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Макалада атоочтуктардын кыргыз жана түрк тил-
дериндеги лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү каралып, 
анда орун алган жалпылыктар менен катар айырмачы-
лыктарды ачып көрсөтүү аракети жасалат да, кыргыз 
жана түрк тилдериндеги атоочтуктун лексика-семанти-
калык топторуна жана өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу 
маселелер талкууга алынат. 

Негизги сөздөр: кыргыз жана түрк тилдери, атооч-
туктар, лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү, нагыз 
атоочтуктар, затташкан атоочтуктар, түрдүү маани-
деги атоочтуктар. 

В предлагаемой статье рассмотрены лексико-семан-
тические особенности причастий кыргызского и турец-
кого языков. Сделана попытка проанализировать и обсу-
дить и выявить общие и отличительные черты данной 
лексико-семантической группы.   

Ключевые слова: кыргызский и турецкий языки, при-
частие, лексико-семантические особенности, исконные 
причастия, опредмеченные причастия, причастия разного 
значения. 

The article deals with the lexical and semantic peculiari-
ties of the participles of the Kyrgyz and Turkish languages, and 
the effort to the show their commonality and difference and 
discusses the issues of lexical-semantic groups and peculiari-
ties of participles of Kyrgyz and Turkish languages.  

Key words: Kyrgyz and Turkish languages, communion, 
lexical and semantic features, real participles, homonymous 
participles. 

Теориялык жана факты материалды анализдөө 
аркылуу кыргыз жана түрк тилиндеги атоочтуктарды 
лексика-семантикалык өзгөчөлүгүнө карай төмөнкү-
дөй түрлөргө бөлүп кароого болот: 

1. Нагыз атоочтуктар – yalın sɪfat fiiller. 
2. Затташкан атоочтуктар - adlaşmış sɪfat fiiller  
3. Түрдүү маанидеги атоочтуктар - farklı anlam-

larda kullanılan sɪfat fiiller, заттанган функциядагы 
атоочтуктар (ad görevli sɪfat fiiller) жана окшоштуруу, 
салыштыруу, болжолдоо маанисиндеги атоочтуктар 
– benzerlik anlamlı sɪfat fiiller.  

Нагыз атоочтуктар – Yalın sɪfat fiiller. Илик-
төөгө алынган эки тилде да эң көп колдонулган 
атоочтуктардын бир тобу нагыз атоочтуктар болуп 
эсептелет. Аларга төмөнкүдөй аныктама берүүгө бо-
лот. Нагыз атоочтуктар – бир эле учурда кыймыл-
аракеттик жана белгилик маанини камтып, заттын 
кыймыл-аракеттик белгисин билдирген атоочтуктар. 

Алар этиштик жана сын атоочтук касиетке ээ болуу 
менен, кандай? кайсы? канткен? деген сыяктуу су-
роолорго жооп берет. - Yalın sɪfat fiiller – Bir uҫurda 
hem eylem, hem sıfat kavramın iҫerilep, isimin harekete 
bağlı belgisin bildiren sɪfat fiillerdir. Olar hem fiil, hem 
sıfat olarak nasıl? hangi? neten? gibi sorulara cevap 
verir. 

Ч.Хидирова кыргыз тилиндеги нагыз атоочтук-
тардын төмөнкүдөй мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн да 
туура белгилейт: нагыз атоочтуктар дайыма атооч 
жөндөмө формасында гана туруп, сүйлөмдө анык-
тоочтук милдет аткарат. Аларга көптүк, жөндөмө, 
таандык мүчөлөр жалганбайт. Нагыз атоочтуктарды 
уюштуруучу мүчөлөргө -ган, -ар, -бас, -оочу/ -уучу, -
а,-е (й) + элек формалары кирет [6: 37-39]. Түрк ти-
линде нагыз атоочтуктарды (yalın sɪfat fiiller) уюш-
туруучу негизги мүчөлөргө -(y)an /-(y)en, -ar, -maz, -
acak, -ıcı, -mış мүчөлөрү кирет. Мындан сырткары -
dık; -an /- en olan, -mış olan, -makta olan сыяктуу 
формалар аркылуу да жасалат. 

