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Кыргыз тили агглютинативдүү типтеги тилдер системасында таңгыч жана аны 

уюштуруучу каражаттардын өнүккөндүгү менен өзгөчөлөнөт. Мындай нерсе биринчи 

кезекте, башка дүйнө тилдери сыяктуу эле таңгычтын кыргыз тилинде эң байыркы кубулуш 

экендиги менен байланышса, экинчиден, таңгыч категориясынын функциясынын кенендиги 

менен байланышкан. Таңгыч категориясынын функциясынын кенендигин шарттаган терс 

маанини уюштуруучу грамматикалык жана лексикалык каражаттар кыргыз тилинин 

калыптанышынын бардык этаптарында бирдей болгонбу? Бул тилдик категориянын  

тарыхый эволюциясынын бир фрагментин Махмуд Кашгаринин “Диван лугат ат-түрк” 

сөздүгүнүн факты-материалдары аркылуу калыбына келтирүүгө мүмкүн.  



 

 

“Диван лугат ат-түрктө” таңгыч категориясы төмөнкү грамматикалык жана лексикалык 

каражаттар аркылуу уюшулган:  

I. Грамматикалык каражаттар: 

1) -ma (-mä) этиштин терс формасы; qïlma- «кылба»; bilmä- «билбе» ж.б.; 

2) -madï (-mädi, -madïn, -mädin) чакчылдын терс формасы; 

3) -maz (-mäz, -mas, -mäs) учур, келер чактагы атоочтуктун терс формасы; 

4) -maz erti cозулган өткөн чакты билдирет; 

5) -sïz (-siz, -suz, -süz) предметтин же касиет, сапаттын жоктугун билдирген таңгыч сын 

атоочтор жасалат. 

II. Лексикалык каражаттар: 

1) ab «эмес» - таңгыч бөлүкчө; 

2) uv ( кол жазмада u // av // ava варианттарында да кездешет) - сырдык сөз, буйрукту 

кабыл албоону билдирет; 

3) ij (`j)  - жогорку сырдык сөз сыяктуу кабыл албоону билдирет; 

4) äŋ «жок» - таңгыч бөлүкчө (огуздарда колдонулат - МК); 

5) azin «эмес, жок» - таңгыч бөлүкчө (жикилдерде колдонулат - МК); 

6) аmаs «эмес» - таңгыч маанини билдирген сөз. 

7) jok (juk) - таңгыч маанини билдирген сөз. 

8) taqul «мындай эмес» - таңгыч бөлүкчө (огуздарда колдонулат - МК); 

9) daγ ~δaγ «эмес» - таңгыч бөлүкчө (аргуларда колдонулат - МК).  

Изилдөөчүлөр түрк тилдеринде таңгычтын эң байыркы каражаты катары -ma (-mä) 

мүчөсүн белгилешет. Илимий адабияттарда -ma (-mä) мүчөсүнүн этимологиясы тууралуу бир 

нече көз караш бар. В.Банг, В. Котвич, Г.Рамстедт сыяктуу тилчи-окумуштуулар аталган 

мүчөнү азыркы кезде колдонулбай, жоголуп кеткен этиш сөздүн рудименти деп эсептешет. 

Түркологдордун басымдуу бөлүгү -ma (-mä) мүчөсүнүн генезисин чечмелөөдө 

Г.Рамстедттин төмөнкү пикирин колдошот: «… а – оппозиционная частица или «инфикс» 

отрицательной формы стяжения возникла из стяжения с древним глаголом е- «быть» в 

значении отсутствовать» [Рамстедт 1957, 101]. 

1. “Диван лугат ат-түрктө” таңгычты билдирүүнүн негизги каражаттарынын бири - 

этиштин терс формасы -ma (-mä) мүчөсү. Бул форма этиштин оң формасынын семантикалык 

оппозициясы.  

-ma (-mä) мүчөсү этиш сөздөргө жалганып, кыймыл-аракеттин болуп өткөнүнө же 

аткарылышына терс жана карама-каршы маанилерди таңуулайт. Сөздүктө -ma (-mä) 

мүчөсүнүн этиш сөздөрдүн тутумундагы орду туруктуу, ал дайыма уңгудан кийин жалганат. 

