сеплигиндеги сөзлерге
иш
көмекщи атаўышыныц
дизбеклесиўинен болған бағынынқы
компонент ис-ҳәрекеттиц ўақтын билдиреди. Мысалы: Арғы
басы 15 — 20 минуттыц ишинде дәрьяға келдим (Ә. Шамуратов), ...№30 жайға түн ишинде барып келип турасыз (А. ОраГ»ов). Ол сонғы еки күнниц ишинде қайтып оралмады (Т.
Кайыпбергенов). Тез күнниц ишинде таўар
тоқыўды ғана
«мес, ҳәтте гүл салып нақышлы тоқылатуғын қымбат баҳалы
гилемди де үйренип алыпты («Ҳәр түрли халықлардын ертеклери». Солай болса да усы бес күнликтиц ишинде төменлеп кеттиц. (Ө- Айжанов.)
Қас, жан, қаптал, көмекши атаўышлмры. Булар
ийелик
сеплигиндеги сөзлерди
талап етип. оларды фейил сөзлерге
байланьтстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди- Қас,
жан, қаптал көмекши атаўышлары арқалы дүзилетуғыи фейнл сөз дизбеклери, тийкарынан, орынлық қатнасты билдиреди, Мысалы: Тилемис түси қашып жолаўшыныц қасына келди (К. Султанов). Екинши арбадағы Перийза да Ддметкенниц қасына келип жетти (Ж. Сейтназаров). Апам қолына уршығын ала сала алақшыныц қасына отыра қалды (Т. Қайыпбергенов). Алпамыс достынып қасына келди («Алпамыс»).
Ол дийўалы газетаныц жанына барды (Ж- Аймурзаев). Қас125
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қыр болса достыньщ жанында отырып қала берди («Қара*
калпақ халық ертеклери»). ...мен жыйналыста жолдасымнық
қапталында отырдым (X. Сейтов). Ҳәмме теримшилер—пахтә
терип жүреен қызлар ҳәм ж игтлер тезлик пенен Арзыгүлдиқ
қасына келди (X. Сейтов). Көк-қызыл ракета атылып, булардьщ жанына түсти (А. Оразов).
Сырт көмекши атауышы. Сырт көмекши атаўышы көбипо»
се ийелик сеплигиндеги сөзлерге дизбеклесип келеди ҳәм олар
менсн бирге бир мәнилик қатнаста қолланылады. Сырт көмекши атаўышы бир
жағынан өзи басқарып келетуғын сөздиқ
ийелик сеплигипде турыўын талап етип келсе, екинши жағыпам еол өзи басқарып келетуғын атаўыш сөзди фейил еөзге
байланыстырып, басқарыў жолы менен байланысатуғыи фейил сөз дизбеклерин дүзиўге мүмкиншилик туўдырады Сырт
көмекши ата)"ышы арқалы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери көбинесе орынлық, ал сийрек сынлық қатнасты билдирип
келеди.
1- Орынлық қатнас. Ийелик сеплигиндеги сөзлерге сырт
көмекши атаўышынын
дизбеклесиўинеи болған бағынынқы
компонент ис-ҳәрекеттин орнын билдиреди. Мысалы: Қаланық {
сыртына солдатлар қойылып, бала-шағадан баслап документ
тексерилди (А. Оразов). Усы ўақыгта қостық сыртынан дүнкнлдеген даўыс еситилди (Ө. Айжанов).
Усы мезгилде қара
үйдиқ сыртында ғаўырласқан даўыс есигилди (Қ. Султанов).
Аркадий қаланыц сыртына шығып кетти (А. Оразов)2.
Сынлық қатнас. Сырт көмекши атаўышлы ийелик с
лигиидеги сөзлерден болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекеттин сынын билдиреди. Мысалы:
Жас шопан усы мезгилдэ
армаи-берман жүрип, қойлардық сыртынан бақлап жүрди (Ө.
Хожаниязов). Ол онық сыртынан кадағаяап жүрди.
Айнала, дөгерек, әтирап көмекши атаўышлары. Булар
ийелик сеплигиндеги сөзлерди талап етип. олар менен мәнилик жақтан изафетлик
конструкнияда байлаиысып келеди.
Айнала, дөгерек, әтирап көмекши атаўышлары, бириншиден,
ийелик сеплигиндеги сөзлердиц мэнилерин бир қапша конкретлестирип келсе, екиншиден, сол өзи талап етип келетуғьш
ийелик сеплигиндеги сөз бенен фейил сөзди бир-бирине байла*
ныстырып, фейил сөз дизбегип дүзиўде грамматикалық элемснт сыпатында хызмет
атқарады- Айнала, дөгерек, әтирап
көмекши атаўышлары арқалы дүзилетугын фейил сөз дизбск;
лери көбипесе орынлық қатнасты билдиреди. Мысалы: Қызлар
келген еки
жигитти стол әтирапына отырғызып, аз турды;
столдыц шеп жағына өзлери де отыра баслады (А. ОразовҚ
Шөлкемлескеп түрде баспашылар менен бпринши қарсыласыў Шораханнық әтирапында болды (Қ. Досанов). Қызлан
Оастурханнық дөгерегине жыйналды (С. Хожаннязов). ...оны
стол айналасында отырып күтип алыў керек (А. Оразов). Семьясыныц барлығы стол айналасында отыр еди («Ҳәр түрлй
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хзлықлардыц сртеклери»),
Кемпир плита айналасыила чай
^аярлап жүр (.А ОразоЕ).
Жаға, бой көмекши атаўышлары. Булар ийелик сеплигцндеги сөзлерди басқарып, олар менен пзафетлик конструкдияда байланысып келеди. Жаға, бой көмекши атаўышлары
ийслик сеплигиндеги сөзлерди фейил сөзлерге байланыстырып.
(эасқарыў жолы менен байланысатуғыи фейил сез дизбсклерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклери көбинесе орынлық
қатнаста қолланылады. Мысалы: Есберген шығанақтан айиалған жерде издеги баржы
ағыс пенен кеселеп дәрьянын
щсағасына соқты (К. Султанов). Айеәнем арнанық жағасына
келип тоқтады (Ө. Айжанов). Ақдәроянық ғыора жағасына
Киров атындағы колхоздыц кецсеси салынған (К. Султанов);
Дәслепки артель Тентек арнанық бойында қуралды (К. Султанов). ...Янцзы дерьясынық жағасына келип тоқтагпы («Ҳәр
-гүрли халықлардыц ертеклери»). Жол бойында дийхаилардыц
қақырадан ислеген жайлары орнасқап (Б. Бекнимзова).
Бир
теқиздиқ бойында бир кәмбағал жасаған екен
(«Ҳнр түрли
халықлардыц ертеклери») ...Ақ шәшмениқ бойына қонып алдық
(«Алпамыс»).
Орта көмекши атаўышы. Басқа көмекши
атаўышлар сыяқлы, бул көмекши атаўыш та кйелик сеплигиндеги атаўыш
с ө з л е р д и талап етип, олар менен бир мәнилик қатнаста қолланылады. Орта көмекши атаўышы ийелик сеплигиндеги сөзлерди фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин
дүзип келеди. Мысалы: Екинши комнатанық ортасына еки —
үш столды бириктирип, онык үстине бурын
тутылмаған ақ
скатертти еки ҳаял жаўып атыр (А. Оразов.) Кетип баратырса, бир аўылдық ортасында көп адамлар тур екен (Н. А.
Баскаков). Катер
орнынан
қозғалып, дәрьянық ортасына
жылысты (К. Султанов).
Орта көмекши атаўышы арқалы дүзилетуғын
фейил сөз
дизбеклери мәнилик жақтан, орынлық ҳәм ўақытлық қатнасларды билдирип келеди.
1. Орынлық қатнас. Ийелик сеплигиндеги сөзлерге орта
көмекши атаўышынын дизбеклесип келиўинен болган багыныцқы компононт ис-ҳәрекеттиц орныи билдиреди. Орта көмекши атаўышыныц өзи дизбеклесип келген сөз бенен бирликте
орынлық қатнаста қолланылыўы ўақытлық қатнаста қолланылыўына қарағанда тилимизде бир қанша актив ушырасады.
Мысалы: ...бир шаиа дәрьянық ортасында зырлап киятыр (К.
Султанов). ...тез-тез адымлап, ақ алтыннын ишин кешип атыздық ортасына келди (Н. Дәўқараев) . Профессор еки жаўынгердиқ ортасында отырды (А. Оразов). Қочнатанық ортасына узын
стол қойыльиг, үстине сары скатерть жайған (А. Оразов). Мен
Болганыц ортасына барғанда, Нурабылла жыраўдыц ылақтай мацыраған толғаўлары
ядыма түсти
(Н. Дәўқараев).
127
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Столдық ортасында қолдан өсирилген ақ-сары бир дәсте
гүл I
тур (А. Оразов).
2- Уақытлық қатнас. Ийелик сеплигиндеги сөзлерге орта
ғсөмекши атаўышынын дизбеклесиўинен болған
бағьтнынны
компонепт ис-ҳәрекет процесиниц ўактын билдиреди. Бундағй
жагдайларда орта көмекши
атаўышы көбинесе
ўақытлғлқ
мәниге байланыслы ийелик
сеплигиндеги сөзлерден
кейин
келеди. Мысалы: Неге түн ортасында турып
атырсызлар?
(А. Оразов). Бизлер апрельдиқ ортасында Самарқандқа бардық.
Ара көмекши атаўышы. Бул көмекши атаўыш ийелик сеплигиндеги сөзлерди талап етип, оларды фейил сөзлерге байланыстырып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди. Лра көмекнш)
атаўышы ара 1^лы дүзилетуғын фейил сөз дизбеклери көбинесе
орынлық қатнасты билдиреди. Мысалы: Машина узақ жолды
қуўсырып,
аўылдық арасына кирип келди (Ө.
Айжанов).
Аркадий, Плис тез жүрип, қалын тоғайдық
арасына кирип
кетти (А. Оразов). Булар екеўи шеткғг жайға жақын жердеги
үш-төрт түп ёлканық арасына жасырынды (А. Оразов). Түндеги
үйилген сабап жанынан, үргин қардан өтип, сийрек ағашлықтық арасына кирди (А. Оразов). Самолет еки километр бийикликтеги булт арасына көтерилди (А- Оразов).
Ара көмекши атаўышы арқалы дүзилетугын
фейил сөз
дизбегинин составындағы бағынынқы компонент ис-ҳәрекст*
тигц объектиси сыпатында қолланылады. Мысалы: Олар арасында айрықша ерлик ҳәм батырлық
көрсеткеплери болды
(Т. Қайыпбергенов).
Тус көмекши атаўышы. Бул көмекши атаўыш
көбинесе
ийелик сеплигиндеги атаўыш сөзлерди басқарып, солар менен
бир мәнилик қатнаста жумсалады. Тус
көмекши атаўышы
ийелик сеплигиндеги сөзлерди фейил сөзлерге байланыстырыпг
бағына байланысқан фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай
фейил сөз дизбеклери тилимизде көбинесе орынлық қатнаста
қолланылады. Мысалы: ...бир киси менен жас өспирим жигит
екеўи музлықтыц арасындағы соқпақ жол мснеи
тал түсте
Зайырдық гусына келе берди (К. Султанов). Дийхаилар үйдиқ тусьшан өтип кетти
(И. Юсупов).
Қашқыншылардыц
қулақ шекесиниқ тусынан оқ зуўлап өтип турды (К. Султапов)
Тус көмекши атаўышы арқальт дүзилетуғын фейил
сөз
дизбеклеринин составындағы бағыныцқы компонент гейде исҳәрекеттин ўақтын билдиреди. Мысалы: Буны бир мол ақш а^
нық тусында алды (Ө Айжанов).
|
Төбе көмекши атаўышы. Бул көмекши атаўыш
ийелшс
сеплигиндеги сөзлерди талап етип, оларды
фейил сөзлерго[
бағтланыстырып, басқарыў жолы менен байланысатуғын фейил сөз дизбеклсрин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбсклери көбинесе орынлық қатнасты билдирип келеди.
Мысалы: Бул
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ўақта Айымхан отын таслаў ушын тамнық төбесине шыққак
еди (С. Хожаниязов). Бизиқ төбемизде көк-көмбек аспан төн*
керилип тур (М. Горькнн). Бизлер Қаратаудық төбесине минип, әтирапқа көз тасладық (Қ. Досаиов).
Аўыз көмекши атаўышы. Бул көмекши атаўыш
ийелнк
сеплнгиғдеги сөзлерди фейил сөзлерге
байланыстырып, басқарыў жолы менен байланысатуғын фейил
сөз дизбеклернп
дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклери көбинесе орынлық қатнасты билдирип
келедн. Мысалы: ...орта бойлы, жасы 22
шамасындағы киши лейтенант ккрип келди де, есик(тиц) аўзында турып қалды (А. Оразов). Кемпир кейнипде алысыракта, ал қызлар озыцқырап каланық аўзына келди («Алпамыс»).
Аўыз көмекши атаўышы арқалы дүзилетугын фейил сез
дизбеклери гейде объектлик қатнасты да
билдирип ксле.-,н.
Мысалы: Бирақ торай саспастан қалтаны капынық аўзына гақап тура қалыпты («Ҳәр түрли халықлардын сртеклери»).
Шет көмекши атаўышы. Бул көмекши атаўыш
ийелнк
сеплигиндеги атаўыш сөзлерди
фейил сөзлерге
байланыстырып, фейил сөз дизбеклерпн дүзеди. Шет көмекши атаўышы
бундай фейил сөз дизбеклеринпц составыида атаўыш сез бенеч
фейил сөзди өз-ара монилик байланысқа түсириўши грамматпкалық қурал сыпатыпда хызмет атқарады.
Шет көмекшм
атаўышы арқалы дүзклетугып фейил сөз дизбеклери,
тийкарынан, орынлық қатнасты билдирип келеди. Мысалы: ...Нурпазар есиктен ишке кирип барғаида, Коноплев столдық шстинде терлеп-тепшип чай ншип отыр еди (Қ. Досанов). Ҳаплығып барып бояннын шетине шықты (Т. ҚакыпбергеновК
(Қодир) аўылдық шетине жақынласты (К- Султанов). Ол төсектиқ шетине отырды (Қ. Досанов).
Аргы жақ, берги жақ>аржақ, бержақ көмекиш атаўышлары. Булар көбинесе ийелик сеплигиндеги
сөзлердеп кейип
келип, солар менен бир мәнилик қатнаста қолланылады. Аргы
жақ, берги жақ>аржақ, бержақ көмекши атаўышлары ийелик
сеплигиндеги сөзлерди фейил сөзлерге байлаиыстырып,
бзсқарыў жолы менен байлапысқап фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклери тилимизде көбинесе орьтнлық
қатнасты билдирип келеди. Мысалы: Күи бийик төбениқ ар~
жағына жасырынды... (А Оразв). Әмиўдәрьянық аржақ-бержагына жаста талай жүзип шықтым (Қ. Султанов). Күн өзи*
пин нурлы өрмегин жынпастырып, алыстағы таллардық, қумлы дүмпешиклердиқ аржагына әсте батып баратыр (Қ Досанов)- Атыздық аржагында бир адам
зонқ етип керинди (Т.
Қайыпбергепов). ...өзи қайгадап
суўға түсип. өзектщ арғы
жагына жүзпп өтти (Т. Жумамуратов). Сеннен басқа қызлар
қашшан дәрьянық аржагына өтип кетти (Қ. Досанов).
Бет, жийек, етек көмекши атсўышлары.
Булар ийелик
сеплигиндеги атаўыш сөзлерди феиил сөзлерге байланыстырып, багына байланысқан фейил сөз днзбеклерин дү™ти. БүнГО
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дай 'фейил сөз дизбеклериниц составындағы багыныцқы ком.
ионент ис-ҳәрекеттиц орнын билдирип келеди. Мысалы: Бултты бөлип шыққан күн жер бетине сары сәўлесин шашты (Ж.
у\ймурзаев). Жасыллы-көк шөплер жер бетинде қулпырып, хош
ҳүрей ийис пенен адамныц кеўлин шад етеди
(А. Бегймов).
Күн шығысқа қарай жүрип, пахта атызыныц жийегинде иркилди (Т. Қайыпбергенов). Пышық мурны батпастай
қалыц
қамыс арасынан еки сааттай жол жүрип,
көлдиц жийегине
шықты (Т. Қайыпбергенов). Биз жигирмалаған
қызыл әскер
елдиц шетинде, таўдыц
бетинде жатырмыз (М. Дәрибаев).
Әмиўдәрьяныц өрине қарап жүзген қайық Қаратаўдыц қубла
етегине жетти (Қ. Досанов).
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Ү Ш И Н Ш И БАП
БАҒЫНЫНДЫ КОМПОНЕНТЛЕРИ РӘУИШЛЕРДЕН,
ҲАЛ ФЕЙИЛЛЕРДЕН, ЕЛИКЛЕУИШ СӨЗЛЕРДЕН
БОЛҒАН ФЕЙИЛ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ
II. БАҒЫНЫҚҚЫ

