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Ресей криминологтар ассоциациясының, 
Санкт-Петербург, Мәскеу криминологтар 

клубтарының мүшесі, Халықаралық Қазақстан кри-
минологтар клубының президенті, Қазақстан Жа-
зушылар және Журналистер Одағының мүшесі, 
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мекшісі, заң ғылымдарының кандидаты, Хабылсаят 

Әбішевтың пікір жазуының өзі кітап құндылығын аша түседі.
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қазақ тіліне аударылып отыр. Кітаптың тілі жатық, стилі түсінікті.
Ф.Н. Плевако – ХІХ-ХХ ғасырда өмір сүрген, әлемге танымал, атақты Ресей адво-

каты, қазақтың жиені. Мұндай талантты қайраткердің тағылымды ғақлия сөздері сот 
саласындағы азаматтарға аса қажет-ақ.

Кітап заң саласы бойынша оқитын студенттерге, магистранттарға, докторанттар 
мен олардың ұстаздарына және жалпы оқырман қауымға аранлады.
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ТЫМБОЛОВА АЛТЫНАЙ ОРАЗБЕКҚЫЗЫ
филология ғылымдарының докторы, профессор
Қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

ДӘРМЕНҚҰЛОВА РАЯ НҰРСҰЛТАНҚЫЗЫ
филология ғылымдарының кандидаты, доцент
Қазақ тіл білімі кафедрасы
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕҢГЕРУ АМАЛЫМЕН ҚҰРЫЛҒАН ЕТІСТІКТІ СӨЗ 
ТІРКЕСТЕР НОРМАСЫ

Түйін. Мақалада қазақ тіліндегі меңгеру амалымен құрылған етістікті сөз тіркестердіңжұмса-
лу ерекшеліктері мен нормалық сипаты қарастырылған. Меңгеру амалымен құрылған етістікті сөз 
тіркестердің жарыспа варианттары талданып, олардың қолданыстағы көрінісі, құрылымдық жайы 
айтылады. Тіліміздегі жарыспалы вариантта жұмсалатын меңгеру амалымен құрылған етістікті сөз 
тіркестердің жасалуына қатысты тұжырымдар беріледі.

Түйінді сөздер: әдеби норма, меңгеру, құрылым, сөйлеу тілі, жүйе. 
Резюме. В статье рассматриваются нормы и особенности использования глагольных словосоче-

таний в казахском языке, образованных методом управления. Анализируются аналогичные вариан-
ты глагольныхсловосочетаний, образованных методом управления, а такжеих структураи примене-
ние в речи. Сделаны выводы о способах образования глагольныхсловосочетаний, созданных путем 
управления ииспользуемых в речи в аналогичных вариантах.

Ключевые слова: литературная норма, управление,структура, разговорная речь, система.
Summary. The article considers the norms and features of the use of verbal phrases in the Kazakh 

language, formed by the assimilation method. Similar variants of verbal phrasesformed by the assimilation 
method, as well as their structure and application in speech are analyzed. Conclusions are drawn on the 
methods of forming verbal phrases created by control and used in speech in similar variants.

Keywords: literary norm, control, structure, colloquial speech, system.

КІРІСПЕ
Қазақ тілінің сөз тіркесіндегі құрылымдық 

өзгерістерді, жұмсалуындағы ерекшеліктерді 
анықтау, ондағы тіркесімдердің жүйелік және құ-
рылымдық даму үдерісін айқындауға мүмкіндік 
береді. Тілдің қат-қабат жүйесінде сандық, сапа-
лық өзгерістер болуымен қатар, грамматикалық 
құрылымның жетілуі ыңғайында кейбір тұлға-
лардың орындарының алмасып қолданылуы 
кездесіп жатады. Бұл көбіне меңгеру амалымен 
құрылған етістікті сөз тіркестерінен көрінеді. 

Тілдің синтаксистік жүйесінің даму барысын-
да меңгеріле байланысқан сөз тіркестер құра-
мындағы өзгерістер туралы айтқан К.С. Горбаче-
вич, «Меңгеру – бұл лексикалық және грамма-
тикалық факт, форма, бұл жерде, әсіресе, сөздің 
негізгі мағынасы мен табиғатына, белгілі бір син-
таксистік потенциясына тығыз байланысты» де-
ген пікір білдіреді [Горбачевич К.С.,1978,162-б.]. 