Жай сүйлөмдөрдө терс маалымат жалпы мүнөзгө ээ. Белгилүү болгондой, терс 

формадагы этиштик баяндооч аткарылчу кыймыл-аракетти танып, ал эми бул аркылуу 

сүйлөмдө айтылып жаткан кабарга терс маани берет:  يُوْزكا  ُكوْرما  اَْرَدْم  تاِل - Жүзүнө карабай 

адептүүлүгүн тиле.  

Этиштин терс формасы ыңгай категориясын грамматикалык көрсөткүчтөрү менен 

айкашып келип да колдонулат:  ْتاِشْغ  اِْسُروماسا  اُْبِمْش  َكراك - Ташты тиштей албасаң, өбүү керек 

[МК 187]. 

Этиштик негиздерге -mas мүчөсүнүн жалганышы аркылуу арсар келер чак уюшулат. 

Мисалы,  يَْزماسْ   اَتِْم  بُْلماْس،  يَنِكْلكاْس  بِلْكا بُْلماْس - Жазбас мерген болбос, жаңылбас билге болбос 

[МК 787] 



 

 

Жазма эстеликтин тилиндеги терс формадагы этиштерди таңгычтын башка каражаттары 

менен функционалдык жактан салыштырууга мүмкүн эмес. Этиштик таңгычтар кепте өтө 

кеңири функцияланып, этиштин категорияларынын арасында негизги орунда турганын 

сөздүктүн материалдары бекемдейт.  

2. -madï (-mädi, -madïn, -mädin) чакчылдын терс формасы:   تُْذُغْرَمدى  اتِْمنى 

 .Tozγurmadï ïtïmnï turγurγalïr atïmnï – II, 205-11 -  تُْرُغْرَغلِْر  اَتْمنى

3. Сөздүктө таңгыч маани -maz (-mäz, -mas, -mäs) учур, келер чактагы атоочтуктун терс 

формасы аркылуу да уюшулат:  ْيَقِْن  يَُغْق  ُكْرَمِذْب  نانكى  ُكذُور- Адам жакындарынын кадырына 

жетпей, аларды байлыгына жараша баалайт [МК 756]  

а) Атоочтуктар этиштин өзгөчө формасы болгондон кийин аны түзүүчү негиздер дайыма 

этиш уңгулардан болот. Мисалы,  تَيْغاْن  يُْكُرِكْن  تِيْلُكو  َسْثماْس - Тайган жүгүрүгүн түлкү сүйбөс 

[МК 495].  

б) Атоочтуктун -maz (-mäz, -mas, -mäs) формасы этиштерге жалганып, заттын белгисин 

да билдирип калат:  Жазбас мерген - жамгыр, жаңылбас билги -  يَْزماْس  اَتِْم  يَْغُمْر  يَنِكْلماس  بِلْكا  يَنكْقوُ 

жаңырык [МК 917]. 

в) Атоочтуктар сын атоочтордой затташуу касиетине да ээ болот. Сүйлөмдө 

аныкталгычсыз келгенде, терс маанидеги ээнин кызматын аткарып, сан, жөндөмө, таандык 

категориялардын көрсөткүчтөрү менен өзгөрө берет:  ُْسوث اَُجْرماْسكا ُسوْت بِير - Суу ичирбеске сүт 

бер [МК 232]. 

4. -maz erti cозулган өткөн чакты билдирет: Men unamas erdim ol meni unattï - Мен макул 

болгон эмесмин, ал мени көндүрдү [ДТС 175]. 

5. -sïz (-siz, -suz, -süz) мүчөсүнүн жардамы аркылуу предметтин же касиет, сапаттын 

жоктугун билдирген таңгыч сын атоочтор жасалары белгиленген. Аталган мүчө бардык түрк 

тилдеринде бирдей маанини - сапаттын же касиеттин жоктугун билдирет. Мында кайсы бир 

предметтеги жок сапат экинчи бир предметке сөзсүз мүнөздүү болот. 