КОМПОНЕНТИ
РӘУИШЛЕРДЕН
ФЕЙИЛ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ

БОЛҒАН

Рәўишлер басқа мәиили сөзлер менен грамматикалық байлапысқа түскенде, олар көбинесе өз формасын өзгертпейтуғы.ч
ҳйр қандай аффикслерди қабыл ете бермейтуғын соз шақапларынын бир түри болып табылады. Рәўишлер (54,217—224;
41,110—120; 44, 282—294; 3—15;)
өзинин мәнилери, формалары ҳәм синтаксислпк хызметлери жағынан
да басқа сез
шақапларынан айырылып турады. Рәўишлердин
басқа сөз
шақанларынан ен көзге түсерлик баслы
өзгешеликлеринин
бирн—олардын ҳәр дайым басқа мәнили сөзлер менен ҳеш
қандай аффикссиз (қосымтасыз) өзлеринин орын тәртибине
(локализаниясына) қарай жупкерлесиў жолы менен байланысып келиўи. Рәўишлерднн атаўыш сөз бенен
де, фейил сөз
беиен де бәрқулла жупкерлесе байланысып келиўи бул олардын грамматикалық тәбиятына байланыслы болады (90,37).
Рәўмшлер монилик жақтан пс-ҳәрекеттин белгисин ямаса бслгипин белгисин, сондай-ақ предметтин белгисин
де сыпатлак
кслсди. Бул жагынан қарағанда, рәўишлер фейил сөзлер мснеп де ҳәм атаўыш сөзлер менен де дизбеклесиў қәбилетине ийе.
Қарақалпақ тилинин фактлерин изертлеп қарағанда, рәўишлердмц атаўыш сөзлер менен дизбеклесип келиўинен гөре фейил сөзлер менеи дизбеклеснп кслиўи анағурлым кен ҳәм өнимли екенлиги байқалады. Бул рәўиш сөзлердиц атаўыш сөзлерден гөре фсйил сөзлерге монилик жақтан бир табан жақын
екенлигинен ҳәм сонлықтан да көбипесе фейил сөзлер менен
байланысып келетугынлыгынан дәрек береди.
Рәўншлер фейил сөзлер менеи монилик ҳәм грамматикалық
жақтан байланысып, жупкерлесиў жолы менен байланысқам
фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклериниц
составындағы роўиш сөз багыныцқы
компонент болады, себеби ол өзннен сонғы
фейил сөзге мони131
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л,,к жақтан ғәрезлп, бағынышлы болып келеди. Ал, фейил
сөз бағындырыўшы компонент болады, себеби ол рәўиш сөзди
өзине бағындырып турады. Оны мына төмендеги мысаллардан
апық көриўте болады. Мысалы: Назлымхан назланып кулди
де тағы сөйледи. Енди ғарры геўишин тез шеишп таслады
(И. Юсупов). Көз жетпес дәрьяныц ылайлы суўы толқынланып тез ағып тур (Б. Кербабаев). Азанда Темирбеклер менен
бирге колхозшыларға қосылып томар қопарыўға кетти (Т.
Қапыпбергенов). Бир күни Сейдан ғарры әдеттен тыс ерте
опнды. (И. Юсупов). Кеигте жумыстан кейии үйге келдим (Ә.
Тожимуратов). Гүлжаннын келиўине әдейи аўқат асылды (Ө.
Айжанов). Мен жаслар менен бираз гүрриқлестим (Н. Дәўкараев). Мениц күйеўимнен баяғыда «қара қагаз» келди ’ғой
(К. Султанов).
Роўиш сөзлер фейил сөз дизбеклериниц составында бағыныцқы компонент сыпатында келнп, олар фейилдеи ацласылган ис-ҳәрекеттиц сынын, ўақтын, орнын, себебин, мақсетин,
муғдарын ҳәм т. б. билдирип келеди.
Мысалы: 1. Бир неше
күнлик таярлық жумыслар тез өтип кетти. (Н. Дәўқараев).
2. Вокзал кейинлеп изде қалды (Н. Дәўқараев). 3. Кеше азанда Москвадан шықты (Ж. Сапаров). 4. Д1ен де қасақана үйгс
келмей қалдым (М. Дәрибаев). 5. Екеўи туўысқанларша қ у
шақласып, олар узақ сүйисти (Ө. Лйжанов). 6. Орташа ғана
депесине алға қарай шығып кеткеп қурсағы дым жар&спай
қалыпты (Ғ. Сейтназаров). 7. Айпаршанық зорлығына ушырап
илажсыздан музға минди. (Қ. Досанов).
8. Ол сәл ойланып
турды.
Биринши гәптеги тез өтип кетти дегеи рәўиштен
болган
фейил сөз дизбегиниц составындағы тез рәўиш сөзи ис-ҳәрекеттиц сынын, екинши гәптегн изде қалды деген рәўишли фейил сөз днзбегнндеги изде рәўиш сөзи ис-ҳәрекеттиц орнын,
үшинши гәптегн кеше азанда шықты деген рәўишли
фейнл
сәз днзбегиндеги кеше азанда деген рәўпш сөзлер ис-ҳәрекет'I ии ўақтын, төртннши гәптегп қасақана келмей қалдым деген
рәўишли фейил сөз дизбегипдеги қасақана дсген роўиш сөзп
нс ҳорекеттиц мақсетину сегизинши гоптегн сәл ойланып турды
деген рәўишлн фейил сөз дизбегиндеги сәл рәўиш сөзи нсҳорекеттиц муғдарым, бесинши гоптеги туўысқанларша қушақласып деген рәўишли фейил
сөз дизбегиндеги туўысқанларша рәўиш сөзи ис-ҳәрекеттиц салыстырыўлық белгисин, алтыншы гәптеги дым жараспай қалыпты деген роўишли фейил
сөз дизбегиндеги дым рәўиш сөзи ис-ҳәрекеттиц күшейтиўши„*шк белгисин, ал жетинши гоптеги илажсыздан минди деген
роўишли фейил сөз дизбегиндеги илажсыздан рәўиш сөзи исҳорексттин себебин билдирип, олар өз-ара мәнилик ҳом грамматикалық жақтан беккем байланысып келип турРәўиштен болгаи фейил сөз дизбеклеринин бағыныцқы ком-
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попетлеринин
ўпқыт, орын, геое/г, мақсет, мугРар<;грежр,
сын, салыстырыў ҳәм к^шеСпиў рәўишлерннеп болыўларынс)
карай, оларды төмендегидей сегиз түрге бөлип қараймьгз.
1. Еағыныцқы компонгнти ўақыт рәўишлердеи болғзн фейил
сөз дизбеклери. Уақыт рәўшилер фейил сөзлер менен жүя.о
актив түрде дизбеклесип.
ўақыт рәўишлерден болган фепн )
сөз дизбеклерин дүзеди. Уақыт рәўишлер ис-қорекет проиеснниц қашан, қайсы үақытта болғанып ямаса болатугынлыгын ўақытлық жақтап анықлап, түсинднрнп келеди. Уақыт
рәўишли фейил смз дизбеклери көбннесе ўақытлық қатнаста
қолланылалы. Д\ысалы: Бүгин он-опбес ксмпир-гаррыларзы
шақыртът сөйлестим (К. Султанов). Азанда, түсте, кеште бд.
рып, сазап, шабақ, ылақа әкелип, госин қуўырып, госйн асып
нссы аўқат шелкемюстприлди
(К Султаноп) Ке.г.с азакда
берсамў 20 аўды суүырып алып кегипти (К. Султанов). Қупш
жаца шықты (Ө Айжанов). Кақаныц қонақлары шымшықтйТГ
да ерте пянды (Қ. Досапов). Опып кобисин бурын окып шықкан еди (С. Хожаниязов). ...пахтамыздын барлыгы быйыл таяплаў пунктлерине қап—қанарсыз жеткерилди («Совет Қарақалпақстаны» газетасы). Ҳәзир бизлер өз бригадаларымызда
ислеп атырмыз (Т. Қайыпбсргенов).
Уақытлық қатпасты билдирегуғын фейил соз дизбеклерпниц
составыпдағы ўақыг роүишлер ис-ҳорскетгкц ҳор түрли УаVытлық мәнилерин билдырип
кслсди. Ис-ҳорекеттиц ўақтып
бплдиретугыи ўақыт рәўкшлердн төмеидегндей мәнилпк түрлерге бөлип қарауга болады:
1.
Енди, бүгин, жақында,
ҳззир, окақа, быйыл ҳом т. б.
ўақыт рәўпшлер фейил сөз дпзбеклерипии
составым.та багынвщқы комгюнент сынатында кслнп, ис-ҳәрексттип бүгин, жакыпда, ҳәзирги ўақытта ямаса сол жылдып ишиндс болатугып
ўақтыи билдпреди. Мысалы: Еүгин бир хат алдым (К. Султаиов). ..мейли пе де болса бул жнгитти енди июмылдырайық
(«Қаракалпақ халық ергеклери») Соны ҳәзир усы жерге алып
келиқ! (К. Султапов). Быйыл биз егнстин баслапыў күпии мерекедей етип өткериўимиз керек (И. Юсупов). Жақында бар
: ат алдым (К. Султанов). Бул жерде орапымыздын қурылыеы,
жақа басланып атырған еди. Минс, енди жумыс басланады.
Г,-з быйыл ертерек келгенликтен, бүгин ҳаўа райы күндегиден
сууықлаў болды (Ж. Сапаров). Ҳәзир алып кетиц (К. Султанов).

2.
Ша-ше формасыпа питкен, моселен, бүгинше, быйылша,
ҳәзирше т. б. ўақыт рәўишлер фейил сөз дизбегпипн составыида багынынқы компопент болып кслгепде, олар ис-ҳопе
кегтин ўақытлык моўлетш анлатып кследп. Мысалы: Хәзирии
30 кг буўдайды алыныз (Ж. Сапаров). Бүгинше усы жумысть
ислеп турамыз. Быйылша нслснип атырғап истиқ жуўмағын
кутемиз, ...ҳәзирше аай ише тур (Қ. Досанов).
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Бьитыр, кешс. бангыда, әлле қашан, бурында. бурын.
бурынырақта, илгери, илгериде, бағана, әзелден ҳәм т. 6. ўағшт рәўишлер фейил еөзлер меғғен банланысып, ис-ҳәрекеттиц
бурын ямаса ергеде өтип кеткен ўақтын көрсегеди. Мысалы;
Сапар биягыди үйретип еди ғой (К Султанов). Илгери, ола»
буидай улкен сулыў жайларды
көрген
емес. Кеше олар
тенизге ат
шана
менен шыгып еди (К.
Султаноз). Үзип
әкелинген үш қаўынды
Амангүл әлле қашан жеп таўисып еди. (С. Салийез/. Бурында бир балықшы ғарры болыпты («Қарақалпақ халық ертеклери»). Ол дәрья жөнинде бу~
рын квп нәрселер еситкен еди (Б. Кербабаев). Бирақ оны бурынырақта бир рет ғана узағырақтан көрген еди (Б. Кербаб"ев). Күн әлле қашан шығып кеткен (С. Салиев). Сапар бағана Нысанга қ<лере еиш кетипти (К. Султанов).
Таўларды әзелден жаратты бийик,
Қурт жегсн агаштан болмайды ийик.
(К. Султанов.)