Мисалы: Сүйлөнбөгөн (кандай?) сөздөр калба-
ды. - Söylenmemiş (nasıl?) sözler kalmadı. Кечээ жо-
голгон (кайсы?) бала табылды. - Dün kaybolan 
(hangi?) ҫocuk bulundu. Бул шаарда кен казуучу (кан-
дай?) шахтерлор көп. – Bu şehirde kömür ҫıgarıcı 
(nasıl?) madenciler ҫok. Өлөр (кандай?) эчки койчунун 
таягына сүйкөнөт. – Ölecek (nasıl?) keҫi çobanʼın 
dayağına dayanar. Оңбос (кандай?) кийим болбойт. - 
Boyası çıkmaz (nasıl?) elbise olmaz. Тойго келе элек 
(кандай?) адамдар көп. – Düğüne gelmeyecek (nasıl?) 
adamlar ҫok. Жооп берген (канткен?) окуучулар 
чыгышты. – Cevap veren (neten?) öğrenciler ҫıktılar. 

Кыргыз тилинде да түрк тилинде да семантика-
лык жактан нагыз атоочтуктар тигил же бул чакка 
тиешелүү кыймыл-аракетти заттын белгиси катары 
көрсөтөт (караңыз   бет). 

Нагыз атоочтуктар затташкан атоочтуктардын 
жасалышына негиз болот. 

Затташкан атоочтуктар - Аdlaşmış sɪfat fiiller. 
Эки тилде да кеп жараянында затташкан атоочтуктар 
көп кезигет. Затташкан атоочтуктар бир эле учурда 
кыймыл-аракетти жана заттык касиетти камтыйт, 
башкача айтканда, этиштик жана зат атоочтук ка-
сиетке ээ болуп, көмүскөдө айтылган аныкталгычы-
нын ордуна колдонулган атоочтуктарды затташкан 
атоочтуктар дейбиз. Затташкан атоочтуктар нагыз 
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атоочтуктардын затташып келиши аркылуу жасалат. 
Тактап айтканда, нагыз атоочтуктар аныктап турган 
аныкталгычтар сүйлөм тизмегинен түшүрүлүп ай-
тылганда, атоочтуктар алардын грамматикалык фор-
маларын кабыл алуу менен заттык мааниге өтөт. Бул 
учурда алар нагыз атоочтуктардан айырмаланып, 
кыймыл-аракет менен  бирге заттык касиетке ээ бо-
луп калат, б.а., зат атоочтор сыяктуу номинативдик 
касиетке ээ болуп, кыймыл-аракет заттын аты же 
объектиси катары көрсөтүлөт, ошондой эле, алар да 
жөндөмө, көптүк, таандык категориялары боюнча 
өзгөрөт: 

1. Зат атоочтор сыяктуу эле жекелик жана көп-
түк санда айтылат: Жыгылган (адам) жыгылганды 
(адамды) жактырат. - Yıkılan (adam) yıkılanı 
(adamdı) sever. Билгенибизден (нерселерибизден) 
биле элегибиз (нерселерибиз) көп. – Bildiğimizen 
(şeyleribizen) bilmediğimiz (şeyler) ҫok. Кечиккендер 
(окуучулар) сабакка киришпейт. – Geҫ kalanlar 
(öğreciler) derse girmeyecekler. 

2. Жөндөмө мүчөлөр боюнча өзгөрөт: Жапызга 
көнгөн (атооч ж.- ким? - адам) бийикке чыга ал-
байт, тайызга көнгөн (атооч ж. – ким? - адам) те-
реңге кире албайт (Э.Т.). – Аlcağa alışan (yalın h. – 
kim?- adam) yükseğe ҫıkalmaz, kısaya alışan (yalın h. – 
kim?- adam) derine giralmaz. Сүйүшпөгөндүн (илик 
ж. – кимдин? - адамдардын) оту күйүшпөйт. - 
Sevmeyenin (tamlayan h. – kimin? - adamın) ateşi 
yanmaz. Сүйбөгөнгө (барыш ж. – кимге? - кишиге) 
сүйкөнбө. — Sevmeyene (yönelme h. – kime? - kişiye) 
hoşa gitmeye ҫalışma. Сынбасты (табыш ж. – 
эмнени? - буюмду) киши жаратпайт, өлбөстү 
(табыш ж. – кимди? - жанды) Теңир жаратпайт 
(Т.С.). – Kırılmayacağı (belirtme h.-neyi? - şeyi) kişi 
yaratmaz, ölmeyeceği (belirtme h.- kimi? - yanı) Tanri 
yaratmaz. Мен берген жупуну кийингенинде 
(жатыш ж. – кимде? –адамда) калган. – Ben veren 
sade giyinende (kalma h. –kimde? – adamda) kalan. 
Күлүп сүйлөгөндөн (чыгыш ж. - кишиден) түңүл. - 
Güle söyleyenen (ҫıkma h. - kimden? - kişiʼden) kaҫ. 

