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ТУЫНДЫ ТОПОНИМДЕРДІҢ НӨЛДІК  
ЖҰРНАҚ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛУЫ 
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Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет,  Қазақстан, Алматы, 
 

Тірек сөздер:  қазақ тілі, топоним, нөлдік жұрнақ, нөлдік морфема, нөлдік форма, сөзжасам, 
сөзжасамдық мағына тəсілі, лексика-семантикалық тəсіл. 

Тұжырым: Мақалада  қазақ тіліндегі нөлдік морфеманың топонимдер жасауға белсене қатысатыны 
туралы айтылады.  Нөлдік морфема сөзжасамдық мағына тəсілінің тілдік бірлігі ретінде жер-су аттарының 
жасалуына қатысатындығы тілдік деректермен дəлелденеді. 

 
Қазақ тіл білімінде нөлдік жұрнақ - ø, нөлдікморфема -  ø, нөлдікформа - ø мəселесі арнайы 

зерттелген. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне ол жат құбылыс емес. Ол – тілде бар құбылыс.  Нөлдік 
тұлға танылғанға дейін ол «транспозиция», «субстантивизация», «адъективация», 
«прономинализация», «конверсия», «адвербализация», көбінесе лексика-семантикалық тəсіл деп 
аталып келді. 

Нөлдік жұрнақ арқылы жасалған туынды топонимдер туралы айтпас бұрын, ең алдымен 
сөзжасамдық нөлдік жұрнақ туралы мəлмет бере кетейік. Сөзжасамдық нөлдік жұрнақ деп -  
туынды сөзді дыбыстық құрамсыз жасайтын тілдік бірлік аталады.  Мысалы, ақ (түс), ақ (сүт); 
қорған (зат есім), қорған (етістік);  буын (дене мүшесі – зат есім), буын (лингвистикалық термин – 
зат есім), буын (етістік); Өсек (өзен атауы – зат есім), өсек (зат есім – жалған ақпарат). 

Бұл сөздер қазақ тілінде лексика-семантикалық тəсіл арқылы жасалатын туынды сөздерге 
жатқызылып жүр. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне арналған 2014 жылы шыққан оқулықта, 
авторлары  - Н.Оралбай, К.Құрманəлиев, Ж.Балтабаева «Қазақ тілі сөзжасамы» оқулығында оны 
сөзжасамдық мағына тəсілі терминімен берген. «Бұл сөзжасамдық тəсіл де ғылымда танылған, тек 
ол - түрлі тілдерде түрліше аталып жүрген сөзжасамдық тəсілдердің бірі. Сөзжасамдық мағына 
тəсілі деп - тілде қолданыста  бар сөздердің ешбір сөзжасамдық  бірліктің  көмегінсіз-ақ  басқа  
мағынаға ие болып, екі я үш сөздің қызметін атқаруы аталады. Мысалы, өткір сөз (өткір пышақ), 
қызыл тіл (қызыл көйлек), орақ тіл (орақ – зат), қосу əдісі (қосу –етістік), буын – термин (буын – 
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сустав), алу – термин (алу – етістік), суық хабар (суық күн), ыстық дем (ыстық күн), туысқан адам 
(туысқан – етістік), жыртыс - зат есім (жыртыс – етістік), ақ (ақ түс), асу – зат есім (асу – етістік) 
т.б.» деген пікір бар [1,64]. 

Қазақ тіл білімінде жаңа сөздің еш қосымшасыз жасалуын ғалымдар түрлі терминдермен атап 
келді. Мысалы, С.Исаев лексикалық, конверсиялық тəсіл, А.Ысқақов морфологиялық-синтаксистік, 
яғни синтаксистік-морфологиялық тəсіл,   Қ. Есенов лексико-семантикалық тəсіл,  А.Омарова 
нөлдік жұрнақ тəсілі деп атаған.   

«Қазақ тілі сөзжасамы» оқулығында:«Сөзжасамдық тəсілдің бұл түрінің терминін орнықтыру 
мақсаты көзделіп, тəсілдің негізгі мəселесі ешбір тілдік бірліксіз жаңа мағынасының жасалуы 
болғандықтан, бұл сөзжасамдық тəсіл мағына тəсілі аталды» делінген [1,37].  