4.
Ертецине, ергец, кейин, соц, соцынан, аздан кейин (соц),
бираздан соц, келеси күни. бириси күни ҳәм т. б. ўақыт рәўишлер фейил сөзлер менен байланысып,. ис-ҳәрекеттин ҳозирги ўиқытта емес, ал алдагы ўақытта ямаса бир қанша соц, сонырақ
болатугын ўақтын көрсетеди. Мысалы:
Ертеқине Жәмийла
Сапарды узатып салды. (К. Султанов). Ертец газета шыгады
(Ө. Айжанов). Ол бул хабарды кейин еситти (Ө. Айжанов).
Келеси күни Айпаралар бары-жогыи жыйнастырып жолга шықты. Соцынан апалап қольшан тартты. Соц айтаман (Ж. Сапаров). Апдан кейнн сыр шашпай қайтып кетти (К. Султанов),
Бираздан соц Айымжамал
стол үстғгне
аўқат алып келди.
— Кегсен мени күт, соцырақ бараман (С Хожапиязов). Аздан
соқ бай кәрўан басыны... алып кетти. Үсен сары... аздан кейин қайтып кирди (Қ. Досанов).
5- Дзслеп, әўели, алды бурын, алды менен ҳәм т. б. ўақыт
рәўишлер фейил сөз дизбегинин составында бағынынқы компонент сыпатында келип, ис-ҳәрекеттиц басланыў ўақтып, моментпп көрсетип келеди. Мысалы: ...«қара қағазды» еситкенде дәслеп июршынса да, алдынап
жылап шыққаи қызыиын.
кеўли ушын бир-еки даўыс шығарып, үйге кирип, Назлыға кеўил гйтты (К. Оултанов). Алды менен
артына көз жиберин
қарады («Алпамыс»). 1946-жылы армиядан ец әўели Сағыйдулла қайтты (Ө. Айжанов). ...алды менен сары атын жиберсе, сен тор саўыттьт жақсылап кийгизип,
қара атты жибер
(«Қарақалпақ халық ертеклерғг»). Дэслеп сени аўылға аман■гсеи жеткерейин (Қ- Досанов). Әўели ат шаптырды («Алпамыс»). Алды бурын тапсырманды орынла, соц жолдасыца көмек бер.
134
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6. Күнде, ўақтын-уақтын, күнде-күнде, анда-санда, ара-турс
аўық-аўық ҳәм т. б. ўақыт рәўишлер ис-ҳәрекеттин ҳайтал;:
ныў ўаҳтын билдиреди. Мысалы: Томан ўәзир күнде азанд,сзлемге келетуғын еди ( Шзрьяр»). Ўақтын-ўақтын
маға
карап қояды (Ә. Шамуратов). Күнде-күнде жолларына ҳя
райман. («А.лпамыс»). Ол ара тура келеди (Т. Қайыпбергсмов)
Ара-тура Жийенгүл апай келип, бизлерден хабар алып кетеди
Мен аўық-аўық тынлаўшылардыц бетине қарап қояман (Н.
Дәўкараев).
Анда-санда жаўын
жаўып, силпилеп ҳояды
Даял анда-санда артына бурылып қарайды. (Н. Дәўқараез).
7. Еле, бәрҳа, мудамы, бирдейине, көптен., күн-түн, қысыоюазы. ҳәм т. б. ўақыт рәўишлер нс-ҳәрекеттин ўақытлық созым
лығьш аплатады. Мысалы: Тоқтаған жерде еле қалшыйып тур
(«Қарақалпақ халық ертеклери»). Бирдейине бақлап гураман
(Ж. Сейтназаров). Мея бәрҳа тура беремен
бе? (Қарақалпақ халық ертеклери»), Опа күн-түн жүрип, қалага жетип,
апарғам затларын сатып болады («Қарақалпақ халық ертеклери»). ...рабочийлар өзлеринин пидәкерлик мийнетиниц пәтийжесинде күнлик нормаларын бәрҳама орынлап киятыр (Ж.
Сейтназаров). ...қыз деген әкениц үйинде мудамы отыра алмайды («Қарақалпақ халық ертеклери»), Ол көптен муғаллимлик жумыста ислеп киятыр. Қысы-жазы сорпа- саўлықтам тарықпаймыз. (С. Баҳадырова).
Күндиз, түнде, азанда,
қуптанда, сёскеге
шекем. түске
таман, уллы сәскеде, түске, тақ ала геўгимнен, кешқурын, кеш~
те ҳәм т. б. ўақыг рәўишлер ис-ҳәрекеттин ўақтьш конкрет
түрде көрсетпей, улыўмалық мәниде көрсетеди. А\ысалы: Күндиз балық аўлап, түнде тоқыймыз
да (К. Султамов)Лзанда орньтнан
турады (К.
Султанов).
Қуптанда көлден қайтып, тагы сыйыр саўады
(К. Султанов). Шоман
гс.ндт тынбай, т\кде жатпай, қасҳ-тр. а қ<*,■;< „ с, избепти ( .'Қг,рақалпақ халық ергеклери»). ...уллы сәскеде сыйырларды саўады, түске қоралардын ишин тазалап, тағы пишенге кеге.ди
(К. Султаноз). Ажар тац ала геўгимнен турып, кемпирлерди
оятып, азанғы шық пенен ақ пишенди сяскеге шекем орып қайтады (К. Султанов). Кешқурын дайым келип, мени алып кетти.
Әскер жигитлерди тийеген пароход Нөкистин жагасыпап ыққа қарай кеште шыққан еди (К. Султанов).
2. Бағынынқы компоненти орын раўишлерден болған фейид сөз дизбеклери. Орын рәўишли фейил сөз дизбеклери фейил сөз дизбеклеринин бир түри болып табылады. Себеби исҳорекеттин қайла ямаса қай жерде болғанлыгын, онын бет алган бағытын тек усы
орып
рәўишлери
ғана билдиреди.
Орын
рәўишлер
фейил сөзлер менен мәнилик жақтан
дизбеклесип,
орын
рәўишлерден
болган
фейил
сөз
дизбеклерин дүзеди. Бунлай феннд еөз дизбеклеринин соста135
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чындагы орып рәўишлор өзлериним мәнилерине қарай феймл*
чен ацласылгап ис-қәрекеттии кецисликтеги ориын билдириц
келеди. Сонлықтан да бундай орын рәўишлерден болғап ;реГшл сөз дизбеклсри улыўма орынлық қатнаста қолланылады.
Мысалы: ...оз даўысыпан өзи шоршып, кейин шегинди (К. С\лганов). Жәмийла норестени тартып, сыртқа шығармақшы болды (К. Султанов). Гәўҳар тырмасып төмен түсти. Енди кеттиаў дегенде бир кептер артына айналды (К. Султанов). Олар
ишкери кирди. Қолыныц ушын
зорға бергеп Есжан аларып
қапталға қарады (Қ. Лосанов).
Орынлық қатнасты билдиретуғын фейил сөз дизбеклерипиц. составынлагы бағыныцқы компонент сыпатында келетуғыц
орын рәўишлер ис-ҳәрекеттиц орнын ҳәр түрли мәнилик қат- |
насларда билдирип келеди. Олардыц негнзги мәнилик қагпаслары төмендегилер:
*
Е Кейнинде, артта, алдына, қапталына, шетирекке, усыман- I
да, усыкәрада, иште, сыртта, ишке, сыртқа ҳәм г. б. орып ро- I
ўишлер фейил сөз дизбеклериниц составында бағыпыцқы ком- 1
понепт сыпатында келип, ис-ҳорекеттип
бслгили бир орныц I
билдиреди. Мысалы: ...көк шөпли кен дала ғыр гүбелек а й т - I
лып кейшнде қальиг киятыр (Н. Дәўқарасв). Олар усыкәрад г I
о/сасады. Дөцес көринбей артта қалды (Ж. Саиаров). Жәмийла I
үлкен лаўабы кесени алдына қойды (К. Сүлтанов). Қолында- V
ғы емизиўли баласын қапталына жатқызды (II. Дәўқарәев).!
Жәмийла сыртқа шығып кетти (К. Султанов). Председатсл > I
дийўалға илиўли турған картаға көзи түсип, қапталына барсч I
(К. Султанов). Сизлерди ҳеш жердеп таппай ҳозир усымаш д I
ушыратып отырман («Қарақалпақ халық ертеклери»). Қәднр I
жабайы үйректей көптен бөлипип шетирекке шықты (К. Сул- .
танов). Бурын күнде шопан шите туратуғын еди. Бир күни
сыртта тур екен («Қарақалпақ халық ертеклери»). 2
2. Арман, кейин, алға, артқа, изине, жоқары, илгери, берн^
ишкериге, арман-берман ҳәм т. б. орып роўишлер фейил с< з
дизбеклериниц составында багыиыцқы компонент сыпатында кёлип, ис-ҳорекеттиц багдарын, бет алыс орнын көрсечип
келеди. Мысалы: Қамыс қайықты арман исибермейди (А. Бегимов). Жумабай әлле недеп сескенғендсй кейин шегинеди (К.
Султанов). Бекимбет каб 1 шетинде арман-берман журди (Ө.
АйжановҚ Жәмийла ғырра изине қайтып, Жумабай кеткеи -юрепке қарай жуўырды (К. Султанов). Оқлаў онын жуўан Смлеклерпнин күши менен тынбай алға-артқа барып келди. (Қ.
Доса?юв).—Бегдулла, сен берман келши (Ө. Айжанов). Шапа
көк муздыц үстннде машинадай алға ытлығады (Қ. Сулганов).
Күмииц нуры жоқары көтерилип киятыр (Ж. Сапаров). Челкаш илгери адымлай берди (М. Горький). Есжан дуўқат шапаныныц жағасып жоқары көтерди (Қ. Досанов).
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www.ziyouz.com kutubxonasi

I
1
|
,

Ай олпптек иаз.пы лилбар,
Кашны қаққап бери кел.
( Әокинияз )

3. Ус~ақ,тан, соякәрадан, алыстан, тумлы-тустан, ойербүйерден, алоынан, жан-жағымыздан ҳэм
т. б. орын рәўшилер фейил сөз дизбеклериниц составында бағыныцқы компонент болып келнп, ис-ҳәрекеггиц шығыс ямаса жөнелис орпын
ьорсетип келеди. Мысалы: Жумабай узақтан караўытып көрнндн. (К. Султанов). Әне солкәрадан кетемиз («Қарақалпақ халық ертеклери»), ...алыстан жылтырап турган оттын сағымын
к-)оеди («Қарақалпақ халық ертеклери»). Узақтан тайнапыр
минәрлер көринди. Ойер-бүйерден даўыслар еситилип тур&ы
(Ж Апмурзаев). Бийсәўбет киятырған кисини жатырқағапдай
доўсебен ийтлер шабаланып үрип алдынан шықты (К. Султанов). ...оқлар жан-жагымыздан өтип атыр (А. Оразов). Матрослар... сур косиомларын кийип,
тумлы-тустан. топарласып
шықты (Т. Халмуратов).
3.
Бағыныцқы компоненти себеп
рэўишлердеч болған
фейил сөз дизбеклери. Себеп
рэўишлер фейил сөзлер мспсн
мэиилик жақтан дизбеклесип, жупкерлесе байланысқаи рэў
шплердеп болған фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Себеп рэўшнлери саиы жагынап басқа рәўишлерге қарағанда аз екснлигипе қарамастаи, мәнилик жақтан фейил сөзлергс ғэрезли
болып, сол фейилдеп анласылғап ис-ҳәрекеттин ссбебин билдирип келеди. Ис-ҳәрекеттин себебин абайсыздан, илажсыздан, босқа, бийкарға ҳом т. б. себеп рәўишлери
билдирнп,
олар неликтен? не себептен? дегеп сораўлардын биреўине жуўап береди. Себеп роўишлеринек болған фейил сөз дизбеклери,
тийкарынан, себеплик қатнасты билдиреди. Мысалы: Абайсыздан көрмей қалар, бәлент желбиретсйик (К. Султанов).
А^нтап жүреги үзилип, мийи мен-зеа болган сл айыбып умытып, илажсыздан шеттеги бир қара
үйге ерксиз қипрылды
(К. Султанов). Гүлнара илажсыздан сыртқа шықты. Дйпаршаныц зорлығына ушырап илажсыздан музға минди (Қ. Досанов).
4
Бағынынқы компоненти мақсет рәўишлерден болған фейилсөз дизбеклери- Мақсет рәўишлер де мәнилик жақтан фейилсөзлерге багына дпзбеклесип, жупк^рлесе байлаиысқан фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бундай фейил сөз дизбеклеринин
составындагы мақсет рэўишлер ис-ҳәрекеттин не*мақсет пенен
исленгенлигин билдирип келеди. Мақсег рәўишлсрден болган фейил сөз дизбсклери, 'гийкарынан, мақсетлик қатнасты
билдиреди.
Ис-ҳәрекеттин мақсетин қасақана,
билқастан,
әдейи, жорта, билегөре, билетура,
көзкөреги
ҳәм т. б.
мяқсст рәўишлер
анлатады. Соган тилимиздин
төмендеги
фактлери толыгы меиен дәлил бола алады. Мысалы: I.
Мен
де қасақана үйге келмей қалдым (М. Дәрибаев). Гүлжанныц
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келиўине әдейи аўиат
асылды. (Ө. Айжанов).
Жигит оғанжорта кеўил аўдармады (Т. Қаныпбсргснов). Слар азанға
шекеш қашырмай сақла деп қасақана езиме тапшрды (Т.
Қайыпбергеков)- Олар бул көпирди дүзетип салы>’ды билегөре
созды (Б. Бекниязова). Ол
жыйналысқа билқастан келмгй
қалды.
2. Алғаныца қыйналмаймыз сонда да,

Ал ақшацды сөзлериқди оцла да.
Айтарым' тек былшыл сөзди усынып,
Қөзквреки өз халқыцды алдама.
(Т. Жумамуратов.)

Е. Бағыиыдқы компоненти муғдар-дәреже рәўишлеринек
болган фейил сез дизбеклери. Муғдар-дәреже рәўишлери фсйил сөзлер менен
мәнилик жақтан дизбеклесип, жупкерлесе
байланысқаи фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Муғдар-дәреже
рәўишлеринен болған фейил сөз дизбеклери көбинесе муғдарлық ямаса шама-өлшемлик қатнасты билдиреди. Мысалы: Буны сезгеп Ақылбек кейнине
онша қарай бермеди (С. Хожаниязов). Пилис блиндаждан майданға шығып, таза хаўапы гсзип әдеўир жүрди (А. Ораззов). Сонлықтан ол бүгинги түсликги қысқартынқырап кебирек иследи (С. Хожаниязов). Аэропорттын кишкене бағыи аралап
азғана жүрди (С. Хожаниязов).
Келин ҳәммениц дыққатын өзине аўдарып, сәл алға окылжыды (Қ. Досанов) ...көше бойыпда әдеўир турды (С. Хожаниязов).
Муғдарлық ямаса шама-өлшемлик қатнасты билдиретуғын фейил сөз дизбеклеринин составындагы бағынынқы компопент сьтпатында келетуғын муғдар-дәрсже рәўишлер ис-ҳәрекеттин муғдарыи темендетидей мәнилик
өзгешсликлерде
билдирип келеди:
1. Бираз, бир талай, талай, питегене, азын-аўлақ, азы-кем,
тегерақ, азмаз, азғантаў, кеп, аз, мол, «ем, сәл, сәл-пәл, әдеўир, артығырақ, азырақ ҳәм
т- б. муғдар-дәреже рәўишлерк
фейпл сөзлер мснен мәнилик жақтан байланысып, ис-ҳәрекеттиц ҳәр түрли муғдарлық белгилерин (булар ҳәр түрли муғдарлық қатнаста қолланылады) билдиреди- Мысалы: Қәдир
кенсениц дәлизинде ишке кириўге жүреги даўамай бираз ир■килип турды (К. Султанов). Амангүл азғантай иркилип, геўдесин көтерди. Мен питегене ислейин -(Т Халмуратов). Бул
жумыс монтажлаўшыларды көп ойлсшдырды (Ж- Сапаров)*
Врач басындагы көпшигин сәл көтериқкиреп қойды (К- Султанов)- Азын-аўлақ гешир-пияз еккен едим (Т. Халмуратов)Суўға қурал көп салынса, балық та көп усланады («Совет ҚҚ'
рақалпақстаны» газетасы). Тағы да бүгин райПО дан бийдай
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ялып гдсуир шаршаган (С. Хожанипзов). Әмнўдәрьяныц ар-(
>.<йқ-рл<агына жаста талай жузиа шығып, суўда «кек жон»'
балықтай жүзетугынымды билетуғыи едиц ғой. (К- Султанов).
Соныц ушын бир оқты артығырақ атармыз
(К. Сучтанов).
Оиыи түри азырақ өзгерген еди (Ж. Сейтназаров) ■ Қөп тықла,
аз сөйле («Қарақалпақ нақыл ҳәм мақаллары»). Усылай сессемирсиз тегерац отырды \Т. Халмуратов). ...мени қаранғыда
кармаландырып
түни менен кроваттан талай талай жықты
(Т- Қайыпбергенов).
2. Сонша, сошиелли, соншелли, бунша, буншел-Ш, онша,
опшелли ҳәм т. б. муғдар-дәреже
рәўишлери
фейил сөзлер
менен мәнилик жақтан байланысып, ис-ҳәрекеттин муғдарлық
белгисин бир қанша күшейтиикиреп көрсетеди. Мысалы: ДТсн
соншелли азап шектим («Куба халық ертеклери»). Меиин қолымда буншелли шоршыйсац? (С. Баҳадырова)Не ушын
о 1 .ын менен ушырасыўдам соншелли қорқаман ә? Қарақалпақ әдебиятында тарийхый роман жазыўдын
гәжирийбеси
болмағаны мени сонша қыйналдырган жоқ (Т. Қайыпбергепов). Неге бунша жәбпр еттиц
жапларга («Алпамыс»), Сен
не ушын буншелли арыгансац? («КурД
халық ертеклерн»).
Еиди қамыс онша гезлеспеди (А- Бегимов).
6. Бағыныцқы комноненти сын рәўишлерден болған фейил соз дизбеклери. Сын рәўишлер фейил сөзлер менен монилик ҳәм грамматикалық жақтан байланыеып, жупкерлесе байлаиысқан фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Сын роўишли фейил
сөз дизбеклери, ткйкарынан, сынлық қатнасты билдирсди. Сынлық қагнастағы фейил сөз дизбегинпн составыпдағы бағынынқы компонент болып кегетуғын сын рәўишлер ис-ҳәрекеттин
сынын, дәл айтқанда ислениў усылыи, иске асыў әдисин, жолларын ацлашп келеди- Сын роўишлердпн фейил с.өзлер менен
байланысып, сыплық қатнастагы фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўи гилимизде жудә бай ҳәм өнимли қолланылады.
Мысалы: 1. Сәлиима чай ошақтыц әташганында журесинен
аырды (К. Сулганов ) Усылай етип тез-тез қақшый бер (К.
Султанов). ...Жәмийла алға қарап шаққанырақ адым атты
(К. Султанов). Ҳә, сестинди шығармай әсте сөйлесец э! (Ө.
Хожаниязов). Буған Гүлжан инанып қалып, аўырыўы багқан
екен деп ишинен аяп отыр (Ө. Айжанов).
Биреўлер бай, биреў жарлы,
Биреўлер намыслы-арлы,
Биреўлер гийнели-зарлы,
Тезбе-тез сынап билгейсиз.
( Есрдақ.)

