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Кіріспе 

 

Жалпы фонетика, оның ішінде қазақ тілінің фонетика саласы 

күні бүгінге дейін шешілмей келе жатқан мәселелерге толы. 

Тіл фонетикасын, әсіресе, тарихи-салыстырмалы тұрғыдан қарау, 

оны басқа түркі тілдері фонетикалық жүйесімен ұштастыру арқылы 

зерттеу көптеген мәселелердің бетін ашып, айқындауда маңызы 

зор. Тілдің өткені мен бүгінгі жай-күйін салыстыруда, қилы-қилы 

кезеңде белгілі бір халықтың дамуының ізі сақталмай қоймайды. 

Ол – заңдылық. Бұндай іздер қазақ тілінде де сингармонизм, екпін, 

буын тағы басқа көптеген мәселелерден орын алған. 

Қазіргі қазақ тілі фонетикасы көптеген мәселелерді айқындаған, 

бірақ тарих тұрғысынан салыстырып, дыбыстардың белгілі бір 

қатар құрап, бір-біріне акустика-артикуляциялық жақтан 

үйлесімділігі, әр түрлі түркі тілдеріндегі үндестік заңының 

ұқсастық және ерекшеліктерін салыстыра зерттеу, түркі ата 

заңынан тыс қалыптасқан ауытқулар мәселесін зерттеу еңбектері 

санаулы ғана. Ұсынылып отырған еңбекте дауысты дыбыстарға 

қатысты В.В. Радлов тұжырымдары негізінде қазіргі қазақ тілі және 

басқа да кейбір түркі тамырлы тілдердің фонетикалық жүйелері 

салыстырылып қарастырылып отыр. 

Қазақ тілі фонетикасының зерттелу тарихында, қазақ тілі 

білімінде Еуропа ғалымдарымен қатар қазақ лингвистикасының 

атақты мамандары А. Байтұрсынов, Х. Досмұхамедұлы, 

Қ. Жұбанов. І. Кеңесбаев, С. Мырзабеков, Ж. Аралбаев, 

Ә. Жүнісбек т.б. ғалымдар елеулі үлес қосты. Фонетиканың өзекті 

мәселелері, әсіресе, соңғы кезде тыңынан қарастырылып ауызекі 

сөйлеу тілдік фонетикалық заңдылықтар, ерекшеліктер молынан 

әңгіме бола бастаған зерттеу жұмыстары бой көрсете бастады. 

Алайда, қазақ тілі фонетикасы, оның даму сатыларының көптеген 

мәселелері әлі де өз шешімін күтуде екені айғақ. Солардың бірі – 

дауысты дыбыстар мен дауыссыздардың үндесу заңдылықтары, 

тілдегі дифтонг мәселесі, сөз ішінде қос дауыссыздардың 

қолданылу аясы мен көлемі тәрізді мәселелер. Бұл тақырыпқа 

қатысты материалдар әлі де бірсыпыра талас тудыруда. 

«Солтүстік түркі тілдері фонетикасында» осы күнге дейін 

көптеген қазақ тілі мамандарына жабық болып келген атақты 

немістің түркітанушы ғалымы В.В. Радловтың «Солтүстік түркі 
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тілдерінің фонетикасы» (Phonetik der nördlichen Türksprachen) атты 

әйгілі ғылыми туындысында дауысты дыбыстарға қатысты 

көтерілген мәселелері қамтылып, қазақ тіліне аударылып жалпы 

түркі, оның ішінде қазақ тілі фонетикасына қатысты ой-

тұжырымдары бүгінгі қазақ тілінің дыбыстық жүйесімен 

салыстырыла отырып талдау жасалып отыр. Ғалымның көрсеткен 

фонетикалық негізгі заңдылықтарының қолданылу дәрежесі 

анықталып, тілдің фонетикалық жүйесін зерттеген шетелдік 

түркітану және қазақ тіліндегі зерттеулерге арналған еңбектерге 

шолу жасалды. Кірме сөздер мен тілде қалыптасқан күрделі 

сөздердің фонетикалық түрлену жүйесіне қатысты өзекті мәселелер 

талданып, түркі тілдеріндегі дауысты дыбыстарға қатысты 

фонетикалық ұқсастықтар мен айырмашылықтар ұсынылып отыр. 

Сонымен қатар көпшілікке қазақ тіліндегі үндестік заңы, әсіресе, 

буын үндестігі, оның қазақ сөзінің өне бойынан көріне алу деңгейі, 

дифтонг және трифтонг мәселесінің түркі тілдерінде қойылуы 

дәрежесі, кірме сөздердің фонетикалық тұрғыдан бейімделу 

заңдылықтарына жасалған ғылыми талдауды ұсынып отырмыз. 

Өз зерттеулерінде орта ғасырдың алғашқы жылдарынан бастау 

алған түркітану ғылымы шын мәнісінде түркі елінің мәдениетін, 

тарихы мен этнографиясын зерттейтін ғылым саласы ретінде 

ХІХ ғасырда ғана қалыптасты. Бұл ғылымның шарықтауына 

аталған дәуірде үлес қосқан ғұламалардың қатарында зор 

ілтипатпен О.Н. Бетлинг, В.В. Радлов, Н.И. Березин, 

А.Е. Крымский, А.К. Казембек, М.Я. Глухарев, Н.И. Ильминский, 

П.М. Мелиоранский тағы басқа ғалымдардың есімдері аталып жүр. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында ең басты елеулі оқиғаның 

бірі түркітану ғылымын жаңа бір белеске әкелген В.В. Радловтың 

өз замандастары кейіннен «дәуірлік кітап» деп атап кеткен 

еңбегінің дүниеге келуі болды. 

Жалпы В. Радловтың Қазан қаласында болған кезеңі үлкен 

еңбектің дүниеге келуімен ерекшеленеді. Ол 1882 жылы жарық 

көрген «Vergjeichende Grammatik der nördlichen Türksprachen. Ersten 

Theil. Phonetik der nördlichen Türksprachen» (Солтүстік түркі 

тілдерінің грамматикасы. Бірінші бөлім. Солтүстік түркі тілдерінің 

фонетикасы (5 беттегі сурет). Аталмыш туынды туралы алғаш 

баспадан шықпай тұрып-ақ 1876 жылы атақты лингвист Бодуэн де 

Куртенэ мәлімдеген болатын. Атақты еңбектің қолжазбасы 

«Grammatische 
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Untersuchungen auf dem Gebiete der nördlichen Türksprachen. T1. 

Phonetische Untersuchungen» (Солтүстік түркі тілдерінің 

грамматикалық зерттеулері. Бірінші бөлім. Фонетикалық 

зерттеулер) деген атаумен Санкт-Петербург Ғылым академиясының 

тарихи филология бөлімінде ұсынылған болатын. Н. Кононовтың 

айтуынша бұл кітапқа: «пікірді академиктер Б.А. Дорн, Ф. Видеман 

және В.Р. Розен жазып, 1879 жылдың желтоқсан айында бөлім 

мәжілісінде комиссия В.В. Радловқа өз зерттеулерін орыс тілінде 

жариялауға ұсыныс жасайды» /1,35/. Әрине, қыруар жинақталған 

еңбекті орыс тіліне аудару көп уақытты қажет ететіні белгілі, сол 

себепті де, ғалымның жоғарыда аталған еңбегі қазіргі атаумен екі 

жылдан соң Германияда, Лейпциг қаласында жарық көрді. Ал 

1883 жылы шығарылуы жоспарланған кітаптың екінші бөлімі, 

салыстырмалы грамматикалық зерттеулері белгісіз себептермен 

жарық көрмей қалды. В.В. Радловтың бұл ғылыми еңбегі туралы 

А. Самойлович былай дейді: «Шестое и последнее капитальное 

предприятие Радлова, сравнительная грамматика осталось 

незаконченной главным образом потому что, автор, расширив уже 

в изданной, фонетической части свое задание включением в поле 

исследование, вопреки заглавию, всех турецких языков и наречий, 

был вынужден до конца жизни считаться с тем обстоятельством, 

что время для выполнения столь обширной работы еще не 

настало» /2.711/. 

Шынында да, А. Самойлович айтып отырған пікірде шындық 

бар шығар. Олай деуіміздің басты себебі, ғалым бастаған еңбегін 

жалғастыру мақсатында кітаптың бірінші бөліміне толықтыру 

енгізіп, жазылмай қалған морфология бөліміне байланысты 

грамматикалық этюд болып табылатын келесі ғылыми зерттеу 

еңбектерін жазған болатын. Олар: «Zur Geschichte des turkischen 

Vokalsistems» (Түркі тілінің дыбыстар жүйесіне шолу) мақаласы, 

«Die Jakutische Sprache in ifrem Verhaltnisse zu den Türksprachen» 

(Якут тілінің түркі тілдеріне қатыстылығы) брошюрасы, Орхон-

Енисей жазуларына қатысты «Altturkische Studien» (Көне түркі 

жазбалары (7 беттегі сурет) грамматикалық очеркі мен соңғы 

жылдары баспаға әзірлеген чуваш тіліне қатысты зерттеулері. 

Өз грамматикасының екінші бөлімі – морфология бөлімін 

жазуға негіз бола аларлықтай жемісі ретінде В. Радловтың 

1906 жылы жарық көрген «Einleitende Gedanken zur Darstellung der 

Morphologie der Turksprachen» (Түркі тілі морфологиясын  



6 

баяндаудағы ой-пікірлер) деп аталатын мақаласын атап кетуге 

әбден болады. Бұған дейін де аз зерттеліп келген синтаксис 
мәселесі ғалымда мүлдем қарастырылмаған. 

В.В. Радловтың «Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасы» жарық 
көргеннен кейін М. Рясяненнің айтуынша: «...вызвало далеко не 
одинаковые суждения в кругу специалистов. Очень 
благожелательные отзывы о книге дали Тахмер, Габеленц, 
Флейшер и многие другие. Критика, парой преувеличенно резкая, 
раздались со стороны В.Д. Смирнова и В. Банга» /3,27/. 

Бірақ қалай болғанда да түркі тілдерінің фонетика мәселелерін 
зерттеу жайында В.В. Радловтың сіңірген еңбегі аса зор. 
Н. Кононовтың пікірінше: «В. Радлов тұңғыш рет түркі тілдерінің 
салыстырмалы фонетикасын жазып, онда қазақ фонетикасының сан 
алуан мәселелерін лингвистиканың сол кездегі компаративистика 
бағыты тұрғысынан түсіндірді» /4,5-6/. 

В.В. Радловтың «Фонетикасы» үш жүзге жуық бет материалды 
қамтитын, екі бөлімнен тұратын, тыңғылықты ғылыми 
тұжырымдарға негізделген зерттеу жұмысы. Әрбір бөлім атауына 
сай көптеген фонетикалық мәселелерді қамтиды. 

Еңбектің бірінші бөлімі «Die Vocale» (Дауысты дыбыстар )деген 
тақырыппен беріліп, іштей дауысты дыбыстардың 
антрофонeтикалық сипаты, дауысты дыбыстардың үндесу, 
(В.В. Радлов үндестік заңын дауыстылар гармониясы деп түсініп, 
дауысты дыбыстарға байланысты қарап, бүтін бір сөз көлемінде 
қарастырған. Ол түбір буындағы дауысты дыбыс қандай болса, 
оған жалғанатын қосымшадағы дауысты дыбыс та сондай болады 
деп тұжырымдайды – автордан), үйлесу заңдылықтарын, ондағы 
кездесетін ауытқулар, дифтонг және трифтонгтардың дауыстылар 
үндестігіне қатыстылығы, дауыстылар үйлесімділігінің көрініс 
табуына шолу, дауыстылар үндесуі және сөзжасам, энклитикалық 
және аппозиталық қосымшалардың үндестік заңына қатыстылығы, 
күрделі сөздердегі дауыстылардың үндесуі және тағы басқа 
көптеген мәселелерді қамтитын жеті үлкен тараудан тұрады. 

Екінші бөлім «Consonanten» (Дауыссыз дыбыстар) деген 
тақырыпта ұсынылып, дауысты дыбыстар мен дауыссыз 
дыбыстардың өзара қатынасы, дауыссыздардың акустика-
артикуляциялық жақтан жіктелуі, олардың қолданылу аясы мен 
ерекшеліктері, сөз басы, сөз ішінде және сөз соңында қос 
дауыссыздардың көрініс тебуі және үш дауыссыздар тіркесімі, тағы 
басқа мәселелер баяндалады. 
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Жоғарыдағы мәселелерді көтере отырып, ғалым өз еңбегін 

бірқатар түркі тілдерінің фонетикасын салыстырмалы түрде 

сипаттауға арнаған. Жеке тарауларда қырғыз (қазақ) тілінің 

ерекшеліктеріне қатысты да мәліметтер ұсынған. Бұдан басқа 

Ж. Аралбаевтың пікірінше: «В. Радлов «Фонетикасын» сөз 

еткенімізде мына үш мәселе есте болуы қажет: оның біріншісі – 

екпін мәселесі, екінші мәселе – дыбыстардың дистрибуциясы, 

үшіншісі – түркі тілдерінің үндестік заңы» /5,6-7/. 

Сол сияқты ғалым өз еңбегінде түркі тілдерінің жіктелуі 

мәселесін де жан-жақты талқылаған. Яғни, В.В. Радлов та 

А.Н. Баскаков, Ф.Е. Корш және А.Н. Самойловичтер тәрізді 

ғылыми әлемге түркі тілдерінің жіктелуінің өз нұсқасын ұсынады. 

Бірақ тіл тарихының маманы Ә. Құрышжанов А.Н. Баскаковтан 

басқа ғалымдардың түркі тілдерін классификациялауы жайында 

былай дейді: «Бұлардағы ортақ кемшіліктер түркі тілдерін жіктеуде 

тек кейбір фонетикалық және фонетика-морфологиялық белгілерге 

ғана сүйеніп, негізгі ірі-ірі топтарға бөлу болып табылады. Алайда 

бұл ірі-ірі топтарды өз ішінде кішігірім топтарға бөліп жатпайды. 

Бұлардың жіктеулеріндегі негізгі кемшілік – тілдерді топқа 

бөлгенде, тілдердің дамуы түркі халықтарының даму тарихымен 

тікелей байланысты екенін ескермейді, назарды сол халықтардың 

географиялық орналасу жағына аударған. Жіктеу кезінде 

грамматикалық құрылыс пен сөздік құрамның мәселелері тым аз 

қамтылған» /6,8/. 

«В.В. Радлов өзінің ұсынған классификациясында түркі тілдерін 

төрт топқа бөліп қарастырған: 

1. Шығыс топ: алтай, оба, енисей, шұлым, татар, қарағас, хақас, 

шор, тува тілдері. 

2. Батыс топ: батыс-сібір татарлары, қырғыз, қазақ, башқұрт, татар, 

қарақалпақ тілдері. 

3. Орта Азиялық топ: ұйғыр және өзбек тілдері. 

4. Оңтүстік топ: түрікмен, әзірбайжан, түрік, қырым татарлары. 

Якут тілі жеке қарастырылған» /7,232/. 

«Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасында» автор дыбыстарды 

анирофонетикалық бірлік ретінде қарастырып, жалпы фонетика 

ғылымының сол дәуірдегі беделді мамандары Сиеверс, Лепсиус, 

Брюкенің артикуляция-акустикалық терминдерін пайдаланып 

сипаттайды. Жалпы өз зерттеулерінде В.В. Радлов негізгі мәселе 

ретінде түркі тілдерінің дауыстылар жүйесіндегі дауысты дыбыстар 
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үндестігін алып, толық аша алған. Әсіресе, түркі сөздері мен сөз 

түрлендіру жүйесіндегі дауысты дыбыстардың үйлесілімділігі 

ерекше аталып кетеді. Бұл мәселенің көтерілуінің маңызы жайлы 

Э.Р. Тенишев былай дейді: «Мысль о связи гармонии гласных с 

агглютинации после В.В. Радлова будет высказываться многими 

исследователями-тюркологами, да и не только ими, но и 

монголистами и тунгусо-маньчжуроведами: широкий исторический 

фон урало-алтайских языков, приводимый В.В. Радловым, дает 

достаточно пищи для размышлений. В.В. Радлов рассматривал 

свою работы как продолжения известного труда О. Бетлинга. 

В строго продуманном порядке В.В. Радлов дает изложение 

вокалической и консонантной систем более двадцати тюркских 

языков по доступным ему материалам, большая часть которых 

добыта им самим» /1,36/. 

«Фонетиканың» басқа да маңызды тұстары туралы 

А.М. Щербак: «Некоторые соображения о составе гласных фонем в 

общетюркском языке – основе, или проязыке, впервые были 

изложены В.В. Радловым (Phon. 5 стр). Опираясь на вокализм 

толеутского языка В.В. Радлов высказал предложения, что 

общетюркском языке было восемь гласных: à, ä, о, ö, у, і, ÿ, ї. 

Позднее, под влиянием главным образом азербайджанских 

материалов, он увеличил это число до девяти: à, ä, о, ö, у, і, ÿ, ї, э» 

/8,3/ - деп түйіндейді. 

Түркі тілдерінде негізгі дауысты дыбыстардың саны тоғыз 

екенін В.В. Радлов «Altturkische Studien» еңбегінің бесінші 

бөлімінде айтып кеткен болатын. Ғалымның бұл пікірі кейін қазақ 

ғалымдарының басым көпшілігінің, соның ішінде әсіресе, 

М. Томанов, Ж. Аралбаев, С. Мырзабеков еңбектерінен 

қолдау тапты. 

А.М. Щербак ғалым еңбегінде көтерілген мәселелердің 

маңыздылығын былай деп баяндайды: «В работе В.В. Радлова 

дается очень подробная и достаточно глубокое описание фонетики 

всех тюркских языков (у автора диалектов). ...Кстати состав 

гласных в общетюркском масштабе В.В. Радлов установляет, 

опираясь на вокализм толеутского диалекта, сохранившего по его 

мнению в большой мере, чем другие спецефические тюркские 

особенности» /8,3/. 

Шын мәнісінде де, түркі тілдерінің молынан жинақталған 

лексикалық материалдары В. Радловтың тыңғылықты үлкен зерттеу 
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жұмысын жазып шығуда сүйенетін фактілер болды. Бірақ, бір 

өкініштісі, түркі тілдерінің фонетикасын тереңінен сипаттауға 

қолданылған материалдар, басқа да грамматикалық бағытта 

қолданыла алмады. Осы мәселе жайында А.Н. Кононов та өз 

өкінішін былай деп білдіреді: «Наличие в распоряжений 

В.В. Радлова огромного материала ...позволило ему перейти к 

обобщению своих наблюдений над фонетическим и 

грамматическим строем языков, реализованному, к сожалению 

только для фонетики» /9,105/. Алайда, тек түркі тілдерінің 

фонетикалық мәселелері ғана қамтылса да, өз дәуірінде шын 

мәнісінде дәуірлік (epochamachend) атанған В.В. Радловтың еңбегі 

тек түркітану ғылымы мен орал-алтай тілдеріне ғана қатысты 

болмай, жалпы лингвистика үшін де маңызы зор зерттеу болғаны 

мәлім. Кезінде ғалымның «Фонетикасын» жоғары бағалаған 

А.Н. Кононов; «Кеңес түркітанушы ғалымдары аз қолданғанмен, 

В. Радлов еңбегіндегі түркі тілдерінің классификациясы, дәйекті 

материалдары мен ғылыми қорытындылардың өзіндік мәнін 

жоғалтпағандығын» /1,106/, фонетист ғалым Ж. Аралбаев 

В. Радловтың «Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасы» атты еңбегі 

қазақ фонетикасының едәуір мәселелерін, атап айтқанда, дыбыс 

құрамы, сөздің ішінде түбір мен қосымшада дауысты және 

дауыссыз дыбыстардың қолданылуы, сингармонизм құбылыстары, 

екпін категориясы сияқты өзекті мәселелерді қамтитын, 

фонетикалық кейбір құбылыстарға аса назар аударған елеулі еңбек 

екенін атап көрсетеді (Қараңыз: Ж. Аралбаев, Қазақ фонетикасы 

бойынша этюдтар).  

В.В. Радлов еңбегінде айтылып кеткен тұжырымдар мен 

қорытындылар, ғылыми фактілер күні бүгінге дейін қолданылып 

келе жатыр және көпшілік пікірлері дұрыс деп танылып, кейінгі 

қазақ тілі фонетикасы мамандарының жүргізген зерттеу 

жұмыстары арқылы анағұрлым тереңдетіле түсті. Ғалымның 

«Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасы» зерттеуі төңірегінде талас 

дау-дамай, пікірталастар болғанмен, бұл еңбектің дүниеге келгеніне 

бір ғасырдан аса уақыт өтсе де, өз саласында ғылыми мәнін сақтап, 

тек түркі тілдерін зерттеуде ғана емес, жалпы лингвистика 

мәселесіне қатысты да көптеген мағлұматтар ұсына алады. 
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Дауысты дыбыстардың (вокализмдердің) 

физиологиялық сипаты 

 

В.В. Радловтың «Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасы» 

еңбегінде баса көңіл бөлінген мәселелердің бірі түркі тілдері 

дыбыстарының физиологиялық және акустикалық ерекшелігі 

мәселесі болып табылады. Бұл тақырыпты ашуда автор түркі 

тілімен айналысқан басқа да Еуропа ғалымдарының еңбектерін 

арқау еткен. Еңбегінің алғы сөзінде ғалым «Солтүстік түркі 

тілдерінің фонетикасын» жазу барысында мүмкіндігінше келесі 

ғылыми зерттеу еңбектерін пайдаланғандығын көрсетеді: 

1. Viguier. Elements de la langua Turgua. Constantinople. 1790. 

2. Ильминский. Материалы изучения Киргизского языка. Казань. 

