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ҒТАХР 16.01.011

С.С. Шокабаева
Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
(E-mail: shokabaeva@yandex.kz)
Қазіргі қазақ тіліндегі «ақ» сөзінің сөзжасамдық әлеуеті

Аңдатпа. Қазақ тілінде «ақ» сөзі көпмағыналы сөздердің қатарында қарастырылады.
Тілімізде бұл сөз заттық, сындық, сапалық мағыналарда қолданылатын көптеген сөздердің жасалуына негіз болған. Мақалада қазіргі қазақ тіліндегі «ақ» сөзінің сөзжасамдық әлеуеті сол сөзден
өрбіген сөзжасамдық ұяға талдау жасау негізінде анықталады. Тілдік деректер, яғни туынды сөздер
ғалым Б. Қасымның «Күрделі зат есімдер сөздігінен» және «Қазақ әдеби тілінің сөздігінен» жиналған. Сөзжасамдық ұяны зерттеген ғалымдардың еңбектеріне шолу жасалып, «ақ» сөзінен 211
туынды сөз жасалғаны анықталады. Сонымен қатар сөзжасамдық ұядағы туынды сөздің 15-і синтетикалық тәсіл арқылы, 21-і лексика-семантикалық тәсіл арқылы, 175-сі аналитикалық тәсіл арқылы
жасалғаны, 202 сөзжасамдық жұп, 174 сөзжасамдық тізбек, 3 сөзжасамдық тарам, 6 сөзжасамдық
саты бары дәлелденеді.
Түйін сөздер: ақ, сөзжасамдық ұя, құрылым, әлеует, сөзжасамның аналитикалық және синтетикалық, лексика-семантикалық тәсілдері.
DOI: https://doi.org/10.32523/2616-678X-2018-125-4-136-144

