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Түйін: Мақалада орта ғасыр жазба ескерткіштеріндегі есім сөздердің жасалу жолдары, олардың 

зерттелуі туралы мәлімет келтірілген. Көне тiлдерде де, қазiргi түркi тiлдерiнде де зат есiмдер 
лексикалық, морфологиялық, синтаксистiк тәсiлдер арқылы жасала бередi. Біз осылардың ішіндегі 

морфологиялық тәсіл арқылы жасалуына баса назар аударамыз. Орта ғасырдағы барлық жазба 

ескерткіштердің тіліндегі зат есімдердің морфологиялық тәсіл арқылы жасалуына тоқталып, 

мысалдар келтірдік. Зат есiм тудыратын жұрнақтардың кейбiреуi өздерi тiркескен сөздердiң 
лексикалық мағыналарына семантикалық реңк қана үстейдi. Ескерткiштегi есiм сөздердiң барлығы 

бiрдей түбiр сөз бола бермейдi, туынды болып та келедi. Олар жұрнақ арқылы бiр – бiрiнен я басқа 

сөз таптарынан жасалады. Ең алдымен, есiм сөздердiң синтетикалық және аналитикалық сөз 
формалары арқылы жасалуына көңiл бөлдік. 

Кілттік сөздер: зат есім, жазба ескерткіштер, морфология, түркі тілдері, сөзжасам. 

 

Кіріспе: Өзге сөз таптарынан қажеттi жұрнақтардың жалғануы арқылы пайда болған 

сөздер. Бұлардың барлығы да дерлiк морфологиялық жолмен жасалған зат есiмдер. Зат 

есiм тудыратын жұрнақтардың кейбiреуi өздерi тiркескен сөздердiң лексикалық 

мағыналарына семантикалық реңк қана үстейдi. ХIII-ХIV ғасыр жазба ескерткiштерiнде 

зат есiмдер мынадай жұрнақтар арқылы жасалады. Олар: -мақ, -мек, -чық, -үк, -үт, -ақ, -

үм, -ым, -уш, -чi, -ған, -мач, -рек, -iш, -аш, -ерү, -сун. Осы аталған жұрнақтарға мысалдар 

келтiрейiк. 

-мақ етістіктің түбіріне қосылып, есім жасайтын  құранды әрі өнімді жұрнақ: тізбек, 

батпақ, шақпақ сөздері – етістікке –бек, -пақ құранды жұрнақ қосылу арқылы жасалған 

есім сөздер.  

-мақ қосылу арқылы жасалған сөздер құрал – аспап атын білдіреді:  

-мақ қосылу арқылы жасалған сөздер киім атауларын,  не белгілі бір заттың тобын, 

жиынтығын білдіреді:  

Ауқат тағам аттарын білдіреді: 

«-мақ, -мәк встречается, как пережиточный аффикс, в изолированных словах 

различного значения» [1, 150] 

Тутылмақ – тұтылу (айдың, күннiңтұтылуы), көкремек – күркiреу (күннiң күркiреуi), 

есмес – күн (желсоқпай тұрған уақыт, желеспейтiн кез), тамчық – тамшы (майдатамшы), 

үйүк – үйiк, төбе (үйiндiжер, төбешiк),  айры – айрық (таудың айрығы), йебүлдiрек – 

жапырақ (ағаштың жапырағы), кечүт – суданкешiп өтетiн жер (жаяуөткел), қышқач -  

шаян, сувлачан – суалшаң, йалдрымжәнесырча - әйнек, шыны (жарқ – жұрқететiн, 

жарқырап тұратын нәрсе, зат), бол(л)уқ – бөлу, бар болу, жетiсу, жетiлу, баю, байлықтың 

мол болуы, молшылық, бузмақ – талау (талан – таржға салу, талапалу). 

-лық бiз зерттеп отырған жазба жәдiгерлерде ең жиiқолданылатын өнiмдiжұрнақ. 