Қазіргі тіл білімі тілдің бірізді жүйені құрап 

қоймайтындығын көрсетіп отыр. Тілімізде қолда-
нылу аясы жағынан жіктелетін параллель амал-
дар көп, ондай ұқсастық болмағанның өзінде де 
форма жүйенің әлеуметіне қарай кең ауқымда 
қолданылмай, белгілі бір нормаларға бағынып, 
лексикалық топтармен, грамматикалық көлем-
мен шектеледі. Осы тұста профессор Р.С. Әмірдің 
сөз тіркесі жүйесіндегі өзгеріс-құбылыстардың 
орнымен болуы туралы айтқан пікіріне назар ау-
дарайық: «Сөз тіркестерін орнымен дұрыс жұм-
сау – оның әр түрінің ішкі мағыналық, функция-
лық топтарын тілдік фактіге орай дәл тануға бай-
ланысты. Бірақ бұл оңай емес. Өйткені әр типтегі 
сөз тіркестері белгілі бір грамматикалық амал 
бойынша жасалады [Әмір Р.С.,1997,9-б.]. Тіліміз-
дегі лексикалық байлығымызды сала бойынша 
саралап, норма тұрғысынан зерттеу стильдік тал-
ғам мен тіл мәдениеті дәрежесінің артуына ық-
пал етеді.

А.М. Щербак түркі тілдеріндегі септік жалғау-
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ларға сипаттама бере отырып, олардың өзара 
алмасып жұмсалуы туралы өз көзқарасын былай 
білдіреді: «Септіктердің өзара алмасып жұмса-
луы немесе бір септіктің орнына басқа бір сеп-
тікті қолдану – өте сирек құбылыс. Бұл әр түрлі 
жағдайға байланысты, өзінің тарихи дамуының 
ішкі жағдайына, тілдік қатынасқа және септік-
тердің болмашы семантикалық ажыратылуына 
байланысты» [Щербак А.М.,1972, 8-б.]. Сондай-ақ 
септік жалғауларының алмасып жұмсалуы орыс 
ғалымдарының (К.С.Горбачевич, В.Е.Ицкович 
т.б.) еңбектерінде де айтылады. Л.К. Граудинаның 
пікірінше, барлық грамматикалық формаларда 
септік жалғауының варианттарынан стилисти-
каның түрлерінің өзара әсерін байқауға болады 
[Граудина Л.К.,1977,164-б.].

Тіліміздегі жекелеген қосымшаларды көпте-
ген сөзге жалғап айтуға болғанымен, олардың 
көбінің жалғану шегі бар. Сөйлемдер құрылы-
сы мен сөздердің синтаксистік байланысының 
белгілі жүйесі болады. Сөз тіркестерінің ішінде 
бағыныңқы сыңарға қосылатын септік жалғаула-
рының жалғану тәртібі бар.

Септік жалғаулары сөйлем құрамына енген 
сөздерді бір-бірімен байланыстырып, оларды 
өзара синтаксистік қатынасқа түсіруде шешуші 
рөл атқарады. Әдетте, септік жалғаулы сөздер 
сөз тіркесінің бағыныңқы сыңары болып келе-
ді. Мысалы: көлге (барыс септік) барды, ағасы-
мен (көмектес септік) сөйлесті, ауруды (табыс 
септік) емдеді. Зат есім және субстантивтенген 
басқа сөз таптары да септеліп, сөздердің байла-
нысуына септігін тигізеді. Сөйлемдегі сөздердің 
бір-бірімен жақсы байланыста болуы мен ойды 
дұрыс жеткізуде септік жалғауының орны ерек-
ше.

Профессор М. Серғалиевтің «Етістікті сөз тір-
кестерінің синонимиясы» атты оқу құралында 
қазіргі қазақ әдеби тіліндегі синтаксистік (еркін) 
сөз тіркестерінің синоним болу мүмкіндіктері 
қарастырылған. Мұнда, әсіресе, септік жалғаула-
рының бірінің орнына екіншісінің қолданылуы 
арқылы синоним тудыру ең өнімді тәсіл екенін 
мысалдармен дәлелдеген [СерғалиевМ. С.,1991]. 

Тілші ғалымдарды меңгеріле байланысқан 
сөз тіркестерінің бағыныңқы сыңарлары мен ба-
сыңқы сыңарларының байланысу дәрежесінің 
біркелкі болмайтындығы ертеден-ақ ойландыра 
бастады. Көп жылғы зерттеулердің қорытынды-
сы меңгеруді іштей «берік және әлсіз меңгеру» 
деп бөлуге жол ашты. 