1861. 

3. Грамматика Алтайского языка. Казань. 1869. 

4. Castren. Versuch einer Koidalischen und karagassischen 

Sprachlehre. Petersburg. 1869. 

5. 5.Vamderu. Etymologische Worterbuch der turko-tatarischen 

Sprachlehre. Leipzig. 1878. 

6. Bohtlingk. Ueber die Sprache der Jakuten. Petersburg. 1851. 

Бұл аталған ғалымдардан басқа В.В. Радлов ғылыми зерттеу 

еңбегін жазу барысында Зиновьев, Максимов, Бодуен де Куртенэ 

және тағы басқаларын атаған, солардың еңбектеріне сілтеме жасап, 

талдауларына сипаттама берген. 

Жалпы тіл білімінің фонетика саласында дауысты дыбыстарды 

жіктеуде олардың физиологиялық және акустикалық (естілім) 

белгілеріне қарай жіктеу кеңінен тараған. Бірақ бұл екеуінің ішінде 

әрі қолайлысы, әрі жеңілі физиологиялық ерекшеліктеріне қарай 

топтастыру болып табылатыны белгілі. Өйткені Т. Қордабаев 

тілімен айтқанда: «үн, дауыс дауысты дыбыстардың барлығында да 

бар, барлығының негізінде жататын үн, негізгі тон» /10,17/. Ал әр 

дауыста обертонның болуы дауысты дыбыстарды акустикалық 

белгілеріне қарай жіктеуде қиындық келтіреді. Оның басты себебі, 

обертонның дауыс жасаудағы қарқыны мен күші әр қилы болып 

табылып, оны қарапайым жолмен емес арнайы физикалық 

аппараттарды қолдану арқылы зерттеуді қажет етуінде. Түркітану 

ғылымының «атасы» деп танылған В.В. Радлов та өзінің атақты 

еңбегінің кіріспе бөлімінде түркі тілдеріндегі дыбыстардың айтылу, 



11 

яғни дыбысталу ерекшелігін, мүмкіндігін айқындап 

«антрофонетика (дыбыстардың физиологиясы) белгілері арқылы 

топтарға жіктеп» /11,ХІ/ талдау жасаған. Әрбір дауысты және 

дауыссыз дыбыстарға жеке тоқталып, олардың физиологиялық 

мінездемесін толық беруге тырысады. Дыбыстардың 

артикуляциялық ерекшеліктерін талдау барысында автор 

Еуропаның атақты фонетист мамандары Брюкенің (Crundzuge der 

Physiologie und Systematik der Sprachlaute. Wien. 1876.), Сиеверстің 

(Crundzuge der Lautphysiologie. Leipzig. 1876), Винтлердің 

(Die Kerenzer Mundart. Leipzig. 1876) антрофонетика саласындағы 

еңбектеріне де сілтемелер жасап, түркі тілі дауысты дыбыстарының 

физиологиясына төмендегідей мінездеме ұсынады. 

Ғалым дауысты дыбыстардың айтылым сипатына мінездеме 

беруде былай дейді: «Айтылуы барысында дыбыстау мүшелерінің 

жеке біреуі активті түрде қатыспай, дауыс түтігі («Тамақтың іш 

жағында қабаттасып қырынан жатқан екі пар бүршіктің сыртқы 

екеуі жалған дауыс шымылдығы болады да, астындағы екеуі нағыз 

дауыс шымылдығы болады. Дауыс шымылдығының аралығы – 

дауыс түтігі деп аталады» /12,224/) бір қалыпта тұрып тарылуы 

нәтижесінде жасалатын дыбыстар дауысты дыбыстар болып 

табылады)» /11.ІХ/ 

 

А) а-і дауысты дыбыстар қатары 

 

1) а [Брюке, Сиеверс, Лепсиуста - а]. 

Итальян тіліндегі «ballare» сөзіндегі а, неміс тіліндегі «tag» 

сөзіндегі а, орыс тіліндегі «так» сөзіндегі а дыбысы тәрізді таза 

айтылады. Ғалымның сипаттап отырған а дыбысы қазіргі қазақ 

тіліндегі а дыбысына сай «тіл арты езу фонемасы: а – тіл 

таңдайдың артқы шеніне қарай жиырылуынан жасалатын 

(гуттурал-жуан) мейлінше ашық-төмен, езулік фонема: йек 

мейлінше төмен түсіп, ауыз қуысында үлкен резонатор 

жиырылады» /5,31/, тек неміс тілінде келтірген «tag» сөзіндегі а 

дыбысы қазіргі қырғыз тіліндегі созылыңқы аа дыбысына жуық 

дыбысталады. Ал жасалу жолын В.В. Радлов өте дәл бере алды. 

Қазақ тіліндегі «а» дегенде дауыс шымылдығы дірілдейді, тіл артқа 

тартылады, жақ кең ашылып, ерін екі жаққа керіліп (езулік болып) 

айтылады. Ғалым өзінің «Опыт словаря тюркских наречий» 

еңбегінде а дыбысын былай деп сипаттайды: «а выговаривается 
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вообще как русское а в словах «как, камень». Долгое ā не 

существует в русском языке, оно соответствует немецкому а в 

слове Abend Алтайцы выговаривают а очень протяжно, почти как 

аа. Таранчы, южные Киргизы и отчасти жители средней Азии 

выговаривают а в первом слоге между а и о. В волжских наречиях 

а выговаривается очень полно и энергично как южно-немецкое а» 

/13,5/. 

«Қазақ тіліндегі а қырғыз тіліндегі а фонемасына қарағанда 

айқынырақ естіледі. Мұның басты себебі – қырғыз тілінде а 

фонемасындай корреляциясы (сыңары) жоқ. Қазақ тілінде негізгі 

морфемада (түбір сөзде) а фонемасы кейде ә-мен ауысып отырады» 

/12,229/. 

Н.А. Баскаков қазақ тілінде а дауысты дыбысы артикуляциялық 

жағынан өзгеріске ұшыраған дыбыс деп қарастырады. 

Оның айтуынша «ХХ ғасырдың 40 жылдарына дейін а дыбысы 

мейлінше тіл арты дыбысы болған, кейін орыс тілінің әсерінен сәл 

тілдің алға қарай жылжуы арқылы айтылатын дыбыс болып 

қалыптасқан. «А дыбысының айтылуындағы бұл өзгеріс газета 

тәрізді орыс тілді сөздердің әсерінен болса керек» /14,19/. 

Шынында да, егер қазақтың қалды деген сөзіндегі а дыбысы мен 

«газета» сөзіндегі а дыбысын салыстырсақ, алғашқысында а 

дыбысының позициясы неғұрлым тіл арты екенін аңғару қиын 

емес. Ал «газета» сөзінде а дыбысының палатализацияланып 

айтылуында сөйлеу мүшелері ә дыбысын айтқандағы позицияға 

жақын тұрған тәрізді болып келеді. 

В.В. Радлов еңбегіндегі дауысты дыбыстардың физиологиялық 

сипатына К.Құсайынов: «Сопоставляя эти описания и параллели с 

результатами современных экспериментальных исследований по 

фонетике, можно обнаружить, с какой точностью В.В. Радлов 

определяет акустика-артикуляторные особенности некоторых 

гласных казахского языка – дей келе отырып, а дыбысының қазақ 

және орыс тіліндегі ерекшелігі жайында – экспериментальное 

описание этих гласных выявляет между ними лишь незначительное 

расхождение: казахский гласный а несколько менее компактен, чем 

русский а в приведенном слове (әңгіме В. Радловтың мысал ретінде 

алып отырған «так» сөзі туралы болып отыр)» /15,69/ - дегенді 

айтады. 

2) ä. Бұл таңба арқылы ғалым екі дыбыс реңкін белгілеген. 

а) ä [Брюкеде а, Сиеверсте &, Лепсиуста а ]. 
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Оңтүстік Германиядағы немістер тіліндегі ä дауысты дыбысына, 

француз тіліндегі ê дыбысына, ағылшын тілінің «fat, man» 

сөздеріндегі а дыбысына айтылуы жуық келеді. «Көмей 

резонаторының кең ашылуы мен тіл ұшының сәл көтерілуі арқылы 

дыбысталады» /11,IX/. Бұл дыбыс қазіргі қазақ тіліндегі ә 

дыбысына сай, таза дыбыс сипаттамасы деп айту қиынырақ. 

Келтірілген мысалдардың өзінде ала-құлалық байқалады. Неміс 

тіліндегі ä дыбысы қазақ тілінің ә дыбысына сай келсе, Мысалы, 

näturlich [нәтүурлиш] кейде э мен ә ортасында айтылып ә 

дыбысынан гөрі э дыбысына жуық болып естіледі. Мысалы, hände 

[хэнде], färbung [фэрбунг]. Бұл ә дыбысы қазақ тілінде бергі кезде 

орта ғасырларда пайда болған дыбыс. Оған дейінгі жазба 

ескерткіштерде бұндай дыбыстың болмағандығы жайлы 

Ә. Құрышжанов, М. Томанов, Ж. Аралбаев еңбектерінде де 

айтылып кеткен. Бұл пікірді мақұлдаған Н. Баскаков та: «Мнение о 

том, что фонема ә в казахском языке возникла сравнительно 

поздно, не вызывает возражения, ә возникла из а. Ранше для 

казахского языка не было характерно сочетание гласных переднего 

и заднего ряда, так же как палатализованных и непалатализованных 

согласных, что теперь иногда нарушается» /56.84/. Қазіргі кездегі 

түркі тілдерінің көпшілігінде ә дербес өзіндік сапалы дыбыс 

ретінде қолданылып жүрсе, кейбіреулерінде дербес сапаға ие 

болмаған дыбыс болып табылады. Қазіргі қазақ тілінде бұл 

фонеманың өзге дауыстылармен салыстырғанда қолданылуының 

мөлшері және қолданылып жүрген сөздердің деніне қарағанда 

(негізінен шығыс тілдерден енген сөздерде кездеседі) жоғарыдағы 

пікірдің дұрыстығында күмән болмаса керек. Мысалы, күнә, әдіс, 

әдіс, кәпір, жәбір тағы басқа кірме сөздерде кездескенде негізінен 

қолданылу аясы тек бірінші буынмен ғана шектеледі. Кейбір бірен-

саран сөздерде ғана соңғы буында қолданылуын байқауға болады. 

Қазақ тілінің 1974 жылы жарық көрген түсіндірме сөздігінің 

І томы мағлұматтарына сүйенсек, тілде ә дыбысына басталатын 

870 атау сөз бар. Бұлардың ішінде тек екі әзәзіл (586 б) және әйбәт 

(590 б) деген сөздерде ғана ә дыбысы екінші буындарда 

қолданылған. Сол сияқты екінші және үшінші буындарда 

ә дыбысының қолданылуына куә, күмән, күнәмшіл, кінәрат, 

мәрмәр, мінәсәр (жарасымды деген мағынада), нәмәрт (тексіз 

деген мағынада) сөздерін де келтіруге болады. 

Кейбір тілдік тұжырымдарға сүйенсек (М. Томанов. Қазақ тілі 
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тарихи грамматикасы.) ә дыбысы алғашқыда жуан а дыбысының 

жіңішке сыңары ретінде қалыптасып бірте-бірте дербес жіңішке, 

езулік фонемаға айналған. Мысал ретінде, қазақ тілінде кірме 

сөздердің құрамында а дыбысының кей жағдайда ә болып 

айтылуын келтіруге болады. Мысалы, қадірлі айтылуында кәдірлі 

(Қазақстанның солтүстік-шығыс өңірінде қәдірлі тұлғасында да 

кездеседі), қасиет айтылуында кәсиет, қәсиет, қазір сөзі  

айтылуында кәзір, қазыр, т, б. А және ә дыбыстарының алмасуы 

осы күнгі Еділ бойының қазақтары тілінде ауызекі сөйлеу тілінде 

де ұшырысады. Бұл тұжырымды растай түсу үшін келесі бір 

пікірлерді ұсынып көрейік: «әдеби тілдегі жуан дауысты «а» 

дыбысының орнына бірқатар сөздердің бірінші буынында жіңішке 

«ә» дыбысы қолданылады. Осының нәтижесінде әдеби тілдегі жуан 

айтылатын сөздер жіңішке естіледі: тәуісу (тауысы орнына), 

әріздену (арыздану),  шәбу (шабу), жәмән (жаман), кәбәр (қабыр) 

т.б.» /55,17/.  

Ә дыбысының қазақ тіліне енуі тілге кірме сөздердің (негізінен 

араб және парсы сөздерінің) көптеп енуімен тығыз байланысты 

болып табылады. А дыбысының жіңішке ә дыбысына айналуының 

басты себебі кірме сөздер құрамында бір сөз көлемінде қатар 

тұрған буындарда келесі дыбыстардың көрініс тебуінен болса 

керек. Мысалы, а - ә (ғадет - әдет), а – и (адил - әділ, Ғали - Әлі). 

Сол сияқты орыс тілі арқылы енген сөздердегі бір сөз көлемінде  

қатар тұрған буындарда а – и дыбыстық қатарының болуынан: 

ящик - жәшік, машина  - мәшине т.б. 

Сонымен қатар а дыбысының тәл арты позициясынан тіл алды 

позициясына өтуіне себеп болған дыбыстың бірі өзінен кейін сөз 

ішінде тұратын үнді дауыссыз й дыбысы екенін де байқаймыз. 

Мысалы, шай > шәй, жай > жәй,  

в) [ Брюкеде еа, Сиеверсте е2, Лепсиуста е]. 
«Неміс тіліндегі «ehrlich» сөзіндегі е дыбысына, француз 

тіліндегі ê дыбысына, орыс тіліндегі «это» сөзіндегі э дыбысына 
сәйкес келеді. Тіл ұшының жоғары карай қатты көтерілуі 
нәтижесінде дыбысталады» /11,IX/. В.В. Радлов ä дыбысы жайлы 
қосымша былай дейді: «ä есть русское е, в словах бегать (бäгат), 

мера (мäра). Долгое ǟ звучить как французкое é в frére, рérе. У 

Алтайцев почти как аä» /13,4/. Бұл дыбыс қазіргі орыс тіліндегі э 
дыбысына сәйкес, қазіргі қазақ тілінде кірме сөздердің алғашқы 
позициясында е дыбысының таңбасы қызметін де атқарады. Кейбір 
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жағдайда төл сөз құрамында орыс тілді адамдардың айтуында 

кездеседі. Мысалы, Экибастуз — Екібастұз. Бірақ соңғы кезде 
орыс тілінде де Екибастуз түрінде жазылу орын алған, айтылып та 
жүр. «Ерін қатысы жағынан а-дан айырмасы жоқ: еріннің 
сүйірленбей, тарылуы арқылы дыбысталатындықтан оны да езу 
дыбысы дейміз» /12,229/. Яғни бұл екі фонеманың сөйлеу мүшелері 
қатысы жағынан ұқсас екенін айта келе, басты айырым белгісі — 
тілдің қатысында екенін де ескеру қажет. Егер а дыбысы 
айтылғанда тіл кейін жиырылса, э дыбысын айтқанда алға қарай 
созылады. 

Академик В.В. Радлов өзінің «Солтүстік түркі тілдерінің 
фонетикасында» екі а және ә дыбыстарын басқаларынан бөле жара 
мейлінше ашық дыбыстар қатарына жатқызған. Ғалымның бұл 
пікірі кейінгі түркітанушы және қазақ тілі мамандары 
П. Мелиоранский, А.П. Поцелуевский, Ә. Жүнісбеков, 
Ж. Аралбаев, С. Мырзабеков еңбектерінде қолдау тауып жүр. 
Қазіргі қазақ тілінде дауысты дыбыстарды жақтың қатысына қарай 
көптеген оқулықтарда көрсетілгендей ашық (а, ә, е, о, ө) және 
қысаң (ы, і, ұ, ү, и, у) деп қана бөлу дауыстылардың нақты жақтық 
позициясын толық аңғартпауы салдарынан, соңғы кезде ашық, (а, 

ә), жартылай ашық (е, о, ө) және қысаң дауыстылар (ы, і, ұ, ү, и, у) 
деп бөлу тәжірибесі қолданылып жүргенін байқаймыз. Бұлай 
бөлуге негіз болған да жоғарыдағы а және ә дыбысына қатысты 
пікір десек болады. Шынында да, а және ә дыбысын айтуда төменгі 
жақ мейлінше төмен түсіп, кең ашылса, о, ө және е дыбыстарын 
айтқанда тарыла түсіп сәл ғана төмендейтінін аңғару қиын емес. 

3) е таңбасы екі дауысты дыбысты бейнелейді. 
а) [Брюкеде е, Сиеверсте е, Лепсиуста е]. 
«Неміс тіліндегі «selig, werden» сөздеріндегі е дыбысына, 

француз тілінің é дыбысына сәйкес. Бұл дыбыс айтылуда тіл 
көмейге қарай жылжып, езу екі жаққа сәл жиырылады» /11,Х/. 
Сипатталып отырған дыбыс қазіргі қазақ тіліндегі «кел, кет» 
сөздері құрамындағы е дыбысына сәйкес келеді. «Е (э) ауыздың 
(жақтың) орта деңгейде ашылуынан пайда болатын дыбыс. Яғни 
ауыз жоғарыдағы а немесе ә дыбыстарын айтқандай кең емес, сәл 
ғана ашылып (иек төмен түсіп) жасалатын дыбыс. Өзінің жіңішке 
дыбыс болуымен ә дыбысына жуықтасатындығына қарамастан 
айырмашылығы да жоқ емес. Ә дыбысын айтқанда сөйлеу 
мүшелерінің жымдасуы тіл мен төменгі денталь тұсында болса, е 
дауысты дыбысын айтқанда тіл жымдасуы төменгі дентальмен 
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солғын болады және тіл орта денесі қатты таңдайға жуық 

орналасады» /12,231/. 

В.В. Радловтың айтуынша е таңбасы ä және і аралығында 

айтылатын дыбысты бейнелейді. Ол француз тілінің égal сөзіндегі é 

дыбысы, неміс тіліндегі sehen сөзіндегі е дыбысы болып табылады. 

Абақан татарларында е дыбысы u дыбысына жақын. Ал қырғыз 

тілінде е сөздің абсалют басында іä тәрізді айтылады. 

Е дыбысының бұл қасиеті туралы Ж. Аралбаев та: «Сөздің ең бас 

шенінде е үнемі иә түрінде дифтонг сапасында айтылады: йәртең, 

(ертең), йәгіз (егіз), йәмен (емен), йәскі (ескі), йәр (ер)» /5,31/ 

түрінде дыбысталатындығын көрсетіп кеткен. 

б) [Брюке, Сиеверс және Лепсиуста көрсетілмеген]. 

Бұл дыбысты айту үшін тіл ұшын алдыңғы төменгі тістерге созу 

қажет. Ä дыбысын айтқанға қарағанда тіл денесі анағұрлым жоғары 

көтерілуі тиіс, осы жағдайда тілдің жоғарғы жағы таңдайға тиер-

тимес қалыпта болады да, ерін екі жаққа тіс толық көрінетіндей 

болып жиырылады. Бұндай қалыпта сөйлеу мүшелерінің тұруынан 

бірінші е дыбысымен салыстырғанда бұл дыбыс анағұрлым шұғыл 

(тез) айтылады. Сөйтіп е және і аралығындағы дыбыс жасалады. 

Әсіресе, неміс тілінде кездесетін бұл е дыбысы Абақан 

диалектісінде де кездеседі (ол Сиеверстің і2 дыбысына жақын)  

і [ Брюке мен Лепсиуста і, Сиеверсте і1, і2, ]. 

«Неміс тіліндегі іе дыбысына, ағылшын тіліндегі ее дыбысына, 

орыс тіліндегі «их» сөзіндегі и дыбысына сәйкес. Волга 

диалектісінде түбір сөз буындарда і ерекше шұғыл айтылады. 

Тілдің жылдам жоғары көтерілуі, таңдайға сәл ғана жетер-жетпес 

қалпында тұруы мен көмейдің қатысуы нәтижесінде күшті естіледі. 

Бұл дыбыс еріндердің шұғыл түрде кейін қарай жылжуынан 

жасалады» /11,X/. Автор сипаттамасына жүгінсек, әңгіме дыбыс 

жасалу ерекшелігімен қазіргі қазақ тіліндегі езулік, қысаң і 

дауысты дыбысы туралы болып отырғанын аңғару қиын емес. 