Сонымен қатар мағына тəсілінің ішкі ерекшелігі бар. Сөздің жаңа мағынаға  ауысуына 
байланысты басқа сөз табына көшуі жəне  сөз жаңа мағынаға ауысса да, сөз табын өзгертпей, өз сөз 
табының құрамында қалуы. 

Əр сөзжасамдық тəсілді жасаушы тілдік бірлік болады. Сөзжасамдық мағына тəсілін жасаушы 
тілдік бірлік – нөлдік жұрнақ. Себебі, мағына тəсілі арқылы сөздің жаңа мағынаға көшуіне 
байланысты сөз бір сөз табынан екінші сөз табына ауысады, оны ғылымда конверсия деп атайды.  

Сөзжасамдық мағына тəсілінің тілдік бірлігі нөлдік жұрнақ қазақ тілінің сөзжасам  жүйесінен 
белгілі орын алады. Ол өте ерте заманнан бері тілде қызмет атқарып келеді. Сөзжасамдық нөлдік 
жұрнақ арқылы жасалған туынды  сөздер  түрлі сөз таптарының сөзжасамынан орын алып, оларды 
жаңа сөздермен толығуына қызмет етіп келеді. Олар: зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, 
үстеу, одағайда кездеседі.  

«Сөзжасамдық нөлдік жұрнақ деп – сыртқы дыбыстық құрамы жоқ, бірақ мағына 
жасайтын тілдік бірлік» аталады [2, 6]. 

Нөлдік жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздердің  өзіне тəн белгілері болады: 1) нөлдік 
жұрнақтың дыбыстық құрамнан тұратын дыбыстық бейнесі жоқ; 2) мағынасы бар; 3) туынды 
сөздерге қатысты заңдылықтың бірі – уəждеме сөз бен одан жасалған туынды сөздің мағыналық 
байланысы; 4) омонимдік қасиеті; 5) нөлдік жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздің басқа сөз 
табына көшуі, көшпесе басқа мағыналық топқа ауысуы; 6) нөлдік жұрнақпен жасалған туынды 
сөздің түрлену жүйесі, грамматикалық сипаты; 7) тілдегі қосымшалы сөзжасам типтерімен 
жасалған туынды сөздердің қатарына қосылып, түбірлес туынды сөздер тобын толықтыруы; 8) 
сөзжасамды уəждеме сөз бен уəждемелі сөз салыстырылып, уəждемелі яғни туынды сөздің 
құрамы, мағынасы жағынан уəждеме сөзден күрделі екені оның бір белгісі ретінде танылған. 

Міне, осы аталған тілдегі сөзжасамдық құбылыс, яғни мағына тəсілі арқылы жаңа сөздің 
жасалуы жер-су аттарының жасалуында да қызмет атқарады. Біз оны  - топонимжасамдық 
мағына тəсілі деп атадық.  Тілімізге туынды сөздерді қосатын негізгі тəсілдердің бірі саналатын – 
сөзжасамдық мағына тəсілі жер-су аттарын жасауда да белсенді қызмет атқарады. 

Топонимдердің мағына тəсілі арқылы жасалуында жоғарыда аталған сөздің жаңа мағынаға 
көшуіне байланысты сөз бір сөз табынан екінші сөз табына ауысатын ерекшеліктері сөздің жаңа 
мағынаға  ауысуына  байланысты  басқа сөз табына көшуі жəне  сөз жаңа мағына ауысса да, сөз 
табын өзгертпей, өз сөз табының құрамында қалуы сақталады. Тіліміздегі жер-су атауларында зат 
есім негізді, етістік негізді, сын есім негізді, сан есім негізді топонимдер көптеп кездеседі. 
Мысалы, Тентек, Жем, Діңгек, Шұрық, Жалаңаш, Тесік, Қорған жəне т.б. 

Бұлар сөздің бұрынғы мағыналарының үстіне кейін қосылған мағыналар. Топонимдік 
атаулардың көпшілігі  мағына тəсілі арқылы жасалғанда бірінші туынды мағынадан жасалған 
екінші туынды мағыналы сөздер болып табылады.  Мысалы, сөздің  жаңа  мағына  алуына  
байланысты  ол басқа сөз табына тілдік бірліктің көмегімен немесе тілдік бірліктің көмегінсіз  
дыбыстық  құрамын сақтай отырып, мағынасы өзгеріп, басқа сөз табына көшеді. Сол басқа сөз 
табына көшкен туынды сөздер енді атау мағынасына ие болады.   