“Хұсраууа Шырын” мен “Нахджәл-Фарадис” тiлiнде 8 түрлiфонетикалық варианты бар: -

лық, -лик, -луқ, -лүк, -лығ, -лиг, -луғ, -лүг; “Мухаббат - наме” тiлiнде тек –лық, -лик, -лук 

варианттары бар. Ескерткiштерде – лық көбiне сын есiм  және зат есiм тудыруға белсендi. 

Сонымен қатар көп мағыналы болып келедi. 

1.Зат есiм жасай отырып абстракт ұғымдар бередi.  Бұл сөздердiшағын мағыналық 

топтарға бөлуге болады. 

а) сын есiм негiзден зат есiм тудырып сапа мен жағдайды бiлдiредi. Иаманлық 

(жамандық): йаманлық қылған ергәе гүликқыл – жамандық қылған адамға жақсылық қыл 

/Г.326/.  
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Есенлiк (есендiк). Сөз түбiрi қыпшақ жазбаларында кездеседi: тас – есен (здоровый, 

благополучный).  

Ашлық (астық). Зайончковский: зерновой хлеб, зерно. Шығыстүркi тiлдерiнде: 

ашлығ, ашлық (зерно, злаки), ашла (есть, кушать), ашлақ (кушанья, яства), ашлық 

(обеспеченный едой, пищей; имеющий в качестве пищи что - либо), аша (есть, кушать) 2, 

62. Түркi тiлдерiнде танымал белгiлi сөз. 

Ачлық (аштық): Өкүшйнгә рминачлық бирлә алмәк – аштықтан өлу өте қиын 

/ХШ,84 б.16/. 

б) адамның мiнезiн, әрекетiн, қалпын бiлдiретiн сөздерден жасалған абстракт 

мағынадағы зат есiмдер  тудырады: 

Кишилик (адамгершiлiк): йа рөл түрмәк кишили кермәз – Досты өлтiру – адамдыққа 

жатпайды /ХШ, 195 , 17/. 

Фузуллуқ (арсыздық): фузуллуқ қылма өз орнуңда тур тек – арсыздық қылма өз 

орныңда тұр /ХШ, 218/. 

Ұлұглұқiрiлiк: Мәгар кiчiлiкнiұныттың кiм, ұлұглұқ естiрсiн – Кiшiлiктiұмытқан 

адамнан iрiлiк көрерсiң /Г,273 б.,7/. 

в) жан – жануарлардың атауларына жалғанып абстракты ұғымды зат есiмдер 

жасайды. 

Бөрилик (бөрiлiк, бөрiге ұқсас): Бөрилик қой, чабан қыл ишиңни – Бөрiлiктi қой, 

шопанға ұқсап iс қыл /ХШ, 168 ,19/. 

Тилкүлүк (қулық, айлакерлiк): Арслан тилкүлүк қылса йәрашмаз – Арыстанға қулық 

жараспаз /ХШ, 167 б. 12/. 

г) ескерткiштерде сын есiмге жалғанып, абстрак мағынадағы зат есiмдер жасайды: 

Түгәллик (түгелдiк, бүтiндiк): Түгәллик йәхшы – бүтiндiк жақсы /ХШ, 16 б. 20/. 

2. Атақ, дәреженi бiлдiретiн сөздерден адамның әлеуметтiк жағдайын, кәсiптi, 

қызметтi бiлдiретiн зат есiмдер жасайды: 

Беклик (бек қызметi): Арзу билән беклик ғасил болмас – Тек қана үмiтпен  бек бола 

алмайсың /Г, 190/.  

Қуллық (құлдық, қызмет көрсету): бу ол му, йа дәгүл му билсә болмаз, ики әрклиггә 

қуллық қылса болмаз – Бұл сол ма, әлде ол емес пе бiлiп болмас, екi үкiметке бiр уақытта 

құлдық қылып болмас /ХШ,49 б. 3/. 

Ханлық (хандық, патшалық): Бу күн ханлық бозынға кәртү хан сән – Бүгiн хандыққа 

лайық хан сен /ХШ,114, 14/.  