 

В) а- u дауысты дыбыстар қатары. 

 

(Еріннің алға қарай ұзаруы және жабық позицияда алға қарай  

жылжуы мен дауыс түтігінің тарылуы нәтижесінде айтылатын 

дыбыстар.) 

1) а (â) А-дыбысы. 

«Бұл дыбысты мен дауысты дыбыстар қатарының басқы орны 
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(исходный пункт) ретінде алдым. Жоғарыда көрсетілген а дауысты 

дыбысының әлсіз реңкі болып табылады. Бұл дыбыс дауыс 

шымылдығының сәл ғана жиырылуы нәтижесінде жасалады. 

Â дыбысы Солтүстік Германиядағы немістердің тілінде r дауыссыз 

дыбысының алдында айтылатын ашық дыбыс. Мен өз мәтіндерімде 

а дыбысын көпшілік жағдайда ā арқылы таңбаладым (Халық ауыз 

әдебиеті үлгілері. ІҮ кітап). Негізінен Тараншы, содан соң Тобыл 

мен Волга татарлары диалектілерінде қолданылады» /11,Х/ — дейді 

В.Радлов. Ғалымның бұл суреттеп отырған а дыбысы неміс 

тіліндегі arbeit, arm тағы басқа сөздерде кездеседі, ал қазақ тілінде 

байқалмайды. 

2)  ạ [Брюкеде а°, Сиеверс пен Лепсиус бұл дыбысты жеке 

таңбамен сипаттамайды]. 

Бұл оңтүстік Германиядағы неміс тілінің а дыбысына сәйкес 

келетін, ағылшын тілінің «all» сөзіндегі а дыбысына сәйкес келетін 

дыбыс. Үннің сәл төмендеуінен және дауыс шымылдығының 

жиырылуы нәтижесінде жасалады. Дыбысты айту барысында ауыз 

сәл ашық тұрады. 

3) о екі дыбыстық реңкімен сипатталады. 

а) [Брюкеде оа, Сиеверсте о2, Лепсиуста о]. 

Француз тілінің «епсоrе» сөзіндегі, ағылшын тілінің «lorl, соrп» 

сөздеріндегі о дыбысына сәйкес. Бұл дыбыс негізінен көптеген 

Шығыс диалектілерде кездеседі. Дыбысты айту барысында тіл 

көмейге жақын орналасып, тілдің ұшы толық төмен жабысып, 

ашылған ауыз сүйірленеді. Ғалымның пікіріне сүйенсек «түркі 

диалектілерінде о дыбысының айтылу деңгейі бірдей емес. «Егер 

түркі тілдерінің басым көпшілігінде о таза орыс тілінің о дыбысы 

тәрізді айтылса, солтүстік Алтайда орыс тілінің о арқылы сөйлейтін 

говорларындағы екпінді буынның алдындағы о тәрізді а дыбысына 

жуық айтылады» /13,5/.  

в) [Брюкеде о, Сиеверсте о1, Лепсиуста ọ].  

«Неміс тіліндегі «Woche, dort» сөздеріндегі о тәрізді айтылады. 

Ауыз дөңгеленіп ашылады да, ерін кішкене алға қарай шығады» 

/11.ХІ/. Ғалым сипаттамасын беріп отырған бұл дыбыс қазіргі қазақ 

тіліндегі «от, оқы» сөздеріндегі о еріндік, жартылай ашық, 

дауысты дыбысына толық сай келеді. О тіл арты, жартылай ашық 

фонема физиологиялық тұрғыдан алып қарағанда тіл таңдайдың 

артқы шеніне қарай жылжып жиырылуынан жасалатын жуан 

еріндік дыбыс. Ж. Аралбаевтың айтуынша: «Сөздің анлаут 
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позициясында о фонемасы үнемі ашық еріндік дифтонг сапасында 

келеді: уот (от), уорақ (орақ), уон (он), уоқ (оқ). Сөздің анлаут 

позициясында оо-ның дифтонг сапасында келуі қазақ, ноғай 

тілдерінде де бар» /5,34-35/. Бұндай пікірді А. Мусинов17 та 

қолдайды. 

Қазіргі қазақ тілінде о дыбысы сөздің алғашқы буынында ғана 

қолданылатын дыбыс болып табылады, бірақ тілге кірме сөздердің 

көптеп енуіне байланысты (әңгіме орыс тілінен енген сөздер 

туралы болмақ) о дыбысының колданылу позициясының 

кеңейгендігін, яғни кейінгі буында да қолданылуын байқауға 

болады. Мысалы, кино, диплом, радио, радиатор т.б.  

В.В. Радлов қазақ тіліндегі о дыбысын үндестік заңымен 

байланыстыра отырып, сөз ішінде өзінен кейін өзін талап ете 

алмайтын дыбысқа жатқызады. О дыбысының бұл қасиеті бүгінгі 

тілде де сақталған. Жалпы о дыбысының бұл қолданысы жайлы 

«Көне түркі жазба ескерткіштерінің» авторлары да: «көне түркі 

тілінде тек басқы буында ғана қолданылған» /16,197/ - деген пікірді 

ұстанады. 

3) u (у*) (* Жақшаға алынған орыс әліпбиінің таңбасы ғалым 

мәтіндерінде қолданылған.). [Брюке мен Лепсиуста u , Сиеверсте u2 

мен u1]. 

В. Радловтың айтуынша «бұл дауысты дыбыс физиологиялық 

тұрғысынан алып қарағанда неміс тілінің «muth» сөзіндегі таза 

айтылатын u дыбысына, француз тілінің оu, ағылшын тілінің оо 

дыбысына, орыс тілінің у дауысты дыбысына сәйкес естіледі. 

Дыбысталуда сәл айырмашылықтардың болуына байланысты бұл 

дауысты дыбысты екі түрге ажыратып қарастыру әбден дұрыс. 

«Түркі тілдерінде екі түрі де кездеседі. Сиеверс еңбегінде 

көрсетілген u1 дауысты дыбысы негізінен түркі тілдері ішінде 

Волга диалектісінде өте жылдам айтылады. Ал соңғысын айту үшін 

ерін алға қарай жылжуы керек. Ауыздың ашылуы шамалы болуы 

сонша, ауыз қуысы жылдам ауаға толып кетеді». 

u — а — і дауыстылар қатарының кестесі. 

 

 u (у) о ạ â а ä е і 

Брюке u о  оа а° а ае еа е і 

Сиеверс u1 u2 о1 о2  а à  е2 е1 і1 і2 

Лепсиус u ọ ō  а а, ę ẹ і 
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Г) Қиыстырылған (түйдектелген) дауыстылар қатары. 

 

(Бұл дауыстылар қиыстырылуы барысында тілдің қалыбы 

А айту қалыбында, еріннің қалыбы В қатарындай тұрып айтылады. 

1) ü [Брюкеде u1, Сиеверсте ü2, және u1, Лепсиуста ụ]. 

«Екі түрлі болып келеді: а) u 2 — і2 мен қиыстырылған дыбыс 

ретінде. в) u 1 — і1 мен қиыстырылған дыбыс ретінде. Соңғысын 

мен Ертіс және Волга диалектілерінде кездестірдім. Бұл ü дыбысы 

неміс тіліндегі ü, француз тіліндегі u тәрізді. (Еріннің u-ды айту 

қалыбында, тілдің і дыбысын айту қалыбында тұруы арқылы 

жасалады)» /11,ХІ/. Автор сипаттамасында сөйлеу мүшелерінің екі 

дыбысты айту қалыбында тұру арқылы пайда болатын дыбыс 

қазіргі қазақ тіліндегі ү дыбысына сай келеді. Ү дыбысын айтқанда 

ерін у дыбысын айтудағы қалыпта алға қарай сүйірленіп жылжиды, 

ал тіл ұшы төменгі тістерге тіреледі. Мысалы, қазақ тіліндегі күн, 

үн, үндеу сөздерінде ү дыбысының айтылуы мен неміс тіліндегі 

müßig (мүзик), münzen (мүнцен), сөздеріндегі ү дыбысының 

айтылуы сөйлеу мүшелерінің бір қалыпта болуы арқылы жүзеге 

асырылады. 

2) ö екі түрлі болып кездеседі. [Брюкеде ое, аое, Сиеверсте ö2 ö1, 

Лепсиуста о, о]. 

«Бірінші түрі неміс тіліндегі «Мöпсh» сөзіндегі ö дыбысына 

сәйкес, екінші түрі неміс тіліндегі «tödtеп» сөзіндегі ö дыбысына 

сәйкес айтылады. (Айтылу барысында ерін о немесе ö дыбысын 

айту позициясында және тіл е немесе е1 дыбысын айту 

позициясында орналасады)» /11,ХІ-ХІІ/. Бұл дыбыс сипаты 

жағынан қазіргі қазақ тіліндегі ө дауысты дыбысына сәйкес болып 

табылады. В.В. Радлов ö дыбысын түркі тілдерінің барлығында да 

бірдей дыбысталатын дыбыс ретінде қарастырып, оның айтылуы 

немістің тіліндегі Мörder сөзіндегі ö дауысты дыбысына ұқсас 

дейді. А. Мусиновтың айтуы бойынша: « ө жіңішке, жуан о 

дауысты дыбысының жұбы. Айтылуы бойынша бұл дыбыс о және 

жазуда ё таңбасы арқылы көрсетілетін дыбыс аралығында естіледі» 

/17,22/. Қазіргі қазақ жазба әдеби тілінде тек алғашқы буында ғана 

қолданылады деп айтылғанмен де, ауызекі сөйлеу тілде ө дауысты 

дыбысының сөздің өне бойынан көріне алатынын байқауға болады. 

Мысалы, көсө, көрсө, көңүлдөн»  /18,123-124/. 

Созылыңқы ö дыбысы француздың hеиrе сөзіндегі еu түрінде 
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естіледі. 

3) ạ [Брюке, Лепсиус және Сиеверсте көрсетілмеген ]. 

«Бұл дыбыстың ä және а аралығында қиыстырылуы мүмкіндігі 

қарастырылған. Ол ö: ᾂ = о:ạ дыбыстарынан құралған және «Іиск» 

«man» сөздерінде u мен а аралығында орналасады» /11, XII/. 

4) у (ы) [Брюке, Лепсиус және Сиеверсте көрсетілмеген]. 

Бұл дыбыстың физиологиялық артикуляциялық сипаттамасы 

жайында В.В. Радлов былай дейді: «Ерін і дыбысын айтқандағыдай 

позицияда орналасады және тіл мен көмей шұғыл түрде төмен, 

артқа қарай жылысады. Орыс тіліндегі ы дыбысы осылай 

айтылады. Бұл дыбыс (тілдің қатысына қарай) и дыбысымен, 

(еріннің қатысына қарай) і дыбысымен қиысады. Анық айтылатын 

«ы» дыбысы орыс тіліндегідей түркі тілдерінде де сөз алдында 

айтылмайды. Бірақ, мен оның реңкін у таңбасымен бейнеледім 

және келешекте солай көрсетпекпін. Бұдан басқа мен бұл у таңбасы 

арқылы орыс тіліндегі ы дыбысын да бейнеледім» /11,ХІІ/. 

В.В. Радлов ұсынып отырған тіл арты, езулік, қысаң у (ы) 

дауысты дыбысы қазақ тіліндегі жуан, езулік ы дыбысына сәйкес 

болса керек. Алайда автордың бұл дыбыстың түркі тілдерінде, 

оның ішінде қазақ тілінде сөз басында кездеспейді дегеніне келісу 

қиын. Қазіргі қазақ тілінде негізінен кірме сөздермен байланысты 

болса да, шамалы болса да ы дауысты дыбысына басталатын сөздер 

бар. Мысалы, ыдыс, ырыс, ыс, ыстық, ынтымақ, ымырт, ынта 

сөздері. 1986 жылы жарық көрген «Қазақ тілінің түсіндірме 

сөздігінде» ы дыбысына басталатын 805 атау сөз берілген. 

Сонымен қатар бұл дыбыс басқа тілдерден енген екі дауыссыз 

дыбысқа және р, л дыбыстарына басталатын сөздердің басында 

протеза құбылысын құрайды. Яғни, кірме екі дауыссызға және р 

мен л дыбыстарына басталатын сөздерде сөз алдынан қосылады. 

Мысалы, ыстансия, ыстақан, ырас, ырахмет, ырыс, ырақым т. б. 

Сол сияқты ы жуан, қысаң, езулік фонемасы ғалым 

Ж. Аралбаевтың пікірінше: «қазақ тілінде «л, р сонарынан бұрын 

және сөздің екпінсіз позициясында келгенде түрлі редукция 

басқышына енеді: қ'рық, қ'зық, пішақ,, қ'тыр, қ'сыр, ш'бық т.б. 

Кейде сөздің екпінсіз буынында (р-мен н-ның, у-мен з-ның, р-мен 

н-ның, й-мен н-ның аралығында) ы дыбысы фонетикалық нольге 

айналады: орын-ы-орны, қарын-ым-қарным, мұрын-ы-мұрным» 

/5,31-32/. 
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Қиысқан дауысты дыбыстар кестесі. 

 

 ü (ö) ö ä ý (ы) 
Брюке u1 о°  оае   
Сиеверс ü1 ü2 ö1   ö2   
Лепсиус ụ о    ọ   

 

Толық емес (жартылай) дауысты дыбыстар. 

 

Толық емес дауысты дыбыстар деп В.В. Радлов дыбысталуы 

барысында ерін артикуляциясы әлсіз және тілдің  позициясы толық 

ажыратылмайтын дауысты дыбыстарды алған. 

1) і (ị) тек Волга диалектісінде кездеседі және сонымен қатар 

тек қана түбір буында ғана қолданылатын дыбыс ретінде көрінеді.. 

Бұл көрсетілген і дыбысын айтуда тіл көтеріліп таңдайдың 

артқы шеңіне қарай баяу қозғалып жетеді. Ерін сәл ғана ашылып 

тұрады. Бұл і үнсіз, ағылшын тіліндегі «below» сөзіндегі 

е дыбысына жуық айтылады. 

2) ӯ (ы) Орыс тілінің ы дыбысына ұқсас айтылады. Еріннің 

қатысы әлсіз, кең ашылу позициясында түрады. Тілдің артқы шені 

және дауыс шымылдығы өте қатты төмен түседі. Соның 

нәтижесінде і-ä-u дыбыстарының арасында анық естілмейтін 

дыбыс жасалады. «Кейбір диалектілерде дыбысталуы біршама ä 

(орыс тілінде э), басқа біреулерінде ӯ дыбысына жақын естіледі. 

Созылыңқы ӯ (ы) дыбысы Абақан диалектілерінде кездесетін 

дыбыс. Айтылуы жағынан ы дауысты дыбысына (бірінші 

позицияда) өте жақын айтылады» /11,ХІІІ/.  

3) ө дыбысын айтуда о және u дыбыстарын айту барысындағы 

төменгі еріннің жоғарғы ерінге жетер-жетпес қалыбында тұруы 

сияқты позицияда жүзеге асырылады. Дауыс шымылдығы сәл ғана 

төмен түсіп, қысқа дыбысты сыртқа шығарады. Соның нәтижесінде 

ауа ауыз қуысында тұрақтамай анық емес ағылшын тіліндегі 

«Соrоl» сөзіндегі о дыбысына ұқсас болып айтылады. 

4) ӫ - дыбысы. Ғалымның пікірінше: «бір жағынан ерін ептеп 

алға жылжыса, екінші жағынан дауыс шымылдығы баяу сәл 

жоғары көтерілуі нәтижесінде толық емес комбинаторлық дыбыс 

жасалады. Бұл дыбыс айтылуы жағынан ағылшын тіліндегі 

«Іеаrnеd» сөзіндегі дыбысқа ұқсас болып келеді» /11,XIII/. 
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В.В. Радлов еңбектеріндегі ө және ӫ таңбалары арқылы берілген 

дыбыстарды белгілі бір диалектілерге қатысты жиі байқауға 

болады. Бұл екі дыбыс та ғалымның пікірі бойынша Волга 

диалектілерінде ғана кездеседі. Ғалымның пікірінше, басқа бірде-

бір түркі тілінің фонетикалық жүйесінде бұндай дауысты дыбыс 

жоқ болса керек. 
Айтылуы жағынан о және ö дыбыстарына жуық, бірақ еріннің 

артикуляциясы о мен ö-ге қарағанда әлсіз. Бұдан басқа, әсіресе, ө 
дыбысын айтқанда тіл артқа қарай жиырыла жатады, өйткені бұл 
дыбыс айтылуы ŏ және ў дыбыстарының аралығында тұрады. 
Ғалымның тұжырымдауынша бұл екі дыбыс та жартылай қысаң 

дауыссыз дыбыстарға жатады және ӫ дыбысы ө дыбысының 

палатальды жұбы болып табылады. 
в) Ерін артикуляциясы әлсіз дауысты дыбыстар.  
«Дауысты u, ü, і, дыбыстарын айтқанда ерін артикуляциясы 

әлсіз болып келеді. Сондықтан мен бұл дауысты дыбыстарды жеке 
алып қарастырдым. Өзінің айтылуында әлсіз жасалуы жағынан 
дауысты у дыбысына ұқсас”. Сөз ішінде көмескіленуі мен түсіп 
калу ерекшелігін де ескерген ғалым өзінің «Солтүстік түркі 
тілдерінің фонетикасында» осы аталған дыбыстар таңбаларының 
үстінен қосымша ˘ таңбасын пайдаланып қолданғанын да 
байқаймыз. 
1) ǔ (ў) дыбысы u мен у арасында орналасқан. 

2) ǚ (ӯ) дыбысы ö мен ị арасында орналасқан. 

3) ĭ дыбысы ị мен у арасында орналасқан. 
Жалпы жасалуында ерін артикуляциясы әлсіз байқалатын 

дауысты дыбыстардың басқа ғалымдар еңбектерінде кездесетінін 
ескеріп, В.В. Радлов төмендегідей түрлерін кесте арқылы көрсетіп 
кетеді. 

 

 
Ерін артикуляциясы әлсіз және 

тіл қалыбы көрінбейтін. 
Ерін артикуляциясы 

әлсіз 

  у  (ы)  ị            ө           ӫ   ǔ  (ў)    ǚ (ÿ)  ǐ 

Брюке  ị ü        і            ọ           ọe   ụ          ụ1       ị 

Сиеверс                          о   =      ö =   u    =    ü   =   і 

 
«Өзіндік ерекшелігі бар u - дыбысы Тараншы диалектісінде 

кездеседі және ғалым оны ů (ỷ) арқылы көрсеткен. Бұл ů тек сөз 
соңында ғана кезеседі. Еріннің алға қарай сүйірленіп. үшкірленіп 
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барып айтылатын созылыңқы айкын естілетін дыбыс болып 
табылады, ů дыбысын айту барысында төменгі ерін баяу жоғары 
ерінге қарай көтеріліп жабылады да, ауыз қуысы ауамен 
толтырылады. u -дыбыс өзіндік үнсіз қалыбын толық сақтап оu-ге 
жуық айтылып, айтылуы w дауыссыз дыбысымен аяқталатын 
дыбыс болып табылады» /11,ХІҮ/. 

 

Түркі және қазақ тілдеріндегі дауысты 

дыбыстардың қолданылу сипаты. 

 

«Фонетиканың» алғашқы тарауында В.В. Радлов дауысты 

дыбыстардың үндестік заңына төмендегідей талдау жасайды: 

«а) Әр түрлі диалектілерде дауысты дыбыстар мен 

дауыссыздардың кезектесіп келуі. 

1. Барлық түркі тілдерінде дауысты дыбыстардың қолданылуы 

белгілі бір қатаң түрде сақталған тәртіпке негізделген. Ол тәртіп 

дауыстылар үндесуі деген атаумен аталады. Және әр түрлі 

дауыстылардың, алдында тұрған дауысты дыбыспен тығыз 

байланысты болуымен сипатталады. Бұндай жалпы дыбыстардың 

көрініс тебуі антрофонетикалық /дыбыс физиологиясының/ 

құбылуы нәтижесі. Осы ерекшелігі тұрғысынан алып қарағанда бұл 

дыбыстар үндесуінде жақындық белгісі бар бірыңғай ерін немесе 

тілдік бір қалыпта тұрған дауысты дыбыстардың белгілі бір 

топтарын құрайды. 

Дауысты дыбыстардың айтылу барысында дауыс түтігі бір 

қалыпты тербеліс үстінде болады. Басқаша айтқанда, дауыс 

түтігінде тербеліс ұзақтығы мен алдыңғы және артқы шекараның 

(дауыс түтігінің алдыңғы шекарасы деп ерін мен тіс аралығын, 

артқы шекарасы деп жұмсақ таңдай мен көмей аралығын түсінеміз) 

ашылу кеңдігі әр түрлі үндеспе (үн) қалыптастырады. Дауыс түтігі 

ерін алға қарай шығуы немесе тіл арты позициясының көмеймен 

шектескен тұсы төмен қарай жылжуы және ауыз қуысы көмейге 

дейін ашық тұруы нәтижесінде кең ашылады, ал егер ерін кең 

ашылып, тілдің алдыңғы шегі дауыс түтігін құрайтын тәрізді болып 

келіп немесе тіл артының көтеріліп таңдайдың артқы шегінде күрт 

тарылыс қалыптастырса, дауыс түтігі керсінше тарылады» /11,2/. 