Самай (ауыл), Ермек (ауыл), Шалқар, Нұра (ауыл), Нұра (өзен),Тəуіп (селолық округ), Дөң 
(селолық округ), Қопа (селолық округ орталығы), Октябрь (қыстау атауы), Оңғар ( елді мекен), Ор 
(өзен), Шот (өзен), Бірлік (елді мекен), Ынтымақ ( елді мекен),  Еркін (ауыл), Достық (елді 
мекен), Шынар ( көл), Тұлпар (станция), Қармақшы (елді мекен),  Арал (қала), Арал (теңіз),Абай 
(аудан), Абай (елді мекен),  
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Мысалда берілген мағына тəсілімен жасалған атаулардың барлығы жоғарыда көрсетілген 
нөлдік жұрнақтың 8 түрлі белгісіне сəйкес келеді. 

1) Нөлдік жұрнақтың дыбыстық құрамнан тұратын дыбыстық бейнесінің болмауы – Самай 
(дене мүшесі),  Самай (ауылдың аты), т.б. – дыбыстық құрамы бірдей, өзгеріс жоқ, 

 2) мағынасы бар – Самай шашы. Самайға кеше келді. 
3) уəждеме сөз бен одан жасалған туынды сөздің мағыналық байланысы болуы – метафоралық 

қолданыс.  
4) омонимдік қасиет – Самай – Самай дыбысталуы бірдей, мағыналары əр түрлі. 
5) нөлдік жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздің басқа сөз табына көшуі, көшпесе басқа 

мағыналық топқа ауысуы –  қармақшы (мамандық атауы), Қармақшы – елді мекен атауы. 
6) нөлдік жұрнақпен жасалған туынды сөздің түрлену жүйесі, грамматикалық сипаты – Дөңге 

шықтық – жер бедері, Дөңге келдік. Бір сөз табының (зат есім) құрамында болғандықтан 
грамматикалық түрленулері бірдей. 

7) тілдегі қосымшалы сөзжасам типтерімен жасалған туынды сөздердің қатарына қосылып, 
түбірлес туынды сөздер тобын толықтыруы – Дөң, дөңес, дөңгелек, т.б. 

8) туынды сөздің құрамы, мағынасы жағынан уəждеме сөзден күрделі  - Шот, Тұлпар, 
Октябрь, Калинин   - алғашқы уəждеме мағыналары  құрал, жылқының қасиеті, ай атауы, кісі аты – 
туынды мағыналары топонимдік мағыналар. 

Нөлдік жұрнақ арқылы жасалған туынды атаулардың  уəждемелік құрамы сөзжасамдық 
уəждеме теориясы негізінде айқындалады. Сөзжасамда уəждемелік негізгі орын алады.  
Сөзжасамдық уəждеме теориясының маңыздылығы туралы В.Г.Головин мына мəселелерді айтады: 

- уəждемелік сөзжасамның өте маңызды мəселесі; 
- уəждемелік теориясын зерттеу сөзжасамның дамуына түбегейлі өзгеріс əкелді; 
- уəждемелік теориясы сөзжасамдық заңдылықтарды ашуға ықпал жасады; 
- уəждемелік теориясы тілдің сөзжасам жүйесін тануға əсер етті, жəне т.б. [3,62]. 
Осы аталған  мəселелер топонимжасамдағы нөлдік жұрнақтың уəждемеге қатысын тануда 

қажет деп ойлаймыз. 
Сондықтан, алдымен уəждемелік теориясын белгілеп алуымыз керек. Себебі, уəждемелік 

мəселесінде туынды сөздің мағынасының жасалуына сөздің мағынасы негіз болады. Ең жоқ 
дегенде жаңа сөзде оның мағыналық белгісі көрініс табады. Уəждеме мен туынды сөздің 
мағыналық байланысы бірде күшті, бірде əлсіз болуы мүмкін. Бірақ уəждеменің мағынасының ізі 
одан жасалған атауларда байқалады.  Егер топоним жасалуында тарихи туынды сөз болса, олардың 
уəждемелері қолданыстан шығып қалса, олардың уəждемелік байланыстары үзіледі де, олар 
туынды атаулар ретінде танылмауы да мүмкін. Мысалы, Шəңке – Ойыл-Шұбарқұдық тас жолы 
бойындағы қыстақ, егістік дала қосы. Монғол тілінде бастау, бұлақ мағынасын білдіреді. Қазіргі 
тілімізде оның уəждемелік құрамын ажырату мүмкін емес [4,110]. 