Кіріспе. Сөздің көп мағыналығы – негізінде сөздік қордағы сөздерге тән қасиет.
Тілімізде көп мағыналы сөздердің қатары көп, олар сөздік қорымыздың жаңа сөздермен
байып, толығып отыруына үлес қосады. Бұндай сөздердің полисемия деп те аталатыны
белгілі. Осындай семантикалық өрісі кең, көпмағыналы сөздердің бірі – ақ сөзі. Мақаламызда ақ сөзі сөзжасам бірліктерінің бірі – түбір сөздің туынды сөздер жасаудағы әлеуеті
тұрғысынан қарастырылады. М. Бұралқыұлының «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» ақ
сөзінің мынадай мағыналары берілген: «Ақ І сын. 1. Қардың түсі. Ақ қағаз. 2. Жазықсыз,
адал. Ақ, қарасын ажыратар. Ақ жарқын – көтеріңкі көңіл-күй. Өңі ақ жарқын. Ақ жүрек
– адал ниетті. Ақ жауын – бүркіп ұзақ жауатын жаңбыр. Ақ ІІ зат. Мал сүті, сүттен істелген тағамдар. Сауыны жоқ, аққа тапшы. Ақ сүт – ауыр міндет - ана еңбегін ақтау. Ақ болу
– сауын малдың ауруға ұшырап сүтінің тартылуы, бұзылуы. Ақ қас – түшкірген адамға
айтылатын тілеу. Ақ қылу – лағынет айтып баласынан безу. Баласын ақ қылды. Ақ ІІІ зат.
Көздің қарашығына түсетін ақ бүртік. Көзіне ақ түсіпті. Ақ көз – сауаты жоқ, надан. Ақ ІV
зат. Алла, құдай. Аққа сиын. Ақ тағала – Алла тағала. Ақ V зат. дем.шыл...» [1, 22 б.].
Сөздің көпмағыналылық қасиеті оның көптеген жұрнақтарды қабылдауына, басқа
сөздермен бірігіп, тіркесіп немесе өзге сөз табына ауысу арқылы жаңа туынды сөздер жасау қабілетін де күшейтуге мүмкіндік береді. Бұндай қабілет ақ түбірінің бойында да бар.
Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында сипаттау, жүйелеу, талдау, салыстыру, жинақтау, лингвостатистикалық талдау әдістері қолданылды.
Нәтижесі, талқылануы. Мақала 2018 жылдың 25 қазанында өткен қазақ тіл білімі
кафедрасының мәжілісінде талқыланды.
Міндеті. Мақалада мынадай міндеттер алға қойылды:
- қазақ тіліндегі ақ ұғымына шолу жасау;
- ақ түбірінің қатысуымен жасалған туынды сөздердің қатарын айқындау;
- ақ түбірінен өрбіген сөзжасамдық ұяға талдау жасау арқылы оның сөзжасамдық
әлеуетін анықтау.
Мақсаты. Қазақ тіл білімінде, оның ішінде сөзжасамда ерекше көңіл бөлініп,
тыңғылықты зерттеулерді қажет етіп жүрген мәселелердің бірі – түбір сөздердің сөзжасам136
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дық әлеуетінің бірден-бір көрсеткіші – сөзжасамдық ұя. Тілімізде түбірлердің сөзжасамдық
әлеуеті толық зерттелмеген. Сондықтан біз аталмыш мәселеге үлес қосу мақсатында мақаламызда бір түбірдің, яғни ақ сөзінің сөзжасамдық әлеуетін анықтауды мақсат еттік.
Тақырыптың талдануы мен нәтижесі. Бір түбірден өрбіген туынды сөздердің
жиынтығы сөзжасамдық ұя деп аталатыны белгілі. Сөзжасам процесі нәтижесінде жасалған
әр түрлі туынды сөздерді жүйелеп, бір ізге салатын тілдік бірліктердің бірі – сөзжасамдық
ұя. Сөзжасамдық ұя термині негізгі түбір сөз және туынды түбір сөздермен байланысты.
Тіліміздің сөздік қорының туынды түбір сөздердің кең орын алатынын сөзжасамдық ұялар дәлелдейді. Әр сөзжасамдық ұя бір негізгі түбір сөзден қанша туынды сөз жасалғанын дәлелдейді. Әр сөзжасамдық ұя бір негізгі түбір сөзден қанша туынды сөз жасалғанын
анық көрсетеді.
Қазақ тіл білімінде сөзжасамдық ұя мәселелерін арнайы зерттеу жұмыстары 1996
жылдан бастап жүргізіле бастады. О.Тоққожаеваның «Қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұялар сөздігі» екі кітапша болып 1996 жылы баспадан шықты [2]. Осы жылдардан бастап,
Т.Тоқтарованың, Н.Қоқышеваның, Б.Есімсейтовтың мақалалары шыға бастады. Бұл сөзжасамдық ұя мәселесіне ғылымдар тарапынан назар аударыла бастағанын көрсетеді.