Бул мүчө байыркы мезгилдерден бери эле зат атоочтон таңгыч мааниси бар сын 

атоочторду уюштурууда колдонулат. Семантикалык оппозициясы -луу мүчөсү. 

Сөздүктө -sïz (-siz, -suz, -süz) мүчөсү аркылуу жасалган сын атоочтор негизинен 

төмөнкүдөй терс маанилерди билдирет: 

а) уңгу аркылуу туюндурулган нерсенин жок экендигин заттын белгиси катарында 

көрсөтөт: Мисалы, قَيْناْر  اُُكْز  َكِجْكسيِزْ   بُولماْس - Шар аккан суу кечүүсүз болбойт [МК 370].  

б) Аныкталгыч сөздөгү кандайдыр сапаттын, касиеттин жок экендигин билгизет:    اُْغالْق

 .Улак жиликсиз, улан биликсиз [МК 147] - يِلِْكِسْز  اُْغالْن  بِلِكِسْز 

6. Аmаs бир предмет, факт, кубулуштун бар экендигин танып, анын эквиваленти 

(аналогу) бар экендигин көрсөтөт.  Бул сөздүн жардамы менен терс кыймыл-аракет гана 

эмес, ошондой эле карама-каршы түшүнүктөр, пикирлер берилет:  ِْكِجك  بُلُْب  ياِغنى  يِْركو  اَماس - 

Душманың алсыз болсо да, ага тоотпой мамиле кылба [МК 505]. 

7. Jok (juk) лексемасы фактынын белгисиздигин билдирет. Бул сөз орток түрк 

лексикасына кирет. Ал айрым фонетикалык өзгөчөлүктөр менен бардык түрк тилдеринде 

колдонулат: кырг. жок, түрк. йок, азерб. йох, тув. чок, хак. чох, ккалп. йак ж.б.  

Түркмөн жана якут тилдеринин материалында алгачкы формасын (байыркы созулма 

менен) калыбына келтирүүгө болот: jo:q. 

«Диван луга тат-түрктө» төмөнкү маанилерде колдонулат: 



 

 

1. жок, жок болуу, болбоо, жоктук, болбогондук, жетишпегендик, болмуштун 

жоктугу, жок кылуу, жокко чыгаруу, демек предикатив, субстантив, атрибутив катары келе 

берет. 

2. кедейчилик, жокчулук; 

3. жоголгон буюм. 

«жок», «эмес» сөздөрүн кайсы сөз түркүмүнө киргизүү боюнча да бир беткей пикир жок. 

Окумуштуулардын көпчүлүгү «жок» сөзүн «бар» сөзүнүн антоними катары карашып, аны 

атооч сөздөргө киргизишет. Н.Дмитриев бул тууралуу мынтип жазат: «… что касается 

происхождения слова бар и юк, то из сравнительного материала по разным языкам можно 

заключить, что эти слова были первоначально существительными» [Дмитриев 1940, 256; 

Дмитриев 1949, 60]. А.Вамбери jo:q сөзүн jod-, joj- «жок кылуу, бузуу» этиши менен 

байланыштырып, этиш уңгулуу атооч (jo:- + -q ) деп белгилейт. А.Катановдун пикири 

боюнча, «жок» сөзү – сын атооч, М.Казембек, И.Белляевдин көз карашында – этиш болуп 

эсептелет [Белляев 1955, 84]. Биз, «жок» сөзүнүн полифункционалдуулугун эске алган 

пикирди колдоого алар элек.  

Бул лексема сүйлөмдө көтөргөн семантикалык жүгүнө ылайык кээде предикатив, айрым 

учурда субстантив, кээде атрибутив болуп келе берет. Мисалы,  .باْربَقِْر  يُوق  اَْلتُوْن Бар - бакыр, 

жок - алтын [МК 344].  اَنُْق  اُْتُرو  تُْتسا  يُوقا  ساْنماْس - Конокко барын берсең жок деп санабайт [МК 

 .Күндө жылчык жок, бекте кыйык жок [МК 103] - ُكْندا  يُِروْك  يُوك،  بَْكدا  قِيِْق  يُوْك  .[102

8. Taqul (түгүл) - таңгыч бөлүкчө, «мындай эмес» маанисин берет. Бул бөлүкчөнүн 

уңгусу teg (~daγ ~δaγ). 