Феийл сөз дизбегиниц составындагы бағыныцқы компоненттүринде қолланылатуғын
сын рәўишлер ис-ҳәрекеттин ҳәр
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турлн белшлгрип сьша 1 лап темендегндей мәнилсрди а плат ып
келедп:
1. Жоллш-жол, шаққан, шаққан-шшаққан, дәрриў, ақырын
әсте, дсте-әсте, жылдам, қатты-қатты, тез, тез-тез, тезбе-тез
шапшаҚ, шдаик, жай, бара-бара, кем-кемнен, бирте-бирте
т- б. усы қусаған сын рәўишлер фейил сөзлер менен мәнилик
ҳә.м грамматикалық жақтан байлаиысып келгенде. анласылгап ис-ҳәрекеттиц ислениў
пәтии, тезлигин ямаса әстелигнн,
сондай-ақ пс-ҳәрс-кеттиц кем-ксмнсн күшейиў ямаса пәсеилеў'
белгисии сыпатлап көрсетеди. Мысалы: Аў көцгелеў жағдайы
күтә шәпик жүрип отыр (К. Султанов). Мылтықтыц даўысы
тынып, дүрснлдеп қашқан сес шыққаннан кейин. бай жалмаокан 7ура сал а, астындағы төсеўли кийизин оттын үстнне басыи еди (Т. Қайыпбергенов). Жылдам жүрегөр, ыгып баратырмыз (К. Султанов). Моторист Филипп Поплавский
ҳәм
Аматолий Крочковский шаққан пследи («Совет Қарақалпақ
станы» газетасы). Ол ручканы сыяга малып шаққан-шаққан
жазды (Ө. Айжанов-) Жургтыц бәри ақырын сөйледи (Н. Островский.) — Неден қорқып турсан? — дсп өзи дс ҳаўлыққап
ксмпир қатты-қатты жүрди (И. Юсупов). Даўыл бара-бара
к]шейди (К. Султапов). Көз жетиес дәрьянын ылайлы суўы
толқынланып тсз ағып атыр (Б. Кербабаев). Сскретарьдын
бул жуўабына шегте отырган Қалпйла ушып турып, шапшац
жуўап берди (К. Сул^анов). Олар муз үсти мепен эсте жүрип,
балықшылардын арасына кслди
(К- Султанов). Басын төмен алып жай жылысып баратыр еди. Думап да бирте-бирте
тарады (К. Султанов).
Шйққан, дсте, жылдам, тез, қатТы, ақырын ҳәм т. б. сып
роўншлсриц ксйпине -ырақ-ирек, -рак-рек аффикслери қоеы
лып та. фейпл сөз дизбеклерикин составында бағыныиқы компопснт сыпатында кслип, ис-ҳарекеттиц ислениў пәгин,, тезлигин ямаса остслипш билдирпп кследи. Мысалы: Ешек жайга
жақынлаган сайын қаттырақ жорғалады (Қ. Досанов). Тезнрек айт жөнинди. («Алпамыс»). Атларды иищқанырақ айдап,
бир шоқа қамыстан айланып өтти (К. Султапов). Жәмийла
шапаны қаттырақ алдына ийтерди (К. Султанов).
2. Ғаз-газ ишинен, шорта, илажсыз, оқаша, асыгып-үсигип, өрден-ыққа, өлшеп-пишип, еплеп, жекпе-жек, ядтан, ықсыз-жықсыз, тик, өз-өзинен, терлеп-тешиип, иштен, бетпе-бет,
сам-саз ҳом т. б. сын рәўишлср фейил сөзлер мсиен мәнилик
жақтаи дизбеклесип, ис ҳәрекеттиц иске асыў әдисим сыпатлап келеди. Мысалы: Узақбаевтын
бир өзи қалған ўақытта
аягып газ-ғаз басып, Қәдир ишке кирди (К. Султанов). Асығып-үсигип Айжан
кирип келдш.. (Қ. Досаиов)- Конвертти
ашып ишинен оқый баслады (Қ. Султанов). Жүреги өз-өзинен
ҳәўлирди (К. Султанов). .-Сарыгүл де шитен аяды• (К- Сулганов). Назлы кемпир қудагайы менен келиннин тартысына
гөрел1+к гәп айтыўга тили мүки болып, сам-саз отыра берди
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Султаиов). Самал ...асаў тайдай өрден-ыққа шапты (Қ.
/тосанов)- Хапгслдн тағы тик сөйлъди (Қ. Досанов).
^ 3. Тәкирартама сөз формасындагы қайта-қайта, аўызданаўызға- жийи-жийи,
қарай-қарай, үсги-үстине ҳәм т- б. сыь
./зўишлер фейил сөзлер менсн мәнплик жақтан байланысыгь
йс-ҳәрскеттиц бир неше рет қайталанғанлығын сыпа^лап көрсетеди ҳәм тийкаргш ҳәрекетке күшейткиш мәни береди (86,
]/ —18). Мысалы. Тәжим өсик муртларын қайта-қайта сыйпап,
('а:> мемсн Т) рымбетти аўзына қаратып шешепи шығып отыр
(Т- Қайыпбергепов) .-.Қалийлага шығарылған қосық аўызданс,' !зга тарады (К. Султанов). ...Жамал фронтта көрсеткен
сртгин айтып, хатты жийи-жийи жазып турды (К. Султанов).
Жолыпа қарай-қарай көзи де саргайды (К- Султапов)- Жәмийла. )зын кнрппклерин усти-устине қақты
(К. Султанов).
Сонынан үйине кслпп зтз^зкзсыиз^ қоцсылзрына ^сштогщсшто.
оқып берди.
4.
Жүрееинен, шалқортасынш жүресине, шалқасына, узынына, етбетинен, кесесине, дүстөменине ҳом т. б. сын рәўишлср
феннл сөз днзбеклерипиц составында багынынқы компонент
сьптатында келип. ис ҳәрскеттиц пишиилик көринисии сыпатлап кследи. Мысалы: Нәзик денсси толығып, кесесине жуўанзап кетипти (Ғ- Сейтназаров). Қалын урықлықтык арасынл.а журесинсн отырып. сарсылып ойга батты (К- Султаков).
Г>ишап сон сси кирели-шығалы
адамдай шалқортасына бойI'.!к 2 аслады (К. Султанов). Айқан печьгин аўзындг жүреси••в отырды (Т. Қайыпбергенов). Бул жарамасты дүстөменине
жатқаоық\ (С. Дйний). ...Ол қандай да бир әтлыққан күштин
гәскринсп етбетинен жығылды (К. Султанов). Оттен, ҳеш пәр
сеге шамаеы келместеи ишлқасыиа қулап кетти (Ә. Тәжимуратов). Адамлар жалма-жан сүйеп узынына жатқызып қойды
(С. Тожимуратов). Дастыққа басын қойыгг шалқортасынан
татқан Камал бирден ушып турды (Қ- Досанов)Фразсологиялық сөз дизбеклеринсн болған сын рәўишлер
де фейил сө.{ дизбеклеринин составында бағынынқы қомпонепт
сыпатыида келип, ис-ҳәрекеттиц иске асыў усылын хграктерлеп келеди ҳәм дизбеклсскен сөзи меиен бирге сынлық қатнаста қолданылады. Мысалы: Ол тил қатпастан шыгып кетти
(Т. Қайыпбергепов). Қалийла хатты оқып шығып шиек-силе«.’{/ қотып кулди (К. Султанов). Жолаўшы бир пәтирди көзди
ашып жучғанша жеп болып, гисин сорып тамсанды (К. Султанов).
7.
Бағьшыцқы компоненти салыстырыў рәўишлеринен болган фейил сез дизбеклери. Салыстырыў рәўиши де фейил сөзлер менеи мәнилик жақтан жупкерлесе байланысып, салыстырыў рәўишинен болған
фсйил дизбеклерип дүзеди. Фейил
'өз дизбегинпн бул түри, тийкарынан, салыстырыўлық қатнаста қолланылады- Салыстырыўлық қатнастагы фейил сөз дизбепшин составыидагы бағыпыиқы компонент болып келетугын
141
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коммунистлерше, русша, өзбекше, қариқалпақша, түркменше,
жыртқыииарша, взлеримизше, кундегише, бурынғысынша,
керше, жауынгерлерше, \ысқаша, орташа, өзишие, усылай, усы
тайынша, батырларша ҳәм т. б. салыстьзры\' рәўишлсри ис-ҳоре- 1
кеттин белгисин басҳа бир пред.меттсги белгиге салыстырып
кследи. Мьналы: Коммуниалерше жасаў, коммунис.тлершс турыўды ә.мелге асырыў. Сл
русша, өзбекше, қарақалпақшиу
туркменше мултикснз сөйлейди (Қ. Досанов). Есикке усылайынша жақынлап еди (А Оразов)- Озлеримизше той беремиз.
(М. Дәрибаев)- Алдьшда күтип турған апат пене11 мийнегм;
ҳәр қайсысы өзинше жорыйды (К. Султанов). (Ол) кикимлерин кийип, қайтадан жаўыннын суўын сығып, бурынғысынша
кийинип алады («Қарақалпақ халық ертеклери»)- -..әскерше
кийинген Асқар анас.ы менен сөйлесип тур екен (Ж. Сапаров),
—Сержаит Иванов,—деп жаўынгерлерше рапорт берди (ПДәўқараев). Тамақларын жеп, артыўлы дүпьпсы менен туйелерди күндегише өз қасларына шөгирип, жатып қалды («Қарақалпақ халық ертеклери»)- Апам
үйде бир ҳәптедей усылайъшша жатты. Дослықтын заны усылай болады («Куба халық сртеклери»),
Шсйше формалары салыстырыў рәўшнлериниц айырымлары
фейпл сөзлер менен мәнилик жақтан жупкерлесе байланысып, ис ҳәрекетке қатнаслы белгинин муғдарын көрсетнп гс
кследи. Мысалы: Ерполат түнде
болгаи ҳәдийсени қысқаша
айтьщ берди. (М. Дәрибасв). Ол жумысты орташа иследи.
8.
Бағыкыққы компонеғти күшечтиў рәўишлеринен боп
ған фейил сөз дизбеклерм. Қарақалпақ тилинде збден, оғада,
жудг. к\,'тә, цаятый, дым, оғыры,
аса. сирә орасан ҳәм т. б.
күшейтиў рәўишлери фейил сөзлер менен мәнилик жақтан жуикерлесе байланысып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келеди. Кү"
шейтиў рәўишлсри фейил сөзлер мепен де, соидай-ақ атаўьш
сөзлер мснсп де дизбеклесип келе алады- Күшейтиў рәўмшлсри фейил сөзлер менен дизбеклесип келсс. онда фейилден анласылған ис-ҳәрекеттиц сапасын күшейтип көрсетеди де, ал атаўыш сезлер менен дизбеклесип келсе, сол предметлик мәнилеги атаўыш сөзлердин сапалық мәыисин күшейтип көрсетсдп.
Қарақалпақ тилинин фактлерин изертлеп қарағанда, күшейтнў рәўишлернниц атаўыш сөзлер менен дизбеклесип келиўинен гөре фейил сөзлер менен дизбеклесип келиўи бир
қанша ықшам ямаса сийреклеў ушырасатуғынлығьз байқалады.
Күшейтиў рәўишлеринен болған фейил сөз дизбеклери көбипесе кушейтиўлик қатнасты билдиреди. Себеби бундай фейил
сөз дизбеклеринин составындағы күшсйтиў рәўишлери ис-ҳарекеттпн санасын күшейтиў ямаса бирқанша арттырып көреетиў ушын қолланылады. Мысалы: ...пахта териў кутә қ ы з д ы р ы лып жибералди (А. Бекимбетов). Қаза да әбден майлаган (К.
\А>
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I Султаноғ). Бул минез окы наятый қуўантты (Г. Қайыпбергс*
нов). Завсклад есин жыйпаса да, к4ысыпганынан ды;л ундемеди
(С. Хгжаниязоь). Ссбеби бүгин түни А«енсн ол дым уйқы.юиады (Б. Бекниязова). Дғам соцғы ўақытлары наятый азып
кетти. Гүлзар буған огада қууанды. Адамлардыи .өмири
ҳәм
тәғдири бир-биреупне сиро усамайды (Т. Халмуратов). ...турмыстыц кемтарлықғуа уыырап 'турғаны өзине жүдә батқан.
Дәслеп дайымнын кәбапыы болғаньша кутә арланып журдим.
Сртенинс Хожабай атанын кирип келгенине Айтжан жудө қәўетсрленди (Б, Бекниязова). Ол оғыры азып кетти.
Рәўишли фейил сөз дизбеклеринин составындағы багынынқы ҳәм бағьшдырыўшы компонентлер көбинесе ҳәр қансысы
дара-дара гәп агзасы болып келеди.
Ш БАҒЫНЫҚЦЫ КОМГОНЕНТИ ҲАЛ ФЕИИЛЛЕРДЕН
БОЛҒАН ФЕИИЛ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ

Ҳәрекет аты, келбетлик фейиллер сияқлы, фойилдпи фуккциональ формаларынын бири—ҳал фейил. Ҳал фейил фупкциясы жагынан да ҳәрекет ать! ҳәм келбетлик фейиллсрден
айьтрылып турады (54, 459). Ҳал
фейиллер мәнисине
ҳом
гргмматикалық белгилерине (формаларына) қарай, бир жағынап фейил категориясына жақын келсе, екинши жагычан
синтаксислик хызметине қарай, рәўишлик категэрияга
бир
қапша жақын келеди (54, 414; 91, 462; 92; 328; »Э,64;) Сопыц
ушып да гейпара түркий тиллеринде, мәселен, татар тилимде
ҳал фейилди фейил менен рәўиш категориялары арасындагы
аралық категория сыпатьшда қарайды (49, 238). Ҳал фейилдин
ооўишлнк ка;егорияға жақынлығын есапқа ала отыры.п, В. Н.
Хангилдин өзинин «Татар тили грамматикасы» деген мийнстинде татар тилиндеги ҳал фейиллерди рәўиш фейил дел атагаи
бир қанша талапқа муўапық болар еди деп те пикир жүритеди (49, 238). Ал, Н- К. Дмктриев өзиниғ «Башқур тилинин
грамматикасы» деген мийнетипде ҳал фейилди рәўиш фейил
деп атайды (41, 185).
Фейилдгн функциональ
формаларыныц бири
болгап
ҳал фейил мәғилик ҳәм формалық жақтан өзинен сонғы бағындырыўшы компопент сыпатьшда келетугып фейил сөзлер
менен жупкерлесе байланысып, ҳал фейилден болған фейьл
сөз дизбеклерин дүзнп келеди. Мысалы: ...үйден о/суўыра и:ыгып, қазыў басына қарап
кетти (Б- Бекниязова). Басқалар
ғаўырлас.ып ҳәр нәрсе жөнинде сорап атыр (Н- Дәўқараев).
Ол көринген үйлердиц тунлигииен шыққан түтинлер буўдақланып аспанға атылады >'А. Бегимов). ...жаныўарлар такаўы
1 !ырқырап журе жайылып, бираз жерге асып кетти
(М. Дәрнбаев). (Аралдын толқыны) ...кем-кемнен қызады, өршеленип
июпшыйды (Ә. Тәжимуратов).
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Г үлдсй
К өш сц

дийдары цды

көргим

к сл сди ,

сайранлап жүргим келеди.
(Т. Жумамуратов.)