Сөзжасамның теориялық бірліктері де қазіргі кезде өз алдына жеке зерттеу нысанына айналды. Мысалы, Н.Қоқышеваның кандидаттық диссертациясы сөзжасамдық ұялардың сатыларындағы туынды сөздерге (2001) [3], Б.Есімсейітовтың кандидаттық жұмысы
[4] сөзжасамдық тізбек мәселесіне (2002), К.Құрманәлиевтің докторлық диссертациясы
қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұя мәселесіне (2002) [5], Д.Қуандықованың ғылыми жұмысы
[6] етістікті сөзжасамдық ұяның семантикалық сипатына (2005) т.б. ғалымдардың еңбектері арналды. Кейінгі кезде сөз тіркестерінің туынды мағыналы сөз жасауға қатысы туралы
мәселеге арналған ғылыми еңбектер жарық көрді.
Н.Қоқышеваның «Қазіргі қазақ тіліндегі дене мүше атаулары негізіндегі сөзжасамдық ұялардың сөзжасамдық сатыларындағы туынды сөздер», (2001), Б.Есімсейітовтің
«Қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасамдық тізбектер (бір буынды қимыл-қозғалыс салт етістіктері негізіндегі сөзжасамдық ұялар тұрғысынан)» (2002) атты диссертациялары ұя мәселесіндегі алғашқы арнайы зерттеулер болатын. Ғалым К.Құрманәлиев орыс тіл білімінде
ұя мәселесінен 20 диссертация қорғалған деген тілдік деректі салыстырудан қазақ тілінде
сөзжасамдық ұя мәселесі әлі де зерттеуді қажет ететінін айтқан болатын. Н.Қоқышеваның
кандидаттық диссертациясы негізінен сөзжасамдық саты мәселесін зерттеуге арналған.
Сөзжасамдық саты ұяның бір өзекті мәселесі ретінде зерттелген.
Орыс тіл білімінде А.Н.Тихоновтың көлемді сөзжасамдық ұялар сөздігі бар. Қазір
қазақ тілінде сөзжасамдық ұялардың толық сөздігі жоқ. 90 жылдары жарыққа шыққан
О.Тоққожаеваның сөзжасамдық ұяларға арналған сөздігінде синтетикалық тәсіл ғана
қамтылған. Сондықтан мақаламызда қамтылған ғылыми мәліметтер мен тұжырым нәтижелері жоғары оқу орындарында оқытылатын «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы» пәнін
оқытуда дәріс, семинар сабақтарына қазақ тілінің сөзжасамдық ұялар сөздігін құрастыруда
қосымша материал ретінде пайдалануға өз үлесін қосады деп ойлаймыз.
Б.Сағындықұлы «ақ» сөзінің мағынасы алғашқыда етістік, кейін конверсиялық жолмен бірте-бірте сын есімге, кейін зат есімге айналған деп, ақ сөзінің жасалу жолын семантикалық сөзжасамға жатқызады [7].
А.Салқынбайдың «Қазақ тілі сөзжасамы» оқу құралында ақ сөзінің семантикалық
дамуы нәтижесінде пайда болған ақбурыл, ақпейіл, ақбақай, ақжарқын, ақжүрек, ақжелең,
ақкөбік, ақөлең, ақсауыт, ақсорпа, ақ шаш туынды атаулары берілген [8, 106].
Ғалым Б.Қасымның «Күрделі зат есімдер сөздігінен» [9] және «Қазақ әдеби тілінің
сөздігінен» [10] ақ түбірінің қатысуымен жасалған 211 туынды сөз жинақталды. Бұл ретте лексика-семантикалық тәсіл арқылы жасалған екіншілік мағынадағы туынды сөздер де
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есепке алынды. Ұя құрылымы өте күрделі, көлемді. Сөзжасамдық ұя құрылымына талдау
жасайтын болсақ, бұнда 15-і синтетикалық тәсіл арқылы, 21-і лексика-семантикалық тәсіл
арқылы, 175-сі аналитикалық тәсіл арқылы жасалған. 202 сөзжасамдық жұп, 174 сөзжасамдық тізбек, 3 сөзжасамдық тарам, 6 сөзжасамдық саты бар. Бірінші сатыда 180 туынды сөз,
екінші сатыда 12 туынды сөз, үшінші сатыда 3 туынды сөз, төртінші сатыда 3 туынды сөз,
бесінші сатыда 1, алтыншы сатыда 1 туынды сөз жасалған. Бұдан шығатын қорытынды:
ең көп туынды сөз бірінші және екінші сатыларда орналасқан, ал үшінші мен төртінші,
бесінші мен алтыншы сатыларда туынды сөздер саны тең болып келеді. Демек, түп негізден алыстаған сайын сатылардағы туынды сөздер саны да сирей бастағанын көреміз.
Сонымен қатар бұл сөзжасамдық ұяда аналитикалық тәсілдің сөзбірігім жолы арқылы жасалған туынды сөздер өте көп кездеседі.
Ақ түбірінен өрбіген сөзжасамдық ұя сызбасы төмендегідей:
Түбір
Ақ