9. daγ ~δaγ «эмес» - таңгыч бөлүкчө: ul andaγ daγ ul - ал андай эмес [МК 854]. 

Терс маанинин сүйлөм чегинде таралышы, анын таасир этүү чөйрөсү ар түрдүүчө. Бул 

тууралуу А.Пешковский мынтип жазат: «…Таңгычтан турган баяндооч гана бүтүн айтымга 

терс маани бере алат, ал эми калган сүйлөм мүчөлөрүндөгү таңгычтар оң формадагы 

сүйлөмдүн жалпы мазмунуна таасирин тийгизе албайт» [Пешковский 387, 388]. 

Сөздүктөгү таңгыч маанини уюштуруучу каражаттарга мындай өзгөчөлүк мүнөздүү. 

Тактап айтканда, айрым каражаттар бүтүн сүйлөмдүн мазмунуна таасир этсе, айрымдары 

бир түшүнүккө тиешелүү болуп айтылат. Ушул белгинин негизинде таңгычтын эки түрүн 

белгилөөгө болот: 1) жалпы таңгыч (терс формадагы (-ma) баяндооч), 2) жеке таңгыч.  

Диванда тилинде таңгыч ойлоонун, түшүнүктүн бир компоненти катары баяндоочтун 

же башка сүйлөм мүчөлөрүн функциясында келген. Терс маанинин сүйлөмдө таасир этүү 

чөйрөсү ар кандай. Мисалы,   ْاْج  نا يِماسْ ،  تُْق  نا تَِمس - Ач не жебес, ток не дебес.   اَْرقاِسزْ   اَْر  َجِرك

 Улак жиликсиз, улан - اُْغالْق  يِلِْكِسْز  اُْغالنْ   بِلِكِسْز  .Аркасыз эр черүү сайбас [МК 156] - ِسيُوماسْ  

биликсиз [МК 147]. 

 Биринчи сүйлөмдө терс маани сүйлөмдүн мазмунуна мүнөздүү, көрүнүп тургандай 

бул жалпы таңгыч. Экинчи сүйлөмгө жеке да, жалпы таңгыч да мүнөздүү жана сүйлөмдүн 

мазмуну терс бойдон калды. Акыркы сүйлөмдөгү таңгыч бир гана компонентке тиешелүү 

болуп келди. Демек, жазма эстеликтин тилинде таңгыч эгерде сүйлөм тизмегинде 

конструктивдүү кызмат аткарса, анда мындай таңгыч жалпы мүнөзгө ээ болот. Албетте 

мындай сүйлөмдөрдүн синтаксистик жана логика-грамматикалык жактан мүчөлөнүшү 

семантикалык жагына туура келет жана терс формадагы сүйлөм деп таанылат. Ошентип, 

тангычтын бардык типтери тилде бирин-бири толуктап, тактап, күчөтүп, ордун алмаштырып, 

карым-катышта функцияланат.  



 

 

Колдонулган адабияттар: 

1. Махмуд ал-Кашгари. Диван лугат ат-Түрк / З.-А.М. Ауэзованын котормосу жана 

комментарийи. -Алматы, 2005. -1288 б. 

2. Рамстедт Г. Введение в алтайское языкознание. Морфология. -М., 1957. 254 с. 

3. Древнетюркский словарь. -Л., 1969. 

4. Беляев И. Грамматика туркменского языка. –Ашхабад, 1955. 

5. Дмитриев Н. Грамматика кумыкского языка. –М.-Л., 1940. 

6. Дмитриев Н. Грамматика башкирского языка. –М.-Л., 1949. -276с. 

7.  Пешковский А. Русский синтаксис в научном освещении. -М., 1956. 511с. 

 

Рецензент: ф.и.к., доцент Н.Жапаров 

 

 

                                                      

                                                                             

 

 

 