Ҳақыиқатында да, ҳал фейиллер мснон рәуишлердин фейил сөзлер менен байланысып, фейил сөз дизбеклерин дузип
келиў усылы бир-бирине сәйкес келеди. Бирақ
серлеп қарағанда, олардын арасында әдеўир айырмашылықтын барлыгын
көриўге болады. Мәселен, рәўиш сөзлер өзинен сон.ғы багын*
дырыўшы компонент сыпатында басқарып келетуғын фейил
сөзлер менен көбинесе грамматикалық формасыз тек монилнк жақтаи өзлерииин локализациясына (орып тәртибпнс) қаран жупкерлесиў жолы менен байланысып келсе, ал ҳал фейиллер өзин басқарып келетуғын фейил сөзлер мепен мәниси
жагынан да, формасы жағынан да жупксрлесе байлапысып,
ҳал фейилдеи болған фейил еөз дизбеклерин дузеди- Моселен,
Ол тез барды. Әбдикәпим үйден жуўырып шықты деген гәплсрдеги тез барды деген роўиштеп болған фейил сөз дизбеги
мепеп жуўырып шықты деген ҳал фейилден болған фейилсөз
дизбеғии бир-бирине салыстырып көрейик- Биринши гәптеги
тез барды деген рәўиштен болған фейил сөз дизбегиндеги бсғыиыцқы компонеит сыпатындағы байланысып турган тез рәўиш сөзи ис-ҳәрекеттин пәтин (тезлик пәтин) билдирип, фейил
сөз бепеп бирликте сынлық қатнасты билдирип тур. Бул сөз
ди-збегиндеги тез сөзи ҳеш қандай формасыз өзинин мәнисипе
қарай сонғы фейил сөз бенеп (барды сөзи менен) жупкерлесе
байланысып тур. Ал. екинши гәптеги жуўырып шықты деген
ҳал фейилден болғап фейил сөз дизбегиндеги бағынынқы компонент сыпатындағы жуўырып деген ҳал фейил сөзи өзип бағындырып турган шықты фейил сөзи мснен мәнилик жақтан
да, формалық жақтан да жупкерлесе байлапысып келип тур.
Бундагы багыньщқы компонент сыпатында байланысып кслетугын жуўырып деген ҳал фейилдии ып- формасын алып таслаи, жуўыр түрипде шықты фейил сөзи менсн байлаггыстырыўга болмайды- Себеби бул окуўыр дөрепди фейил сөзи ҳеш
қаидай форманы қабыл етпегенликтсн, усы турысында шықты
фейилсөзинен мәнилик жақтаи да, формалық жақтан да гәрезди емес. Бгерде окуўыр фейил сөзине ҳал фейилдин -ып формасып қосқанда ғана (мәселен, жуўырып түриидс қолланылганда гана), ол соцғы багындырыўшы фейил сөз бенен (шықты фсмил сөзи менен) мәнилик ҳәм формалық жақтаи байлаиысқа түссди. Дсмек бириншиден, ҳал фейилдиц -ып формасы
оюуўыр фейил сөзин шықты фейил сөзине мәнилик жақтан
байламыстырса, екиншиден формалық жақтан да (яғный -ып
фор.масы арқалы) байланыстырып келип тур. Бунда ҳал фейилдип -ып формасы бир фейил сөз бенеи екинши фейил сөздн
бпр-бири1№ байланыстырыўда, грамматикалық элемент сыиа-
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тиндг хызмет атқарып тур- Сонлықтан да Н. А- Баскаковтыц
ҳал фсйилдиц формалары байланыстырыўшылық қәсидетке ийе
деюн пикири жүдә дурыс айтылган (54, 461).
Ҳал фейилдер озпн баскарып келетуғын тийкаргы ис-ҳәрекеттд толыҳтырып, аныклап туратуғын ҳәм ҳеш қандай өзгерпскс ушырамайтуғын (мәселен, бпрлик, көплик санды көрсетпейтуғьш, сеплик жалғаўлары менен сеплснбейтуғын ҳсм л.аьа
турғанда моҳәл мәнилерин билдирмейтуғын) фейилдмц дөрснд.и формалары болып табылады. (41, 185).
Мәселен, Соўлс
секирип машьнадан тусти (С. Хожаниязов.) Пирназар Иванньщ қолын суйсине қысты (Б. Бекннязова) деген гоплердеги
секирип, сүйсине деген ҳал фейиллердиц тийкарғы фейил сэзлер менен мәпилик байланысын алып көрейик. Биринши ҳәм
екинши гәптеги секирип, суйсине деген
ҳал фейиллерснз де
улыўма гәптпц мәнисине түсггниўге болады. Б.чрақ тусти, қысты фейил сөзлеринен анласылг гугын ҳәрекеттии ислепиў белгиси апық ҳзм толық бернлмейди. Себеби тусти, қысты дегеп
тийкарғы фейклдиц ис-ҳәрекетлик монисин апықлаг. ҳәм толықтырып турған усы секирип, сүйсине деген ҳал фейиллср
болып табылады. Берилгеп мысаллардағы секирип, суйсине дегек ҳал фейиллер сол дара түринде ҳеш қапдай санды (бирлпк
ямаеа көплик) көрсетпейди, соидай-ақ контекстен тысқары алып
қараганда мәҳәллик мәпинп де ацлатпайды.
Ҳал фейилден
болган фейил сөз дизбеклерип агзалық
қатпастап қарағанда., бағынынқы компонент сыпатында қолланылатугын ҳал фейил айырым түрде пысықлаўыш агза, эл
багыпдьфыўшы компонент сыпатында қолланылатуғын тийкарғы фейил сөз баянлаўыш ағза болады. Мысалы: Күн шашырап шығып киятыр (М. Дәрибаев). ..-жаптақларды қойлар
пытырлатып қыя баслады (М. Дорибаев). Бнреўдин қорққап
ҳәм қуўанган бети ана
менен қатарласа көринди (М. Горькин). Бғгр ўақытта тас төбеге тикленген гүнгнрт булт гүздсгн
ақбастыц үпслеклерппдей жапырақланып жауа баслады. (Т.
Қайыпбергенов).
Аппақ пахта
жаўдырасып, жарқырасып
ашылды (Т- Жумамуратов).
Фейил сөз дизбсклеринин составындагы ҳал фейнллер өзлерипин орып тәртибнне ҳәм мэнилик байлапысларына қарай,
бирде бағыпыцқы компонепт болып келсе, бмрде бағындырыўшы компонент сыпатында келеди. Кейннги хызметти (багыпдырыўшы компонент хызметин) ҳал фейиллер дара турып та,
сондай-ақ қоепа фейилдиц составында келип те атқара алады
Мысалы: Бул гопке кс-мпир ызалы ашыў менен қәҳәрленип
сөйледи (К. Султанов)- Үлкен ала көзи үсти-устине жыпылықлап, әжим басқан бетинде қуўаныш пайда болды (Ж- Сакаров). Сырымбет қапыпы асықпай әсте аша баслады (А. Әлийев).
Жоқарыдагы бнринши гәптеги қәҳәрленип сөйледи деген
фейил сөз д»?збегипде қәҳәрленип ҳал фейил сөзи бағыныиқы
14.'
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компопеггт сыпатында келип тур, себгби ол сөйледи деген тийкарғы фейил сөзге мәнилик жақтан бағынышлы болып байлапысқан. Дл, екинши гәптеги үсти-үстине жыпылықлап деген
фейил сөз дизбегииде жыпылықлап деген ҳал фейил сөзи бағындырыўшы компонент, ал үсти-үстине деген рәўғш сөз бағынынқы компонент болып,
бнриншиси
екиншисине бағына байланысқан. Үшинши гәптеги асықпай аша баслады дсген
фейил сөз дизбегинде ҳал фейил сөз цоспа фейилдин составында (аша баслады) келип, бағыпдырыўшы компонент болып тур. Себеби бундай цоспа фейиллер составында да тийкарғы мәни ҳал фейилгр тийнсли болады.
Солай етип, фейил сөз дизбеклеринин составындағы ҳал
Фейпллер даоа түринде бағындырыўшы компонент болып келсе, оида олар гопте тыянақсыз баянлаўыш болып келеди. Ҳал
фейилдин бағындырыўшы компопент сыпатында дара турып,
тыянақсыз баянлаўыш болып келиўи ҳоспа гәптин багынынқы
гәиинде ушырасады. Ҳал фейиллер қоспа фейнлдин составында бағындырыўшы компонепт болып келсе, онда олар гәпте
көбинесе қоспа баянлаўыш болып келеди. Ал, ҳал фейил сөзлер толық мәнили сөз сыпатында екннши бир толық мәнили
фейил сөз бенен жупкерлесе
байланысып келсе, онда олар
гопте көбинесе пысықлаўыш (мыс: секирип түсиў, жуўырып шығыў, тацлана қараў т. б-) болып келеди.
Ҳал фейиллердин гәптеги бундай агзалық өзгешеликлери
моиилик байланысларынан ҳом спнтаксислик қатнасларынан
белгили болады.
Изертленилген материалларпа қарағанда, ҳал фейил сөзлер
өзипеи сонғы бағындырыўшы компонент сыпатымда келстугын
тийкаргы фейнл сөзлер менен бнрде -ып, -ип, -п, бнрде -а, -е -й,
бипде
-галы/-гели,/-қалы'“кели, бирде -ганша/-генше, 1-қанша
1-кенше формалары арқалы мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан байланысып келетуғынлығын көрнўге болады. Фейил сөз
.тизбегинин составында ҳал фейиллер дара, қоспа, топлам түринде ҳом көмекшилик хызметтеги ҳал фейиллерднн басқарыўындагы сәз дизбеклери түринде де келсди. Мысалы: ...аягынын
ушы менен билдирмей жүрип баратыр (А. Әлийев). Қәлийла
жымыйып күлди (К. Султанов) ... балықты бизлер туўылғалы
жеймиз (К. Султанов). Өлгенше әлпешлеп сақлайды (К. Султанов).
Фсйил сөз дизбеклеринин составындагы багыныцқы компопент сыпагында келетуғын ҳал фейиллердин бирде -ып1-ип, н.
бирде -а -е-й, бирде-ғалы-гели, -қалы-кели, бирде -ғанша-гегаие,
1-кенше формалары арқалы байлапысып келиўлерине қарай, ҳал фейилден болған фейил сөз дизбеклерин, тийкарыпан, төмендегидей төрт тараўға бөлип қараимыз: 1) бағыиыцқы компоненти -ып!-ип-п формалы ҳал фейнллерден болғаи фейил сөз дизбеклери; 2) багынынқы компопснти -а'-е-и формалы
46
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ҳал фейиллерюн болган фейил сөз лизбеклери; 3) багыныцқы компоненти -галы/-гели, -қалы/~кели формалы ҳал фейиллерден болған фейил сөз дизбеклери; 4) бағынынқы компонеити -ғашиа -гешие, -қанша'-кенше формалы ҳал фейиллерден
болған фейил сөз дизбеклери1. Бағынынқы компоненти -ып-ип-п формалы ҳал фейиллерден фейил болған сөз дизбеклери. ып-ип-п формаларына питкен
толық монили ҳал фейил сөзлер мәнилик жақтан өзлери ғорезли болгап тийкарғы фейил сөзлер менен мәнилик ҳәмграмматикалық жақ'<ан жупксолесе байланысып, фсйил сөз дизбеклерин дүзин келеди. -Ып'-ип, -п формалы ҳал фейиллер феймл сөз дизбеклерннин бағынынқы компонепти сыпатыида
ҳал фейилдиц басқа формаларына қарағанд? тилимизде жүдә
актив қолланылады. -Ып!-ип, -п формалы ҳал фейиллер мәнили
сөз сыпатында аўыспалы фейиллер менеп де ҳәм аўыспаеыз
фейиллер менен де дизбеклесип келе береди. Буган төмендеги
қарақалпақ тилиник фактлери
толығы менен дәлил
бола
аладьп Мысалы: Аўзы күйген урип ишеди («Қарақал 1.ақ нақыл ҳәм мақаллары»). Түннин бираз ўақты болып қалды деп
тагь: давырласып сөйлесе баслады (М. Дәрибаев). Оғап тиқланып қарап тур (Б. Ьекниязова). Ҳәмме жайғасып отырды
(С. Хожаииязов). ...оган ол қаўлығып қарайды (Б. Бекннязова).
Шоманайдын гүпшектей томары колхоз бухгалтери Есенгелдинин қара үйинин ортасындағы ошақта гүрлеп жана баслады
(>К. Сапаров). Опыи қасына әсте ғана барып, дизесин бугип
отырды (Б. Бекниязова). ...әкеси сақалын
селк~селк еткизип
кулип отыр (С. Хожаниязов). Қуяш нурын күтпестен ушқап
қуслар шаўқым салып дөгереклеп ушып жүр (Б. Бекниязоса).
Роушан Аймерекс менен Гүлсәнемди ҳурметлеп отырғызды
(Ж. Аймурзаев) .Ол шаршап отырды (Б. Бекниязова).
-Ып/-ип-п формальг мәнили ямаса көмекшилик хызметте
қолланылатугын ҳал фейиллер атаўыш, еликлеўиш ҳәм танляқ сөзлер менен мәнилик жақтан дизбеклеснп, олардыц ҳәммеси фейил сөз дпзбеклериннн составында бағыпынқы комп(шент сыпатында хызтмет атқарып, өзинен сонғы ҳәрекетлик
монини билдирстуғын ҳәм багындырыўшы компонент болып
келетуғын фейил сезлер менен жупкерлесе байланысады. Бунлай жағдайлэрда ~ып'-ип, -п формалы толық мәнили ямаса көмекшилик хызметтеги ҳал фейнллер атаўыш, еликлеўиш ҳәм
данлак сөзлерди бағындырыўшы компонент сыпатындағы феймл сөз бенен байланыстырыўда грамматикалық элемент сыпатында хызмет атқарады. Мысалы: Жанағы киятырған белгисиз адам булар гурған елканын қасына келип, екинши рет
ғарға болып ғарқылдады (Д. Оразов). ...Қазақбай Ержанпын
сөзии мақуллал мырс-мырс етип кулди (М. Дәрибаев). «Паҳ»
деп басын шайқады (Б. Бекниязова). Таня меиен екеўммиз
қол усласып келдик (А. Оразов). «Үҳ» деп ҳаплыгып отырды
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’(Б. Бекниязова). Ҳәмме жалт бурылып қаоасты (Н. Дэўқараев). Кикодан шыққан колхозшылар топар-топар, шог-шоқ больт тарқасып атыр (С. Хожаниязов). ...Гүлҳәсен пзинсн жмўырыл сестинин барынша Асқар деп қышқырды (Ж. Саларов).
Кейиниректе отырған бир қатар адамлар мырс етип хүлисти
(Н. Дәўқараев). ...биреў сылт етпестен елеқ етип шыға келди. (Т. Қайыпбергенов).
-Ып1и.п, -п формалы мәнили ҳал фейил сөзлер дара, қоспа,
топлам туринде, сондай-ақ көмекшилик
хызметтеги ҳал фе- 1
ииллердиц басқарыўындағы сөз дизбеклсри түрипде де келнп,
өзинен сонғы бағындырыўшы компонент
болып келетугын
фейил сөзлер менен мәнилнк ҳәм формалық жақтап жупкеолесе байланысып, фейнл сөз дизбеклерин дүзип келеди. Мысалы: Биреўлер шырпылдатып пахтаиы чеканкалап атыр (М.
Дәрибаев). Силпилеп қар оюаўып тур (А. Оразов). Лиза жуўырып баратырып көйлегнниц женипе қолын суклы (Ж. Аймурзаев). Бир ўақытта тас төбсге тикленген гүцгирт булт гүздеги ақбастыц үпелеклериндей жапырақланып жаўа баслады (Т. Қайыпбергеиов). Ол агасын көргенде қуўанғанынан даўысын
шығарып жылап жиберди (Ж. Сейтназаров). Жарқырап қуяш ,
көринди. Батып баратырған күн меиен жан
таласып Ҳүрзпп
жатыр (М. Дәрибасв).
Хуўлеген самал менен, *тоғай топошғылларынық шайқалып сылдырлаған жапырақлары мекс •>
араласып биреўдин қырылдысы еситиледи (М. Дәрибаев).
Алшысына турған шәппедей болып биреў
есикке жабысыя
тур (Ж. Ай.мурзаев). Ол жана жердин сулыў тәбиятына сүё- 1
синип қарап турды (Ж- Сапаров). Трубачсв алдындағы чайниктин чайын кесеге қуйып қайтара баслады. (Ж. Ссйтпаза- ,
ров). Гүлим жснгей гыжым қара пальтосын жамылып жуўы-1
рып-ақ шықты (С. Хожаниязов).
1
Турақлы дизбск түрннде ямаса идиомалық мәниде кол-1
лапылатүгын -ыпбип, -п формалы ҳал фейиллердиц басқары-1
ўындагы сөз дизбеклери өзипен соиғы бағындырыўшы компо-1
непт болып кслетугып тийкаргы фенил сөзлер мепен мәпилпк |
ҳәм формалық жақтан жупкерлесе байлапысып, фейил сэз ■
дизбеклерин дүзип келсди. Мысалы: Арзыўдын аяқларын қушақлап, иши баўырына кирип жалынды (Ж. Аймурзаев). Олар
усылай мәзи-майрам болып ишек силеси қатқанша күлисти.
(Н. Островский).
Бағыныцқы компонентгг -ып!~ип, -п формалы ҳал фейвллерден
болған сөз дизбеклери көбинесе сынлық, себеплик, ўақытлық
ҳәм мақсетлик қатнасларды билдиреди.
I
1. Сынлық қатнас. Фейил сөз дизбеклсриннн составында*
ғы -ып/-ип -п формалы дара, қоспа, топлам ҳэм
көмскшилик
хи змсттсги ҳал фейнллсрдин басқарыўындагы сөз дизбсклери
түринен болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процесннин
қалай ямаса қәйтип искс асатуғынлыгын, ислениў усылын көр148
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сегип, сыплық қатнаста қолланылады. А\ысалы: Ерполат есиктен сүрнигиқкиреп шыгып кетти (М. Дорибаев). Асқар бай
бул дийханнын өжстлигине ашыўы келип, отырған жеринен
секирип түргелди (Б. Бекннязова). Қәпелимде аспаннын түби
гесилгекден шелеклеп қуйды (Т. Халмуратов). Кәрўан туппа-туўры Халмурат байдын кен шарбагына дизбекленип кире
берди (Б. Бекииязова). Ол кесени толтырып суу қуйды. .Үйинде отырарга тақаты шыдамай көшеге жууырысып ишқты
(Б. Бекннязова). Көпшилик Сатымбетке жекиринип урысып
атыр (Б. Бскшгязова).
...Шериптин
жүзиые тесиле қарады
тәм буйырып сөйледи (Қ. Ирманов). Таўдық басьшда турып
тасты етекке қарап зықғытқандай болып ушып түсти (М. Дәрнбаеь). Дуўтарды усынып атырып дурысланқырап қарадым
(А. Әлнйев). Ь1згырып ескен суўық самал бетиқди шағып алсандай болып сезиледи (Т. Нәжимов.)
Бундай фейил сөз дизбеклерппин составыпдагы -ып/-ип, -п
}юрмалы ҳал фейиллерден болған бағыныцқы компонент исчәрекеттин қалай иске
асыў жолын, оныц
ислениў усылыи
билдирип, сынлық мәниде қолланылыў меиеп бирге, оган қосымша төмендегидей мәнилерди де анлатып келеди:
а) -ып1-ипг п формалы ҳал фейиллерден болған бағыныцқы
ломпоиент ис-ҳәрекеттин пишинлик (фигуралық) көринисин
ацлатады. Мысалы: Темирхан ата қапталындағы төсекке шығып, малдасын қурьщып отырып алды (Т. Қайыпбергенов).
. .қайтадап саққа жүгипип отырып аяғындагы
гөне шернм
егигин сыйпалады (Б. Бекнпязова).
Бекман есик бетте дизе
бугип отырды (Б. Бекниязова). Ҳалдан кеткен соц саққа жү~
‘ннип отырды (К. Султапов).
(Ол) екп баласын қолтығыиа
:>1 сып, үстине гөне көрпеспн жамылып, бүкшийип ғана отырды
П-1. Доўқараев);
б) қайталанған түрдеги ыпкт,-и формалы ҳал фейиллерден болгаи багыпынқы компомент ис-ҳорекет процесинип даүамлылығын ямаса бәрҳа қайгаланатуғынлығын билдиреди
К.)8, 18; 103, 464). Мысалы: Олар ҳәр гэпин бөлип-бөлип айта
' -рди (Т. Қайыпбер!енов). Мен Мергсн ағамнын аягына жыылып, аяғын қушақлап өксип-өксип жыладим (Б. Бекниязона). Тек ғана Орыыбек алдыпа қойылған тарелкасын шашыпшхппып о/сеп отыр (Т. Қайыпбергенов). ...Айшагүл тутлығыпг/тлығып барлыгын қоймай айтып берди (Т. Қайыпбергенов).
Елесин Әметке қарсы тәрепке қарай тайғанақлап-тайганақлап
"гууырып кетти (Т. Қайыпбергенов);
в)
атаўыш, еликлеўиш, танлақ сөзлер менен -ып1-ип, -п формалы мәнили ямаса көмекшилик хызметте қолланылатуғын
ал фейиллердин дизбегинен болған бағыныцқы компонент
пс-ҳәрекет пронесиниц есаплық ямаса санлық муғдарын, образға ямаса сеске еликлеў белғилерин, ҳәрекеттиц ишки се■пмлерге байланыслы көринислерин ямаса улыўма көринисин
ыпатлап көрсетеди. Мысалы: Он тоғызыншы болып Сапао
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келди (Н. Дәуқараеь). Темендеги ескк тарс етип жабылды
(Н. Островский). Анда-санда аягы тайьт кетип, жолдыц ернегипе жалп етип жығылиды (Н. Дәуқараев) Ол сылт 'етпей
ориынца турып қалды (Т. Халмуратов). Ьети
қатқан ашшьг
боз топырақлы кебир қәр адымын атқан сайын бурқ етипбйылып, путанын тубине барды (Н. Дәўқараев). ... дийўалдыц
жузи жып-жылтыр болоиг тегисленип қалыпти (Ж. Сапаров). (
Кемпир қарап турды да, «уҳ» деп отыра кетти (К. Султанов).
Гөрдей қарангы тюрманын есиги тарс етип жабылдьи (М. Дәрнбаев).
Оцырана