Берік меңгеріле байланысқан сөз тіркестері-
нің бағыныңқы сыңарының белгілі бір тұлғада 
(септік жалғауында) тұруы басыңқы сыңардың ті-
келей лексика-грамматикалық мағынасына бай-
ланысты болады. Ал әлсіз меңгеруде бағыныңқы 
компоненттің белгілі бір септік жалғауында тұ-
руы айтылмақшы ойға, сөйлемнің мазмұнына, 
басқаша айтқанда меңгеруші сыңардың қосалқы 
грамматикалық мағынасына қатысты болады. 

Байланысқан сөз тіркестерінің берік және әлсіз 
меңгеру түріне қарап, берік меңгеру дәстүрлі 
нормаға лайық байланыстар тобын құрайды. Әл-
сіз меңгеріле байланысқан сөз тіркестердің ішін-
де басыңқы сыңар қызметіндегі сөздер арқылы 
нормалық көрінісі әр қырынан танылатындары 
бар. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Тіліміздің фактілеріне сүйенсек орын, мекен 

мағынасын көрсететін сөз тіркестерде барыс, 
жатыс, шығыс септіктерінің бірінің орнына бірі-
нің жұмсалатынын байқауға болады. Граммати-
калық тұлғалардың нормаға түсу процесі ұзақ 
уақытты, ұзақ қолданылу дәстүрін қажет ететін 
құбылыс екендігін ескерсек, бүгінге дейін етістік-
тердің меңгеру жүйесі толығымен аяқталды деп 
айта алмаймыз.

Септік жалғауларының бірінің орнына екінші-
сінің ауысып қолданылуы ауызекі сөйлеу тілінде 
ғана емес, көркем шығармалар тілінде де ұшы-
расады.

Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркес-
терінің бағыныңқы сыңарлары мен басыңқы 
сыңарларын шартты таңбалармен белгілейміз 
және бұдан былай солай жазылады. МЕ – мең-
геру амалы арқылы құрылған етістікті сөз тіркес-
тері, МбЕ, МтЕ, МжЕ,МшЕ, МкЕ мұндағы б- барыс 
септік, т- табыс септік, – жатыс септік, ш- 
шығыс септік, к-көмектес септік. Құрылымдық 
типі ( бұдан былай шартты түрде осылай беріле-
ді) МбЕболып келген сөз тіркесі былай оқылады: 
барыс септіктегі сөзді меңгерген етістік. 

Септіктердің даму ерекшеліктері, олардың 
бір-біріне қатысы жөніндегі мәселелелер арна-
йы зерттеуді қажет етсе, қай жұмсалым нормаға 
лайық, қайсысы нормаға жатпайды деген мәселе 
де тереңірек мән беруді қажет етеді. Зерттеу жұ-
мысымызда меңгеру амалымен құрылған етіс-
тікті сөз тіркестерінің қолданыстағы нормалық 
деңгейін арнайы қарастыру мақсаты көзделеді. 
Сондай-ақ олардың негізгі, басты нормаға лайық 
жұмсалымын табу, синоним варианттардың ма-
ғыналарын саралап, оларды бір-бірінен ажырата 
білу мәселелері де назардан тыс қалмайды.

Кез келген септік бірінің орнына бірін ауыс-
тыруға көнбейді. Мәселен, дәрігермен сөйлесті, 
суретті көрді, үйге кетті, есікті ашты тір-
кестеріндегі бағыныңқы сөздерді басқа септікке 
қойып осы объектілік қатынасты сақтай алмай-
мыз. Тіліміздің фактілеріне сүйенсек орын, мекен 
мағынасын көрсететін сөз тіркестерде барыс, 
жатыс, шығыс септіктерінің бірінің орнына екін-
шісінің жұмсалатынын байқауға болады. Грам-
матикалық тұлғалардың нормаға түсу үрдісі ұзақ 
уақытты, ұзақ қолданылу дәстүрін қажет ететін 
құбылыс екендігін ескерсек, бүгінге дейін етістік-
тердің меңгеру жүйесі толығымен аяқталды деп 
айта алмаймыз.Септік жалғауларының бірінің 
орнына екіншісінің ауысып қолданылуы сөйлеу 
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AN тілінде ғана емес, көркем шығармалар тілінде де 
ұшырасады.

