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Abstract 

Recently, in Turkology, there has been a study of the linguistic structure of the Turkic languages from an 

analytical point of view. In many studies in Turkic studies, new modern scientific methodologies were formed for 

the study of the grammatical structure of the language. However, these ideas were not covered in the grammars of 

many Turkic languages. Until now, you can find many controversial, often unjustified descriptions of grammatical 

phenomena in the morphological system of the language. And also, some issues of the Turkic languages that are 

considered solved, also require deep and comprehensive research. The paradigmatic series of some morphological 

categories of the Turkic languages have not been fully studied. The morphological structure of each language 

differs in characteristic features from other languages. 

Аннотация 

Соңғы жылларда тюркология илими лингвистикалық изертлеўлердиң терең теориялық базасына ийе 

екенлиги, жаңа бағдарларға бет бурылып атырғанлығы, машқалаларды ҳәзирги заманға сай шешиўге 

умтылыўшылығы менен көзге тасланады. Сонлықтан қарақалпақ тили бойынша изертлеўлерде улыўма 

тюркологиялық соңғы изертлеўлердиң нәтийжелерин тийкар етип алып улыўмаластырыўшы изертлеўлер 
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алып барыў зәрүрлиги туўылады. Қарақалпақ тили бойынша соңғы жыллары жарық көрген грамматика-

ларда тюркологиядағы кейинги изертлеўлердиң айырым нәтийжелери дерлик өз сәўлелениўин тапқан жоқ. 

Базыбир грамматикалық категориялардың функциональ-семантикалық мәнилери толық ашып берилмеген. 

 

Keywords: Turkic language, Karakalpax language, word formation, inflection, grammatical categories. 

Килт сөзлер: түрк тили, қарақалпақ тили, сөз өзгерислери, грамматикалық категория. 

 

Түркий тил билиминде олардың тиллик қуры-

лысын аналитикалық көзқарастан изертлеўге 

дыққат аўдарылғанлығын көриўге болады. Көпле-

ген тюркологиялық изертлеўлерде тилдиң грамма-

тикалық қурылысын изертлеўде ҳәзирги дәўир или-

миниң методологиясы ушын үлкен әҳмийетке ийе 

жаңа аспектлер пайда болды. Деген менен бул иде-

ялар түркий тиллериниң ҳәммесинде де өз сәўлеле-

ниўин таўып атырған жоқ. Елеге дейин бир қанша 

таласлы, айырым жағдайларда тилдиң морфологи-

ялық системасында грамматикалық қубылыслар-

дың тийкарсыз сыпатланғанлық жағдайларын ушы-

ратыў мүмкин. 

Соның менен бирге түркий тиллериниң айы-

рым мәселелери толық өз шешимин тапқандай 

көрингени менен еле де тереңирек ҳәм жәнжақлама 

изертлеўлерди талап етеди. Түркий тиллериниң 

айырым морфологиялық категорияларының пара-

дигмалық қатарлары толық ашып берилмеди. Бул 

мәселелер ҳаққында өзбек тили мысалында бел-

гили алым А.Ҳожиев «Ўзбек тили ва адабиёти» 

журналының 2006-2007-жыллардағы санларында 

тоғыз мақала жәриялаған еди [17], деген менен оны 

даўам еттириўшилер болмады ҳәм мәселе со-

лайынша қалып қойды. Бул мақалада усы мәселе-

лердиң айырымларына қарақалпақ тили мысалында 

өз пикиримизди билдириўди мақул таптық. 

Ҳәр бир тилдиң морфологиялық қурылысы 

басқа тиллердиң морфологиялық қурылысынан өз-

гешеленип турады [10, б.132-133].  

Түркий тиллерин изертлеўдиң ҳәзирги 

басқышы тилдиң грамматикалық қурылысының 

тек сыртқы формасын ғана емес, ишки тәрепин – 

мазмунын изертлеўди де талап етеди. Бул тил 

фактларына функциональ-семантикалық ҳәм систе-

малы-структуралық жандасыў зәрүрлигин туўды-

рады [4; 5].  

Ҳәзирги заман теориялық әдебиятларда сөз 

жасалыў системасы тил билиминиң өз алдына та-

раўы деп есапланады ямаса ҳәр бир сөз шақабының 

қарамағында үйрениледи, ал сөз өзгериў системасы 

тек ғана атлық ҳәм фейилге, шенде шеен жағдайда 

алмасыққа байланыслы үйрениледи [1, б.4].  