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1-саты
ақта

2-саты
ақтау
ақтат

3-саты
ақтаушы
ақтатқыз

4-саты
ақтаушысыз,
ақтаушылық,
ақтатқыздыр.

5-саты
ақтатқыздырт

6-саты
ақтатқыздыртқыз

ақсыз					
ақ орда					
ағырақ					
(әп) пақ, аппақ					
ақшыл ақшылт ақшылтым			
ақауыз (ауру, жара) 					
ақайрауық (өсім.) 					
ақбайпақ І (өсім.), ақбайпақ ІІ (індет, ауру) 					
ақбайтал (күртік қар)					
ақбақай (өсім.) 					
ақбалық (балық) 					
ақбанды (көне.; белогвардейцы) 					
ақбас (1.түйе ауруы, 2.өсім.)
ақбасқурай (өсім.)
ақбасшалғын (өсім.)
ақбасшөп (өсім.)				
ақбаспалау (өсім.) 					
ақбаттауық (өсім.)					
ақбауыр (құс)					
ақберен (көне.; сауыт) 					
ақбидай (астық) 					
ақбикеш (ақталған тары) 					
ақбүйрек (өсім.) 					
ақбоз сын.
ақбозат (астр.)				
ақбөкен (аң) 					
ақбілек (өсім.) 					
ақбурыл					
ақгүл (өсім.) 					
ақдабы (мата) 					
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ақдәрі (өсім.)					
		
ақжайма (простыня) 					
		
ақжал (өсім.) 					
		
ақжалбыз (өсім.) 					
		
ақжарқын					
		
ақжаулық (1. әйелдің бас киімі; 2. әйел, зайып) 					
		
ақжапырақ (өсім.) 					
		
ақжелең (халық әуені) 					
		
ақжелек (өсім.) 					
		
ақжелкек (өсім.) 					
		
ақжелкен (өсім.) 					
		
ақжем І (өсім.), ақжем ІІ (1. қыран құсқа беретін ет;
					
2. су сорып, терінің үлбіреп қалуы; 3. тозған)
		
ақжол І (топырақ), ақжол ІІ (ырым, ұран), ақжолтай (жолы болғыш; удача)
		
ақжуа (өсім.)					
		
ақжусан (өсім.) 					
		
ақжұпар І (өсім.), ақжұпар ІІ (өсім.) 					
		
ақжүгері (өсім.) 					
		
ақжүзген (өсім.) 					
		
ақжүзім (өсім.) 					
		
ақжүрек (өсім.)					
		
ақизен (өсім.) 					
		
ақиық (қыран, құс) 					
		
ақкекіре (балық) 					
		
ақкелін (өсім.)					
		
ақкөбе (тар.; сауыт киім) 					
		
ақкөбелек (жәндік) 					
		
ақкөбең (өсім.; бидай)					
		
ақкөбік					
		
ақкөз (балық) 					
		
ақкіріш (тас)					
		
ақкіс (аң) 					
		
аққайнар (шарап)					
		
аққайран (балық) 					
		
аққайың (өсім.) 					
		
аққақпақ (өсім.)					
		
аққала (ойын) 					
		
аққалақ (аң) 					
		
аққанат (өсім.) 					
		
аққаңбақ (өсім.) 					
		
аққаптал І (балық, кит), аққаптал ІІ (жауырдан кейін шығатын ақ жүн),
		
аққаптал ІІІ (індет, ауру) 					
		
аққараған (өсім.) 					
		
аққарқара (құс)					
		
аққас (түшкіргенде айтылатын сөз) 					
		
аққасқа (миф.; айту) 					
		
аққатпа І (өсім.), аққатпа ІІ (қой ауруы) 					
		
аққияқ (өсім.) 					
		