І. Барыс жалғаулы етістікті сөз тіркестері. 
Барыс септік жалғауы жатыс, табыс, шығыс және 
көмектес септік жалғауларына алмасып жұмса-
лады. Оны мына мысалдардан көруге болады.

Септіктер 
Жатыс Табыс Көмектес

 Айт намазы 
кезінде 
мешітке жұрт 
сыймай далаға 
оқыр еді 

(С. Мұқанов).

Ауылда 
жүргенде 
іші пысып 
қалағааңсаса, 
енді 
ауылғааңсады

(Ғ. Мұстафин).

Ал Вотинцевке 
келіп 
сәлемдесуден 
бұрын Бейми 
Ташкенттегі 
АҚШ консулы 
Тредуэлл 
мырзаға 
жолығып 
шыққан

(Ш. Мұртаза).

МбЕ→ МжЕ сөз тіркестері. 
Барыс, жатыс септіктері алмасып қолданыл-

ғанда мекендік, мезгілдік мағына береді. Өзде-
рінің мағынасына орай мекенді білдіретін сөз 
тек жатыс септік тұлғада меңгерілуге тиіс болып 
көрінгенімен, бірқатар етістіктер тілімізде барыс 
септік тұлғасында да тіркеседі: суда шомылды- 
суға шомылды, далада ойнады- далаға ойнады. 
Қазір тілімізде осылай айтыла береді. Дегенмен, 
әрбір сөз бен грамматикалық тұлғаның мәнін, 
қызметін саралап отыратын жазба тілде мұн-
дай параллельдерге талғаушылықпен қарау бар. 
Екеуі де пысықтауыштық қатынаста жұмсалса да, 
қазіргі әдеби нормада бағыныңқы сыңары барыс 
септік жалғауында келетін тіркестер басым орын 
алады. Махмуд Қашқари сөздігінде мынадай 
фактілер де ұшырасады: сөз барыс жалғауында 
қолданылса да, жатыс жалғауын қабылдаса да, 
оның синтаксистік құрылым құрамындағы қыз-
меті де мәні де өзгермейді: оғлан сувда чөмді- 
бала суға сүңгіді.Бұл құбылысты Е. Ағманов екі 
септіктің де бір күйде қалыптасу сыры сол меңге-
руші етістікте болу керек деп есептейді [Ағманов 
Е.,1992,16-б.].

Түрколог Н.К. Дмитриев «Грамматика баш-
кирского языка» атты еңбегінде барыс, жатыс 
септіктерінің ара жігінің ажырамағанын айтады. 
Оның пікірінше, «Кейбір түркі тілдерінде барыс 
септігі мен жатыс септіктерінің қызметі араласап 
келеді, яғни барыс септік жатыс септіктің орны-
на қолданылады және керісінше» [Дмитриев 
Н.К.,1948, 63-б.].Мысалы, Мен өйде бардым (я по-
шел домой) және Мен өйге қалдым (я остался в 
доме). Якут тілінде бұл екі сөйлем бір септікпен 
(барыс септік) беріледі: мен жиеғе бардым және 
мен жиеғе каллым.

Тілші ғалым Р.Досжан «ХІ-ХІІ ғасыр ескерт-

кіштерінің тіліндегі септіктердің алмасып қолда-
нылуы» атты мақаласында септіктердің алмасып 
жұмсалуын салыстырмалы түрде алғанда сирек 
құбылыс екенін айта келіп, олардың өзіндік се-
бептерін атап өтеді. Оның біріншісі, ежелгі дәуір-
лердегі септіктердің семантикалық жіктелуінің 
толық айқындалмауы болса, екіншіден, етістік-
тердің контекстегі қызметтерінің бүгінгіден бө-
лек өзіндік сипаттарында болуы деген тұжырым 
жасайды [Досжан Р.,2001,38-б.].

ІІ. Табыс жалғаулы етістікті сөз тіркестері.
МтЕ→ МбЕ сөз тіркестері. 