Сондықтан да біз дауысты дыбыстарды екі принципке байланысты 

бөліп қарастырамыз: 

1) дауыс түтігі шегінде бірыңғай қалып арқылы берілетін 
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дауысты дыбыстар. 

2) дауыс түтігі шегінде азды-көпті күрт тарылыс қалыптастыру 

арқылы айтылатын дауысты дыбыстар. 

Дауыс түтігі шегінде қалыптасқан дауыстылардың жіктелуі.  

I. Бірыңғай дауыс түтігінің артқы шегінде қалыптасқан 

дауыстылар (палаталь-аффинитет) төмендегідей болып бөлінеді: а) 

гуттурал (бипалаталь-жіңішке емес). Бұндай дауыстыларды айту 

барысында тіл  дауыс түтігінің артқы шеңінде тұрған тәрізді болып 

таңдайда тарылу сезілмейді. Сөйтіп бипалаталь дауыстылар 

жасалады. Олар: а, ạ, о, ө, у, u, ů дыбыстары. 

б) палаталь дауыстылар. Палатальды дауыстылар деп айтылу 

барысында дауыс түтігі тіл денесінің төмендеуі арқылы өзінің 

артқы  шегінде қысқарып және тарылып барып жасалатын дауысты 

дыбыстарды айтамыз. Бұндай дауысты дыбыстар: а, ö, ӫ, ä, ü, і, ị, е 

болып табылады. 

«Орал-алтай тілдерінің барлық грамматикалық өңдеулерінде 

дауысты дыбыстар гуттурал дауыстылар жуан деп, палаталь 

дауыстылар жіңішке дауыстылар деп аталып жүр. Мен бұл 

атауларды қолданудан бас тартып отырмын, өйткені бұл атау 

барлық ғылыми тұжырымдарда жүр және сонымен қатар қателіктер 

жіберіп алуға жеңіл себеп те бола алады. Себебі, әр түрлі халықтар 

тілінде дыбыстар әр түрлі сапада не жуан не жіңішке болып 

айтылады. Бұған орыс тіліндегі алдындағы дауыссыз дыбыстардың 

әсерінен жіңішке болып айтылатын дауыстыларды жатқызуға 

болады»  /11,3/. 

«II. Бірыңғай дауыс түтігінің алдыңғы шегінде қалыптасқан 

(лабиал-аффинитет) дауысты дыбыстар төмендегідей. 

а) денталь (билабиал-еріндік емес) дауысты дыбыстар. 

Бұл дауыстылар айтылуы барысында алдыңғы тістер дауыс 

түтігінің алдыңғы шегін құрағандай болады. Ал ерін екі жаққа кең 

ашылды (бұдан билабиал дыбыстар жасалады). Осы қалыпта дыбыс 

айтылғанда дауыс түтігінің тербелісі қатыспайды. Бұндай дауысты 

дыбыстарға келесі дыбыстар жатады: а, ä, у, е, і, ị» /11,3/]. 

в) Лабиал дауысты дыбыстар. «Бұндай дауысты дыбыс деп 

айтылуы барысында дауыс түтігі алға қарай қозғалуы мен тарылуы 

нәтижесінде ерін ұзарып, дауыс түтігінің алдыңғы шегін 

құрағандай болады. Ондай дауысты дыбыстарға келесі дыбыстар 

жатады: о, u, ö, ө, ӫ, ạ, ᾂ»  /11,3/. 

Дауыс түтігінің артқы шегіндегі дыбыстардың жақындығы 
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дауыстылар арасындағы өте күшті атракцияның бар екендігін 

байқатады. Бұндай жайды дауыс түтігінің алдыңғы шегіндегі  

(лабиал-аффинитет) дауыстылар арасында да байқауға болады. 

«Сондықтан біз түркі тілдеріндегі барлық дауыстыларды дауыс 

түтігінің екі шегіндегі үйлесілімділігі жағынан келесі төрт топқа 

бөлуіміз қажет: 

I. гуттурал (жуан) дауысты дыбыстар. 

а) денто-гуттурал (дауыс түтігі тіс пен көмей арасында еркін 

орналасады) а, у.  

в) лабиал-гуттурал (дауыс түтігі ерін мен көмей арасында еркін 

орналасады) о, u, ө, а. 

II. палатальды дауысты дыбыстар. 

а) денто-палаталь (дауыс түтігі тіс пен таңдай аралығында 

орналасқан) ä, е, і, ị. 

в) лабиал-палаталь (дауыс түтігі ерін мен таңдай аралығында 

орналасқан) ö, ü, ӫ, ä.» /11.4/. 

Жоғарыдан көріп отырғанымыздай В.В. Радлов барлық түркі 

тілдерінде қолданылатын дауысты дыбыстарды ауыз қуысында 

жасалу шегіне қарай төрт топқа бөлген. Қазіргі қазақ тілінде де ең 

алдымен біз дауысты дыбыстарды физиологиялық және 

акустикалық ерекшелігіне қарай екі үлкен топқа бөліп 

қарастырамыз. «Олар жуан дауыстылар (гуттурал) және жіңішке 

дауыстылар (палаталь). Ал олар өз алдына тағы да іштей 

ажыратыла бермек. Мысалы, жуан дауыстылар жуан еріндік 

дауысты (о, ұ) дыбыстар (лабиал-гуттурал) және жуан езулік 

дауысты (а, ы) дыбыстар (денто-гуттурал). Сол сияқты жіңішке 

дауыстылар да іштей жіңішке еріндік ө, ү (лабиал-палаталь) және 

жіңішке езулік ә, е, і, (денто-палаталь). болып сараланады. Бұлай 

бөлуді біз ғалымның тілімен айтқанда «түркі тілдеріндегі барлық 

дауыстыларды дауыс түтігінің екі шегіндегі үйлесілімділігіне» 

қарай бөлу десек те болады. 

Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың жоғарыда көрсетілген 

қасиеттеріне байланысты ажыратылып және сөз ішінде қолданылу 

сипатын айқын беру мақсатында В. Радлов материалдарына 

сүйеніп XIX ғасыр түркі тілдерімен салыстыра бергенді жөн көріп 

отырмыз. 

Ғалымда дауысты дыбыстардың жасалу барысында дауыс 

түтігінің шегінде тарылу қалпының сатыларына байланысты 

бөлінуі және сөз ішінде көрінуі туралы былай делінген: «Кіріспе 
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бөлімде айқын болып келетін кейбір дауысты дыбыстарды айтуда 

дыбыстау органдарының қалыбы, дауыс түтігінің әр шегінде 

дауыстыны айтуда не өте әлсіз, не өте күшті тарылу үстінде 

болатынын баяндаған болатынбыз» /11,4/ Сонымен, лабиал-

гуттурал u дауысты дыбысын айтқанда еріннің жабық тұруы 

ұзағырақ болады, ал керісінше, і дыбысын айту барысында 

палатальды тарылуы ö дыбысын айтқаннан гөрі қысаң болады. 

«Бұндай әр түрлі тарылудың болуын мен тарылу сатылары деп 

атадым және дауысты дыбыстарды тарылу сатысына қарай келесі 

топтарға бөліп қарастырдым: 

а) ашық дауыстылар. Бұл дауыстыларды айтқанда тарылу 

елеусіз бір сатыда болып айтылады: а, ạ, о, ä, ᾂ, ö, е. 

в) Қысаң дауысты дыбыстар. Бұл дауысты дыбыстарды айтқанда 

ауыз қуысының тарылу сатысы елеулі болып айтылады: у, u, ü, ө, ӫ, 

і, ị, ů» /11.4/. 

О. Бетлинг алғаш болып бұл атаулардың орнына ашық дауысты 

дыбыстарға — ауыр, қысаң дауыстыларды — жеңіл деген атау 

енгізген болатын. Бірақ бұл атау тек дәстүр мәнді ғана болып келеді 

және де тек сонымен шектелген. Ашық дауысты дыбыстар қысаң 

дауысты дыбыстарға қарағанда тұрақты болып келетінін ескереміз. 

«Бұл жағдайда тарылу дәл дауыс түтігі шекарасында болады. 

Тарылу сатыларының ерекшелігі алдыңғы тарауда дауыстылардың 

нақты бөлінуінде айқын көрсетілген. Соған байланысты біз 

дауысты дыбыстардың барлығын сегіз топқа ажыратамыз. Олар: 

ашық денто-гуттурал дауысты: а дыбысы, қысаң денто-гуттурал 

дауысты: у дыбысы, ашық лабиал-гуттурал дауыстылар: о, ạ, қысаң 

лабиал-гуттурал дауыстылар: u, ů, ө және тағы басқалары» /11,5/. 

В.В. Радловтың дауысты дыбыстарды бұлайша бөлуін әрі қарай 

төмендегідей жалғастыруға болады: ашық денто-палаталь дыбыс: ä, 

ашық лабиал-палаталь дыбыс: ö, ü, қысаң денто-палаталь дыбыс: і, 

ị деп жалғастыруға болады. 

Атракцияның күші лабиал және палаталь-аффинитетті 

дауыстыларда әр диалектіде әр түрлі болып келеді. Сол себепті де 

ол дауысты дыбыстар үндесу заңының әр түрлі бөлімдерінен орын 

теуіп түр. Кейбір тілдердің дауысты дыбыс жүйесі (вокализм) азды-

көпті өзіндік ерекшеліктерімен де сипатталады. Түркі тілдері 

дауыстылар жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін зерттеу нәтижелерін 

жариялауда ғалым жоғарыдағы дауыстылар сипатын басшылыққа 

алып былай дейді: «бұл сипаттаманы төменде көрсетілетін 
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тілдерден әбден байқауға болады. Мен ең алдымен өзімді міндеттеп 

кейбір тілдердегі дауыстыларды қайта қарастырдым да, ең алдымен 

белгілі болған нәтижелермен салыстырдым. Тіпті кейбір 

мәселелерді қайталауға тура келсе де зерттеудің осы жолын тандап 

отырмын» /11.6/. 

Ғалым өз еңбегінде түркі тілдерінде сөз ішінде дауысты 

дыбыстардың үндесіп келуі мәселесін сөз еткенде ең алдымен 

Төлеуіт диалектісінен бастаған. Өйткені В. Радлов пікірі бойынша 

бұл түркі тілі «дауыстылар жүйесі мейлінше таза, түркі тілінің 

ерекшеліктерімен сипатталатын оңтүстік диалекті» болып 

табылады. Алайда біз зерттеу тақырыбымызға сай қазақ тілі 

дауыстыларының қолданылу ерекшелігін алдымен сөз етіп, 

талдауды жөн көріп отырмыз. Әр тіл атаулары В. Радлов бойынша 

алынып отыр. «Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасында» қазақ 

тілі қазақ-қырғыз диалектісі деген атаумен алынып отыр. 

В.В. Радловтың пікірінше: «Қазақ-қырғыз тілінде қара-қырғыз 

тілінде сияқты тоғыз дауысты дыбыс бар. Бұлардың ішінде е 

дыбысы тек сөз түбіріндегі буында кездеседі. Көптеген жеке 

адамдар тілінде е дыбысы іä дифтонгі түрінде естіледі, әсіресе, сөз 

басында тұрған кезде: екі – іäкі түрінде айтылады». Бұл пікірге 

ұқсас пікірді Ж Аралбаев5 та айтады. 

U, ö, ü дауысты дыбыстарының лабиал-аффинитеті қара-қырғыз 

тіліндегідей күшті, алайда елсіз тұсы да жоқ емес. Қазақ тілінен 

гөрі қырғыз тілінде кей дауысты дыбыстардың сөз позицияларында 

қолданысының өрісі кең екендігін байқауға болады. Мысалы, 

қырғыз тілімен салыстырғанда қазақ тілінде  о дыбысының әсері 

әлсіз байқалады, өйткені ол ашық дауыстылардан тек а, қысаң 

дауыстылардан тек u дыбысын ғана талап ете алады. Оны төменде 

берілген мысалдардан байқауға болады: 

«Қара-қырғыз тілінің сөздері: bоłүопbо, qопоq, оttоүоп, bоłир, 

qоłипdа. 

Қазақ-қырғыз тілінің сөздері: bоłүaпba, qопaq, оttaүaп, bоłир, 

qоłипdа. (Кейбір жеке дала тұрғындары тілінде öläń сөзін ölöńі, 

ölgän сөзін ölgön, кöldä сөзін кöldö түрінде айтуды естуге болады. 

Бұлай айту оңтүстік Ресейде жазба тілді оқытушылардың тілінде 

кездеседі. Бұдан басқа қырғыздар бір қалыпты сөйлеу тілімен 

ерекшеленеді)» /11,11/. 

В.В. Радловтың қазақ тілінде көрсетіп отырған тоғыз дауысты 

дыбысы (а, ә, е, о, ө, ү, ұ, ы, і дыбыстары) кейінірек өзінің шәкірті 
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П.М. Мелиоранский еңбектерінде (П. Мелиоранскийде: а (а), о (ө), 

у (ұ), ы (ы), і (і), е (е), ä (ә), ö (ө) ÿ (ү) дауысты дыбыстары) және 

қазіргі қазақ тілінің беделді фонетист мамандары С. Мырзабеков18, 

Ә. Жүнісбеков27 еңбектерінде де қолдау тауып, дұрыс қағида екені 

дәлелдене түсті. 

Қазақ тіліндегі тоғыз дауысты дыбыстың сөз ішінде үндесіп 

келу кестесі В. Радловта берілмегенмен, кейін П.М. Мелиоранский 

өзінің «Краткая грамматика казах-киргизкого языка» деген 

еңбегінде төмендегідей кестеде ұсынып, сөз ішінде дауысты 

дыбыстардың бірінен кейін бірінің қолданыла алу мүмкіндігін 

көрсетеді: 

 

а және ы  дыбыстарынан кейін қысаңдардан тек ы қолданылады. 

а, е, і дыбыстарынан кейін қысаңдардан тек і қолданылады 

о және у дыбыстарынан кейін қысаңдардан тек у қолданылады 

ő және ÿ дыбыстарынан кейін қысаңдардан тек  ÿ қолданылады 

а және ы дыбыстарынан кейін ашық дыбыстан тек а қолданылады. 

ä, е, і дыбыстардан кейін ашық дыбыстардан тек  е қолданылады. 

о және у дыбыстарынан соң ашық дыбыстан тек а қолданылады. 

ő және ÿ дыбыстарынан кейін ашық дыбыстан тек  ő қолданылады» 

/19,16/. 

 

Біздің байқауымызша, ғалымның ұсынып отырған тізбегінен 

көріп отырғанымыздай дауыстылардың сөз ішінде қолданысында 

қазіргі қазақ тілінен айырмашылығы жоқ. Назар аударатын жай 

П.М. Мелиоранскийдің тізбегінде алғашқы буындағы дыбыс 

еріндік болса, онда келесі буындарда да еріндік дауысты 

дыбыстардың қолданылуы. Яғни бұдан шығатын қорытынды ол 

дәуірде ерін үндестігі қазақ сөзінің өне бойында сақталған деп 

айтуға болады. О дауысты дыбысының қолданысы туралы айтқанда 

В.В. Радловтың пікірін қолдап П.М. Мелиоранский: «В казакь - 

киргизском языке после «о» не может стоять «о», а только «а» или 

"у", в остальном –  те же явления, что и в кара-киргизском языке» 

/19,19/ - дейді. Бұл пікір қазіргі қазақ тілінде де өзінің заңды күшін 

толық сақтаған десек те болады. Тілде алғашқы буында о дыбысы 

қолданылса, кейінгі буындарда о дыбысының қолданылуы 

кездеспейді. Яғни басқа кейбір түркі тілдеріне қарағанда қазақ 

тілінде о дыбысы өзінің тартым күшін жоғалтқан дыбыс ретінде 

қарастырылады. Сөз соңында П.М. Мелиоранскийдің В. Радлов 
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ізімен қазақ тілінің негізгі заңдылықтарына сүйене отырып айтқан 

мына пікірін ұсынбақпыз: «По основному закону киргизкой 

фонетики во всех коренных и производных словах и во всех 

грамматических оброзованиях существует известное соответствие 

между гласными звуками первого или коренного слога с 

следующих за ним слогов, а именно: 

а) В одном и том же слове могут стоять или только твердые или 

только мягкие гласные. В киргизком языке невозможно сочетании 

вроде  «а - е, ы – у» и. т. п. 

б) Только долгое і считается как бы нейтральным, почему и 

возможны формы вроде џілды (они собрались). 

Кроме того все гласные могут разделены еще на «широкие» 

(а, ä, е, о, ö ) и «узкие» (у, ÿ, ы, і)» /19,15/. 

Пікірдің а) тармағында көрсетілген заңдылық қазіргі қазақ 

тіліндегі тіл үндестігі заңдылығының сөздің алғашқы буынында 

жуан дауысты дыбыс қолданылса, келесі буындарда да тек жуан 

дауысты дыбыстар қолданылады деген заңдылығымен толық 

сәйкес келетініне көз жеткізуге болады. 

В.В. Радлов сөз ішінде дауыстылардың кезектесіп келуі 

мәселесін сөз еткенде ең алдымен төлеуіт тілі вокализм жүйесіне 

сүйенген. Өйткені ғалымның пікірі бойынша түркі тілдерінің 

ішінде Төлеуіт диалектісі «дауыстылар жүйесі мейлінше таза түркі 

тілінің ерекшеліктерімен сипатталатын оңтүстік диалекті» /11,12/. 

Автор қалған түркі тілін сипаттауда Төлеуіт диалектісіне сүйенеді. 

Сол себепті де бұл зерттеу еңбегінің ішінде орталық негізгі орынды 

алып отырғаны Төлеуіт диалектісі. Жалпы ғалым зерттеулеріне 

сүйенсек, бір вокализмдік жүйеге бағынатын түркі тілдерінде 

дауысты дыбыстардың саны жеті мен он бір арасында құбылып 

тұрады. Мысалы, «Төлеуіт диалектісінде түбір және қосымша 

буында бірдей қолданылатын 8 дауысты дыбыс бар. Ол дауыстылар 

мыналар: а, ä, о, ö, u, ü, у, і. Бұл дауысты дыбыстардың барлығы да 

тілде палаталь және лабиал-аффинитет болып айқын ажыратылады. 

Соған орай біз дауысты дыбыстарды әр түрлі топтарға ажыратып 

отырмыз. Олар: 

төрт гуттурал (жуан) дыбыстар: а, о, у, u.  

төрт палаталь (жіңішке) дыбыстар: ä, ö, ü, і. 

әрі қарай: төрт денталь (тіл) дыбыстары: а, у, ä, і.  

төрт лабиал (ерін) дыбыстары: о, ö, u, ü. 

Тарылу жолына қарай келесі топтарға бөлінеді: 
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төрт ашық дыбыс: а, ä, о, ö. 

төрт қысаң дыбыс: у, і, u, ü» /11,5/.  

 
Байқағанымыздай бұл диалектідегі дауыстылар қос-қостан 

жуанды жіңішкелі жұпты құрайды.Ұсынылып отырған жіктеуге көз 
жүгіртетін болсақ төлеуіт тіліндегі дауыстылар мен қазақ тілі 
дауыстыларының толық сәйкестігін аңғаруға болады. Яғни төлеуіт 
тіліндегі дауысты дыбыстар сапасы және саны жағынан қазақ 
тіліне жақын. Өзгешелік ретінде тек е және ә дыбыстарының бір ä 
таңбасы арқылы берілуін айтуға болады. 

Бұдан басқа біз төлеуіт тілінде дауысты дыбыстар барлық 
бағытта да дауыстылар жұбымен топтастырылғанын байқаймыз. 

Бұл да қазақ вокализмінің көрсеткіші іспеттес. Оны біз 
дауыстылардың жұптасып келуін анық түсіндіре алатын келесі үш 
кестеден көре аламыз. 
 

 ашық қысаң 

гуттурал  
палаталь 

а        о    

 ä        ö 

y      u   

i     ü 

    

 денталь лабиал 

ашық  
қысаң 

а     ä   

   y     і 

о          ö 

u         ü 

    

 денталь лабиал 

гуттурал  
палаталь 

а         у 

ä         i 

о    u    

   ö    ü 

 
Сонымен қорыта айтқанда төлеуіт тілінде дауысты дыбыстар 

сандық және сапалық тұрғыдан алып қарағанда төмендегідей 
болып келеді: 

 
бір ашық денто-гуттурал дауысты дыбыс        а 

бір ашық лабиал – гуттурал дауысты дыбыс   о 

бір ашық   денто-палаталь  дауысты дыбыс     ä 

бір ашық лабиал- палаталь дауысты дыбыс     ö 

бір қысаң лабиал-гуттурал   дауысты дыбыс    у 

бір қысаң  денто- гуттурал   дауысты дыбыс    u 

бір қысаң денто-палаталь дауысты дыбыс        і 
бір қысаң  лабиал- палаталь  дауысты дыбыс  ü 
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«Дауыс түтігінің шегі мен жымдасу орнының нәтижесінде пайда 
болатын дауыстылар үйлесілімділігі Төлеуіт диалектісінде дауысты 
дыбыстардың келесі үндесу зандылығына негізделген: 

а) Бір сөз көлемінде тек палаталь немесе тек гуттурал 
дауыстылар қолданылады. Атап айтқанда, егер сөздің алғашқы 
буынында гуттурал дауысты дыбыс тұрса, онда келесі буындарда 
да тек гуттурал дауысты дыбыс тұрады, ал егер алғашқы буында 
палаталь дауысты дыбыс болса, онда келесі буындарда тек 
палаталь дауысты дыбыс қолданылады. 