Түркий тиллери морфологиясын изертлеў 

көпшилик жағдайда дәстүрий планда алып ба-

рылды. Бул дәстүр ҳәзирги күнде де сақланып қал-

мақта. Түркий тиллери көпшилик жағдайда басқа 

тиллер семьясы көзқарасынан изертленилип кел-

гени ҳәммеге мәлим [7, б.16]. С.Н.Ивановтың 

көрсетиўинше, түркий тиллеринде айырым тил 

фактлары бири бири менен емес, ал теориялық 

жақтан бир қанша жетилискен тиллердиң фактлары 

менен салыстырылды [7, б.16]. 

Көплеген түркий тиллериниң, соның ишинде 

қарақалпақ тилиниң де, тиллик материаллары ин-

доевропа тиллери грамматикасы терминологиясы 

негизинде изертленилди. Олардың көзқарасы 

бойынша қандай да бир категория индоевропа тил-

леринде бар болса, сол категория түркий тилле-

ринде де болыў шәрт. Мәселен, сеплик категориясы 

рус тилинде алты сепликтен ибарат, көпшилик 

түркий тиллеринде де алты сепликтен ибарат. 

Қарақалпақ тили материаллары дыққат пенен үйре-

нилгенде, айырым итибарсызлықларды ушыра-

тыўға болады: тилимизде «шайдан ишиң, аўқат-

тан алың» типиндеги гәплерде «шайдан, аўқат-

тан» сөзлери сыртқы формасы бойынша шығыс 

сеплигиниң қосымтасын қабыллап турғандай қөри-

неди, бирақ бул жерде шығыс сеплигиниң мәниси 

жоқ.  

А.М.Щербактың көрсетиўинше түркий тилле-

ринде: «С точки зрения лингвиста в словоформах 

ничего упорядочивать не надо: морфологические 

элементы располагаются в них в определенном и 

устойчивом порядке» [18,39]. Қарақалпақ тилин-

деги «наданларша, өзинше, изинше» сыяқлы 

сөзлери -ша/-ше формасы арқалы жасалған рәўиш 

деп жүритиледи. Бул жерде -лар (надан-лар-ша), -и 

(өз-и-нше, из-и-нше) аффикслери - сөз өзгертиўши 

аффикслер. Сөз жасаўшы аффикслер сөз өзгер-

тиўши аффикслерден соң жайласқан, ал қарақалпақ 

тили грамматикасында төмендегише қағыйда бар: 

«Ҳәзирги қарақалпақ тилиндеги морфемалардың 

сөздиң составында орналасыў тәртиби төмен-

дегише: 1) түбир морфема; 2) сөздиң лексикалық 

мәнисин келтирип шығаратуғын сөз жасаўшы мор-

фема ямаса морфемалар жайласады; 3) форма жа-

саўшы морфема ҳәм 4) сөз өзгертиўши морфемалар 

турады» [15, б. 11]. Бундай аффикслер басқа түркий 

тиллеринде сеплик жалғаўы деп жүритиледи. Тофа-

лар тилинде жоқарыда көрсетилген мысаллардың 

бириншиси «частный падеж», ал екиншиси «про-

дольный падеж» деп қаралады [8, б.123]. 

Усындай изертлеўлерге қарсы В.И.Сергеев бы-

лай дейди: «При такой методике исследования на 

первое место выходит терминология иносистемных 

языков, а не сам языковой материал. На наш взгляд, 

исследователь, исходя из содержания общей струк-

туры тюркских языков (агглютинативных), должен 

излогать материал сообразно наличию его в том 

или ином языке. Естественно, в различных языках 

могут и должны быть какие-то универсальные ка-

тегории, и поэтому в этих случаях целесообразно 

отчасти сохранить единство онтологии общих уни-

версалий и соответствующую общую терминоло-

гию» [12, б. 68].  

Түркий тиллерин басқа тиллердиң фактлары 

тийкарында үйрениў тек бүгин болып атырған 

қубылыс емес. Бундай қубылысқа ўақтында 

И.А.Бодуэн де Куртэнэ төмендегише төтепки бер-

ген еди: «…видеть в извсетном языке без всяких 
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дальнейших околичностей категории другого 

языка ненаучно» [2, б. 68]. 

Бир тилдеги тиллик фактлар екиншисине сәй-

кес келе бермейтуғынлығы ҳаққында академик 

А.Н.Самойлович: «Грамматику изобрести нельзя, 

ее можно только открывть и обнародовать. Ника-

кому языку нельзя произвольно навязывать грам-

матику и никакой язык в такой грамматике не нуж-

дается, имея свою природную грамматику с мо-

мента своего возникновения» [9,47] деген болса, 

В.В.Виноградов: «Не надо думать, что части речи 

одинаковы по количеству и качеству во всех языках 

мира» [3, б.9] -деп көрсетеди  

Морфология бойынша әдебиятлардағы айы-

рым мәселелер еле де қайта қарап шығыўды талап 

етеди: 

1. Түркий тиллери жақын ўақытқа шекем ин-

доевропа тиллери тәсиринде изертленилип келди. 