3. Жак-таандык мүчөлөрүн кабыл алат: Багар-
көрөрү (III жак-таандык мүчө -ы - адамы) жок, 
жардам берери (III жак-таандык мүчө -ы - адамы) 
жок. – Eğiticisi (III şahıs iyelik eki -I - adamı) yok, 
yardım vereceği (III şahıs iyelik eki –I adamı) yok. 
Айтканыңдан (II жак-таандык мүчө -ың – сөзүң-
дөн) жазба. –Dediğinen (II şahıs iyelik eki -in – 
sözünen) geri söyleme. 

4. Затташкан атоочтуктар сүйлөмдө заттык маа-
нидеги башка сөз түркүмдөрү сыяктуу эле ээ, толук-
тооч, аныктоочтук милдеттерди аткарат. Мындан 
сырткары, затташкан атоочтуктар атоочтук сүйлөм-
дөрдө, б.а., ээси да, баяндоочу да атооч жөндөмө-
сүндө турган сүйлөмдөрдө баяндоочтук милдетти да 
аткарат [6: 39-40]: Көп тандаган – өмүр бою бойдок 
өтөт. – Ҫok seçim yapan evlenmez. А бала бул олтур-
гандардын ой-зардалы, күйүтүнөн капарсыз уктап 
жатат (Ө.Д.). – Ҫocuk bu oturanların heyecanlığı, 
elemiʼden gamsiz uyuyor. Коркконго кош көрүнөт 

(Макал). – Korkayacağa cift görünür. Алар – жарыш-
ка катышкандар. – Onlar – yarışacaklar  

Затташкан атоочтуктар билдирген чактык маа-
нилер нагыз атоочтуктардыкындай эле маанилерде 
болот. 

Толук затташкан атоочтуктар тилдин тарыхый 
өнүгүш этабында зат атоочторго өтүп кеткендери да 
көп. Кыргыз тилиндеги илимий грамматикаларда 
мындай сөздөр ар бир сөз түркүмүндө, бирок өтө аз 
каралып келген болсо, түрк тилиндеги илимий грам-
матикаларда мындай сөздөр көбүнчө «sıfat fiillerin 
kalıplaşması» – «атоочтук мүчөлөрдүн калыпка тү-
шүүсү же өзгөрүлбөс формага айланышы» темасын-
да кеңири каралып келет [9: 47-54; 8: 167-170]. 
Кыргыз тилине караганда түрк тилинде атоочтук 
формалардан уюшулуп, зат атоочторго өтүп кеткен 
сөздөр көп. Мисалы: bildik, doğurduk, güvendik, 
sündük, sidik, tanıdık, bilmiş, ҫökmüş, doymuş, ermiş, 
geҫmiş, yaratılmış, okumuş, yazılmış, yemiş, atılan, 
aldatan, ayran, hacıyatmaz, işbilmez, kaşıkatmaz, kuş-
konmaz, pekmez, umursamaz, taşınmaz, varyemez, 
vurdumduymaz, aҫacak, ҫekecek, gelecek, giyecek, 
oturacak, iҫecek, salıncak, tutacak, yakacak, verecek, 
ҫığırtkan, ısırgan, sütlegen, sürüngen, kazan, sıҫan, 
tavşan, yalan,cankurtaran, devekaҫıran, doğan, eren, 
günebakan, kapan, kıran, yediveren, yeryaran, aҫar, 
tanksavar, topҫeker, bilgisayar, ҫalası, geberesi vb. 

Атоочтук формаларынан турган адам аттары да 
түрк тилинде көп кездешет: Taptuk Emre, Saru Saltuk, 
Kutalmış, Kutbilmiş, Durmuş, Satılmış, Toktamış, Öde-
miş, Boşgelmez, Dönmez, Fakabamaz, Korkmaz, Solmaz, 
Sönmez, Yanılmaz, Yılmaz, Yertutmaz, Ҫağlar, Gezer, 
Güler, Kaynar, Yaşar ж.б. 

Кыргыз тилиндеги зат атоочко өтүп кеткен 
атоочтуктар: коргон, тайган, жемиш, турмуш, жаз-
мыш, капкан, ачкыч, келечек, казган, окуучу, жазуу-
чу, текшерүүчү ж.б. Адам аттары: Сатылган, Ток-
томуш, Кайнар, Жанар, Токтокан, Өлмөскан ж.б. 