Табыс септік жалғауы өзі жалғанған сөздерді 
тек етістіктермен қиюластырып, қимыл әрекет-
тің тікелей бағытталған объектісін көрсетеді де, 
сөйлемде тура толықтауыш қызметін атқара-
ды. Мұндай жағдайда тура толықтауыш етістіктің 
жетегінде айтылып, өзі тіркескен сөзге мағына-
лық және тұлғалық жағынан да түгелдей тәуелді 
болады. Жалпы алғанда адамның еңбек процесі-
мен, іс-әрекетімен байланысты етістіктер сөздер-
дің табыс жалғауында тұруын қажет етеді, ал кісі-
нің көңіл-күйін, қозғалыс-әрекетін, қалпын білді-
ретін етістіктер, әдетте, сөздердің барыс, жатыс 
шығыс, көмектес септік жалғауларында келуін 
талап етеді. Табыс септіктегі сөзді меңгеріп тіркес 
құрайтын сабақты етістіктер: тазалады (бөлме-
ні), ашты (есікті).

Мысалы: Бұл Әбубәкірді еліктегені (Ғ. Мұста-
фин). Еліктеді сөзі сабақты етістік болғандықтан 
объектіні атайтын сөзді табыс септікте меңгереді. 
Дегенмен, өзімен мағыналас келетін етістіктердің 
ықпалымен (қызықтады,сүйсінді) еліктеді тура 
объектіні жанама объект ретінде (барыс сеп-
тікте- досына еліктеді) меңгеретіні бар: досын 
еліктеді- досына еліктеді. Сөйленістерде мұн-
дай фактілер көптеп кездеседі. Сөздердің тіркесу 
заңдылықтарына олардың басқа сөздермен се-
мантикалық, грамматикалық қатынастың әсерін 
профессор Р.С. Әмір ұрысты сөзінің табыс және 
барыс септігіндегі сөздерді (баланы ұрысты- ба-
лаға ұрысты) меңгеруін келтіреді [Әмір Р.С.,Әмі-
рова Ж.Р.,1998, 47-б.].

МтЕ→ МшЕ сөз тіркестері. 
Меңгеру амалы арқылы құрылған басқа етіс-

тікті сөз тіркестері сияқты тура объектілік қаты-
насқа түсетін сөздің табыс, шығыс септік фор-
маларында меңгеріліп келуін мына жағдайдан 
байқауға болады. Объект қамтылу мөлшері жа-
ғынан бейтарап аталса, ол сөз табыс септік фор-
масында тіркеседі. Мысалы: Үлкендердің қолын 
ұстады (Ғ.Мұстафин). Объект түгел қамтылмай, 
мөлшерлеп қамтылғанын атау қажет болғанда, 
бағыныңқы сөз шығыс септік тұлғасында мең-
геріледі. Мысалы: Қарасұңқар бір сәтке үнсіз 
қалып, тамағын жібіткісі келгендей қымыздан сі-
мірді (Ә.Әлімжанов). Көркем әдебиеттерде мұн-
дай тіркестердің ішінен МтЕ сөз тіркестерінің ба-
сым қолданылатынын байқадық.
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ІІІ. Жатыс жалғаулы сөз тіркестері. МжЕ→ 
МбЕ сөз тіркестері.

Бұл екі септік алмасып қолданылғанда ме-
кендік, мезгілдік мағына береді. Мысалы: Осы 
кездескеннен бастап, Абай Ерболды бес күндей 
жібермей, өз аулында қонақ етті (М.Әуезов) де-
ген сөйлемдегі аулында сөзін барыс септігіне қо-
йып айтуға болады: аулына қонақ етті. Бұл екі 
септіктің жалғаулары жарыса қолданылса да, көп 
ретте жатыс жалғауының жұмсалуы орын алады. 

МжЕ сөзтіркестері мен МбЕ сөз тіркестерінің 
алмасып жұмсалуы көне дәуір тілінде де болған. 
Бұл туралы Е. Ағманов «Қазақ тілінің тарихи син-
таксисі» атты зерттеу еңбегінде МжЕ және МбЕ 
сөз тіркестерінің байланысу тәсілінде өзгешелік 
болғанымен, мағыналық жағынан да, граммати-
калық қызмет тұрғысынан да бір- бірінен ешбір 
айырмашылығының жоқтығын және етістіктер-
дің септік жалғаулы сөздерді талғап меңгеруі 
сол кездің өзінде біртіндеп орныға бастағанын 
айтады. Ол барыс, жатыс септік жалғауындағы 
сөздерді қатар меңгере алатын етістіктер тобы-
на (V-VІІІ ғасырда) мына етістіктерді атайды: бол, 
адарыл (айырыл), тег (тию), қыл, йәт (жет), бэр, 
бар, көр т.б. [Ағманов Е.,1992,174-б.]. Жатыс сеп-
тік жалғауының барыс септік орнына қолданы-
луы кейінгі қыпшақ ескерткіштерінде де бар. Э. 
Наджип бұған мынадай мысалдар келтіреді: Оғ-
рының йолында бырақты«Ұрылар жолына тас-
тады», йүгүн йерде қойуп «Жүгін жерге қойып»[-
Наджип Э.Н., 1965, 45-б.].