Белгілі ғалым Н.Оралбай туынды сөздің мағынасының жасалуына негіз сөз я уəждеменің 
мағынасы арқау болады, яғни туынды сөздің мағынасы уəждеме сөздің мағынасына сүйене, 
негізделе жасалады дей отыра, бұл жағдай уəждеме сөздің мағынасы мен туынды сөздің 
мағынасының байланысын туғызады деген [5,40]. 

Қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұя мəселесін зерттеген ғалым К.Құрманəлиев: «Туынды түбірдің 
келесі белгісі – оның мағынасының уəждеме сөзбен байланыстылығы. Қай туынды түбірді алсақ 
та, оның мағынасы негіз сөздің, яғни уəждеменің мағынасымен байланысты болады. Біз зерттеу 
нысанымызбен байланысты алғанда, ол əр сөзжасамдық ұяның құрамындағы туынды түбірлердің 
іштей мағыналық байланысынан көрінеді» дейді [6,30]. 

Қасым Балқия сөзжасамның уəждемесі жайында тың пікірлер айтып, қазақ тілінің сөзжасам 
уəждемесі мен сөзжасамдық мағына, туынды бірліктердің уəждеме негіздері, күрделі сөздердің 
сыңарларының уəждену жəне тағы да басқадай уəждеме теориясының лингвистикалық негіздерін 
ғылыми саралап берген [7]. 

Нөлдік жұрнақ арқылы жасалған топонимдік атауларға келетін болсақ, мағына тəсілінің нөлдік 
жұрнақ арқылы жасалуына уəждеме қызметінде негізгі түбір сөздердің қолданылатынын байқады. 
Мысалы, ор, ермек, дөң, шот, арал, тентек, тұлпар, октябрь,  өсек жəне т.б. 
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Сонымен қатар, туынды түбір сөздерде топонимдік атауларға уəждеме болады. Олардың 
туынды мағыналары дыбыстық өзгеріссіз, яғни нөлдік тұлғада тұрып, топонимдік атау жасайды. 
Мысалы, қармақшы, достық, бірлік, кеңшілік, бесінші жəне т.б. туынды сөздер Қармақшы, 
Достық, Бірлік, Кеңшілік, Бесінші жер-су атауларының жасалуына уəждеме болып тұр. Сонда 
топонимдердің нөлдік жұрнақ арқылы жасалуында туынды сөздерде уəждеме болады. 

Нөлдік жұрнақ арқылы жасалатын топонимдерге уəждеме болатын сөз таптары – зат есім, сын 
есім, сан есім, етістік, үстеулер. 

Тілдік таңба теориясы негізінде дəлелденге нөлдік жұрнақтың сөзжасамдық қызметін біз 
топнимжасамда да байқадық. Өйткені тілдік таңба теориясы бойынша мағына бар жерде тілдік 
бірлік болуы керек. Онсыз жаңа сөз, атау жасалынбайды. Демек, мағына тəсілі арқылы сөздің, 
атаудың мағынасы өзгерсе, оны жасаушы тілдік бірлік бар. Бұл мəселе ғылыми тұрғыда шешімін 
тапты деп санаймыз. Өйткені ол қазақ тілінің академиялық грамматикасы мен сөзжасам, 
морфология оқулықтарына кірді.  Мағына тəсілі арқылы жаңа атаудың жасалуын тануда екі 
теорияны неізге алуымыз керек: 

1) уəждемелік теориясы 
2) аталым теориясы. 
Нөлдік жұрнақтың сөзжасамда бүкіл дүниежүзінде танылуы лексика-семантикалық тəсілге 

басқаша қарауды талап етеді. Себебі, лексика-семантикалық тəсілдің соңғы уақытқа дейін сөз 
мағынасын өзгертетін тілдік бірлігі аталмай келген еді. Осымен байланысты сөзжасамдағы 
Н.Оралбай, К.Құрманəлиев, Ж.Балтабаева  кіргізген мағына тəсілінің тілдік бірлігі – нөлдік жұрнақ 
олып танылды.   Сонда сөзжасамдық мағына тəсілі бойынша жасалған туынды сөздер, аталымдар 
мына үлгі бойынша жасалған деп танылуы керек: 