Бул дегени басқа түркий тиллери сыяқлы қарақал-

пақ тили материаллары рус ҳәм басқа индоевропа 

тиллери қағыйдалары тийкарында үйренилмекте. 

2. ХХ әсирдиң 50/60-жылларынан баслап сөз 

жасалыў морфологиядан ажыралып өз алдына тил 

билиминиң айрықша тараўы сыпатында қаралып 

келмекте. Қарақалпақ тил билиминде (түркий тил-

леринде) сөз жасалыў ҳәм сөз өзгериў морфология-

ның системалары, ал тил билиминиң тараўлары 

емес. Сонлықтан сөз өзгериў системасын еле де те-

реңирек изертлеў зәрүр. 

3. Конкрет бир тилдиң морфологиялық мәселе-

лерин изертлеўде тилдиң морфологиялық қуры-

лысының тийкары болып есапланатуғын граммати-

калық категориялар системасын анықлаў баслы 

мәселе болып табылады. Түркий тиллери (соның 

ишинде қарақалпақ тили де) морфологиясын изерт-

леўде ең дәслеп сол тилдеги грамматикалық катего-

риялар системасын қайта қарап шығыў талап ети-

леди. Себеби морфологиялық категориялар, олар-

дың функциялары ҳәм структурасы грамматикалық 

изертлеўлерде орайлық орынды ийелейди. Морфо-

логиялық категориялардың изертленилиў жағдайы 

қанаатландырмайтуғынлығы ҳаққында 1987-

жылғы «Тюркское языкознание в СССР за семьде-

сят лет» атлы мақалада атап көрсетилген еди: 

«…анализ и исталкование основных морфологиче-

ских категорий далеко ешё не являются совершен-

ными. Необходима в ближайшее время организа-

ция специальных дискуссий как по общей струка-

туре морфологии тюркских языков… так и по 

отдельным морфологическим категориям» [14, б. 3-

31]. 

Бүгинги күнге шекем түркий тиллеринде, со-

ның ишинде қарақалпақ тилинде де грамматикалық 

категорияға төмендегише анықлама берилип кел-

мекте: 

«Морфологическая категория – это система 

противопоставленных друг другу рядов морфоло-

гических форм с однородными значениями. Мор-

фологическая категория состоит минимум из двух 

форм» [13, б.15]. 

«Грамматикалық категория – белгили бир 

грамматикалық форма арқалы аңлатылған сөздиң 

бирдей грамматикалық мәнилериниң жыйынтығы. 

Грамматикалық категория: 1) грамматикалық мәни 

менен оны билдириўши формалық көрсеткишлер-

диң бирлиги; 2) бир грамматикалық категорияның 

ишиндеги бирдей грамматикалық мәнилер бири-

бирине қарама-қарсы қойылып, оппозиция дүзеди. 

Грамматикалық мәнилердиң усындай қарама-қар-

сылық дүзиўи – оппозиция ҳәр қандай грамматика-

лық категория ушын тән қубылыс. Солай етип, бел-

гили бир грамматикалық қатегорияда сөздиң грам-

матикалық мәнилери, олардың қарама-қарсылығы 

ҳәм сол мәнини билдириўши формалар есапқа алы-

нады» [15, б.100]. 

Бул келтирилген анықламаларда дыққат аўда-

рылатуғын орынлар «грамматикалық категория-

лардың кеминде еки формадан ибарат болыўы ҳәм 

олардың оппозиция дүзиўи» мәселеси. 

Қарақалпақ тили мысалында алып қарайтуғын 

болсақ, тилимиздеги сан категориясы қарақалпақ 

тили бойынша илимий мийнетлерде де, мектеп, 

жоқары оқыў орынларына арналған сабақлықларда 

да анықламаға сәйкес бирлик ҳәм көплик сан болып 

екиге бөлинеди. 