б)  Ашық гуттурал дауысты дыбыстан кейін тек дәл сондай ашық 

гуттурал дауысты дыбыс немесе қысаң гуттурал дауысты дыбыс 

қолданылады: ал ашық палаталь дауысты дыбыстан кейін дәл 

сондай ашық палаталь дауысты дыбыс немесе қысаң палаталь 

дауысты дыбыс қолданылады. Бұл қолданысты келесі тізбеден 

байқауға болады:  

 

Бірінші буындағы а - дан кейін тек  а, у, u келеді. 

Бірінші буындағы о - дан кейін тек  о, у, u келеді. 

Бірінші буындағы ä -  дан кейін тек ä, і, ü келеді. 

Бірінші буындағы ö - дан кейін тек  ö, ü, і келеді. 

(Әдетте лабиал дауыстыдан кейін өзіне жақын тұрған қысаң 

дыбыс қолданылады, бұдан басқа о-дан кейін жай у дыбысы да 

қолданылады.)» /11,7/.  

 

Міне жоғарыда келтірілген бұл зандылықтарға сүйенсек төлеуіт 

тілі мен басқа түркі тілі, оның ішінде қазақ тілінде де 

дауыстылардың сөз ішінде қолданысы бір қалыпты екенін аңғару 

қиын емес. Қазіргі қазақ тілі вокализмі де осы буын үндестігі 

заңдылықтарға негізделген. Атап айтсақ: 

1. Егер алғашқы буында ашық, жуан дауысты дыбыс 

қолданылатын болса, онда келесі буында не ашық, жуан 

дауысты дыбыс, не қысаң, жуан дауысты дыбыс қолданылады. 

Мысалы, балаларға, қолданыс, жарылу т.б. 

2. Егер алғашқы буында қысаң, жуан дауысты дыбыс қолданылса, 

онда келесі буындарда не. қысаң, жуан дауысты, не ашық, жуан 

дауысты дыбыс қолданылады. Мысалы, қыстау, құдық, 

жұдырық, сырлас, мына т.б.  

3. Егер алғашқы буында ашық, жіңішке дауысты дыбыс 
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қолданылатын болса, онда келесі буында не жартылай ашық, 

жіңішке дауысты дыбыс, не қысаң, жіңішке дауысты дыбыс 

қолданылады. Мысалы, әсем, кеме, сөзде, кереге, есім, жеңіс, 

егемен, т.б. 

4. Егер алғашқы буында қысаң, жіңішке дауысты дыбыс 

қолданылса, онда келесі буындарда не қысаң, жіңішке дауысты, 

не жартылай ашық, жіңішке дауысты дыбыс қолданылады. 

Мысалы, кіндік, кіріс, кілем, міндет, күрес, сүрлеу, т.б. 

Сонымен В. Радловтың қорытындыларына сүйенсек төлеуіт 

тілінің дауысты дыбыстар үндесуі заңдылықтары қазақ тіліне ұқсас, 

тіпті бірдей десе де болады. Айырмашылық, қазақ тілінде о лабиал 

дауыстыдан кейін екінші буында о дыбысы жазуда да, айтуда да 

кездеспейді және о дыбысынан кейін ы таңбасы екінші буында 

қолданылғанмен айтылуда ерін үндестігінің әсерінен ұ болып 

естіледі. Мысалы, оқы (оқұ), қолды (қолдұ), отын (отұн) т. б. 

г) Қысаң гуттурал дауысты дыбыстан кейін дәл сондай қысаң 

дауысты дыбыс қолданылады немесе ашық денто-гуттурал а 

дыбысы қолданылады, ал қысаң палаталь дауысты дыбыстан кейін 

дәл сондай қысаң палаталь дауысты дыбыс немесе ашық денто-

палатальды ä дыбысы қолданылады. Оны  төмендегі кестеден 

байқауға болады:  

 

Бірінші буындағы у - дан кейін тек у, u, а қолданылады. 

Бірінші буындағы u- дан кейін тек u, y, a қолданылады.  

Бірінші буындағы  i -ден кейін тек i,  ü, ä қолданылады.  

Бірінші буындағы ü -ден кейін тек ü, i,  ä  қолданылады. 

(Әдетте қысаң дауысты дыбыстар осы лабиалитет топ ішінде 

қолданылады). 

 

Ғалымның көрсетіп отырған бұл заңдылығы да қазіргі қазақ 

тілінде еш өзгеріссіз сол қалпында  байқалады. Қазақ сөзінің 

алғашқы буынында u (ұ) дыбысы қолданылса, айтуда келесі буында 

u (ұ), не а (а) дыбыстары қолданылады. Мысалы, құда, сұрақ, ұра, 

құлын (құлұн), ұзын (ұзұн) т.б. Ал ü (ү) дыбысы алғашқы буында 

қолданылған жағдайда келесі буында ü (ү) дыбысы қолданылады. 

Мысалы, күйік (күйүк), үкі (үкү), жүріс (жүрүс) т.б. Тек қазіргі 

қазақ тілінде ауытқу ретінде ғалымның і-ü және ü-і, ä 

қолданыстарын айтуға болады. Бір сөз көлемінде бұндай дыбыстық 

қолданыс қазақтың сөйлеу тілінде байқалмайды, тек дыбыстық 
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қолданысы қазақ жазба әдеби тілінде, яғни жазуда ғана кездеседі. 

Мысалы күндіз, күре, түлкі, түле т.б.  

д) Ашық лабиалды о және ö дыбыстары кейінгі буындарда тек 

алдыңғы буын дәл осы дауысты дыбыстардан құралса ғана 

қолданыла алады. Сонымен: 

 

а дыбысы тікелей а, у, u - дан кейін ғана қолданылады. 

о дыбысы тікелей о - дан кейін ғана қолданылады.  

ä дыбысы тікелей ä, í, ü - ден кейін ғана қолданылады. 

ö дыбысы тікелей ö - ден кейін ғана қолданылады.  

у дыбысы тікелей а, о, у, u - дан кейін ғана қолданылады.  

u дыбысы тікелей а, о, у, u- дан кейін ғана қолданылады.  

і дыбысы тікелей  ä, í, ü  - ден кейін ғана қолданылады.  

ü дыбысы тікелей ä, í, ü, ö  - ден кейін ғана қолданылады.  

 
Ғалым төлеуіт және басқа да түркі тілдерінің кейбіреуінде 

жоғарыда көрсетілген дауысты дыбыстардан басқа созылыңқы ī 

дауысты дыбысының бар екенін айта отырып былай дейді: 
«Созылыңқы ī дауысты дыбысы дауыстылардың үндесу заңынан 
тыс қалады. Сондықтан оны аралық немесе палаталь-индифферент 
дауысты деп атауға болады, Бұл созылыңқы ī дауысты дыбысы кез 
келген дауысты дыбыстан кейін тұра алады және өзінен кейінгі 
буындардағы дауысты дыбысқа ешқандай әсерін тигізбейді. Ī сөз 
түбіріндегі келесі жағдайларда қолданылмайды:  

1. Егер жуан дауысты дыбыс болса (түбірде), 
2. Егер алғашқы буын жуан болса,  
3. Егер кейінгі буындарда дауысты дыбыстар жіңішке болып 

і дыбысына қарама-қарсы болса. Мысалы, аttīγа (атпен 
мағынасында түсінеміз), іttiγа (иті бар адам деген мағынада 
түсінеміз). Түбір буындағы ī созылыңқы дауысты дыбыстан кейін 
кейбір сөздерде жіңішке дауыстылар, ал басқа бір сөздерде жуан 
дауыстылар тұруы мүмкін. Бұл ī дыбысының қалыптасуымен тығыз 
байланысты болып келеді. (Ү тарау. В. Созылыңқы дауыстылар). 

Мысалы, кіүäп сөзі кäі сөзінен қалыптасса, jīγап сөзіндегі jyγ 
бөлшегі іуγ сөзінен қалыптасқан» /11,8/. 

В. Радловтың «Фонетикасындағы» 9 және 8 тарауларында 
көрсетілген дауысты дыбыстар үндесуі заңдылығынан біздің 
білгеніміз, «палаталь-аффинитет дауыстылар, лабиал-аффинитет 
дауыстылар тәрізді қатты ықпал ете алады. Палаталь немесе 
бипалатальды дауыстылар тіпті, егер дауысты дыбыстар қатары 
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ī созылыңкы дауысты дыбысы арқылы бұзылса да барлық сөздерде 

кеңінен қолданыла береді. Лабиалитет қандай жағдайда болса да 
ашық дауыстыларға тек ашық және қысаң дауысты дыбыстардың 
тіркесуі және қысаң дауыстылардан кейін тек қысаң 
дауыстылардың келуі арқылы жүзеге асырылады. Бұл жерде ашық 
және қысаң дауыстылардың айырмашылығы да айқын көрінеді. 

Ал алтай тілінде де ғалымның айтуы бойынша дауысты 
дыбыстар Төлеуіт тіліндегі дауысты дыбыстармен бірдей. Дауысты 
дыбыстар үндестігіне қатысты тек келесі айырмашылықтарды 
байқауға болады: 

1. «ашық лабиал-палатальды ö дауысты дыбысынан кейін оған 
сәйкес келетін қысаң лабиал-палатальды ü дауысты дыбысы тұра 
алады. 

2. ö қысаң лабиал-палатальды дауысты дыбысы ü дауысты 
дыбысынан кейін тұра алады. Төлеуіт тілінде келесі сөздер ülγаr, 
кüпdа, jürак түрінде айтылса, Алтай тілінде ülγör, кüпdö, jüröк 

түрінде айтылады» /11,10/. 

В.В. Радлов Төлеуіт тілінің вокализм жүйесіне, сол сияқты 

Сойон, Шор, Тува, Қуарық диалектілері және Бараба мен Тара-

татарларының диалектілерінің вокализмдік жүйесін де ұқсатып, бұл 

тілдерде де дауысты дыбыстар «Төлеуіт тіліндегі дауыстылармен 

бірдей және сондай дауысты дыбыс зандылығына бағынады» деп 

қорытынды жасайды. Ғалымның айтуынша: «Сойон диалектісі 

Қуарық және Шор тілдері сиякты Төлеуіт тіліне жақын болып 

келеді. Сол сияқты Тува мен Лебедь диалектісінде сөйлейтін 

татарларының тілі азды-көпті Алтай тіліне жуық болып келеді. 

Бірақ тек әр түрлі ауылдық жерде ғана емес, тіпті бір ауылда 

тұратын кейбір индивидтер тілінде де әр түрлі ауытқуларды 

байқауға болады. 

3. ашық лабиал-гуттурал о дауысты дыбысы бірінші буында 

ғана қолданылады. Осы о дыбысы өзінен кейін ашық а дауысты 

дыбысын және о дыбысын талап етеді. Мысалы, Төлеуіт тіліндегі 

келесі роłүопdо, роłot, qоłdoń, оqtоr сөздері, роłүапdа, тоłаt, qоłdа, 

оqtаr сөздері оған дәлел бола алады» /11,8-9/. Барлық диалектілерде 

кездесетін әр түрлі ауытқулар «Фонетикада» ғалымның Төлеуіт 

тілін талдап көрсеткен 8 тарауында көрсетілген. 

Сонымен қатар ғалымның пайымдауынша, Абақан диалектісі де 

төлеуіт тілінің дауысты дыбыс жүйесіне толық сәйкес келеді. 

«Абақан диалектісінде, атап айтсақ, Сағайыр, Қойбал, Қач, Қызыл 
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тілдерінде дауысты дыбыстар жүйесі төлеуіт тілінің дауысты 

дыбыстар жүйесімен толық сәйкес келеді. Тікелей Абақан 

диалектісінің ерекшелігі ретінде кіріспе бөлімде көрсетіп кеткендей 

алғашқы буында ä орнына е дыбысының қолданылуын айтуға 

болады. Бұл алмасу тек бір ғана диалекті үшін бөтен болып келеді. 

Ол – Қызылдар (Кизиляр) диалектісі. ä дыбысының е дыбысына 

өтуі түбір буындағы дауысты дыбыстың әсері болса керек. Біз бұны 

батыс тілдерді зерттегенде байқаған болатынбыз. Дауысты 

дыбыстар үндесуі үшін бұл алмасу ешқандай әсерін тигізе 

алмайды, е дыбысы дәл ä тәрізді болып келеді» /11,9/. 

Түркі тілдерінің ішінде «Абақан диалектісінде қазақ тілінде 

тәрізді тоғыз дауысты дыбыс бар. Олар: а, ä, е, о, ö, у, u, ü, і,  

Бұлардың ішінде: 

                              төртеуі: а, о, u, у гуттурал  

бесеуі:  ä, е, і, ö, ü палаталь дауысты дыбыс.  

Абақан диалектісінің ерекшелігі ретінде басқа барлық 

диалектілерде кездеспейтін ӯ созылыңқы дауысты дыбыстың 

қолданылуын айтуға болады. 

Үндестік заңы сілтемелеріне қарағанда Абақан тілінде бір 

ескеретін жай ашық дауысты дыбыстардың лабиалдық 

атракциясында ерекшеліктер өте айқын көрінеді. Жалпы бағдар-

бақылау жасау үшін келесі берілген зандылықтарды алуға болады. 

«а) ашық лабиал-гуттурал о дауысты дыбысы тек бірінші 

буында ғана қолданылады, ол ашық а дауысты дыбысының 

алдында келеді. Аталмыш заңдылық қазақ тіліне де қатысты. 

б) бірінші буындағы ашық лабиал-палатальды дауысты 

дыбысынан ö, екінші буында ашық дауыстылардан көбінесе ä, 

үшінші буында тек қана ä дыбысы қолданылады. Мысалы, оrа, 

ökpödä, ölgöndä болып айтылатын сөздер кейбір жеке адамдар 

тілінде екі түрлі нұсқада естуге болады: оrо мен оrа, ökpädä  мен 

ökpödä, ödäs пен ödös» /11,10/. Бұл заңдылықтан ерін үндестігі 

сақталмайтынын және ö дыбысынан кейін екінші буындарда езулік 

дыбыстың еркін қолданылатынын аңғарамыз. 

Келесі талданған тіл – Қарағас диалектісі. Қарағас диалектісін 

сипаттауда В.В. Радлов Кастрен еңбегіне сүйеніп былай дейді: 

«Кастрен бойынша (Изучения Койбалского и Карагаского 

языкового учения) Қарағас тілі Абақан тіліне өте жақын тіл болып 

есептеледі. Бұл тілде гуттурал және палаталь дауысты 

дыбыстардың атракциясы бір-бірімен тығыз байланысты, әсіресе, 
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лабиалды атракция айқын көрінеді. Келесі мысалдар лабиалды 

атракцияны толық сипаттай алады: 

а) о дыбысынан кейін а дыбысы қолданылады, алайда о екінші 

буында өзін-өзі талап етуі мүмкін. Мысалы, tоrbоs, torgajaq, tora, 

oras, oro, korhodarmen. Бұл диалектінің жоғарыда аталған тілдерден 

басты айырмашылығы ретінде о дыбысының өзінен кейін өзін 

талап ете алатындығы болып табылады. Осы тұрғыдан алып 

қарағанда бұл диалекті қырғыз тіліне жақын болса керек. 

б) о дыбысынан кейін у және u дыбыстары қолданылады. 

Мысалы, toferak = tofyrak, kо'еп = qо'уп, коjeg = qojyg сонымен 

қатар korhuk, sogur. 

г) ö дыбысынан кейін әдетте ä мен ü сирек жағдайда і дыбысы 

қолданылады. Мысалы, tönmäk, tösäk, höräk, höne = hönĭ. 

д)  u дауысты дыбысынан кейін ауыр дауыстылардан а, 

жеңілдерден у дыбысы қолданылады. 

е) ü дауысты дыбысынан кейін ä және ü дыбыстары 

қолданылады» /11,10/]. 

Қазақ тілін В.В. Радлов ұсынған қырғыз тілі (ғалымда қара-

қырғыз диалектілері) материалдарымен салыстыра қарағанда келесі 

мәселелерді аңғаруға болады. «бұл тілде де негізгі түркі тілдерінде, 

оның ішінде қазақ тіліндегідей тоғыз дауысты дыбыс бар. Олар а, 

ä, е, ö, о, у, і, u, ü.  

Е дауысты дыбысынан басқа барлық дауысты дыбыстар сөздің 

түбірінде және қосымша (туынды) буындарда да қолданылады. Ал 

е (дұрысы ә (ä) дыбысы болса керек) дыбысы сөздің тек алғашқы 

буынында ғана қолданылады» /11.10/. Екі қазақ және қырғыз 

тілдерінің материалдарын салыстыру нәтижесінде ә дыбысының 

қолданылу тәртібі ұқсас екенін байқаймыз. 

«Қара-Қырғыз тілінде дауысты дыбыстардың лабиал-

аффинитеті алтай тіліне қарағанда күштірек. Біз оны Төлеуіт 

тіліндегі дауыстылардың үндесуі заңдылықтарында көрсеткенбіз. 

Соны негізге ала отырып бұл тілдегі келесі мәселелермен 

толықтырдық. 

B заңы: Ашық жуан дауысты дыбыстан кейін дәл сондай ашық 

жуан дауысты дыбыс немесе лабиалитет жағынан жақын қысаң 

дауысты дыбыс қолданылады. Ашық жіңішке дауысты дыбыстан 

кейін тек дәл сондай жіңішке ашық дауысты дыбыс немесе 

лабиалитеті жағынан жақын қысаң жіңішке дауысты дыбыс 

қолданылады. Ол төмендегідей болып көрінеді:  
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Бірінші буында а -  дан кейін тек а, у қолданылады. 

Бірінші буында о  - дан кейін тек о, u қолданылады. 

Бірінші буында ä  - ден кейін тек ä, і  қолданылады.   

Бірінші буында ö - ден кейін тек ö, ü қолданылады.   

 

Бұдан басқа ескертетін жай ō дауыстысы да созылыңқы лабиал-

аффинитет дыбыс ретінде қолданылады және өзінен кейін тек а мен 

у дыбыстарының тұруын қалайды. 

C заңы: Қысаң жуан дауысты дыбыстан кейін дәл сондай қысаң 

жуан дауысты дыбыс немесе ашық денто-гуттурал а дыбысы 

қолданылады. Қысаң жіңішке дауыстыдан кейін тек дәл сондай өзі 

сияқты немесе лабиалитеті жағынан жақын болып келетін ашық 

жіңішке дауысты дыбыс қолданылады. Бұны төмендегіден байқауға 

болады: 

 

Бірінші буындағы у - дан кейін тек у, а кездеседі. 

Бірінші буындағы u - дан кейін тек u, а кездеседі.    

Бірінші буындағы і - ден кейін тек і, ä  кездеседі.  

Бірінші буындағы ü - ден кейін тек ü, ö кездеседі» /11,11/.  

 
Көріп отырғанымыздай қырғыз тілі дауыстылар жүйесіндегі 

қолданылған заңдылықтары қазақ тілі ауызекі тілі 
заңдылықтарымен бірдей.  

«D заңы төмендегідей көрінеді: 
 

а тікелей а, у, u дыбыстарынан кейін қолданылады. 
о тікелей о  дыбыстарынан кейін қолданылады. 
ä  тікелей  ä, і дыбыстарынан кейін қолданылады. 
ö тікелей  ö, ü дыбыстарынан кейін қолданылады. 
у  тікелей  а, у дыбыстарынан кейін қолданылады. 
і тікелей ä, i дыбыстарынан кейін қолданылады. 

u тікелей о, u дыбыстарынан кейін қолданылады. 
ü тікелей ö, ü дыбыстарынан кейін қолданылады. 
 
Созылыңқы ō, ū дауысты дыбыстары барлық жуан дауысты 

дыбыстардан кейін ǖ және ö, созылыңқы дауысты дыбыстары 
барлық жіңішке дауысты дыбыстардан кейін келеді» /11.11/.  

Көрсетіліп отырған заңдылық қатарында қырғыз тілі мен қазіргі 
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қазақ тілі арасындағы келесі айырым белгілерді ажыратуға болады. 