уəждеме сөз + нөлдік жұрнақ. Мысалы, өсек (зат есім – жалған ақпарат) - Өсек (өзен атауы – 
зат есім). Тентек (сын есім) – Тентек (өзен аты), жем (туынды зат есім) – Жем (топонимдік 
атау), діңгек (ағаш, зат есім), - Діңгек (ауыл аты),жалаңаш (туынды үстеу) - Жалаңаш (елді 
мекен аты), тесік (туынды зат есім) -  Тесік (топонимдік атау), қорған (есімше тұлғалы етістік) 
– Қорған (топонимдік атау) жəне т.б. 

 Міне, топонимжасамдық жұрнақтың бір түрі – нөлдік жұрнақтың аталым жасауға қатысы 
осылай сөзжасам теориясы негізінде түсіндірілгенде ғана топонимжасам теориясын ашады. 

  Келесі мəселе – нөлдік жұрнақ арқылы топонимжасамға қатысатын сөздердің құрамын 
анықтау. Топонимдық уəждеме сөз қызметінде негізгі түбір сөздердің қолданылатыны жəне 
олардың өнімділігін сөзжасам мəселесімен айналысқан барлық ғалымдар  (А.Ысқақов, 
А.Қалыбаева, Н.Оралбай, Е.Жанпейісов, Ə.Төлеуов, Б.Қасым, А.Сақынбай, К. Құрманəлиев, 
Б.Есімсейітов, Н.Қоқышева) еңбектерінен кездестіруге болады. Ол -  нөлдік жұрнақтың 
сөзжасамына да қатысты пікірлер. 

 Нөлдік жұрнақтар негізгі түбір сөздерден, яғни негізгі түбір уəждемелерден туынды сөз  - 
топоним жасайды. Ондай жер-су атаулары тілімізде көптеп кездеседі. Мысалы, Найза, Боран,  
Бұршақ, Дауыл, Тентек, Өсек, Самал, Еркін, Ор, Бəйге, Қопа, Айдар жəне т.б. Демек, негізгі түбір 
топоним жасамда  белгілі қызмет атқарады. 

  Туынды сөздер де  нөлдік жұрнақтың қатысуымен мағына тəсілінде топонимдік 
атаулардың жасалуына уəждеме сөз қызметін атқарады. Яғни нөлдік жұрнақ арқылы туынды 
уəждеме сөздерден туынды топонимдік атаулар жасалады. Мысалы, Жем, Достық,  Кеңшілік, 
Бірлік, Тесік, т.б.  Бұл  мағына тəсіліндегі нөлдік жұрнақтың өте өнімді қолданысы деп айтуға 
болады. Туынды сөздер, туынды аталымдар  ішінде ол туынды түбілерге қатысты айтылып отыр. 

  Туынды түбір зат есім, сын есім, сан есім уəждемеден нөлдік жұрнақ арқылы жасалған 
топонимдер -  Балықшы, Бидайық, Қармақшы, Бірлік,  Қазық, Егінші, Егіншілік, Егіндік,  Түндік, 
Өндіріс, Үміткер, Ұйытқыма, Опырылмалы , т.б. 

Етістіктің болымсыз формасындағы уəждемеден нөлдік жұрнақ арқылы жасалған туынды 
топонимдер – Бұқпа,  Қойсоймас, Ұшпа, Желтимес, Күнтимес, Құланөтпес, Ұйытқыма т.б. 

 Ғылымда нөлдік жұрнақ атқылы жаңа сөздің жасалуы əбден танылған мəселе болғандықтан, 
оның топонимдік жасамға да қатыстылығын тілдік деректер дəлелдеп отыр.  Нөлдік жұрнақ  - 
сөзжасамдық тəсілдің мағына тəсілі түрінің тілдік бірлігі. Ол ғылымда дəлелденді. Аталған 
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терминді ғылыми айналымға еңгізген сөзжасам ілімінің негізін қалаушылардың бірі, белгілі ғалым, 
филология ғылымдарының докторы, профессор  Нұржамал Оралбай. 
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