МжЕ→ МкЕ сөз тіркестері. Жатыс септігі та-
биғатында мекенді, орынды білдіретіндіктен, 
мұндай септік жалғауы арқылы қалыптасқан сөз 
тіркестері, ең алдымен, көлемдік қатынасты біл-
діреді. МжЕ сөз тіркестерінің даму барысында 
мына ерекшеліктерді аңғаруға болады: етістік-
тердің ішінен жатыс жалғаулы сөздермен тірке-
суге бейім тұратын қалыпты білдіретін етістіктер 
(отыр, тұр, жүр, жатыр), олар Орхон-Енисей 
ескерткіштер тілінде қазіргі кезбен салыстырған-
да сирек қолданылады. 

Бірқатар етістіктер (сақтау, қалу, жұмыс іс-
теу, болу, көрсетілу, тәрбиелену) сөздердің жа-
тыс жалғауында тұруын белгілі дәрежеде қажет 
етеді.Мұндай етістіктермен тіркесетін жатыс жал-
ғаулы есімдер объектілік (толықтауыштық) және 
пысықтауыштық қатынастарда жұмсалады. 

Мысалы:Сол кезде жылағанда біздерді кім 
жұбатады(А.Мекебаев). Мына мысалдан бай-
қағандай МжЕсөз тіркестеріМбЕжәне МкЕсөз тір-
кестеріне синоним болып, етістіктермен тіркесе-
тін жатыс жалғаулы есімдер объектілік (толық-
тауыштық) және пысықтауыштық қатынастарда 
жұмсалады (МжЕ ⇨ МкЕ); (МжЕ ⇨ МбЕ).

Орхон-Енисей ескерткіштер тіліндегі жатыс 
жалғаулы сөз тіркестері өз міндетінен тыс шығыс 
жалғаулы сөз тіркестерінің де қызметін атқарған. 
Бұл туралы С.Е. Малов пен Н.К. Дмитриев VІІІ ға-
сырдағы Орхон ескерткіштерінде шығыс септік 

жалғауының болмағандығын, оның қасиетін жа-
тыс септік жалғауы атқарғандығын айтады [Ма-
лов С.Е.,1951,61-б].

Жатыс септіктің шығыс септік мәнінде қолда-
нылу фактісі кейінгі Алтын Орда ескерткіштерін-
де де байқалады[Наджип Э.Н.,1965, 45-б.]. Қазіргі 
қазақ тілінде жатыс септік тұлғасының мекендік 
мағынада шығыс қызметінде қолданылуы актив 
құбылыс емес. Дегенмен, кейде жатыс септік пен 
шығыс септіктің осындай семантикалық мәнде 
қолданылуы сирек болса да ұшырасады: көшеде 
тауып алды– көшеден тауып алды. 

Мұндай құбылыс мағыналық жағынан тек 
контексте айқындалған. Егер жатыс септік тұлға-
лы сөз тіркестері көлемдік, мезгілдік мағыналар-
да жұмсалса, онда олар өз міндетін атқарады да, 
қимыл әрекеттің басталар орнын, шығар жерін 
білдірсе шығыс жалғаулы сөз тіркестерінің қыз-
метін атқарған. 

ІV. Шығыс жалғаулы сөз тіркестері. МшЕ→ 
МбЕ сөз тіркестері.

1. Саурық батырдың келгенін айтып үлгерген 
сәтте, білтелі мылтықпен атылған оқ, Қаракісі 
батырдың кеудесінен тиді (Т. Алмабеков). Бұл 
сөйлемдегі кеудесінен тиді сөз тіркесінен ба-
ғыныңқы компоненті негізінен барыс тұлғасын 
(кеудесіне тиді) қабылдайтыны белгілі. Соған қа-
рамастан шығыс септігінің жалғауы арқылы бай-
ланысуы тіл икемділігінің, орамдылығының бір 
қырын танытса керек. Бұл тіркестердің айырма-
шылығы қолданылу ыңғайында көрінеді. Барыс 
септігі жұмсалатын вариант тек ауызекі сөйлеу 
тілінде ғана емес, жазба тілде де мол, әрі өнімді 
ұшырасады.