3. Әр түрлi мақсатқа арналған заттар мен нәрселердiң атын бiлдiредi: 

Ашлық (нан, бидай, дән): Йер уруқ алмайынча бермәз ашлық – Жер ұрық алмай, 

бидай бермес /ХШ,204/. 

Түңлүк (түндiк): Соңы айдың тег оң түңлүкдан енгай – Соңынан сәулеге ұқсап 

түндiктен енедi /ХШ, 86/. 

4. Өлшем, бiрлiктi бiлдiретiн сөздер –лық жұрнағымен жасалғанымен өте сирек: 

Бирлик (бiрлiк): Анық бирликангә берүр тануқлуқ – Оның бiрлiгiне куә болады 

/ХШ,5 б. 16/. 

5. Шыққан орынды, мекен – жайды бiлдiредi: “Гулистан бит - турки” дастаны мен 

«Хүсрау уа Шырын» жазба ескерткіштерінде ғана бiрер дерек бар: 

Кавунлық (қауындық, қауын егiлген бақша): Гәр йесе қази алип бартил сәндән беш 

хийар он қавунлық ғасил етәргә қыл йарар – Егер қазы сенен пара үшiн бес қияр алса, 

онда саған он қауындық бақшаны тиесiлi етедi /Г, 16 а 3/. 

Уштмақлық (жұмақ тұрғыны): Тәмұғлық қыл мени йа ғәм уштмахлық – Менi не 

тамұқтың не жұмақтың тұрғыны қыл /ХШ, 17 б 16/. 

Еллик (бiр елге тәуелдi): Не еллик болурсиз – Қай елденсiз? (ХШ, 52 а 3). 

Ә.Керiмовтiң көрсетуiнше “ХШ” дастанында -лық жұрнағынан жасалған 245 туынды 

сөз, “Г” дастанында 55, “Мн” дастанында 6 туынды сөз бар екен 3,160.  

Қазiргi түркi тiлдерiнде –лық / -лығ тұлғасы ең өнiмдi жұрнақтардың бiрi. Сөз 



тудырушы қосымшалардың көпшiлiгi бiрнеше мағынаны бiлдiретiн белгiлi бiр сөз табына 

телу арқылы олардың мәнiн ашу қиын. Қазақ тiлiнде –лық / -лiк жұрнақтары бiрнеше 

мағына бередi. 

Аталмыш қосымшалардың сөзжасамдық алғашқы мағынасы қатыстық мән болып, 

кейiн заттық ұғым қалыптасқан. Мысалы, беклик / қызмет – беклик / бек, жастық шақ – 

жастық. 

-лық сөзжасам жұрнағы туралы түркiтануда әр түрлi пiкiрлер бар. Н.К.Дмитриев 

былай деп жазған: “При всем многообразий функций, природа аффикса является идея 

концентраций или обьединения чего - либо; сперва конкретных предметов, а потом и 

абстрактных” 4,171.  

В.А.Серебренников пен Н.З.Гаджиева осы тұжырымға сүйене отырып, -лық, -лиг 

бұрын көптiк жинақтау мағынасын берген күрделi аффикс болғандейдi5,302.  

Ежелгiтүркi, орта түркiжазба мұрағаттарының көбiнде кездесетiн –сыз тұлғасы 

заттық ұғымды сөздерден болымсыздық мән туғызатын өнiмдiжұрнақ. Қазiргiтүркi 

тiлдерiнде де жиiқолданылады. Қазақ тiлiнде де екiтұлғада –сыз, -сiз варианттарында 

ұшырасады. 

М.Томановтың көрсетулерiнде – сыз өзiнiң тегiжағынан -сар аффиксiмен ұялас. 

 Зат есім мен етістіктен зат есім тудыратын өнімді жұрнақтар. Әдеби тілімізде 

морфологиялық тәсілмен сөз тудыруда көп қолданылатын өнімді, актив жұрнақтардың бірі 

-  -шы, -ші. Тарихи қалыптасу жағынан А.Г.Гулямов: «... аффикс –чи первоначально имел 

форму –ч, потом к нему присоединился формант –и получилась расширенная форма 

указанного аффикса, в дальнейшем аффикс расширенная форма указанного аффикса, в 

дальнейшем аффикс –чи начал присоединяться и к другим словам» [6, 15], - деп қарайды. 