аққой (өсім.) 					
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аққонақ (өсім.)					
аққоңырбас (өсім.) 					
аққорғасын (өсім.) 					
аққоян (аң) 					
Аққу І (астр.; шоқ жұлдыз), аққу ІІ (құс)
аққугүл (өсім.)
аққуоты (өсім.)				
аққурай (өсім.) 					
аққұйрық (құс) 					
аққұлақ І (аң), аққұлақ ІІ (аң және қой, ешкі ауруы), аққұлақ ІІІ (өсім.)
аққылтан (өсім.)					
аққылтық (өсім.) 					
аққұман (ыдыс)					
аққұр (құс) 					
аққұрт (ауру) 					
аққұс (у тас) 					
аққұтан (құс)					
аққылтақ (бидай) 					
аққырау (иней) 					
ақләйлек (құс)					
ақмай (мақта майы) 					
ақмамық (өсім.) 					
ақмарал (аң)					
ақмаржан (күріш) 					
ақмарқа (балық)					
ақмия (өсім.) 					
ақмұрт І (жерг.; сөктары), ақмұрт ІІ (жерг.; ұлтан) 				
ақнабат (қауын), ақнауат (үлкен сары қауын) 					
ақпейіл					
ақөлең (өсім.) 					
ақсақал (1.қария; 2. ел билеген рубасы) 					
ақсаңырауқұлақ (өсім.) 					
ақсарағат (көне) 					
ақсарбас (миф.; ырым) 					
ақсары І (жыртқыш құс), ақсары ІІ (өсім.) ақсарыгүл (өсім.)			
ақсарымсақ (өсім.) 					
ақсасыр (өсім.) 					
ақсауыт
					
ақсәуле (өсім.) 					
ақсексеуіл (өсім.) 					
ақселеу (өсім.) 					
ақсерек (ұлт.; ойын) 					
ақсерке (балық)					
ақсирақ (малдың жұтап қырылуы) 					
ақсора (бұта), ақсу (шай) 					
ақсорпа 					
ақсусар (аң) 					
ақсұңқар (экспр.; қыран құс) 					
ақсүйек І (ойын), ақсүйек ІІ (өсім.), ақсүйек ІІІ (тек, бекзада)			
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ақсүйрік (өсім.) 					
ақсүмбе (көне. мұнара) 					
ақсырттан (өсім.) 					
ақтабан (жұт) 					
ақтамақгүл (өсім.) 					
ақтамыр (өсім.) 					
ақтаңдақ (тері ауруы), ақтаңдақтар (саяси термин) 				

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ақтас І (түйме), ақтас ІІ (жерг.; әк) 					
ақтаспа І (өсім.), ақтаспа ІІ (құрт) 					
ақтаяқ І (көне.; хан мен патшаның атарман-шабарманы),
ақтаяқ ІІ (кәсіби, мұрап) 					
ақтерек (ағаш)					
ақтиін (терісі бағалы тышқан) 					
ақтоқал (өсім.) 					
ақтон (бидай қабығы) 					
ақтопалаң (індет) 					
ақторта (балық) 					
ақтұйғын (құс)					
ақтұмсық (құс) 					
ақтұнба 					
ақтұнжыр (құс, қаршыға) 					
ақтұт (жәндік)					
ақтүйебас (ойын)					
ақтүйнек (картоп) 					
ақтүлкі (аң) 					
ақтүтек (пурга) 					
ақтышқақ (ауру) 					
ақтышқан (аң) 					
ақтікен (өсім.) 					
ақтілеу (ізгі көңіл қалауы) 					
ақуыз 					
ақұнтақ (қызылша өсімдігінің ауруы) 					
ақұрық (қауын)					
ақүрпек І (балық), ақүрпек ІІ (өсім.) 					
ақшабақ (балық) 					
ақшагүл (өсім.) 					
ақшағала (құс)					
ақшайыр (өсім.) 					
Ақшақар (снегурочка) 					
ақшам (1. іңір; 2. намаз)
ақшамсоқыр (ауру)				
ақшаңқан (өсім.) 					
ақшатыр (өсім.) 					
ақшатау (өсім.) 					
ақ шаш					
ақшелек (мал ауруы) 					
ақшеңгел (өсім.) 					
ақшешек І (ауру), ақшешек ІІ (өсім.) 					
ақши (өсім.) 					
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ақшоқан (өсім.) 					
ақшолақ (тышқан) 					
ақшом (көне. керуен ақшомшы (көне. керуенші)				
ақшөп (өсім.) 					
ақшуақ (бұта) 					
ақшұнақ І (1. су өсім.; 2. боран), ақшұнақ ІІ (тышқан), 				