МшЕ→ МтЕ сөз тіркестері. 1. Үстіне қалың 
киім киген ақсақал біз құдайы қонақпыз, – деп 
табалдырықтан аттады (Т.Әсемқұлов) деген 
сөйлемдегі табалдырықтан аттады сөз тір-
кесінің бағыныңқы сыңарына табыс септік жал-
ғауын (табалдырықты аттады) жалғап айтуға 
болады. Бірақ олардың әрқайсысына тән нәзік 
мағыналар бар. Етістік оқиғаның, қимылдың тез, 
шапшаң болғандығын білдіргенде, өзімен қаты-
насқа түскен сөздің шығыс септігінде (табал-
дырықтан аттады) тұруын керек етеді. Егер 
ол етістік іс-әрекеттің созылыңқылығын немесе 
баяу болуын көрсетсе, оған қатысты тура объект 
табыс септігінде (табалдырықты аттады) тұ-
рады. 

Л.К. Граудина грамматикалық жүйенің тұ-
рақтылығы көптеген факторларға, соның ішінде 
элементтердің әсері мен өзара әрекетінің дәре-
жесіне байланысты екенін атап өтеді[Граудина 
Л.К.,1977,146-б.]. Осы пікірден ұғатынымыз белгі-
лі бір тілдік фактінің орнықты сипат алуына әсер 
ететін тілдік құбылыстарды, элементтердің өзара 
қарым-қатынасының деңгейін ажырата білуіміз 
керек. Бұл меңгеру амалымен жасалатын сөз тір-
кестеріне де қатысты.

Бір септік жалғауының орнына екінші септік 
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AN жалғауының қолданылу ерекшелігі қазақ тілін-
де ғана емес, басқа түркі тілдерінде де бұрын-
нан бар заңдылық. Куман тілінде (Х-ХVғ.) шығыс 
жалғауы ілік, табыс, көмектес,жатыссептіктер-
дің орнына жұмсалатын болған[Құрышжанов 
Ә.,1958, 80-б.]. Куман тілі мен қазіргі қазақ тілде-
рінің арасында шығыс септіктің мағыналары жө-
нінен айта қаларлықтай айырмашылықтар жоқ. 
Тек қазақ тіліндегі шығыс септік куман тілінде-
гідей ілік септіктің орнына қолданылмайды[Құ-
рышжанов Ә.,1958,81-б.].

Қазіргі қазақ тілінде шығыс септік жалғауы-
ның табыс септік орнына қолданылу фактісі көне 
түркі ескерткіштерінде де байқалады: Сувдан ке-
чүрді (МҚ) «Суды ішкізді». Отдан кечіріп сынады. 
(ҚҚ) «Отты кешіріп сынады». Тілші ғалым Е. Ағма-
нов өзінің зерттеуінде шығыс септік V-VІІІ ғасыр-
ларда (оған дейін де) үш түрлі формада берілген 
болу керек деген пікір айтады: жатыс жалғауы 
арқылы, 2) шығыс жалғауы арқылы, 3)атау түрін-
де[Ағманов Е., 1992, 178-б.]. Бұл жерде автордың 
айтайын деген ойы нөльдік форманы атау септі-
гінің шығыс септік қызметінде қолданылуы емес, 
шығыс септік жалғауының түсіріліп айтылуы бо-
лып табылады.

V. Көмектес жалғаулы етістікті сөз тіркес-
тері. МкЕ→ МбЕ сөз тіркестері.

Меңгеру жолымен құралған синонимдердің 
ішінде барыс және көмектес септік жалғаула-
рының алмасуы арқылы жасалған синонимдер 
көп кездеседі. Қимылдың мақсаттылығын біл-
дірсе, көмектес септік жалғауын керек етеді, ал 
қимыл, іс кездейсоқтықты танытса, барыс септік 
жалғауында тұрады. Мысалы:Жолға шығарының 
алдында Асқар Ақтұмадағы Дәмеш апайдікінде 
болып, Сапар ақсақалғакездесті (Ә.Әлімжанов). 
Сөйлемдегі ақсақалға кездестітіркесті ақсақал-
менкездесті деп алмастырып айтуға болады.

Септік жалғауларының алмасып жұмсалуына 
орыс тілінің ықпалы туралы профессор М. Сер-
ғалиевтің жоғарыда аталған еңбегінде[Серға-
лиев М. С., 1991]. 