Биздин оюбузча, жогоруда берилген атоочтук 
формалардан жасалган зат атоочтордун көпчүлүгү 
тарыхый бир доорлордо атоочтук болуп колдонулуп, 
бара-бара зат атоочторго айланып, бүгүнкү күндө 
жалаң зат атооч катары гана жашап келет. Жада 
калса, ал зат атоочторду уюштурган айрым атоочтук 
мүчөлөр да бүгүнкү күндө кыргыз тилинде атоочтук 
мүчө катары колдонулбайт колдонулбайт. Мисалы, -
мыш, -ажак, -гыч. Ошондуктан аларды атоочтуктар 
менен чаташтырбоо керек. Экинчиден, окуучу, жа-
зуучу, текшерүүчү сыяктуу сөздөр зат атооч катары 
ким? деген суроого жооп берген учурда зат атооч, ал 
эми аныктагыч катары келип, башка затты аныктап, 
кандай? кайсы?сыяктуу суроолорго жооп берип тур-
са, атоочтук катары каралат: Окуучулар (кимдер?- 
зат атооч) келишти. Окуучу (кандай? - атоочтук) 
балдар келишти. Жазуучулар (кимдер? – зат атооч) 
жыйын өткөрүштү. Жазуучу (кандай? - атоочтук) 
адамдардын жан дүйнөсү башкача болот.  

Ар түрдүү маанидеги атоочтуктар - Türlü 
anlamlarda kullanılan sɪfat fiiller. Түркологияда, 
анын ичинде кыргыз тил илиминде нагыз атоочтук-
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тар менен затташкан атоочтуктардан башка да атооч-
туктардын маанилик түрлөрү бар. Алар окумуштуу-
лар тарабынан түрдүүчө аталыштарда берилип келет: 
«заттык функциядагы атоочтуктар» [5], «кый-
мыл атоочтук маанидеги атоочтуктар» [2], 
«сирконстанттык атоочтуктар» «окшоштуруу, са-
лыштыруу, болжолдоо маанисиндеги атоочтук-
тар» [6: 47-61], «окшоштуруу, салыштыруу маа-
нисиндеги атоочтуктар [10]. 

Биз бул эмгекте атоочтуктардын мындай маа-
нилик түрлөрүн жалпылаштырып ар түрдүү маани-
лердеги атоочтуктар деп карадык. Мындай атооч-
туктардын негизги маанилик түрлөрү төмөнкүлөр: 
заттык функциядагы атоочтуктар (ad görevli sɪfat 
fiiller) жана окшоштуруу, салыштыруу, болжолдоо 
маанисиндеги атоочтуктар (benzerlik, tahmin 
anlamlı sɪfat fiiller).  

Заттык функциядагы атоочтуктар - Ad 
görevli sɪfat fiiller. Негизги атоочтуктардын бардык 
формаларындагы атоочтуктар затташуу мүмкүнчүлү-
гүнө ээ, бирок алардын мындай мүмкүнчүлүктөрү 
бирдей деңгээлде эмес. Ошондуктан бул топко кир-
ген атоочтуктарды зат атоочтор сыяктуу жөндөмө, 
сан, жак-таандык, жалпы таандык мүчөлөрүн кабыл 
алуу менен катар маанилик өзгөчөлүгүндөгү айырма-
чылыктарга жараша ич ара затташкан атоочтуктар 
жана заттык функциядагы атоочтуктар деп бөлүп 
караган окумуштуулардын пикирлерине кошулабыз.  

Ч.Хидирова мындай атоочтуктардын толук зат-
ташкан атоочтуктар менен болгон жалпылык жана 
айырмачылыктарын кенири токтолуп, атоочтуктар-
дын бул топтору бири-бирине бир мезгилде кыймыл- 
аракеттик маани менен бирге заттык касиеттерди да 
камтып тургандыгы боюнча окшошуп, бирок ошол 
эле учурда, алардын заттык касиеттери бири-бири-
нен айырмаланып турарын белгилеген. Заттык функ-
циядагы атоочтуктардын тигил же бул заттык ка-
сиеттерге ээ болгону менен, этиштик касиеттери ба-
сымдуулук кылып, натыйжада алар толук затташпас-
тан, айрым заттык функцияларды гана (жөндөмө, 
көптүк, таандык мүчөлөрдү кабыл алып, номинатив-
дик маанини туюндурушу) аткарарын көрсөткөн. Бул 
топтогу атоочтуктар заттык касиетти камтуу жагы-
нан бири-биринен орчундуу айырмачылыктарга ээ 
болгон эки түрдө келерин белгилеп, аларды ич ара 
кыймыл атоочтук маанидеги же актанттык жана сир-
константтык атоочтуктар деп эки топко бөлүштүрүп 
көрсөткөн [6: 41]. 