		
		
		
		

ақшытыр (өсім.) 					
ақшілік (өсім.)					
ақшірік (өсім. кеселі)					
ақамур 					
ақбұзаубас 					
ақсырғақ сын. (суық күзде тоңазыған жердің жүруге тайғанақ болуы)

Қорытынды. Қорытындылап айтқанда, сөзжасамдық ұя мәселесінің ғылымитеориялық негізіне жасалған шолудан қазақ тіл білімінде О.Тоққожаева, Т.Тоқтарова,
Н.Қоқышева, Б.Есімсейітов, Д.Қуандықованың еңбектерінде зерттелгені анықталды. «Ақ»
түбірінің қатысуымен жасалған туынды сөздердің қатары айқындалып, сөзжасамдық ұяға
талдау жасау арқылы оның сөзжасамдық әлеуеті қарастырылды. «Ақ» сөзінен өрбіген сөзжасамдық ұяға жасалған талдау нәтижесі оның сөзжасамдық әлеуетінің мол екенін көрсетті.
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С.С. Шокабаева

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Словообразовательный потенциал слова «ақ» в современном казахском языке
Аннотация. В казахском языке слово «ақ» относится к словам, которые имеют много значений. В нашем языке это слово является основой для многих производных слов, используемых как
существительные, прилагательные и качественные значения. В статье с помощью анализа словооброзвательного гнезда определяется словообрзовательный потенциал слова «ақ» в современном казахском языке. Лингвистические данные и производные слова, собраны из словарей ученого Б. Касыма «Күрделі зат есімдер сөздігі» и «Қазақ әдеби тілінің сөздігі». Рассматриваются труды ученых,
исследовавших словообразовательное гнездо, так же выявляется 211 производных, образованных
от слова «ақ». Кроме того, доказывается, что 15 производных слов образованы синтетическим, 21
лексико-семантическим, 175 аналитическим способом словообразования, 202 словообразовательных пар, 174 словообразовательных цепочек, 3 словообразовательных парадигм и 6 словообразовательных лестниц.
Ключевые слова: «ақ», словообразовательное гнездо, структура, потенциал, аналитический и синтетический, лексико-семантические способы словообразования.

S.S. Shokabayeva

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Word-Building Potential of the Word “Ақ” in the Modern Kazakh Language
Abstract. In the Kazakh language, the word «aқ» belongs to words that have a lot of meanings.
In our language, this word is the basis for many derived words used as nouns, adjectives and qualitative
meanings. In the article, the word-building potential of the word «ақ» in the modern Kazakh language
is determined using the analysis of the derirational faruly. The linguistic data and derived words are
collected from the dictionaries of the scientist B. Kasim «Kördelі Zat Esіmder Sөzdіgі» («Complex Nouns
Dictionary») and «Kazak Adebi Tіlіnіn Sozdіgі» («Dictionary of the Kazakh Literary Language»). The
article discusses the works of scientists who have studied the, as well as revealed 211 derivatives formed
from the word «aқ». In addition, it is proved that 15 derived words are formed by synthetic, 21 by lexicosemantic, 175 by analytical methods of word-formation, 202 word-formation pairs, 174 word-formation
chains, 3 word-formation paradigms and 6 word-formation ladders.
Keywords: «Ақ», derivational familg, structure, potential, analytical and synthetic, lexico-semantic
methods of word formation.
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