сөз болады. Мұндай әсер барыс және көмек-
тес септіктегі сөздердің орын ауыстыра қолданы-
луында көзге түседі.

МкЕ→ МшЕ сөз тіркестері. Көп жағдайда 
тіркестің іс-қимылға құрал ретіндегі заттық қа-
тынасын білдіретін қызметі мен себептік мағы-
наны білдіру қасиеті басымырақ болғандықтан, 
оларды дәл ажыратып табуға қиындық келті-
реді. Мысалы: Адаммен мансап қасиет табады 
(М.Әуезов). Бұл сөйлемдегі адаммен табады тір-
кестің бағыныңқы сыңарын шығыс септігіне қо-
йып айтсақ, айтарлықтай өзгеріс байқалмайды, 
әрі қимыл әрекеттің себебін білдіреді: адамнан 
табады.Себептік мағына анық, басым көріне-
тін жағдайда МкЕтіркесМбЕжәнеМшЕтіркестерге 
қызметтес болып келеді.

ҚОРЫТЫНДЫ
Әдеби тілдің негізгі белгісі болып табылатын 

норма – тіл-тілдің қай-қайсысының да даму (қыз-
мет ету) кезеңдерінің баршасына тән құбылыс. 

Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркесте-
ріндегі варианттылықтың болуына тілдің дамуы 
мен сыртқы және тіл жүйесіндегі ішкі факторлар 
себеп болады.

Тілдің жекелеген бөлшек элементтерінің жұм-
салу заңдылығы бар. Ондайлар тілдің ішкі даму 
заңы бойынша жүйелілік қасиетке ие болып, тіл 
жұмсау дағдысы арқылы үйреншікті қалыпқа 
түседі. Әдеби тіл өзінің ілгері даму бағытында 
қазақ тілінің табиғатына тән заңдылықтарды бо-
йына сіңіріп, тілдің қазіргісі мен болашағы үшін 
тірек болатынын аңғарамыз.

Ауызекі сөйлеу тілінде септік жалғаулары-
ның алмасып жұмсалуы жиі ұшырайды. Тілде әр 
типті сөз тіркестер белгілі бір мағынаны білдіріп 
жеке дара не оқшау жұмсалмайды. Бұл құбылыс 
қолданысқа түскенде анық көрінеді. Олар көп 
жағдайда қызметі, білдіретін мағынасы жағынан 
бір-біріне жуықтасып, бір-біріне синонимдес 
болып келетін жайлары өте көп болады. Бұлай 
болуы септік жалғауларының сөйлем ішіндегі, 
сөз тіркестеріндегі қызметіне байланысты. Екінші 
жағынан басыңқы сөздің жұмсалу жағдайына да 
қатысты.

Сонымен, қазақ тіліндегі меңгеру амалымен 
құрылған етістіктісөз тіркестерінің жұмсалым 
ерекшеліктеріне байланысты мынадай жайлар-
ды байқауға болады:
¾ Барыс, шығыс, көмектес септіктер негіз-

гі басты мағынасы, қызметі жағынан жеке дара 
жұмсалады.
¾ Аталған септіктер себептік қатынасты білді-

руде синонимдес болып келеді. Тіркестердің си-
нонимдес болып келуінің өзі белгілі бір сөздерді 
жалғастыру тұсында ғана көрінуі мүмкін.
¾ Тіркестегі басыңқы сөздің жұмсалу реттілі-

гіне де қатысты.
¾ Септік жалғауларының бірінің орнына екін-

шісінің жұмсалуы септеулік шылаулардың тиісті 
орнында жұмсалмай, басқа септік жалғаулары-
ның орын алмастырып жұмсалуына жағдай жа-
сайды.
¾ Жазба тіліне ауызекі сөйлеу тілінің ықпалы 

ерекше. Сөйлеу тілінде мәтін ыңғайына қарай 
септіктер орын ауыстырылып және түсіріліп айту 
жиі ұшырасады.

Сөз тіркестері мен сөйлемдердің де құра-
луында, жеке стильге тән жұмсалуында жалпы-
ға ортақ қалып болады. Ол қалыптың сақталуы 
грамматикалық құрылыстың жетіліп жақсаруы-
на, тіл негіздерінің біршама орнықты, тұрақты 
болуына, олардың қасиеттерінің арта түсуіне ық-
пал етеді.
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