Кыргыз жана түрк тилдериндеги башка илимий 
эмгектерде мындай атоочтуктар көбүнчө заттанган 
атоочтуктар деп берилип, затташкан атоочтуктар ме-
нен катар каралып келет [1; 3; 4; 5; 7; 8; 9]. 

Биз да затташкан атоочтуктар менен заттык 
функциядагы атоочтуктарды бөлүп кароо туура деп 
эсептейбиз. Себеби алардын жалпылыктары болгону 
менен, негиздүү айырмачылыктары да бар экенди-
гине теориялык жана фактылык материалдар негиз 
болууда. Биз төмөндө аларды конкреттештирип 
беребиз. 

Затташкан атоочтуктар менен заттык функ-
циядагы атоочтуктардын жалпылыктары: 

1) Атоо маанисине ээ болот: Окуган (ким? адам 
- толук затташкан атоочтук, затты атады) би-
лет. – Okuyan bilir. Окуганга (эмнеге? заттык функ-
циядагы атоочтук – кыймылды атады) не жетсин. 
– Okuyana ne yeter. 

2) Жөндөмө мүчөлөрүн кабыл алат: Баркыңды 
билбегенге (толук затташкан атоочтук) барба. – 
Hürmetin bilmeyeceğe varma. Тиккенди (заттык 
функциядагы атоочтук) билбесең, сөкпө. – 
Dikmeyeceği bilmesen, sökme. 

3) Кыймыл-аракет менен заттык маанини кошо 
камтыйт. 

4) Жак-таандык мүчөлөр уланат: Алганы (толук 
затташкан атоочтук) жарашса, кара катын ак 
болот. – Alanı iyi olsa, kara kadın ak olur. Билим ал-
ганымдын (заттык функциядагы атоочтук) пайда-
сы турмушта көп керек болду. – Bilgi aldığım faydası 
hayatımda ҫok oldu. 

Затташкан атоочтуктардан заттык функция-
дагы атоочтуктардын айырмачылыктары: 

1) Затташкан атоочтуктардын конкреттүү анык-
талгычы болот, ал көмүскөдө калат, ал эми заттык 
функциядагы атоочтуктардын конкреттүү аныктал-
гычы болбойт. Мисалы: Унчукпаган (толук зат-
ташкан атоочтук, аныкталгычы - адам) үйдөй ба-
лээден кутулат. Кызынын билинбей бой жетип 
калганына (заттык функциядагы атоочтук, 
аныкталгычы жок) эне ишенбегенсийт.  

2) Затташкан атоочтуктар заттык мааниде болот, 
заттык функциядагы атоочтуктар заттык мааниде 
колдонулбайт: Жеңишти самаган (толук затташ-
кан атоочтук, адам маанисинде келди) ажалдан 
коркпойт. Кытай жазмаларында түрки тилдери 
жөнүндө маалымат ошол гунндардан башталган-
дыгы (заттык функциядагы атоочтук) айтылат. 

3) Толук затташкан атоочтуктар жөндөмө мүчө-
лөрүнүн суроолоруна жооп берет, заттык функция-
дагы атоочтуктарга эмне? эмнеге? эмне кылганың? 
эмне кылган? эмне кылганыңды? эмне кылганга? 
кайда? качан? качанга чейин? ж.б.ус.суроолорго 
жооп берет: Унчукпаган (ким?) үйдөй балээден ку-
тулат Кызынын билинбей бой жетип калганына 
(эмнеге?) эне ишенбегенсийт. Жорго мингенге (эмне 
кылганга?) не жетсин 

4) Затташкан атоочтуктар негизинен бышык-
тоочтук милдетте келбейт, заттык функциядагы 
атоочтуктар бышыктоочтук милдетте жыш колдону-
лат: Келер замат сизди сурады. Баргандан тартып 
силердикинде жашадым. 

Ошентип, жогоруда атоочтуктардын кыргыз 
жана түрк тилиндеги лексика-семантикалык өзгөчө-
лүктөрү каралып, анда орун алган жалпылыктар 
менен катар айырмачылыктарды ачып көрсөтүү ара-
кети жасалды. Мындан алынган натыйжалар эки 
тилдеги атоочтуктардын салыштырма типологиясын 
иштеп чыгууга өбөлгө түзөрүндө шек жок. 
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