Мүмкін –шы морфемасының этимологиясы солай болғанымен, қазіргі қазақ тілінде 

күрделі емес, жалаң жұрнақ.  

Адамның әр түрлі еңбегіне, мамандығына, саяси бағытына тағы басқа ерекшелігіне 

байланысты жалпы дерексіз мағыналы, жалпы заттық мағыналы, нақтылы мағыналы зат 

есімдер жасалуына негіз болатын –шы мынадай тұлғалы сөздерге қосылып, негізгі түбірлі 

(әнші, сыншы), туынды түбірлі (егінші, сауыншы), біріккен түбірлі (қолбасшы, 

шекарашы), қысқарған түбірлі (колхозшы) зат есім жасайды. 

-чы, -чи, -чi жұрнағы аталған ескерткiштердiң барлығында да осы фонетикалық 

варианттарда кездеседi. Зат есiм туғызатын бұл жұрнақ мынадай мағыналар бередi.  

1. Есiмдерге тiркесiп келiп, кәсiптi, мамандықты бiлдiредi. 

Егинчи (егiншi): Егинчиләр келип шикайт қылдылар – Егiншiлер келiп арыз айтты 

/Г, 91 б9/. Егiнчi үйлерi йағылды отқа – Егiншi үйлерi жағылды отқа /Г,2/. 

Елчi (елшi): Беш башлы елчi келiйiр – Бес басты елшi келедi /КК,16/. 

Қарақчы (қарақшы): Қарақчыдан не қорқсун йоқсул ай йар – Қарақшыдан не 

қорықсын кедей, әй жар /ХШ,219/. 

Авчы (аңшы): Менiң Қам авчы йүгрук iтларiм бар – Менiң де аңшы жүйрiк иттерiм 

бар /ХШ,15/,  

Битигчи (хатшы, көшiрмешi): Оқуды хас битигчисин қатынға – ол өзiнiң жеке 

хатшысын шақырды /ХШ, 141б6/. 

“ХШ” және “Г” ескерткiштерiнде етiстiк негiзiнен туындаған кейбiр сөздер де 

мамандықты бiлдiредi. 

Күзәтчи (күзетшi): Йәнә тапса күзәтчисиз ачуқ дүр – күзетшiсiз қалған қымбат тасты 

тапса / Г,62б10/. 

Отачы (дәрiгер): Отачы нечә ким билсә тамардын – тамыр ұстап ауруды бiлетiн 

дәрiгер /ХШ,63б11/. 

2. Есiмдерге жалғанып адамның қасиетiн, жақсы не жаман сапасын бiлдiредi. 

Күрәшчи (балуан): бир күрәшчи пәғләван алтмыш түрли күрәш илмин билүр ерди – 

Бiр балуан алпыс түрлi күрес тәсiлiн бiлетiн / Г, 74 б 4/. 

Йалғанчы (өтiрiкшi): Йалғанчы душман көр болсун - Өтiрiкшi жау соқыр болсын / 



ХШ, 178 а 5/. 

3. Субьектiнi бiлдiрiп зат есiм туғызады:  

Әпчи (әйел): Бұл сөздiң түбiрi “еп” – үй. Қазiргi хақас тiлiнде епчi әйел мағынасын 

бередi. 

Бұл сөзжасам жұрнақтарының ерте дәуiрден бiрден-бiр мағынадағы субьектiнi 

бiлдiредi. Оның шығу тегi туралы әр түрлi жорамал бар. Г.Рамстедт мұнымен қытай, корей 

тiлiнiң чиа – кiсi, ер кiсi деген сөздерiнен шыққан деп көрсетедi 7,209. 

-даш, -дәш “ХШ” және “Г” ескерткiштерiнде кездеседi. Зат есiмдерге жалғанып 

туыстық, жолдастық қатынасты бiлдiретiн атауларды туғызады. 

Йолдаш (жолдас,серiк): Мен дағы анларға йолдаш болмақ тиләдим – Менiң оларға 

жолдас болғым келдi /Г, 151 а 3/. 