берип

Байшубар

1
I
'
,

Түйедей болып шегеди

Жыл1\ыныи исми усы деп
Қур-қурлай берип шырлады.

I
ҳал фейиллердец

(«Алламыс».)

2. Ўақытлық қатнас. -ып!-ипг п формалы
болғап бағыныцқы компонент ис-ҳәрекет процессинин ўақтын
билдирип келеди- Мысалы: Ержан қаладан кешлеыш цайт/ы
(С. Хожаниязов). Қар уш күннеи бери түнлетип жаўып тур
(Т. Қайыпбсргенов).
• 3. Себеплик қатнас. -ып!-ип-п формалы мәнили хал фейиллерден ямаса көмекшилик хызметтегн ҳал фейилдин басқарыўыиан болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процссиг'ин себебин билдирип келеди. Мысалы. Қаттырақ қысып жиберсем, шоршып кетип бақырып жиберер (М. Дәрибаев). Келиўден айтайын десе Атамураттан кейийме деп тартынды (Т.
Қайыпбсргенов). Зийба уялып ишкерн кирип / с е т / ^ Қ а р а қ а л пақ халық ертеклери»).
4.
Мақсетлик қатас. -ып1-ип,-п формалы ҳал фейиллерден
болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекет процесинин немақсег
пенен исленгснлигим ямаса исленбегенлигим, исленетуғымлығьш
ямаса ислепбейтуғынлығын билдирип келеди. Мысалы: Ол қонайын деп келсе керек (Т. Қайыпбергеиов). Ол сизди көремен деп жүр еди (Т. Қайыпбергепов). Буған оғада ызасы келген Рустем дәў менен бир оцашаға шығып, күш сынасып кнрейин деп ийқаса кетеди («Қарақалпақ халық ертеклери»).
АЧеп бир ақишм ас-суў берип хызмет етсем деп келип едич
(Т. Қайыпбергенов). (Бөрибай) ...дем алайын деп бир төбеге
счырды (А. Бекимбетов).
Гейпара ўақыгларда мақсетлик қатнастағы -ып1“ип, -п формзлы ҳал фейиллердсн болгаи багымынқы компонеит себеплик қатнастағы -ып!-ип, -п формалы ҳал фейиллерден болган
бағынынқы компонентке уқсас, жүдә жақын келеди. Бирақ
олар өзлеринин мәиилерине ҳом фейилден анласылған ис-ҳә
рекетти сыпатлап кслиў белгилерпне қарай бпр-биринен айырылып турады. Мәселен, себеплик қатиастағы -ып!-ип ~п формалы ҳал фейиллерден болған бағыныцқы компонент көбинесе

I
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субъектке қатнаслы ис-ҳәрекеттин ислениў ямаса исленбеў ссбебин биллирип келСе, ал мақсетлик қатнастағы -ып1~ип, -п формалы ҳал фейиллерден болған бағынынқы ко.мпонент нс-ха
рекеттнц тиккелей өзине қатнаслы болып, сонын қандай мақсетте ямаса не мақсет пенен иске асыў, я иске аспаў жөнин билдИ|;нп келедн. Оғап жоқарыдагы мысал ретинде бсрилген қарақалпақ тнлинин иллюстратив фақтлери толыгы менен а Әлил
бола алады.
2. Бағынынқы компоненти а!-е-й формалы ҳал фейиллерден
болған фенил
сөз днзбеклери а!-й-е формалы мәнили
ҳал
фейил сөзлер тийкаргы
фейил сөзлер
менен мәнилик ҳәм
грамматикалық жақтаи
жупкерлесе байланысып, фейил сөз
дизбеклерин дүзеди. Бунда ~а!-е, -й формалы
ҳал фейиллер
сө.-1 дизбегмндеги тутқан орнына, мәнисине ҳәм хызметине қарай багынынқы компонент болады да, ал оларды талап
етип, бағындырып келетугып тийкарғы фейиллер бағындырыўшы комионент болады. Мысалы: ...орта бойлы, арық, ат жақлы суўмацлаған бала далаға жуўыра ишқты (Т. Қайыпбергенов) .Темирхан ата менен Үзилдик шешей қарсыласа отырды
(Т, ҚаЙ!,тбергенов). (Қуўанышбай)
...кемпирге узақ ўақыт
сринбей түсиндирди- (Т. Қайыпбергенов). Ашыўга буўлыгып
Оуйыра сөйледим (Ғ. Сейтназаров.) Тынышлық көрмей азып
7а кет-ти (Т. Қайыпбергенов).
Изертленилгсн материалларға қараганда, қарақалпак тилинде -а!-е> -й формаларьша ппткен ҳал фейил сөзлер фейпл сөз
дизбеклеринин бағынынқы компоненти сыпатында ҳал фсйгглдин ~ып!-ип,-п формаларына қарағанда бир қанша сийрек қолланылады да, ал -галы'-гели, -қалы'-кели, -ғанша/генше, -қанша
!-кенше формаларына питкен ҳал фейиллерден гөре бирқанша
актив қолланылады.
Бағынынқы компоненти -а!-е, -й формалы ҳал фейиллердеи
болғап фейил сөз дпзбеклери көбинесе сынлық, себеплик, ўақытлык қашасларды билдирип келеди.
1. Сынлық қалнас. -Ж-е, -й формалы ҳал фейиллерден болган бағыныиқы компонент пс-ҳәрекет нроцесиннн қалай ямаса
кпйтип иске асыў жолын ямаса усылын бнлдирип, сынлыққаткаста қолланылады. Мысалы: Бипбижап да опын менен қатарласа отырды (Т. Қайыпбергеиов). Есиктен бир топар қызлар
ғулисе келди (Т- Қайыпбгргенов). Самал леби менен жасыл
(уйриклер басларын нйип, кериле алдына қулайды (Ө. Айжанов). Бирақ окута алмай әдеўир ўақыт тамсаиып отырды (ТҚайыпбергепов). Авгобуслар сап дүзеп қатара тур. Мине, биз
сонда усы ойпалмай қалгап
күилердин хоммеснп сске алып
тыпбай ойнай беремпз (Т. Қайыпбергепон). Бинбижан сүйсине қ а р а п тур (Ғ. СеГп назаров). Жел тус аўа купийе баслшШ
(Ө Апжанов). Кеўиллене ҳәзиллесип отырдық (Г. Сейтназаров)2. Себеплик қатнаг. -а!-е, -й формалы ҳал фейиллерден бол151
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ған бағыныцқы компонент нс-\әрекеттпн себебин билднрип келеди. Мысалы: 1. Шерип -..ауырыўдық ҳазарына шыдай алмай кыйналып атырған еди (Қ. Ирманов). Үйде отыра-отыра
зеригип кеттим (К. Султанов). Жүргенге жормал илинер, көп
көрерсеқ жүре-журе (И. Юсупов). Сыр бермейин, сыр бермейин дей-дей жумыстан шаршады (Т. Қайыпбергенов). Гүлнардыц жылай-жылай көзлери исип кетипти. Зарлана-зарлана
жерге жығылды (Б. Бекниязова)Жсрдиц асты өжнре-өжирс
Бәрин көрдим журе-жүре
(А. Либылов.)

3.
Уақытлық қатнас. -а!-е, -й формалы ҳал
фейиллерден
болған бағыиынқы компоиепт ис-ҳәрекет процесиниц ўақтын
аилатып келедн. Мысалы: Гейгимлете бағаиагы молла кирип
келди (Т. Қайыпбергенов).
Бүгин таи сәҳорден басланғаи
жел түс аўа қутыра баслады (Ө. Айжанов) (Ол) геўгим түсе
жетип келди (X. Сентов).
3.
Бағынынқы компоненти -ғалы, -гели, қалы, -кели формалы ҳал фейиллерден болған фейил
сөз дизбеклери. -ғалы.
-гели, -қалы, -кели формалы ҳал феийллер -ып -ип -п, -а -е, -й
формалы ҳал фейиллерге қарағанда фейил сөз дизбеклерипнц
бағыныцқы компоненти сыпатында
тилимизде әдеўир сийрск
қолланылады. -ғалы, -гели, -калы, - к е л и формалы ҳал фейиллер мәнилик жақтан тийкарғы фейил сөзлердсн ғәрезли болып,
олар менен монилик ҳәм формалық жақтан жупкерлесе байланысып, фейил сөз дизбеклерин дүзеди. Бунда фейил сөз дизбеклерииин составындағы -ғалы, -гсли, -калы, -кели формаларына питкен ҳал фейил сөзлер көбинесе ис-ҳәрскеттиц ўақытьш
билдирип келеди.
Мысалы. 1. ...балықты
бизлер туўылгалы жеймиз (К.
Султанов.) Сулыўхан кемпир келгели тынбады (Т. Қайыпбер*
генов.)
I

4

2. Соннан бурын төрт-бсс күиисн ксшикпей
Хаты келип турган еди кеткели.
(Т. Жуиамуратов.)

4.
Бағынмнқы
компоненти -ғанша, -генше, -қанша, кенше
формалы ҳал фейиллерден болган фейил сөз дизбеклери. -ғанша, -генше, -қанша, -кенше формаларына пғпкеп мәнили ҳал
фейиллер тийкаргы ис-ҳәрекетти билдиретуғын фейпл сөзлер
менен мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан жупкерлесе байлапысып, фейил сөз дизбеклсрин дүзип келедн. Бупдай фейи т
сөз дизбеклерншщ составындағы -ғанша, -генше, -қанша, -кенше
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формалы ҳал фениллор мәнилик жақтан тийкаргы ис-ҳәрекеттк
билдиретуғын фейил сөзлердеи ғәрезли болып, олардыц мәнисин толықтырып, түсиндирип бағыныцқы компонент сыпатында келеди де, ал
-ғанша, -генше, -қанша, -кенше формалы
ҳал фейиллерди мәнилик жақтан бағындырып, белгили бир
мәнилик қатнастагы фейил сөз дизбегин дүзиўде шөлкемлестириўшилик хызметти атқаратуғын
тийкарғы фейил сөзлор
бағындырыўшы компонент болады. Мысалы: 1. (Қаражан).
,..Тапшыхан патшаға
қарап
даўысы жеткенше бақырып,
бир сөз деди («Алпамыс»). (Ол) ...қаранғы түскеньие қарап
тура береди («Қарақалпақ халық ертеклери»)
Күн аўғамиа
он сегиз бала жыйналды (Н- Дәўқараев). ...байбәтше сол күни
тац атканша сөйлеспей жатып алады («Қарақалпақ халық ертеклери».