Олар: 
а) алғашқы буындағы о дыбысынан кейін келесі буындарда о 

дыбысының қолданылу ерекшелігі. 
ә) алғашқы буында палаталь ä дыбысынан кейін келесі буында 

лабиал ü дыбысының қолданылуы. 
В.В. Радловта қарастырылған келесі тілдер тобы: Осман, 

Әзірбайжан және Қырым татарларының диалектілері. «Бұл тілдер 
тобына мен Әзірбайжан және Қырым диалектілерін (ауызекі сөйлеу 
тілі түркі тілі болып келетін Қарайымдар тілін) енгіздім. Осман 
тілінің дауыстылар жүйесін дәл суреттеуге мүмкіндік бере алатын 
еңбектің бірі Вигуердің тамаша грамматикасы (Вигуер. Түріктердің 
грамматикасы. Констонтинополь. 1790 ж.) бар» /11.12/.  

Аталып отырған түркі тілдері тобының барлығында төлеуіт 
тіліндегідей сегіз дауысты дыбыс бар. Олар: а, ä, о, ö, у, і, ü, u. Бұл 
дауыстылар да тілдердегі дауыстылардың үндесуінің барлық заңын 
қамтып, құбылады. Заңда лабиалдық атракция ауытқулары да орын 
теуіп отыр. Атап көрсететін болсақ. 

«а) ашық лабиалды о және ö дауысты дыбыстары тек бірінші 
буында қолданылады. Екінші буындарда лабиалды дауысты 
дыбыстардың қолданылуы байқалмайды. 

б) қысаң дауысты дыбыстардың ішінен лабиалды дауысты 
дыбыстан кейін тек лабиалды дауысты ғана қолданылады. Бұны 
төмендегідей көрсетуге болады: 

 

а -дан кейін келесі буында а, у, u қолданылады. 

ä -ден кейін келесі буында  ä, і, ü  қолданылады. 

у -дан кейін келесі буында  а, у, u қолданылады. 

і -ден кейін келесі буында ä, í, ü қолданылады. 

о -дан кейін келесі буында  а, u қолданылады. 

ö -ден кейін келесі буында ä, ü қолданылады. 

u -дан кейін келесі буында а, u  қолданылады. 

ü -ден кейін келесі буында ä, ü  қолданылады. 

 

Ауытқулар тек кірме сөздерде ғана және, әсіресе, жазба тілді 

білуші адамдар тілінде ұшырасады» /11,12/. 

Келесі қарастырылған диалектінің бірі – Тараншы диалектісі. 

Тараншы диалектісіне ғалым Орта Азия территориясындағы басқа 

түркі тілдері диалектілерін де енгізген. Бұл диалектілердің барлығы 

басқа түркі тілдері топтарынан өзіндік дауыстылар жүйесімен күрт 
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ерекшеленеді. «Аталған топтардың дауыстылар жүйесіндегі 

айырмашылықтарды зерттегенде сол айырмашылықтардың 

Тараншы диалектісінде басқа Орта Азия диалектілерінен шамалы 

ғана екеніне көзім жетіп отыр» /11,12/. 

«Тараншы тілінде тоғыз дауысты дыбыс бар. Олар: а, ä, о, ö, u, 

ü, і, е, ů. Бұлардың ішінде ең алдымен пайда болғандары жетеуі: а, 

ä, о, ö, u, ü, і барлық түбір және қосымша буындарда қолданылады, 

екеуі керсінше, кейінірек пайда болған. Олар е және ů дыбыстары. 

Дауыс түтігінің артқы шегінде жасалу ерекшелігіне байланысты 

Тараншы тіліндегі дауыстылар келесі топтарға бөлінеді: 

төрт гуттурал (жуан) дауысты: а, е, о, u. 

үш палаталь (жіңішке) дауысты: ä, ö, ü. (е нақты айтсақ 

жіңішке дыбыс, бірақ мен оны жуан дыбыстар қатарына қойып 

отырмын, өйткені ол жуан дауысты дауыстылармен қатар 

айтылады. Уебер бұл дыбыстың пайда болуын дауыстылардың кері 

әсерінен деп қарастырады»/11,12/. 

екі палаталь-индифферент дыбыс: і, ů. 

Сөйлеу мүшелерінің тарылу орнына қарай: 

бес ашық дыбыс: а, е, о, ä, ö.    

төрт қысаң дауысты: u, ü, ů, і 

Ал еріннің қатысына келетін болсақ, біз атап айтқанда о, u, ö, ü, 

ů дыбыстарын еріндікке, қалғандарын а, е, ä, і дыбыстарын 
езулікке жатқызамыз. Бірақ бір ескеретін жай бұл дыбыстардың 
атракциясы елеулі ғана болғандықтан олар белгіленген 
зандылықтарға салмақ түсіре алмайды. 

Тараншы диалектісінде дауысты дыбыстардың қолданылу реті 
тек дауыстылардың палаталь-аффинитеті негізінде іске асады. 
Сонысымен ол үндестік заңында көріне алады: 

а) Бір сөз көлемінде бір жағынан тек гуттурал немесе гуттурал 
және палаталь-аффинитет дауыстылар қолданылады, екінші 
жағынан тек палатальды немесе палаталь және палаталь-аффинитет 
дауыстылар қолданылады. 

б) Екі ашық о және ö лабиал дауыстылар бір сөз көлемінде тек 

алғашқы буында ғана қолданылады. 
г) Қысаң ů палаталь-индифферент дауысты дыбыс тек сөздің 

соңында ғана тұра алады. 
д) Сөздің алғашқы буынында қолданылатын: 
 
а - дан кейінгі келесі буында а, е, і, u, ů қолданылады. 
е -ден кейінгі келесі буында  і қолданылады. 
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о - дан кейінгі келесі буында  а, е, і, u, ů қолданылады. 

ä - ден кейінгі келесі буында  ä, і, ü, ů қолданылады. 
ö  - ден кейінгі келесі буында  ä, і, ü, ů  қолданылады. 
u - дан кейінгі келесі буында  а, е, і, u, ů қолданылады. 
ü - ден кейінгі келесі буында  ä, і, ü, ů қолданылады. 
і - дан кейінгі келесі буында  а, е, ä, ü, і, ů қолданылады» /11,13/. 
 
Шынында да, біздің байқап отырғанымыз бұл тілде басқа түркі 

тіліне қарағанда лабиалдық тарту күші өте әлсіз көрінеді. Еріндік 
дауысты дыбыстан кейін келесі буында басым көпшілік жағдайда 
езулік дауысты дыбыстар қолданылады. Яғни, негізгі үндесу тек тіл 
үндестігінде ғана болса керек, оның өзінде е дыбысына байланысты 
ауытқудың орын алғандығын ескерсек, бұл бағытта да елеулі 
қайшылықтың бар екендігіне көз жеткізуге болады. Тараншы 
диалектісінде орын алып отырған осындай жайлар қазіргі қазақ 
жазба тілінде орын теуіп отырған дыбыстар үндестігінің хал-
ахуалын еріксіз еске түсіреді. 

«е) Палаталь-индифферент дауысты і дыбысы бірінші буында 
тұрып келесі буындарда жуан немесе жіңішке дауыстылардың 
тұруын қалайды. Мысалы, qiłγап, bilgänlär. Бірен-саран бұндай 
ауытқулар болғанына қарамастан жалпы түркілік сөздер мен кірме 
сөздердің тамыр жайғандығы соншама, олар тіпті дауыстылар 
үндестігі заңына қатаң түрде бағынатын болған. Жазба тіл арқылы 
енген араб және парсы тілдерінің сөздері халықтың өз төл сөзіне 
айналған» /11,13-14/. 

Ғалым Оңтүстік Ресей диалектісі деген атаумен ғалым Ертіс 
және Тобыл диалектілерін және Волга диалектісін де біріктіріп 
алған. Бұл Перм, Вятка, Қазан, Нижний Новгород, Симбирск, 
Самара, Саратов, Астрахан, Пенза және Уфа мен Орынбордың 
кейбір бөлегінде тұратын татарлар тілі. В.Радловтың 
пайымдауынша: «Осы шалғай аудандарда орналасқан 
диалектілердің реңкі әр түрлі болғанмен Волга диалектісіндегі 
дауысты дыбыстар жүйесіндегі сәйкестіктерді басқаларының 
вокализм жүйесінен байқауға болады. Волга диалектісінің басты 
ерекшеліктерінің бірі ретінде түбір буында дауысты дыбыстардың 
үндесуін атап кетуге болады» /11,14/. 

Оңтүстік диалектідегі түбір буындағы сегіз дауысты дыбыстың 
тек екеуі ғана а және у дыбыстары ғана өздерінің алғашқы тарихи 
қалпын сақтаған дыбыстар болып табылады, ал қалған 
дауыстылардың басым көпшілік бөлегі өзінің дыбыстық құрамы 
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жағынан белгілі бір өзгеріске ұшыраған: 

«а) Оңтүстік түркі диалектілеріндегі ашық еріндік о және ö 

дауысты дыбыстары айқын ажыратылатын кысаң дауысты 
дыбыстарға ауысады, нақты айтсақ u және ü дыбыстарына 
алмасатынын байқауға болады.  

б) Қысаң еріндік u және ü дауысты дыбыстары өздерінің айтылу 

күшін жоғалтқан, жартылай қысаң лабиалды ө және ӫ дыбыстарына 

ауысу қасиетін иемденген. 
г) Ашық, езулік жіңішке ä (е) дауысты дыбысы айқын 

ажыратылып өзіне сәйкес і қысаң дауысты дыбысына ауысады. 
д) Қысаң езулік жіңішке і дауысты дыбысы белгілі бір уақыттың 

өту барысында өзінің айтылу қарқынын жоғалтып, жартылай 
қысаң, жіңішке ị дыбысына өткен» /11,14/. 

Бұл аталып отырған түркі тілінде В.Радлов заманында қосымша 
буындарда еріндік дауысты дыбыстар емін еркін қолданылған. 
Тіпті алғашқы буында дауысты езулік болса да, келесі қосымша 
буында еріндік дыбыстың қолданылуы тәрізді үндестік заңынан 
ауытқуды да аңғаруға болады. 

«Қосымша буындарда  

а) I және ị дауысты дыбыстарының орнына кей жағдайда ӫ 

дыбысы, у және u дауысты дыбыстарының орнына кейбір кезде ө 
дыбысы қолданылады. 

б) Ашық, езулік а, ä дауысты дыбыстарының орнына жартылай 

ашық ạ, ᾂ дауысты дыбыстары қолданылады» /11,15/. 

Сонымен Волга диалектісінде 11 дауысты дыбысты кездестіруге 

болады. Олар: а, ä, і, u, ü. ө, ӫ, у, ị (ī, ĭ,), ạ, ᾂ. көрсетілген дауысты 

дыбыстардың ішінде а, ä, u, ü, ө, ӫ, у, ị (ī) дауыстылары түбір 

буындарда, кейінгі буындарда а, ä, ө, ӫ, у, ĭ (ī), ạ, ᾂ (ū, ǖ) 

дыбыстары қолданылады. Бұл аталған дауысты дыбыстар палаталь-
аффинитеттік ерекшеліктеріне қарай келесі төмендегідей топтарға 
ажыратылады: 

 

Бес гуттурал (жуан) дауысты дыбыс: а, u, ө, у, ạ 

Алты палаталь дауысты дыбыс: і, ü, ä, ӫ, і, (ī), ᾂ 

Жақтың жымдасу сатысына қарай, дыбыс жасаудағы 

қатыстылығына қарай: 

Төрт ашық: а, ä, ạ, ᾂ 

Жеті қысаң: u, ü, ө, ӫ,  у, і, ị (ī, ĭ,)  
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Қорыта айтқанда Волга диалектісінде:  

екі ашық, денто-гуттурал дауысты дыбыс: а, ạ  

екі ашық, денто-палаталь дауысты дыбыс: ä, ᾂ  

екі қысаң лабиал-гуттурал дауысты дыбыс: u, о 

үш қысаң, денто-палаталь дауысты дыбыс: у, u, ө 

екі қысаң, лабиал-палаталь дауысты дыбыс: ị (ĭ),  ӫ, ü, і 

Келесі кесте палаталь-аффинитет және лабиал дауыстылардың 

жымдасу орнына қарай бөлінуін көрсете алады: 

 

 ашық қысаң 

Гуттурал 

Палаталь 

а        ạ 

ä         ᾂ 

у  u  ө 

і  ị  ü  ӫ 

 

Дауыс түтігінің алдыңғы тұсында қалыптасқан дауыстыларға 

төмендегідей сипаттама беруге болады. Тілдегі келесі дауысты 

дыбыстар: ө, ӫ, u, ü, ạ, ᾂ еріндік ретінде және а, у, і, ị (ĭ) езулік 

дауысты дыбыстар ретінде көрінеді. Лабиал-аффинитет ретінде тек 

төрт ө, ӫ, ạ, ᾂ дауысты дыбыстары ғана көріне алады, ал u мен ü 

дыбыстары даму барысында лабиал-индифферент дыбыс ретінде 

көрінген. 

«Волга диалектісінде дауыстылар үндестігі зандылықтары 

төмендегідей: 

а) Бір сөз көлемінде не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке 
дауысты дыбыстар қолданылады (жіңішке-индифферент ī дыбысы 
оңтүстік диалектілерде гуттурал және палаталь дауысты 
дыбыстармен бірге тұрады)» /11,16/. Жіңішке-индифферент ī 

дыбысының қолданысы бүгінгі қазақ тіліндегі дауысты дыбыстың 
позициясында қолданылатын и дыбысының қолданысына ұқсас. 
Яғни, жуан дауысты дыбыстармен де, жіңішке дауыстылармен де 
қолданылып, тілдің қатысына қарай кейбір оқулықтарда бірде 
жуан, бірде жіңішке дауысты деп белгіленіп жүр. Мысалы, жуан 
сөздерде: жина, қина, жіңішке сөздерде: тиме, киім, диірмен, 
тиін т.б. 

Біздің байқап отырғанымыздай бұл диалектідегі дауысты 
дыбыстардың бір сөз көлемінде қолданылуы шамалы ауытқуларды 
ескермегенде, басқа барлық түркі тілдері, оның ішінде қазақ тілінде 
дауыстылардың қолданылуына сай болып келеді. Тек бір ī дауысты 
дыбысы ғана жалпыға ортақ тіл үндестігінен ауытқып 
қолданылады. 
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«б) сөздің алғашқы буынында а, у, u дыбыстары колданылса, 

кейінгі буындарда тек а және у дыбыстары ғана қолданылады. 
Ережеден аңғарғанымыз, ауытқу u дыбысының өзінен кейін у 
фонемасының орнында өзін-өзін талап ете алмайтындығында. 

г) Сөздің алғашқы буынында ä, і, ị, ü қолданылса, келесі 
буындарда тек ä және ĭ ғана қолданылады. Бұнда да ауытқу 
ü дыбысының өзінен кейін ä және ĭ фонемаларының орнында өзін-
өзін талап ете алмайтындығында. 

д) ө, ạ және ӫ, ä сөз құрамында алғашқы буында не ө немесе 

ӫ бар сөздерде ғана кездеседі. 

е) і, u, ü, ị дауысты дыбыстары тек қана түбір буында ғана 
қолданылады. 

ж) ạ, ᾂ, ĭ дауысты дыбыстары ешқашан да түбір буында 

қолданылмайды. 
з) дауысты ū немесе ǖ дыбыстары қосымша буындарда барлық 

жуан және жіңішке дауыстылардан кейін қолданыла алады. Бұны 
төмендегіден байқауға болады: 

 
а (ạ) дыбысынан кейін келесі буында а, у, (ū, і) қолданылады. 

ä, (ᾂ) дыбысынан кейін келесі буында  ä, ĭ, (ǖ, ī) қолданылады. 

u дыбысынан кейін келесі буында  а, у, (ū, ī) қолданылады. 
і дыбысынан кейін келесі буында ä, ĭ, (ǖ, ī) қолданылады. 

ü  дыбысынан кейін келесі буында ä, ĭ, (ǖ, ī) қолданылады. 

ị (ī) дыбысынан кейін келесі буында ä, ĭ, (ǖ, ī) қолданылады. 

у дыбысынан кейін келесі буында а, у, (ǖ, ī) қолданылады. 

ө  дыбысынан кейін келесі буында ạ, ө, (ū, ī) қолданылады. 

ӫ дыбысынан кейін келесі буында ᾂ, ӫ, (ǖ, ị) қолданылады. 

 

Түркі төл сөздерінің ішінде дауыстылардың үндесу заңына 

бағынбайтын екі сөз ғана белгілі. Олар барыс септігіндегі mіnа 

(mіr) есімдігі мен sіnа (dіr) есімдігі» /11,16/ 

Түркі тілдерінің ішінде В.В. Радлов аз көңіл бөліп зерттеген тіл 

башқұрт тілі болып табылады. Ғалым материалдары негізінен 

Н. Ильминский еңбектерінен алынып, соның негізінде фонетикаға 

қатысты талдаулар жасағаны белгілі. Ол башқұрт тілі фонетикасы 

жайында былай дейді: «Мен Н. Ильминскийдің (Ученые записки 

Казанского Университета. 1861 г. 55-58 стр.) суреттеуінен 

байқағаным өзінің дауысты дыбыстар жүйесі жағынан башқұрт тілі 

Волга диалектісіне ұқсас болып келеді. Н. Ильминский бұл 
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диалектіде жеті дауысты дыбысты көрсетеді. Олар:  

үш гуттурал (жуан) дауысты: а, у, u. 

төрт палаталь (жіңішке): ä, í, ị, ü. 

Бұндағы а, у, і, ä, ị дауысты дыбыстары Волга диалектісіндегі 

дауысты дыбыстармен толық сәйкес келеді. Башқұрт тіліндегі u 

дыбысына Волга диалектісінде қарама-қарсы ө, u және ü 

дыбысына қарама-қарсы ө, u дауысты дыбыстары тұрады. 

Жалпы ұшырасатын жазба мәтіндерде түркі тілдерінің дауысты 

дыбыстарының қолданылу тәртібінің төмендегі тізбеге сәйкес 

екендігін аңғаруға болады: 

 

а -дан кейін а, у дыбыстары қолданылады.. 

ä -ден кейін  ä, і  дыбыстары қолданылады. 

у -дан кейін  ä, ĭ  дыбыстары қолданылады. 

ị  -ден кейін  ä, ĭ дыбыстары қолданылады. 

u -дан кейін  а, u дыбыстары қолданылады. 

ü -ден кейін  ä, ü дыбыстары қолданылады. 

 

Мысалы: раtšапуń, ubanłary, иrmanγа, qиłuпа, tиtир, иγиrłиq, säsĭp 

žirdĭń, kittĭlär, zibärdĭ, kügärsĭn, žügürüštǖlär, ügüzlärĭn, kiltĭrdĭ. 

Қазандықтардың тілінде бұл сөздер qиłyпа, uttur, иγуrłyq, čäčĭp, 

ğirdĭń, ğibärdĭ, kügärčĭn. gögöröstölär, ügizlärĭn, kilĭtrdĭ, urmanγa 

түрінде айтылады» /11,17/. 

Жоғарыдағы ғалымның пікірін қорытындылайтын болсақ, түркі 

вокализмдік жүйесі негізінен ұқсас, жалпы түркі тіліне тән болып 

келетін дауысты дыбыстар жүйесінен құрылған. Дауысты 

дыбыстарының саны жеті мен он бір арасында ауытқып тұрады. 

Ең азы башқұрт тілінде жеті дауысты дыбыс бар деп көрсетілсе, 

саны жағынан ең көбі Ертіс, Тобыл, Волга диалектілерінен біріккен 

Оңтүстік Ресей диалектілерінде он бір дауысты дыбыстың 

қолданысы көрсетілген. Бұл дауысты дыбыстарды қазақ тілі 

дауыстылар жүйесінің қолданысымен салыстырғанда келесі 

ұқсастық пен айырмашылықты байқауға болады: 

А – езулік, дауысты дыбысы В. Радлов бойынша сөз ішінде 

алғашқы буында тұрып өзінен кейін у (ы), а және і дыбыстарының 

тұруын қалайды. Егер і дыбысы кірме сөздерге тән қолданыс екенін 

ескерсе (ғалымда а-дан: кейін і дыбысының қолданысы кірме 

сөздерге байланысты екені айтылмаған), онда қазіргі қазақ тілімен 

толық сәйкестігін байқауға болады. Мысалы, а-дан кейін у (ы) 
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дыбысының келуі: қазық, сары, балық, тарыл, жаны т.б. а-дан 

кейін а дыбысының қолданылуы: бала, жара, дала, алақан, қала 

т.б. Бұл қолданыстың дұрыстығы және қазақ тіліне тән қолданыс 

екені жайлы П.М. Мелиоранский19 де айтып кеткен болатын. 

Айтылу нормасы бойынша бұл қазіргі қазақ тілінің күйін толық 

таныта алады. Алайда, жазба әдеби тіл материалдарына сүйенсек а 

дыбысынан кейін келесі буында і жіңішке дауысты дыбысты 

жазудың салдарынан солай айту да кездеседі. а дыбысынан кейін і 

дыбысының келуі: қазір, қадірлі, қасірет т.б. мысалдардан айқын 

көруге болады. Бұл ауытқу тек кірме сөздерге тән болып, сөйлеу 

тілде нормаланған сыңарлары арқылы айту орныққанын атап 

кеткен жөн. Мысалы, 

Қазір-кәзір-қазыр. 