Қарындаш (туған – туысқан адамдар). Тас – қарындаш (брат, собрат, единоутробные 

братья и сестры); ата қарындашы (дядя по линии отца); қайын қарындашлар (родители и 

родственники жены и их потомство); қыз қарындаш (сестра); КК,МҚ. ДТС – қарундаш // 

қарындаш (брат единоутробный).  

Көңiлдаш (дос, көңiлдес): Көңiлдаш мән йәнә залым ерүр йар – Мен шын доспын, ал 

менiң досым залым /ХШ, 115 в 10/. 

Евдаш (әйел): Йақшы ер евдәши йаман болса, жәвр ичиндә ерин ғәмишә қыйнар – 

Жақсы адамның әйелi жаман болса, ол үнемi ерiн азаптар /Г,134 а 6/. 

-даш жұрнағы туралы түркiтануда әр түрлi пiкiрлер бар. Н.Остраумов бұл 

жұрнақтарды жатыс септiгiнiң жалғауы -да және ортақтық мағынаны бiлдiретiн -ш 

жұрнағының қосындысынан жасалған дейдi 8,9. Ал белгiлi қазақ ғалымы К.Аханов бұл 

тұлғаны “морфологиялық жылысу процесi мен сiңiсу процесiнiң қатысуы нәтижесiнде 

жасалған құранды жұрнақ” деп есептейдi 9,19. Түркiтануда жұрнақтар дербес сөздердiң 

күңгiрттенуi арқылы жасалған деген тұжырым бар. О бастағы дербес сөз  кейiн 

көмескiлене келе жұрнаққа айналып, түбiрге жалғанарда жайдан жай тiркесе бермейдi. 

Тiлдiң белгiлi бiр iшкi заңдылығына сүйенедi. 

Қорытынды 

Қорыта келе, орта ғасыр жазба ескерткіштер тілінде кездесетін есім сөздердің 

морфологиялық тәсіл арқылы жасалуын бірнеше ескерткіш тілімен салыстыра зерттеп, 

мысалдар келтірілді. Жазба ескерткіштер тілі мен қазіргі түркі тілдес халықтардың 

тіліндегі есім сөздердің жасалуына да баса назар аудардық. Олардың бірімен-бірінің 

ұқсастығы мен айырмашылықтарына мысал келтіріп, қарастырдық. 
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Аннотация: В статье приводятся сведения о способах создания именных слов в письменных 

памятниках средневековья, их исследовании. Существующие, как в древнем, так и в современном 

тюркском языке, формируются лексическими, морфологическими, синтаксическими способами. 
Особое внимание мы уделяем морфологическому подходу к их составлению. Мы приводили 

примеры, когда существующие в языке всех письменных памятников средневековья образовались 



морфологическим способом. Некоторые из суффиксов, которые образовывают существительное, 

на лексическое значение слов с которыми они сочетаются, добавляют им только семантический 
оттенок. Все именные слова в памятнике не являются однокоренными словами, они бывают и 

производными. Они образовываются через суффиксы друг от друга или от других части речи. 

Прежде всего, мы обращали внимание на то, что существительные формируются с помощью 
синтетических и аналитических форм слов. 

Ключевые слова: существительное, письменные памятники, морфология, тюркские языки, 

словообразование. 

Abstract: The article provides information about the methods of creating nominal words in written 
monuments of the middle ages, their research. Existing in both ancient and modern Turkic languages are 

formed in lexical, morphological, and syntactic ways. We pay special attention to the morphological 

approach to their composition. We have given examples when all written monuments of the middle ages 
that exist in the language were formed in a morphological way. Some of the suffixes that form a noun add 

only a semantic tinge to the lexical meaning of the words they are combined with. All nominal words in 

the monument are not single-root words, they can also be derived. They are formed through suffixes from 

each other or from other parts of speech. First of all, we paid attention to the fact that nouns are formed 
using synthetic and analytical forms of words. 

Keywords: noun, written monuments, morphology, Turkic languages, word formation. 
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