Жети күнге жетпегенше
Атларьщызға минбейсиз.
(«Ллпамыс».)

Қарақалпақ тилинин
фактлерин анализлеп қараганда,
багынынқы компоненти -ғанша. -генше, -қанша, -кенше формалы ҳал фейиллерден болған фейил сөз дизбеклери көбинесе ўақытлық ҳәм муғдарлық қатнасларды билдирип келеди.
1. Уақытлық қатнас. -ғанша, -генше, -қанша, -кенше формалы ҳал фейиллсрден болған бағььныиқы компонент ис-ҳәрекет процесинин ўақтын билдирип келеди. Мысалы: Сапарды
туўған сени (әнгиме Назлы кемпир туўралы болып отыр —Е.
Д.) өлгенше глпешлеп бағаман (К. Султанос). Сапардын туўылған елатын көзиме
тотыядай басып, баўырымды шашым
ағарғанша күтемен (К. СултаноЕ). Урыс басылғанша сабыр
ет (Қ. Султанов). ...аиа тақ атқаниш ойланып жатыр (Б. Бекниязова). Урыс питкенше қарайды (К. Султаков). Шашым сипседей тозюнша күтемен (К. Султанов).
2. Муғдарлық қатнас. -ғаньиа, -генше, -қанша, -генше формалы ҳал фейиллердсн болған бағынынқы компонент ис-ҳәрекеттин муғдарын ямаса шамасын билдиреди. Мысалы: Сонын
ушын ол газзапларды кеўли толғанша дән мснен тэмийин еттик.
...қолыи, бстип жуўып, қанғаяша суў ишти (Б- Бекниязова).
Адамлар мийри қанғанша суўды шиип болды (Ж- Аймурзаев.)
-ғанша. -геише, -қанша, -кенше формалы хал фейиллердеп
болған бағынынқы компоненттиц муғдарлық, я ўақытлық қатнасты билдирип келиўи олардыц мәнилери арқалы белгили
болады.
153
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IV. БАҒЫНЫЦҚЫ КОМПОНЕНТИ ЕЛИКЛЕЎИШ СӨЗЛЕРДЕН
БОЛҒАН ФЕЙИЛ СӨЗ ДИЗБЕКЛЕРИ

Еликлеўиш сөзлер
өзинин. мәнилик ҳәм грамматикалық
белгилерине ҳарай танлаҳ сөзлерден айырылып турады (54,
239). Еликлеўиш сөзлердин түркий тиллеринде изертленилиўи
ен дәслеп Н. А. Ашмариннин «Чуваш мимологиясынын негизлери» деген 1918-жылғы Қазанда басылып шыққан мийнетииен басланады (42, 59)- Сонғы ўақытларда бул категорияға
арналғак көп санлы илимий
мақалалар, баҳалы мийнетлер,
бир қанша диссертациялық изертлеў жумыслары пайда болды.
Түркий тиллери бойынша жазылған норматив ҳәм илимий
грамматикаларда еликлеўиш категориясына
жетерли кеўил
бөлинип, ол өзиниц тийисли орнына ийе болды.
Қарақалпақ тилинде еликлеўиш сөзлерди илимий жақтан
изертлеўдин дәслепки басламасы проф. Н- А. Баскаковтыц
«Қарақалпақ тили» т. II, Фонетика ҳәм Морфология
(Сөз
шақаплары ҳәм сөз жасаў) деген баҳалы мийнетинен басланады. Автор бул мийнетинде еликлеўиш сөзлердиц мәнилик
ҳәм грамматикалық өзгешеликлерин, олардын түрлерин анализлеп көрсетеди (54, 239 — 259). Бул-категория 70-жыллардыц басларында кандидатлық диссертация сыпатында арнаўлы түрде изертленип, сөз шақабынын айырым бир түри ретинде дәлилленди (93).
Еликлеўиш сөзлер өзиниц мәнисине қарай бирде атаўыш
сөзлер менен дизбеклесип келсе (мысалы: дуў-дуў сөз, пыиг
пыш әцгыме, гүр-гүр даўыс, тық-тық сес ҳәм т. б.), бирде фейил сөзлер менен дизбеклесип келеди (мысалы: бурқ-бурқ қайг
наў, морт сыныў, жалт қараў, тарс-тарс урыў ҳәм т. б.)
Қарақалпақ тилиниц фактлерин изертлеп қарағанда, еликлсўиш сөзлердин атаўыш сөзлер менен дизбеклесип келиўинен гөре фейил сөзлер менен дизбеклесип келиўи
анағурлым
актив ҳәм өнимли қолланылатуғынлығы байқалады- Бул өзгсшелик еликлсўиш сөзлердиц
көбинесе ис-ҳәрекет процеси
мснен тығыз байланыслы скенлигин көрсетеди.
Еликлеўиш сөзлср сөз
шақапларыиыц
айрықша бир
түри болып (94,103—111; 95, 10), олар ҳеш қандай формасыз өзлерипиц орын тәртибине қарай мәнилик жақтан өзип
басқарып келетуғын фейил сөзлер менен жупкерлесе байланысып. фейнл сөз дизбеклерин дүзеди. Мысалы: ТЧп еки рет
гүрп-гүрп атылды (А. Әлийев). Баймурат қызға жалт қарады
(>Қ. Сапаров). Гвардияшылар тап жацағы ғана қорқынышты
умытып, дуў-дуў күлисти (А. Әлийев).
Мыйыҳ ҳаққан аяғьш
Ғашыр-ғашыр тиследи.

С«-Алпамыс».)
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Шамалға қарап еснедя,
Гүлдир-гүлдир

тснеди.

(«•Алпамыс».)

Бирақ еликлеўиш сөзлер менеи фейил сөзлердин дизбеги
бәрқулла жупкерлесе байланысқан фейил сөз дизбеклерин дүзип келе бермейди. Себеби еликлеўиш сөзлер
дара турғанда
материаллық мәниге ийе болса да, өзинен сонғы мәнилик жақтан байланысып келетуғын
фейил сөз материаллық мәниге
ийе болмағанлықтан, қәммеси қосылып бир лексикалық мәнини
билдиретуғым сөз сыпатында қолланылады. Бундай сөз топарлары еликлеўиш сөзлерден болған фейил сөз дизбеклерин дүзе
алмайды. Сонлықтан оларды бир-биринен бөлип қараўға болмайтуғын бир мәниге барабар лексикалық бирликтеги сөз дизбеклери деп қараймыз. Олар қандай да бир еркин сөз дизбегинин составында қаралған жағдайда, сол сөз дизбегинин бир
компоненти (орынласыў тәртибине ҳәм мәнисине қарай я бағынынқы компонент, я бағындырыўшы компонент) болып келеди. Бундай еликлеўиш сөз бенен көмекши фейилдин
дизбегинен туратуғын сөз топарлары тилимизде бир қанша актив
қолланылады. Синтаксислик
хызмети жағынан олар гәнте
қоспа баянлаўыш ағза болып хызмет атқарады. Мысалы: Гүз
ге ширеге толып торлған гүләбидей шырт-шырт етеди... (И.
Юс>г.ов). Еки мылтықтын даўысы қатарынан гурп ете қсиды
(А. Әлийев). ...жас тереклердин жана пайда болған жапырақлары гүмистей
жалт-жулт етеди (Ж. Сапаров). Оннан сон
дүцк-дүцк етти (Ө. Айжанов). Қыз'өнменинен биреў ийгерип
жибергендей селк ете цалды. (Ж. Сапаров). Усы ўақытта бир
нәрсе сарт ете қалды (Ж. Сапаров). ...палубадан төмен сыргылып түскен суў жанған қарағай ағаштай шытыр-шытыретеди (Ө. Атажанов). От лап ете цалды. (Ж. Сапаров).
Демек, ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги еликлеўиш сөзлер
бирде толық мәнили фейил сөзлер менен дизбеклесип келсе,
бирде толық мәнини билдире алмайтуғын көмекши фейиллер
менен дизбеклесип келеди.
Изертленилген факглерге қарағанда, еликлеўиш сөзлер
бирде ис-ҳәрекет процесинин сеске еликлеў қәсийетин сыпатлап көрсетсе, бирде ис-ҳәрекет процесинин көриниске ямаса
образға еликлеў қәсийетин сыпатлап көрсетеди. Мысалы: 1.
Сәўле бул сөзге Ержанға көзинин қыйығын салып сыцқ-сыщ
күлди (С. Хожаниязов). 2. Сырымбет тап уйқыдан шоршып
оянғандай селк* етип Мәмбетке жалт қарады. (А. Әлийев).
Фейил сөз дизбеклеринин составындағы еликлеўиш
сөзлердиц бирде ис-ҳәрекет процесинин сеске еликлеў белгисин
сыпатлап келиўине, бирде ис-ҳәрекет процесинин көриниске
ямаса образға еликлеў белгисин сыпатлап келиўлерине қарай,
бағыныцқы компоненти еликлеўиш сөзлерден болған фейил сөз-
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дизбеклерин, тийкарынан, екиге бөлип қараймыз: 1) бағынынқы компоненти сеске елиплеўишлерден болғап фейил сөз дизбеклеҒч, 2) бағыиынқы комьоненти көриниске (образға) еликлеўишлерден болған фейил сөз дизбсклери.
1. Бағынынқы компоненти сеске еликлеўишлерден болган
сЬейил сөз дизбеклери. Ғашыр-гашыр, дуў-дуў, дуў, дүр-дүр,
гирш-гирш, гүмп-гүмп, тарс-торс,
бурқ-бурқ, пацыр пақыр,
гүлдир-гүлдпр, дүк-дүк» гүрп-гүрп, тырс-тырс, морт ҳәм т. б.
дара ямаса тәкирарлама формасында ушырасатуғын сеске еликлеўиш сезлер аўыспалы ямаса аўыспасьтз фейил сезлер мепен мәпилик ҳәм грамматикалық жақтан дизбеклесип, фейил
сөз дизбеклеоин дүзеди. Буидай фейил сөз дизбеклеринин составындағы бағынынқы компонент сыпатындағы еликлсўиш
сөзлео бағыпдырыўшы компонент сыпатындағы фейил сөзлер
менен тск жупкерлесиў жолы менен байланысып келеди. Фейил сөз дизбеклерннин составындағы сеске еликлеўишлерден
болған бағымыцқы компонент ис-ҳәрекет процесиниц ислениў
!сынын ямаса усылын билдирип, тилимизде көбинесе сынлық
қатнаста қолланылады
Еликлеўиш сөзлердин бул түри исҳәрекет процесннин қандай да бир сеске еликлеў белгисин сыпатлап көрсетеди
Мысалы: ...даўыс манаўсыраган түнпиц
пердесин жарып, тунжыраған көлди дүр-дүр силкиндирди (К.
Султанов). Жәлмен онын бул ҳәрекетине тацланыў ©рнына
гарқ-ғарқ күлди (Т. Қайыпбергенов}.
Сеске еликлеўиш сөзлер фейил сөзлер менен дара туринде
де, тәкирарлама формасында да дизбеклесип келе алады. Егер*
де сеске еликлеўиш сөзлер
фейил сөзлер менен дара түрииле дизбеклесип келсе, ис-ҳәрекет процесиииц бир реч болатуғынлығын сыпатлап
көрсетеди. Ал, сеске еликлеўиш созлер
фсйил сөзлер менен
тәкирарлама формасында дизбеклесип
келсе, онда ис-ҳәрекет процесииин бирден көп болатуғынлығып
ямаса цайта-қайта, бир неше рет тәкирарланатуғынлығын сыпатлап көрсетеди (106, 105; 107, 36). Мысалы: -..көргенсиз
күйеўдин сөзине журт дуў күлген (М. Дәрибаев).
...дөцгелеклерге дыққатын аўдарса, шеп жақтағы рессоры морт сынған екен
(Ж. Сапаров). Сөйтип өзим
менен өзим болып киятырсам,
алдымда биреў
гүбир-гүбир сөўлейди (М. Дәрибаев). Енди
қалай шыдап
жүрсец сорлы-аў!—деп ғарқ-ғарқ күлди (А.
Әлийев).
Шубар дүр-дүр силкинип,
Өз қәддине келеди.
(«Алпамыс».)