Қадір-кәдір-қадыр. 

Ғаріп-кәріп-карып  

Қасірет-кәсірет-қасырет т.б. 

 

В. Радлов өмір сүрген дәуірде а дыбысынан кейін жіңішке і 

дыбысын қолдану, е дыбысын айту тәрізді ауыткулар тек Тараншы 

диалектісінде ғана байқалған. Бұл тілде ғалымның пікірі бойынша 

лабиалдық тартым күшінің әлсіздігі өз алдына, палатальдық 

үндестікте де е, і дыбыстарының қолданылуында ауытқулар бар. 

Бұл екі дыбыс палатальдық тартым күшін жоғалтқан, тіпті алғашқы 

буында қолданылса да, кейінгі буындарда жуан және жіңішке 

дауыстылардың тұруын қалай береді. Ал қалған түркі тілдері қазақ 

тілі сияқты а дыбысынан кейін келесі буындарда жуан а, у, u 

дыбыстарының қолданылуын талап ететін, яғни а палатальды 

үндесуді толық игерген дыбыс болып табылатын тілдерді құрайды. 

Ä – таңбасы арқылы ғалымда ә – езулік, дауысты дыбысы 

берілген, алайда түсініксіз болып келетін жай қазақ-қырғыз тілінде 

е дыбысы сөз басында іä дифтонг түрінде айтылады дегені болмаса 

(17 тарау), кейін қолданған мысалдарында е позициясында үнемі ä 

фонемасының жүргендігін байқауға болады. Қазіргі ғалымдардың 

пікірінше, В. Радлов қазақ сөзіндегі е дыбысының қолданылу 

позициялығын толық ажырата алмаған болса керек. Біз де осы 

пікірге қосыла отырып, ғалымның «Опыт словаря тюркских 

наречий» сөздігінен мысалдар келтіру арқылы растай түспекпіз. 

Мысалы, іäңкäі (еңкей), іäңбäк (еңбек), іäн (ен), іäнтік (ентік), іäнді 

(енді), іäр (ер), іäрік (ерік), іäрін (ерін), іäріт (еріт), іäртäң 
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(ертең), іäсік (есік), іäм (ем) т.б» /20 ,1411-1412/. 

Сөз ішінде қолданылуына келетін болсақ, ä алғашқы буында 

тұрса, келесі буындарда і, ä (В. Радлов бойынша) дыбыстарының 

қолданысын талап ететін фонема ретінде қарастырылған. Қазіргі 

қазақ тілінде ä (ә) дыбысы негізінен сөздің алғашқы буынында 

келіп, өзінің соңында і, е дыбыстарының іліктесуін, е дыбысы да і, 

е дыбыстарының тұруын талап етеді. Мысалы, 

 

ә дыбысынан кейін і тұруы: кәрі, әрі, әтір, кәдімгі, мәні. 

е дыбысынан кейін і тұруы: кешір, есік, бесік, егін, кесір. 

ә дыбысынан кейін е тұруы: кәне, әже, және, әйнек, әдемі. 

е дыбысынан кейін е тұруы: еден, кесе, есек, дене, кереге. 

 

Бұл қолданыс жалпы түркі тіліне ортақ болғанмен, ғалымның 

топшылауына қарағанда кейбір түркі тілдерінде лабиалдық 

ауытқулардың  кездесетінін байқаймыз. Мысалы, Алтай-төлеуіт, 

тараншы, әзірбайжан тілдерінде езулік а дыбысынан кейін келесі 

буындарда еріндік ü дыбысының қолданылуын көре аламыз (7, 18. 

19 тараулар). 

Жалпы қазақ фонетикасымен айналасатын ғалымдардың 

көпшілігі ә дыбысы негізінен, сөздің алғашқы буынында ғана 

ұшырасады, ал келесі буында сирек кездеседі деген пікірді 

ұстанатыны белгілі. Аталмыш дыбыстың бұлай қолданылуы тек 

табиғи құбылыс қана емес, оған себеп болған жайттың бірі қазақ 

орфографиясының морфологиялық принципі деп те түйін жасауға 

болады. Бұған ұқсас пікірді Н. Кононов та білдірген болатын. Оның 

айтуынша: «Существует мнение, что звук ә во вторых слогах 

встречается редко. Однако это положение требует уточнения. Дело 

в том, что современная казахская орфография не точно отражает 

употребление звука ә в словах. Во многих случаях вместо него 

пишут а: күман (күмән), даукес (дәукес), дүдамал (дүдәмал). Даже 

такое часто употребляемое слово, как саламат, часто произносится 

как сәләмәт. Сравните также произношение аппақ» /14,84-85/.   

О – еріндік, дауысты дыбысы қазіргі қазақ тілінде де, 

XIX ғасырдағы қазақ тілінде де сөздің алғашқы буынында тұрып, 

өзінен кейін езулік дыбыстан тек а, еріндіктен u (ұ) дыбысының 

тұруын талап етуде. Дәл осы қолданыс В. Радлов көрсеткен түркі 

тілдері ішінде Осман түріктері, Әзірбайжан тілі мен Қырым 

татарлары диалектісінде қолданылады. Ал қалған тілдерде, 
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мысалы, Қырғыз тілінде о дыбысы екінші буында, Төлеуіт, Алтай 

тілдерінде, Қарағас диалектісінде тәрізді өзін-өзі талап ете алатын 

дыбыс болып табылады. Мысалы, bolγопdо (Қырғыз), torbos 

(Қарағас), роlγопdо (Төлеуіт). 

Қазіргі қазақтың ауызекі сөйлеу тілінде о дыбысының 

қолданысы келесі тәртіпке сәйкес: Бірінші буындағы о -дан кейін 

келесі буында а, ұ дауысты дыбыстары қолданылады. Жазба тілде 

бірінші буындағы о дыбысынан кейін келесі буында а және 

ы фонемаларының қолданылуын байқаймыз.  

Осман түріктерінің тілінде де алғашқы буындағы дауысты о 

дыбысы келесі буындарға ықпалы әлсіреп, лабиалдық тарту күші 

әлсіреген және а дыбысының қолданылуын қалайтын дыбыс 

ретінде байқалады. Мысалы, dolamak, ortalik, doğal, olarak, оnlar. 

Сонымен қатар Тараншы диалектісінде о дыбысынан кейін 

жіңішке езулік е, і дауысты дыбыстарының қолданылуын да ауытқу 

ретінде ескеріп айтып кеткеніміз жөн. Бұл қолданыс ғалым талдап 

отырған бірде-бір тілде кездеспейді. Ал Тараншы тілінде болуы бұл 

тілдің үндестік заңының әлсіз екенін аңғартса керек. Олай деуімізге 

себеп болып отырғаны тек о дыбысы ғана емес, алғашқы буында u 

(ұ) жуан дауысты дыбыс келсе, екінші буында жіңішке е, і 

дыбыстары немесе керсінше, жіңішке і дыбысы алғашқы буында 

келсе, келесі буында жуан а дауысты дыбысы қолданыла береді. 

Мысалы, gіlγап (жиылған). Және де, соңғы буындарда  ů дауысты 

дыбысының қолданылатындығына қарағанда бұл тілдегі 

палатальдық (тілдік үндесу) заңның өте әлсіз байқалатынын аңғару 

қиын емес. 
Ö (ө) – еріндік, дауысты дыбысы. В. Радлов пікірінше, қазақ 

тілінде өзінен кейін өзін талап ете алатын және еріндік ü (ү) 
дыбысының тұруын қалайтын дыбыс ретінде ұшырасады. Мысалы, 
өзен (өзөн). көлде (көлдө), өңеш (өңөш), өшіп (өшүп), көңіл (көңүл), 
Біз бұл пікірмен толық келісеміз, қосарымыз жазба әдеби тілде 
келесі ауытқудың бар екенін ескертіп көрсету.  

Қазіргі қазақ тілінде ö (ө) фонемалары тек бірінші буында, 
сөздің алғашқы және екінші позициясында ғана тұрып, өзінен кейін 
і және е фонемаларының тұруымен ерекшеленеді, бірақ айтылуда 
қалайда (кей жастардың сөйлеу тілін ескермегенде), В. Радлов 
тұжырымын дәлелдей түсетіні айғақ. Қазіргі түркі тілдерінде 
сияқты сол дәуірдің өзінде-ақ ö дыбысының лабиалдық тартым 
күші әр түрлі түркі тілдерінде әр қилы болған. Мысалы, Қазақ-
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қырғыз, Қара-қырғыз тілдерінде, Төлеуіт диалектісінде лабиалдық 

тартым күші толық сөздің өне бойынан көріне алса, В. Радлов 
ұсынған материалдарға жүгінсек, қалған түркі тілдерінде 
лабиалдық тартым күші жартылай ғана сақталған. Мысалы, еріндік 
ü дыбысынан басқа Қарағас диалектісінде екінші буында езулік і, ä, 
Осман, Әзірбайжан тілдерінде ä, Тараншы диалектісінде ä, і 
дауысты дыбыстарының қосымша қолданылуын байқауға болады. 
Кейбір қазіргі түркі тілдерінде де төркіні түркі негізді сөздердің 
алғашқы буындарында қолданылатын ө дыбысынан кейін келесі 
буындарда ә дыбысының қолданысын байқаймыз. Мысалы, 
Башқұрт тілінде: Узған йылда мин ошо өйһә кунып  киттем. Көндә 
мин ауылға барғаймын. 

І – езулік, қысаң дауысты дыбысы. Барлық түркі тілдеріне тән 
езулік, қысаң және де жіңішке дауысты дыбыс болып келеді. Қазақ 
тілінде сияқты ғалымның көрсетулеріне сүйенсек, барлық түркі 
тілдерінде де палатальдық үндесу заңына катаң түрде бағынатын 
дыбыс болып табылады. Сөздің өне бойында тек жіңішке дауысты 
дыбыстармен ілесіп қана келеді. Сөздің алғашқы буынында тұрса, 
келесі буында қазақ тілінде і, е жіңішкелері, қырғыз тілінде ä, ü 
жіңішке дауысты дыбыстары, Алтай, Төлеуіт тілдерінде ä, ü, і 
дыбыстарының тұруын талап етеді. Тек Тараншы диалектісінде бір 
ғана ауытқу бар екендігі жоғарыда ескерілген болатын. Ғалымның 
пікірін толық мақұлдай отырып, қазіргі қазақ тілінде бірен-саран 
кірме сөздерде алғашқы буында і дыбысы тұрса, келесі буында ä (ә) 
ашық дауысты дыбысының қолданылуы да бар екенін еске түсіріп 
кеткеніміз жөн деп ойлаймыз. Мысалы, кінәлі, мінәжат. Бұндай 
сөздер тілде санаулы ғана болғандықтан, дауысты дыбыстардың 
палатальды үндестік заңдылықтарына әсер ете қоймаса керек. 

У (ы) – езулік, қысаң дауысты дыбыс. Қазіргі қазақ тілінде және 

ғалым материалдарына сүйенсек, басқа да көптеген түркі 

тілдерінде палатальды заңға бағынышты, сөздің барлық 

позицияларынан көріне алатын тіл арты қалыбындағы дыбыс 

болып табылады. Қазақ тілінде алғашқы буында тұрып, жазуда да, 

айтуда да өзінен кейін а, у дыбыстарының тұруын қалайды. 

Бұл қолданыс Қырғыз тілінде де бар. Ал Алтай-төлеуіт тілдерінде 

у дыбысы өзінен кейін жоғарыда аталған дыбыстардан басқа u, о 

еріндік дыбыстарын, Осман түріктері, Қарайым татарлары және 

Әзірбайжан тілінде u, Ертіс-Тобыл диалектісінде созылыңқы ū мен 

индефферентті созылыңқы ī-нің де тұруын талап ете алатын дыбыс 

ретінде көріне алады. Мысалы, čуqtу (Башқұрт), zyryl (Қазақ), ğyqty 
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(қазақ), ņymurdа (Лебедь диалектісі), qyγar (Қарағас), tyrnaq (якут), 

syrγa (Қырғыз), pyālt (алтай), synnyq (Абақан), qyindraq (Волга), 

jyłłar (Волга), aqłłyy (Қырым) т.б. 

U (ұ) — еріндік, қысаң, дауысты дыбыс. Қазіргі қазақ жазба 

әдеби тілінде бірен-саран сөзді ескермегенде қолданылу аясы 

бірінші буынмен шектелген. Алайда В. Радлов материалына назар 

аударсақ, бұл дауысты дыбыс Қарағас диалектісінен басқа көп 

диалектілерде екінші, тіпті үшінші буында да еркін қолданылған 

және қазір де қазақ тілінде осы позицияларда айтылу қалыбын 

сақтаған дыбыс екенін аңғару қиын емес. Мысалы, В. Радлов 

материалдарында: parlyq (Абақан), jołduń (қуарық), bułmuš 

(қарайым), sańgrau (Ертіс-Волга), ğuduruq (Қазақ тілі – «жұдұрұқ» 

сөзі) т.б. 

Біз бір мәселе бойынша ғана ғалыммен келісе алмаймыз. Ол u 

дыбысының езулік а дыбысынан кейін қолданылу мәселесі. Ғалым 

Оңтүстік (Қырым) диалектілерінде а дыбысынан кейін екінші 

буында u тұра алатындығына аrmurt сөзін келтіріп дәлелдеген, 

бірақ бұл сөз аlтиrt түрінде қазақ тілінде де бар екеніне мән 

бермеген болса керек. Біздің айтпағымыз u дыбысы тек 

еріндіктерден кейін ғана емес, сирек болса да қазақ тілінде езулік 

дауысты дыбыстан кейін келіп, жазуда және айтуда да емін-еркін 

қолданылатындығы. Мысалы, алмұрт, мазмұн, самұрық тәрізді 

сөздер құрамында жазба тілде еркін қолданылады. 

Ü (ү) — еріндік, жіңішке дауысты дыбыс. Лабиалды атракцияға 

икемді тілдерде бірінші буында тұрса, екінші, үшінші, тіпті одан да 

кейінгі буындарда айтуда өзін-өзі талап ете алатын, тартым күші 

өте күшті дыбыс ретінде танылады. Сонымен қатар Башқұрт, 

Әзірбайжан, Алтай тілі және В. Радлов көрсеткен Ертіс, Тобыл 

бойы диалектілері, Тараншы, Қарағас, Қырым татарлары 

диалектілерінде езулік ä дыбысының алдында да, Тараншы мен 

Алтай диалектілерінде езулік і дыбысының алдында да тұрып 

қолданыла алады. Ал ғалымның көрсетуінше, қазақ-қырғыз және 

қара-қырғыз тілдерінде алғашқы буында ü дыбысы тұрса, келесі 

буында ü не ö дыбыстары айтыла алады. Қазіргі қазақ тілінде де 

бұл қолданыс толығымен. сақталған, тек жазба тілде ғана В. Радлов 

дәуіріндегі Қырым татарлары мен алтайлықтардың тілінде 

байқалған ä, і дыбыстары осы күндері ö дыбысынан кейін екінші, 

үшінші буындарда бой көрсетіп, әбден орнығып алған. Мысалы, 

В.Радлов бойынша XIX ғасырдағы қазақ сөздерінің айтылуы:  
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1) В. Радловтың «Опыт словаря тюркских наречий» сөздігінде: 

ÿнÿ (үнү), ÿlköн (үлкөн), ÿстÿндö (үстүндө), ÿстÿндöгÿ (үстүндөгү), 

öтÿрÿкшÿ (өтүрүкшү), ölтÿрÿс (өлтүрүс), 

2) «Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасында»: tüзüр (түсүп), 

кüšüm (күшүм), басқа түркі тілдерінде: hürkü (әзірбайжан), tükürük 

(осман), küštük (қарағас), тöгÿрÿк (якут), tӫзӫр (Волга диал) т.б. 

Бүгінгі қазақ баласының сөйлеу тілінде негізгі осы көрсетілген 

қалып сақталған, ал жазба тілде екінші буында е, і жазылып, тіпті 

айтылуда да, әсіресе, кейінгі ұрпақ тілінде орнығып алған. Мысалы, 

күнде (күндө/күнде), бүгін (бүгүн/бүгін), бүлкіл (бүлкүл/бүлкіл), 

түбіршек (түбүршөк/түбіршек), т.б.  

Қорыта айтқанда, қазақтың байырғы сөздерінің құрамындағы 

дауысты дыбыстардың саны тоғыз болып келетіндігі соңғы жылдар 

жаңалығы емес екендігі ХІХ ғасыр түркітанушы ғалымдары 

еңбектерінен анық байқалады. Ал қазіргі қазақ тіліндегі 11 дауысты 

дыбыс бар деп, оның құрамына и мен у дыбыстарын дауысты деп 

қосып жүргенмен, олардың тек кірме сөздермен байланысты екенін 

жадымыздан шығармауымыз керек. Қазақ тілінде бұндай дауысты 

дыбыс жоқ деген қағиданың растығын тек қазақ фонетистері ғана 

емес, орыс тіл білімінің өкілдері де мойындағанын төменде 

ұсынылған пікірден байқауға болады: «Буква и, которая пишется в 

словах ки «надевай», ти «тронь» и.т.д., фактически состоит из 

двух звуков і + й. Это доказывается хотя бы присоединением к 

этим словам аффиксов и деление их на слоги: ки+ін > кі+йін, 

«одевайся», ти+іс > ті+йіс «дотрагивайся»... Это показывает, что 

в приведенных словах нет звука и» /14.85/.  Дәл осы принцип 

дауысты қатарында саналып жүрген у фонемасына да қатысты. 

Қазақтың келу, бару тәрізді сөздер құрамында айтылуда ке+лүу, 

ба+рұу тұлғаларында үу және ұу тіркесімінің естілуінің өзі 

дауысты дыбыс емес екендігін дәлелдейді. Бұл фонема қазіргі қазақ 

тілінде орыс тілі арқылы және орыс тілінен енген сөздер құрамында 

ғана жалаң дауысты дыбыс қызметін атқарады. 

В. Радловтың түркі тілдеріндегі дауысты дыбыстардың сандық 

сипаты мен сапасын келесі кесте арқылы ұсынамыз. 

 

 а ä е о ö ө ӫ у і ĭ ī ị ü u ậ ů ạ 

Төлеуіт тілі + + - + + - - + + - - - + + - - - 

Алтай тілі + + - + + - - + + - - - + + - - - 

Сойон, + + - + + - - + + - - - + + - - - 
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Шор, Тува, 

Бараба, 

Қуарық 

диалектілері 

Абақан 

диалектісі 

+ + + + + - - + + + - - + + - - - 

Қарағас 

диалектісі 

+ + - + + - - + + + - - + + - - - 

Қара-

қырғыз 

диалектісі 

+ + + + + - - + + - - - + + - - - 

Қазақ-

қырғыз 

диалектісі 

+ + + + + - - + + - - - + + - - - 

Осман, 

әзірбайджан 

тілі 

+ + - + + - - + + - - - + + - - - 

Қырым 

татарларын

ың тілі 

+ + - + + - - + + - - - + + - - - 

Тараншы 

диалектісі 

+ + + + + - - - + - - - + + - + - 

Ертіс-

Тобыл 

диалектісі 

+ + - - - + + + + - - + + + + - + 

Башқұрт 

тілі 

+ + - - - - - + + + - + + + - - - 

 

Дауыстылардың өсу сатысына қарай В. Радлов зерттеген түркі 

тілдерін төмендегідей тізуге болады: Төлеут және Алтай тілдерінде, 

Сойон. Шор Тува, Бараба, Куарық диалектілерінде - 8, Осман, 

әзірбайжан тілдерінде - 8, Қырым татарлары тілінде - 8, Казақ-

қырғыз, Қара-қырғыз, Башқұрт тілдерінде, Карағас және Тараншы 

диалектілерінде - 9, Абақан диалектісінде - 10, Ертіс-Тобыл 

диалектісінде 11 дауысты дыбыс бар. 

 

Түркі тілдеріндегі дауысты дыбыс үндестігі. 

 

Жалпы түркі тілдері, оның ішінде қазақ тіліне ортақ болып 
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келетін сингармонизм туралы сөз еткенде ең алдымен дауысты 

дыбыстардың сөз ішіндегі үндестігі басшылыққа алынады. Түркі 

әлеміне қатысты болып келетін тілдерде осы аса бір күшті заң 

турасында әңгімеге араласпаған бірде-бір ғалым жоқ шығар. 

Солардың ішінде, әсіресе, батыс Еуропа, Ресейдің лингвистика, 

түркітану ғылымының өкілдері: О. Бетлинг, В.В. Радлов, П.М. 

Мелиоранский, Н.И. Ильминский, Х. Архангельский, сол сияқты 

қазақ тіл білімінің негізінде тұрған ғалымдар: А. Байтұрсынов, Х. 

Досмұхамедұлы мен Қ. Жұбанов. кейінгі ғалымдар К. Аханов, Ә. 

Жүнісбеков, Ж. Аралбаев, С. Мырзабеков тағы басқаларының 

еңбектерін ерекше атап кетуге болады. 