Тил фактлары қарақалпақ тилинде көплик 

санды билдирўши –лар аффиксиниң бар екенлигин 

дәлиллейди, буған даў жоқ. Түркий тиллеринде, со-

ның ишинде қарақалпақ тилинде де, бирлик сан 

формасы бар екенлиги жөнинде ҳеш әдебиятларда 

көрсетилмеген, айырым әдебиятларда «ноль аф-

фикс» арқалы билдириледи деген пикирлер ушы-

расады [16, б. 96]. Бирақ түркий тиллеринде 

нольлик аффикстиң бар екенлиги - елеге шекем тар-

тыслы мәселе. Екиншиден, «ноль көрсеткиш» грам-

матикалық форма болып есапланатуғын болса, 

оның сыртқы формасы болыў керек, себеби мор-

фема мазмун менен бирге формаға да ийе болыўы 

шәрт. Мысалы: китап сөзин алып қарайық. Бул 

сөзди морфемалық дүзилиси бойынша анализле-

генде, жоқарыдағы қағыйдаға сәйкес бир түбир 

морфемадан (китап) ҳәм еки көмекши морфемадан 

(бирлик сан формасы ҳәм атаў сеплиги формасы) 

ибарат болыўы тийис. 

Сан категориясында жоқарыда айтып өткени-

миздей, оппозиция жоқ, сондай-ақ ол тек көплик 

саннан ибарат болыўы керек. «Бирлик» түсиниги 

бар, ал бирлик көрсеткиши жоқ.  

Бул логикалық категория менен морфологи-

ялық категорияны шатастырыў нәтийжесинде ке-

лип шыққан қәтелик деп есаплаў мүмкин. 

4. Қарақалпақ тили сөз шақаплары системасын 

қайта қарап шығыў зәрүр. Мәселен, «алмасық пред-

метти ямаса оның келбетин, сынын, санын ҳәм т.б. 

белгилерин тиккелей атамай, оларды силтеў арқалы 

көрсетеди» [16,159]. «Белгилеў алмасықлары 

қандай да бир бетти, предметти ямаса оның бел-

гисин басқаларынан ажыратып, белгилеп көрсе-

теди. Белгилеў алмасығына қарақалпақ тилинде ҳәр 

сөзи киреди» [15, б. 170]. 

Көрип отырғанымыздай, алмасық қандай да 

бир мәнили сөз шақабының орнына қолланылыўы 

керек. Мысалы: Азат 5-класста оқыйды. Ол - 

үлгили оқыўшы. Бул мысалда «Азат» атлық сөз 

шақабын «ол» сөзи менен алмастырыў мүмкин. Де-
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мек, бул – алмасық. Ал ҳәр жылы усы сөзди айта-

мыз мысалында «ҳәр» сөзи қандай сөз шақабын ал-

масытырып тур?! Бул сөздиң ҳеш қандай алмасты-

рыўшылық хызмети көринбейди. Ондай болса, 

«ҳәр» сөзин қайсы сөз шақабына жатқарыў 

мүмкин? Бундай пикирди «ҳеш» болымсызлық ал-

масығы ҳаққында да айтыў мүмкин. 

5. Улыўма алғанда, тилимиздиң морфология 

тараўы бойынша монографиялар бүгинги күнге ше-

кем 1952, 1974, 1981, 1994, 2010-жыллары жарық 

көрди. Қарақалпақ тили морфологиясы бойынша 

белгили бир системаға түскен дәслепки илимий 

грамматиканың жарық көргенине дерлик жетпис 

жылға шамаласып қалса да, кейинги басылымларда 

сөз етилген мәселелерде айтарлықтай өзгешели-

клер көринбейди. Оннан берли морфология тараўы 

мәселелерине бағышланған бир қанша илимий 

изертлеў жумыслары алып барылды, диссертация-

лар қорғалды, бирақ олардан алынған нәтийжелер-

диң көпшилиги кейинги морфологияларда өз сәўле-

лениўин таппады.  

Бул машқалалар тек ғана қарақалпақ тилиниң 

машқалалары емес. Кейинги ўақытларда түркий 

тиллери бойынша жаңаша изертлеўлер алып ба-

рылған айырым мийнетлерди ушыратыў мүмкин. 

Бул бойынша В.Г.Гузевтиң «Теоретическая грам-

матика турецкого языка» [6], В.И.Сергеевтиң 

«Морфологические категориальные и некатегори-

альные формы в современном чувашском языке» 

[11] ҳәм «Морфология чувашского языка. Словоиз-

менение, формоизменение и формообразование» 

[12], В.И.Рассадинниң «Современный тофаларский 

язык и его место в системе тюркских языков» [8] 

атлы мийнетлерин көрсетиўге болады. 

Деген менен бул мийнетлер түркий тиллери 

морфологиясының машқалаларын толық шешиўге 

жеткиликсиз. Машқаланы ҳәзирги заман тил би-

лими көзқарасынан түркий тиллериниң тиллик 

фактлары негизинде шешиў тек түркий тиллериниң 

машқаласын шешиў ғана емес, ал улыўма тил били-

мине қосқан үлес болар еди.  
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