Изертленилген фактлерге қарағанда, тилимизде дара түриндеги сеске еликлеўиш сөзлердиц фейнл сөзлер менен байланысып, фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўи тәкирарлама формасында келетугын сеске еликлеўиш сөзлердин фейил сөзлер ме*
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ясн байланысып фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўлерипен
ы-фе жүдә сийрек ушырасады. Дара ҳәм тәкирарлама түриндеги сеске еликлеўиш сөзлердин мәнили фейил сөзлер мекен
дизбеклесип, фейил сөз дизбеклерин дүзип келиўлерине қарағанда, олардьш көмекши фейиллер менен дизбеклесип келип.
бир мәниге барабар сөз сыпатында келиўи қарақалпақ тилмнде жүдә актив қолланылады. Мысалы: гүрп етти, тарс
етти, гүмп етти. тык етти, июмп етти, ғацқ етти, бак-бақ етти,
тарс-турс етти, ишрт-шурт етти, гүр-гүр етти, дүцк-дүцк етти,
дүрс-дүрс етти ҳәм т. б.
2. Бағннынқы компоненти көриниске (образға) еликлеўшилерден болған фейил сөз
дизбеклери. Ж алъ жалт-жалт,
гилт, ғыр, ғыр-ғыр, зыр, елец-елец, буўдақ-буудақ, солқ-солқ
ҳәм т- б. дара ямаса тәкирарлама формасында ушырасатугын көриниске (образға) еликлеўпш сөзлер аўыспалы ямаса
дўыспасыз фейил сөзлер менен мәнилик ҳәм грам.матикалық
жақтан жупкерлесе дизбеклесип, фейил сөз дизбеклерин дүзеди- Фейил сөз дизбеклеринин составындағы көриниске (образға) еликлеўиш сөзлер мәнилик жақтан сонғы фейил сөзге (аўыспалы ямаса аўыспасыз фейил сөзлерге) ғәрезли болып, бағынынқы компонент сыпатында келеди де, ал еликлеўиш сөзди мәнилик жақтан басқарып туратуғын фейил с.өз бағындырыўшы компонент болып келеди. Көриниске (образға) ел^иклеўишлерден болған фейил сөз дизбеклери тилимизде көбинесе сынлық қатнаста қолланылады. Еликлеўиш сөзлердин бул
түри ис-ҳәрекет процесинин қандай да бир көриниске (образға'» еликлеў белгисин
сыпатлап көрсетеди. Мысалы: Мәрья
оған жалт қарады (Ж. Сапаров). Бир ўақытта ол өзине қарсы баратырған адамды көруп гилт тоқтады' (Т- Қайыпбергенов). Алыстан бир нәрсе ербец-ербец жүрип киятыр. Моржадан түтин буудақ-буўдақ шьи-ып сиыр. Азанғы
сағым менен
Қаратаў булдыр-булдыр Көринип турады. Биресе Атамуратқа,
биресе Гүлайшаға жалт-жилт қарай берди (Т- Қайыпбергенов)
Көриниске (образға) еликлеўиш сөзлер фейил сөчлер менен да{ а түринде де, сондай-ақ тәкирарлама формасьшда да
дизбеклесип келиў қәбилетине ийе.
Егерде көриниске (образга) еликлеўиш сөзлер фейил сөзлер менен дара түринде мәнилик жақтан байланысып келсе.
онда ис-ҳәрекет процесинин бир рет ямаса бирден гә тосыннан
болатуғынлыгын сыпатлап көрсетеди. Ал, көриниске (образға) еликлеўиш сөзлер фейил сөзлер меиен тәкирарлама формасында байланысып келсе, онда ис-ҳәрекеттиц қайта-қайта
тәкирарланатуғынлығын сыиатлап көрсетеди. Мысалы: Күнитүни зыр жуўырса да, ...бир хызметтен екинши хызмет туўып
балалайды (К. Султанов). Ол артына жалт-жалт қарады...
(И. Юсупов). ...жан ийнине от түсип. атты ғыр-ғыр айналып,
қолынан келген хызметлерди қылып, қонақты күтги (хАлнаVыс.»)
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Қар^қалпақ тилинин фактлерин изертлеп қарағанда, кериниске (образға)
еликле\?иш сөзлер, сеске еликлеўиш сазлерден гөре фейил сөз дизбеклеринин бағынын1\Ь1 компонен»
ти сыпатында анағурлым сийрек ушырасатуғынлығы байқалады.
Сеске еликлеўиш
сөзлер сыяқлы, көриниске еликлеўитц
сөзлердин көмекши сөзлер менен дизбеклесип, бир мэннни
билдиретугыи сөз сыпатында кслиўи тилимизде жүдә актив
қолланылады.
Мысалы: жылт етти. жалп етти, жалт етти,
елец етти, гилт етти, еап етти, суўмақ-сцўмац етти, жалп етти,
зып етти, булдыр-булдыр етти ҳәм т. б.
Жуўмақластырып айтқанда қарақалпақ тилинде еликлеўиш сөзлер өзлеринин байланысыў өзгешеликлерине қарай фейил сөзлер менен дара түрииде (мыс: дуў кулисиў, малт қараў, гилт тсқтаў т. б.) ҳәм тәкирарлама түринде (мыс: гүмпгүмп жығылыў. дүк-дүк урыў, таос-тарс атылыў т. б.) дизбеклеситс келеди. Егерде еликлеўиш сөзлер фейил сөзлер менеи дара түринде дизбеклесип, фейил сөл дизбегин
дүзип келгенде,,
олар еки мәнили сөздин дизбегинем дүзиледи, ал фейил-сөзлер
мепен тәкирарлама түринде дизбеклесип, фейил сөз дизбегин
дүзип келгенде, олар оннан көп сөздиц дизбегииен дүзиледи.
Еликлеўиш сөзлерден болған фейил сөз дизбеклери, тийкарыиан,
жай сөз дизбеги түринде қолланылады. Фейил сөз дизбеклериниц бул түринде еликлеўиш сөзлер көбинесе пысықлаўыш ағза
(сыи пысықлаўыш) болып келеди.
ЖУҒМАҚ
Ҳәзирги қарақалпақ тилиниц бай материаллары, нсгизинде жүргизилген изертлеўлерге байлапыслы фейил сөз дизбсклери туўралы қысқаша төмендегидей жуўмақ шығарыўға болады:
1. Фейил сөз дизбеклери — сөз дизбеклериниц ен үлкси
тараўларынын бири. Фейил сөз дизбеклери деп аталыўыпын
өзи де сол фейил сөзлердин сөз дизбегинин усы түрин дүзиўде
тийкарғы уйтқы сөз екенлигин тиккелей көрсетип турады. Ҳәзирги қарақалпақ тилинде фейил сөз дизбеклериник дүзилиў
жолларын, модельлерин, олардыц түрлерии, дүзилисин, мәнилик қатнасларын изертлсў ҳәм белгили бир системаға түсириў мәселеси синтаксислик илимдеги сөз дизбеги проблемасынын
ен тын ҳәм еле исленбеген тараўларынын бири болыи табылады. Өйткени усы ўақытқа
дейин
қарақалпақ тил билиминде фейил сөз дизбеклерине арналып жазылған бир де мокографиялық мийнет жоқ.
2. Қарақалпақ тилинде фейил сөз дизбеклерин изертлеўдин т.еориялық ҳәм практикалық әҳмийети бар. Себсби ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги фейил сөз дизбеклеринин
ггзертле158
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нилиўи» бириьшидсн, қарақалпақ
тил билиыин буннан бы
лай жана теориялар ләм кағыйдалар менен байыгып раўаж
ландырса,
екиншиден, марксистлик-ленинлик методология
тийкарында қарақалпақ тилинин норматив, илимий грамматикаларыньщ сапалы дүзилиўи ушын, сондай-ақ көп санлы
жас. совет әўладларын дурыс саўатландырыў ҳәм оларды би
лимнин ен негизги дереклери менен қуралландырыў ушын зәрурли болған қарақалпақ тилинин мектеп грзмматикасында
(қарақалпақ тили сабақлығы, синтаксис) сөз лизбеклерин дурыс бериў ҳәм онын синтаксистеги өзине тийисли орнын белгилеў уыын да әҳмийети жүдә кушли. Ҳақыйқатында, фейил
сөз дизбеклеринин изертленилиўи қарақалпақ тилинин мектеплер ушыя арналған грамматикасындағы (қарақалпақ тилп
сабақлығы, синтаксис) гәп ағзалары менер сөз дизбеги арасындағы қәте пикирлерден ҳәм көп санлы шатасықлардан қутқарады. Солай етип, фейил сөз дизбеклеринин изертленилиўи
арқалы қарақалпақ тил илиминин синтаксислик тараўы илимнин жаналықлары менен толықтырылады3. Қарақалпақ тилинде
фейил сөз дизбеклерннин багынынқы компонентлеринин
қайсы мәнили сөз шақапларыпан
болыўларына қарай, фейил сөз дизбеклери үлкен төрт топар
ға бөлинип қаралады: 1) бағынынқы компоненти атаўышлардан ямаса агаўышлық хызметте қолланылетуғын сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери, 2) бағынырқы компоненти рәўишлерден болган фейил сөз дизбеклери, 3) бағынынқы компонемти ҳал фейиллерден болған фейил сөз дизбеклери, 4) бағыныкқы компоненти еликлеўиш сөзлерден болған фейил сөз
дизбеклери.
4.
Тилимиздеги фейил еөзлер мәнилкк жақтан динамикалық
ҳәрекегти, ҳал-жағдайды билдиркп келеди. Олар дара турғанда материаллық мәниге ийе болатуғын ҳәр қакдай атауыш
ҳәм басқа да сөз шақапларынын түрлери менен актив дизбеклесип келетуғын, өриси кен категорнялардыц бири. Фейил сөзлердеги бундай талғамай актив түрде дизбеклесип келетуғын
қәсийет сөз шақапларынып ҳәмме түрлерғне тән болып келе
бермейди.
5. Фейил сөз дизбеклеринде бағындырыўшы -компонентсыпатында келетуғын фейил сөзлердин басқа мәнили сөз шақаплары менен дизбеклесиў қәбилетинип кенлиги байқалса, екинши жағыкак, бағынынқы компонент сыпатында келетуғын атаўыш (атлық, келбетлик, санлық, алмасық сөзлер) ямаса атаўышлық хызмстте қоллапылатуғын сөзлердин (ҳәрекет аты
фейили менен келбетлик
фейиллердиқ), рәўиш, ҳал фекил
ҳәм еликлеўиш сөзлердин фейил сөзлер менен дизбеклесиў қәбилетинин кенлиги ямаса тарлығы, сондай-ақ олардьщ ҳэр түрли мәнилик қатнасларда қолланылыўы. скитаксислик хызметлери байқалады.
6. Ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги фейил сөзлер көбинесе

www.ziyouz.com kutubxonasi

атаўыш (атлық, санлық, келбетлик, алмасық) ямаса атаўыщлық хызметте қолланылатугын сөзлер менен (ҳәрекет аты фейили ҳәм келбетлик фейил менен), ҳал фейил, рәўиш, еликлеўиш сөзлер менен мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан байлағгысып, фейил сөз днзбеклерин дүзип келеди. Олар бир-бири
менен уш түрли грамматикалық қуралдыц жәрдеми арқалы —
орын тәртиби арқалы,
сеплик жалғаўлары арқалы, көмекши
сөзлср (тиркеўиш ҳәм көмекши атаўышлар) арқалы байланысады.
7.
Фейил сөз дизбеклеринин.
составыкдағы бағынынқы
компонент сыпатында келетуғын атаўыш сөзлер фейил сөзлер
менен жупкерлесиў ҳәм басқарыў жолы менен байланысып
келсе, атаўышлық хызметте қолланылатуғын ҳәрекет аты ҳәм
келбетлик фсйиллер фейил сөзлер меиен тек басқарыў жолы
менен байлапысады. Ал,
рэўиш, ҳал фейил ҳәм елиьлеўищ
сөзлер фейил сөзлер менен өзлеринин орын тәртибиие қарай
жупкерлесиў жолы менен байланысып келеди.
8.
«Фейил сөз дизбеклери» дегеннен толықлаўыш ағза менен баянлаўыш ағзанын дизбеги ямаса пысықлаўыш ағза менен баянлаўыш ағзанын дизбеги түсинилмейди, ал толық материаллық мәниге ийе болатуғын атаўьгш (атлық, келбетлик, санлық, алмасық) ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлер (ҳәрекет аты фейили ҳәм келбетлик фейиллер), рзўишлер, ҳал фейиллер ҳәм еликлеўиш сөзлер менен
толық материаллық мәниге ийе болған фейил сөзлердин мәнилик ҳәм грамматикалық байланысы
түсиниледи. Демек,
«фейил сөз дизбеклери» дегенде олардыц составындағы бағыныцқы ҳәм бағындырыўшы компонентлердин ағзалық қаткаслары түсинилмейди, ал атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлер менен фенил сөзлердин, рәўиш сөзлер менен фейил сөзлердин, ҳал фейиллер менен фейил сөзлердин, ғликлеўиш сөзлер менен фейил сөзлердкн дүзилиў модельлери, олардын байланысыў
жоллары (усыллары), дүзилиси, мәнилик
қатнаслары қаралады.
9. Фейил сөз дизбеклери дүзилиси жағынан жай, қоспа
фейил сөз дизбеклсри болып келеди.
10. Фейил сөз дизбеклери, тийкарынан, еки компоненттен
турады: олардыц биреўи—бағынынқы компопент болады да,
екиншиси—бағындырыўшы компонент болады. Бағынынқы компокент сыпатында
дара, қоспа ҳәм ҳәр түрли фейил топлам
түриндеги атаўыш ямаса атаўышлық хызметтеги сөзлер, рәўишлер, ҳал фейиллер ҳәм еликлеўиш сөзлер келеди, ал бағыкдырыўшы компонент
сыпатында толық мәнили дара фейил
сөзлер де ямаса қоспа фейил сөзлер де болады.
11. Фейил сөз дизбеклери сыртқы формасы жағынан гәпке жақын келиўи итимал, бирақ олар гәп деп қаралмайды.
Себеби улыўма сөз дизбеклери интонация тыяиақлылығына
нйе болмайтуғыны сыяқлк, фейил сөз дизбеклери де интона*
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ция тыянақлылығьтна ийе болмайды- Олар ҳәр ҳандай басҳа
сөз дизбеклери сыятуш, гәпти дүзиў ушын қурылыс материалы ғана бола алады. Егерде фейил сөз дизбеклери гәнлик интонация менен айтылса, гәп болыўы сөзсиз.
12.
Фейил сөз дизбеклеринин
составындағы бағыныцқы
ҳәм бағындырыўшы компонентлер гәпте көбинесе дара-дара
гәп ағзасы болып келеди. Ал, фейил сөз дизбеклери ҳәр түрди фейил топламларынын составыкда келгенде, олардын ҳәммеси жыйналып гәпте бир ағза ямаса кеқейтилген ағза болып
келеди.
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Кирисиў
Б и р и н ш и б а п. Сөз дизбеклеринин изертленилиўи, басқа тил
бирликлеринен айырмашылығы ҳәм бөлиниўи
. . . .
1 Св.ч бизбсклеринин рус гил илиммиде ҳәм тюркологияда
нзсртленилиўи
.
.
.
.
.
2. Сөз дизбеклериниц қарақалпақ тил-ииде изертленилиўиниц ҳ-ззирги жағдайы
.
.
3. Сез дизбеклерииин басқа тил бирликлерн менен қарым-қатнасы
ҳәм олардан өзгсшелиги
.
.
.
4 Глптсги снзлердиц арасын байланыстырыўшы грамматикалық
қураллар
.
,
.
5 Сөзлерлиц синтаксислик турлсри
.
. . .
Р .
6 Қарақалпақ тилинде сөз дизбеклернннн бөлиниўи .
г
. .
7. Қарақалпақ тилиндеги фейил сөз дизбеклери ҳәм олардыц
түрлери
.
.
.
.
.
Е к п н ш и б а п. 1. Бағынынқы компоненти атаўышлардац ямаса
атаўышлык хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған
фейил
сөз дизбеклери
.
,
,
.
. . . .
А. Багыцыиқы компоненти жункерлесиўши атаўышлардан болған
фейил сөз дизеклери
?
.
.
.
.
.
1. Бағьшынқы компоненти формасыз табыс сеплигнндеги атлықтан
болғап фейил сөз дизбеклери
.
.
. . .
2. Багынынқы компоненти келбетликтен Солған фейил сөз дизбеклери
.
.
.
.
.
.
.
3. Бағынынқы компоненти санлықтан болғап фейил сөз дизбеклери
.
.
.
.
4. Бағынынқы компоненти алмасықтан (сораў алмасыгынап) болған
фейил сөз дизбеклери
............................................
Б. Бағынынкы комоненти сеплик жалғаўларыидағы атаўышлардан
ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған фейил
...........................................
сөз дизбеклери
1. Багыньшқы компоненти табыс жалғаўлы атаўышлярдан ямаса
атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил
сөз дизбеклери
.
.
.
.
•
2. Бағынынқы компоненти барыс жалғаўлы атаўышлардан ямаса
атаўышлық хызметте
қолланылатуғын сөзлерден болған фейил
сөз знзбеклери
.
.
.
.
(
в
«
1бЬ
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5
6

I*
16

24
29

оЗ

42

46
46
47
49
53
60

52
65
77

3. Бағынынқы компоненти шығыс жалғаўлы атаўышлардан ямаса
атаўышлық хызметте
қолланылатуғьш сөзлерден болғаи фейил
сөз дизбеклери
4. Бағынынқы компоненти орын жалғаўлы атаўышлардан
ямаса
атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил
сөз дизбеклери
.
. . . .
.
.
.
В Бағынынқы компоненти тиркеўишли ямаса көмекши атаўышлы
атаўышлардан
қәм атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден болған фейил сөз днзбеклери . . .
.
.
1. Бағынынқы компоненти гиркеўшщли атаў сеплигиндеги атаўышлардан ямаса атаўышлық хызметте қоллапылатуғын
сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери
...........................................
2 Бағынынқы компопенти тиркеўишли барыс сеплигиндеги атаўышлардан лмаса ятаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери .
.
. . .
3. Бағынынқы компоненти тиркеўишли табыс сеплигиндеги атаўышлардан болған фейил сөз дизбеклери.
4 Бағынынқы компоненти тиркеўишли шығыс сеплипшдеги ата■Сышлардан ямаса атаўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлерден
болған фейил сөз дизбеклери
.
.
. . .
5. Бағынынқы компоненти көмекши атаўышлы атаўышлардан ямаса
•1 таўышлық хызметте қолланылатуғын сөзлердсп болған фейил
сөз дизбеклери
.
. . .
Ү ш и н ш и бап. Бағынынқы компонентлери рәўишлерден.
ҳал
фейиллерден, еликлеўиш сөзлерден болған фейил сөз дизбеклери.
II. Бағынынқы компоненти рәўишлерден болған фейил снз дизбеклери
.
.
.
.
.
;
III. Бағыныцқы компоненти қал фейиллерден болғаи фейил сөз
днзбеклери
«
•
IV. Бағынынқы компоненти еликлеўиш сөзлерден болған фейил
сөз дизбеклери
•
•
•
♦
Жуўмақ
Пайдалааылған әдебияглар
■ I
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