«Сингармонизм – (грек. – sun «бірге» және - hаrmоniа 

«байланысу, үндесу») сөз формасының құрамындағы 

дауыстылардың өзара үндесуі, бірімен-бірінің артикуляциялық 

жақтан тіл табысуы» /21,14/. Бұл түркі тілдеріне тән өте ертеден 

келе жатқан заңдылық. Және де, Ж. Абуовтың пікірінше: 

«Сингармонизм в тюркских языках (аглютинативных) языках 

оказывается важнейщим средством фонетического обьединения 

слова» /22,32/. Аталған заңның Х. Досмұхамедұлы: 

«Сингармонизм түркі тілінің айрықша біткен қасиеті. Түрік 

тілдерінің көбі (Стамбол түріктері, Қазан ноғайы, сарт-өзбек, тағы 

талайлар) түрік емес халықтардың сөзін көп алғандықтан, жат 

жұрттарға көп араласқандықтан, осы айрықша қасиеттен айрылып 

қалып отыр. Осы күндерде қазақ-қырғыз секілді шет жұрттармен 

жарысып араласпай, нағыз түріктікті сақтаған елдердің ғана 

сингармонизм заңы өзгермеген» /23,82/ - деп өзі өмір сүрген 

дәуірдегі қазақ тіліндегі сингармонизмнің жай-күйін сипаттайды. 

Бұл заңның түркі тілдеріндегі басты фонологиялық қызметі сөздің 

өне бойында бірыңғайлы тембрдің сақталуында. 

А. Щербактың айтуынша: «Гармонию гласных принято 

рассматривать как соотношения гласных в слове определяемой 

зависимостью гласных вторых и третьех слогов от гласных 

первого слога. Гармонию гласных можно с полным основанием 

назвать прогрессивной ассимиляций гласных» /24,73/. Алайда оны 

дауысты дыбыстың үндесуі деп қарастырғанмен, қазақ және басқа 

түркі тілдерінде консонанттық түрленудің өзі де осы заңға 

бағынатындығын да айтып кеткен жөн. Оған тілде ассимиляция, 

аккомодация және басқа да дауысты дыбыстарға қатысты 

фонетикалық құбылыстардың орын алуы айғақ бола алады. Жалпы 
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тілдегі үндестік заңының күштілігі сондай, тіпті кірме сөздерді де 

төл сөзге айналдыру қабілетіне де ие болады. 

Кірме сөздерді игере алу қабілетінің күштілігін байқаған 

профессор С. Мырзабеков былай дейді: «Қазақтың қара тілі — жат 

сөздерді жұмсартып, жуасытудың хас  шебері. Сол қара тілдің 

диірменіне түскен кірме сөздің құрамында титтей де селкеулік, 

мүлт кету мүлде болмайды. Болса емленің ептейсіздігінен болады» 

/25,14/. Бұл жайында X. Досмұхаметұлы да: «Бұл сөздер біздің 

тілімізге соншама сіңіп кеткен, қазақ-қырғыз халқы бұлардың жат 

екендігін сезбейді. Байқап қарасақ, сөздердің бәрі де қазақ тілінің 

қай заңына көнеді: қазақтың түбір сөздерімен бірдей болып өзгеріп, 

бірдей құбылады» /23,89/ - деген болатын. 

Бүгінгі таңда тіл білімінде үндестік заңын екі үлкен топқа бөліп 

қарастыру бар: Олар: буын және тіл (лингвальдық) үндесу. 

Бұлардың ішінде әсіресе, тіл үндестігіне үлкен мән берілетіндігі 

белгілі. К. Ахановтың айтуынша: «лингвальдық сингармонизм 

өзбек тілінен басқа түркі тілдерінің бәрінде де бар. Түркі тілдерінің 

бәрінде де аффикстердің басым көпшілігі түбір сөздегі дауыстының 

ыңғайына (жуан немесе жіңішке болуына) қарай жалғанады да, 

бірен-саран аффикстер ғана үндесуден сырт қалып, бір вариантта 

ғана ұшырасады» /26,352/.  

Үндесу заңында ең алдымен дауысты дыбыстардың жасалуы 

жағынан жуан (гуттурал) және жіңішке (палаталь) болып бөлінуі 

әңгімеленеді, өйткені «дауысты дыбыстардың жуан дауыстылар 

және жіңішке дауыстылар деп екі топқа бөлудің түркі тілдерінде 

сингармонизм зандылығын танып білуде үлкен мәні бар» /26,323/. 

Сол сияқты еріннің қатысына қарай еріндік және езулік болып 

ажыратылуы, олардың түркі сөзінің өне бойында көрінуі жайлары 

баяндалады. Көптеген ғалымдардың пікірі бойынша бұлардың 

ішінде ең алдымен қалыптасқаны соңғысы болып келеді. «Үндестік 

заңдардың ең ежелгісі де және ең негізгісі де буын (тіл) үндестігі. 

Бұл заң бойынша тілдегі сөздер бірыңғай не жуан, не бірыңғай 

жіңішке болуы тиіс. Тілімізде осы заңға бағынбайтын 150-дей араб-

парсы сөздері бар» /25,19/. 

Біздің әңгіме етпек мәселеміз де атақты түркітанушы ғалым 

В.В. Радловтың «Солтүстік түркі тілдерінің фонетикасындағы» 

сөз болған түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде 

XIX ғасырдағы орын алған буын үндестігінің көрінісі туралы 

болмақ. 
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В.В. Радлов өзінің «дәуірлік кітабында» түркі тілдеріндегі 

дауысты дыбыстар үндестігіне шолу жасай отырып үндестік 

заңының «әр түрлі құбылыстар ішінде бұл заңның түркі тілдерінің 

дауыстылар жүйесін біріктіріп, кейбір сөздердің дауыс түтігінің 

ұзақтығы мен орнына байланысты бірыңғай мүмкіндігін 

қалыптастырады» /11,22/ — дей келе дауыстылардың үндесу 

заңдылығының нәтижесінде түркі тілдерінде төмендегідей сөз 

топтарын байқауға болатындығын айтады. Олар: 

«1) Көмейге дейін дауыс түтігінің бір қалыпта тұруы 

нәтижесінде айтылатын сөздер (гуттурал (жуан) дауысты дыбысы 

бар сөздер). 

а) Дауыс түтігінің алдына қарай созылыңқы болуынан 

айтылатын сөздер (лабиал-гуттуралды (еріндік-жуан) дауысты 

дыбысы бар сөздер). 

б) Дауыс түтігінің алға тек тіске жетуі нәтижесінде айтылатын 

сөздер (денто-гуттурал (тілдік-жуан) дауысты дыбысты сөздер). 

2) Дауыс түтігінің соңғы шекте тұрып тарылуы немесе 

қысқарылуы нәтижесінде айтылатын сөздер (палаталь дауысты 

дыбысты сөздер) 

а) Дауыс түтігінің алдына қарай жылжуы нәтижесінде 

айтылатын сөздер (лабиал-палаталь дауысты дыбыстары бар 

сөздер). 

б) Дауыс түгігінің алға жылжып тіспен тірелген тұсында 

айтылатын сөздер (денто-палаталь дауысты дыбыстары бар 

сөздер)» /11,22/. 

Ғалым дауыстыларды артикуляциялық жасалу жолы 

ерекшелігіне байланысты бөле-жара қарастырып, түркі тілдеріндегі 

үндестік заңына бағынатын сөздердің жоғарыдағы төрт түрін 

айқындайды және бұл заңның негізін қалайтын да осы төрт топтағы 

дауыстылар деп есептеген. Тілдегі дыбыстардың үндестік заңына 

бағынуы жайында Ә. Жүнісбеков былай дейді: «В основах 

казахского корня и в соединениях основ с приставками 

(за исключением некоторых слов, заимственных из других языков) 

гласные и согласные звуки подчиняются закону сингармонизма, 

сущность которого сводится к тому, что если в слове имеется хотя 

бы один мягкий звук, то все другие звуки этого слова должны 

выгавариватся мягко, и наоборот, твердо — при твердом звуке. 

Поэтому сочетания твердого и мягкого звука в одном слове не 

допускается» /27,9/. 
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«Түркі тілдеріндегі «палаталь-аффинитет (үндеспе) негізінде 

сөздер палаталь және гуттурал дауысты дыбысты болып 

ажыратылады. Бірыңғай сөз гуттурал және палаталь дауыстылардан 

тұру тәртібі барлық жағдайда қатаң тәртіпке негізделген – дей келе, 

ғалым – кейбір түркі тілдерінде бірен-саран дауысты дыбыстардың 

өзінің палаталь-аффинитеттігінде ауытқуларға ұшырайды. 

Сол себепті де мен денто-палатальді ī созылыңқы дауысты 

дыбысты палаталь-индифферент (ауытқулы) дыбыс ретінде алып 

отырмын. Бұл құбылыста көзге түсетін жай анық естілетін ī 

палатальді дыбысының Палаталь-индифферент ретінде қызмет 

атқаруы. Мүмкін бұл ī дыбысы барлық диалектілерде кейінірек 

дәуірлерде пайда болып, кейін дауыстылар үндесуінің бастапқы 

фонетикалық құбылысы ретінде морфологиялық элементпен 

қалыптасса керек. Басқаша айтқанда ī дыбысының кеш қалыптасуы 

бастапқы тілдік көрініске кері әсер етуге қабілетті болған, бірақ бұл 

дыбыс жалпы заңға елеулі әсер ете алмаса керек. Бұл дыбыстың 

пайда болуы келесі жаймен түсіндіріледі: ī дыбысын айту үшін 

тілдің артқы позициясы жоғары қарай күрт көтерілуі қажет және 

соның нәтижесінде бұл дыбысты айту әрекеті салдарынан 

жуандатып айтуға мәжбүр болады. Сондықтан да оның 

дыбысталуы дәл дауыс түтігінің өзгермей тұру қалыбындағы 

дауыссыздардың пассив жуан не жіңішке айтылуы сияқты болып 

келеді» – деген пікірді айтады. 

«Бұл түркі тілдерінде кең тараған палаталь-индифферент 

дауыстыдан басқа Орта Азия (Тараншы диалектісінде) екі ů және і 

палаталь-индифферент дауысты дыбыс бар. Олардың алғашқысы 

сөзсіз кейін пайда болған. Бұл дыбыстар соңғы буында ғана 

кездесуі себепті дауыстылар үндесу заңын жүзеге асыруға кедергі 

бола алмайды. Яғни бұлар ешқашан да дауыс түтігінің палатальды 

қалпын бұза алмайды» /11,22/ - деп түркі тілі үндестік заңына 

қайшы келетін, ауытқулар туғызатын негізгі үш дыбысты атап, 

түсініктемелер береді. Ғалымның айтуынша «I дыбысы «кейінірек 

жасанды түрде екі і (Тараншы диалектісінде күштірек байқалады.) 

және у дыбыстарынан пайда болған жаңа дыбыс. Бұны bil (біл) 

және qil (қыл) түбір сөздерінің bilgän және qilγап тұлғаларынан 

құралғандығы айқын дәлелдей алады. Тараншы диалектісінде бұл 

жасанды дыбысты мен тек осылай түсіндіре аламын, і дыбысы мен 

у дыбыстарының і дыбысына бірігуіне қарамастан ертеде айтылған 

bilgän және qilγап тұлғалары әлі де ұмытылған жоқ» /11,23/ - деп 
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қорытынды жасайды. 

«Тіл тарихындағы белгілі бір кезеңнің өтуі барысында палаталь-

аффинитет дыбыстар жалпы нақты фонетикалық заңдылықтарға 

бағынды. Біз әр түрлі диалектілерде әр қилы деңгейде лабиал-

аффинитеттердің өте қарқынды қолданысын көріп отырмыз». 

Бұның пайда болуының түпкі негізін ғалым келесі жайлармен 

байланыстырып қарастырады. «Өте күрделі сөздерді айту 

барысында еріннің. бір қалыпты позицияда тұруын 

қалыптастырудағы қиындыққа байланысты болып, осы жағдайда 

палатальдық позиция тіл денесінің артқы шекте орналасуымен 

орайласады. Ал ерін көптеген дауыссыздарды айтуда актив 

қатысып, ең алдымен, пассив лабиал дауыстылар қабатын айтқанда 

жиі қатысуы керек және бұл қабатта актив қатысуы нәтижесінде 

қайта құрылуы керек. Лабиал-аффинитеттің іске асуы нәтижесінде 

біз ішкі себептермен пайда болған әр түрлі дауыстылардың 

билабиалитеті мен лабиалды дауыстылардың лабиалды атракциясы 

арасында үнемі болып жатқан күресті көреміз. Осыны ескеріп біз 

лабиал-атракцияның жүзеге асуын төрт топқа бөліп қарастырамыз» 

/11,23/ – дей келе В. Радлов төмендегідей төрт топты ажыратып 

көрсетіп кетеді. Олар: 

«1. ашық дауысты дыбыс және ашық дауысты дыбыс 

арасындағы лабиалды атракция. 

2. ашық дауысты және қысаң дауысты дыбыс арасындағы 

лабиалды атракция. 

3. қысаң дауысты және қысаң дауысты дыбыс арасындағы 

лабиалды атракция. 

4. қысаң дауысты және ашық дауысты дыбыс арасындағы 

лабиалды атракция» /11,23/. 

В.В. Радлов жоғарыда көрсетілген төрт түрлі дауысты 

дыбыстардың бір-біріне лабиалдық әсерін талдау барысында 

төмендегідей тұжырымдар келтіреді. Ол ашық дауысты дыбыстың 

өзінен кейінгі келетін ашық дауыстыға лабиалдық әсерінің қай 

түркі тілінде, қандай түрде кездесетінін былай деп көрсетеді: 

1. Лабиалды ашық дауысты дыбыстың өзінен кейінгі келетін 

ашық дауыстыға әсері: 

«а) ашық лабиалды дауысты дыбыстан кейінгі дауысты дыбыс 

лабиалды болады. Нақты айтсақ, о және ö дауысты дыбыстарынан 

кейін о және ö дауысты дыбысы келеді. (Алтай және Төлеуіт, Қара-

қырғыз бен Якут тілдерінде). 



57 

б) ашық лабиалды гуттурал о дыбысы өзінің лабиалдық 

атракция күшін жоғалтқан, ал ö лабиалдық атракциясы бар дыбыс. 

Басқаша айтсақ, о дыбысынан кейін а, ö дыбысынан кейін ö 

дыбысы тұрады. Бұл солтүстік Алтай тілінде, Бараба, Чұлым 

татарлары және Абақан (бұнда сәл ауытқу бар) диалектілерінде 

бар» /11,24/. 

Дауысты дыбыстардың бұл атракциясының ізі қазіргі қазақ 

тілінде ауызекі тілде байқалады. Мысалы, сөздің алғашқы 

буынында ө (ö) айтылса, кейінгі буындарда е орнында ө (ö) 

дыбысының айтылуы анық көрінеді: өңде [өңдө], сөнген [сөңгөн], 

көнген [көңгөн], сөзден [сөздөн], өзге [өзгө] т.б. 

«г) ашық лабиалды о және ö тек алғашқы буында қолданылады 

және кейін тұрған ашық дауыстыға ешқандай өзгертерлік әсер ете 

алмайды. Барлық жағдайда а дыбысы о дыбысынаң кейін және ä 

дыбысы ö дыбысынан кейін кездеседі. (Барлық Орта Азия және 

оңтүстік диалектілерде). 

д) ашық лабиалды о және ö дауысты дыбыстары u және ü 

дауысты дыбыстарына ауысады және өзінің лабиалды-атракциялык 

күшін жоғалтады. (Оңтүстік Ресей диалектілерінде). 

2. Ашық лабиалды дауысты дыбыстың қысаң дауысты дыбысқа 

лабиалдық әсер етуі: 

а) ашық лабиалды дауысты дыбыстан кейін қысаң лабиалды 

дыбыс тұрады, яғни алдында тұрған о дыбысынан кейін u, ö 

дыбысынан кейін ü дыбысы тұрады. (Қазақ-қырғыз, Қара-қырғыз 

және барлық оңтүстік диалектілерде). 

Қазіргі қазақ тілінде де о еріндік дыбысы өзінен кейін екінші 

буындарда өзін-өзі талап ете алмайтын дыбысқа жатады. Бұл 

дыбыстың екінші буында еріндік ықпалы тек ы фонемасының 

орнына ұ дыбысының айтылуымен шектеледі. Жазба тілде о 

дыбысы көбіне ашық а дыбысының алдында келіп, келесі 

буындарға еріндік әсер ету қасиетінен мүлде айырылған. Мысалы, 

болғанда, борға, солар, торда, торпақ, молда, т.б. О дыбысының 

бұл позицияда қолданылуы қазіргі ұйғыр, башқұрт, бурят, монғол 

тілдерінде өте күшті байқалады. Мысалы, олтарди, болса, йокап, 

чогдак (ұйғыр), Һоноу, тозлок, соңкор, тойғон (башқұрт), тооһон 

(бурят), цонгор, тоосон, тотго, жороо (монғол) т.б. Сол сияқты 

ұйғыр тілі мен қазақ тілінің айырмашылығы ретінде ұйғыр тілінде 

жазба тілде алғашқы буында о дыбысы қолданылғанда, келесі 

буындарда еріндік у дыбысы жазыла да, айтыла да алатынын айтып 
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кетуге болады. Мысалы, болуп, йоқтур, богуз, толсун, орун. 

Ал башқұрт тілінде бұл еріндік о дыбысы қазір сөз ішінде өзін-

өзі талап ете алатын дыбыс болып табылады. Тіпті жазба тілде де 

алғашқы буында еріндік о тұрса, келесі буында да еріндік о 

қолданылуы мүмкін. Мысалы, тормошмоң, осоронда, боронғо, 

ошо, қойроғо, оло т. б. Сол сияқгы қазақ, ұйғыр тілдерінде алғашқы 

буында о дауысты дыбысы қолданылатын болса, башқұрт тілінде 

бұл позицияда қысаң у дыбысының қолданылуын байқауға болады. 

Мысалы, болып = болуп = булуп / булуб. Жалпы о дыбысының 

қолданылуы жағынан башқұрт тілі қазақ тілінен гөрі өзбек тіліне, 

ал ұйғыр тілі қазақ тіліне жақын болып келеді. Мысалы, 

 

Қазақ тілі  Ұйғыр тілі Башқұрт тілі Өзбек тілі  

оқу оқуш боронғо бормок 

болды болди бойорок томоши 

болмыс болмиш олокло боғдор 

болып болуп пайдо пайдо 

Тоқтамыс Тохтамис  Тохтамиш  Тохтомиш  

молда молла соңкор соңкор 

орын орун урун урун 

болсаң  болсаң бозоу озор 

  

Кестеден байқайтынымыз қазақ және ұйғыр тілдерінде алғашқы 

буында жартылай ашық о қолданылса, келесі буында қысаң 

дыбыстар қолданылған. Ал башқұрт және өзбек тілдерінде о 

дауысты дыбысынан кейін қысаң дыбыстың қолданылуымен қатар, 

екінші, тіпті үшінші буында (башқұрт тілінде) да о дыбысы 

қолданыла алады. Сонымен қатар алғашқы буында ашық а дауысты 

дыбысынан кейін, келесі буында жартылай ашық о еріндік дыбысы 

да қолданылады. Бұл соңғы қолданыс қазақ тілінде мүлдем 

кездеспейді. Кірме сөздерде кездескенмен де айтылуда қысаң 

дауысты дыбыспен алмастырылады. Мысалы, завод – зауыт, майор 

– майыр, самовар – самауыр, галоша – гәлөш. Егер көне түркі 

тілдері материалдарына сүйенсек ол дәуірде де «о дыбысы 

негізінен бірінші буындарда қолданылғанын көруге болады. 

Мысалы, оғлын, олур, тоқуз, отуз, йонтумуз»  /28,71/ т. б. 
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б) ашық лабиалды жуан о дауысты дыбысының қысаң лабиалды 

дыбысқа лабиалдық әсері өте әлсіз, тіпті жоқ десе де болады. Келесі 

ашық лабиалды ö палаталь дыбысы болса, бұл атракцияны үнемі 

орындап отырады, яғни о-дан кейін көпшілік жағдайда еш 

ерекшеліксіз, ауытқусыз у, сирек жағдайда u дауысты дыбысы, ö 

дыбысынан кейін үнемі ü дыбысы қолданылады. (Барлық шығыс 

диалектілерде). 

в) ашық лабиалды дауысты дыбыстың қысаң дауысты дыбысқа 

лабиалдық әсері өте әлсіз болуы себепті олардың қолданылуында 

ерекшеліктерді (ауытқуларды) байқауға болады, яғни, о және ö 

дыбыстарынан кейін сирек жағдайда немесе тіпті болмаған 

жағдайда үнемі болмаса да u мен ü қолданылады. (Орта Азия 

диалектілерінде). 

г) ашық лабиалды о және ö дауысты дыбыстарының u және ü 

дыбыстарына өтуіне байланысты барлық өзіндік лабиалдық әсерін 

жоғалтады. (Батыс диалектілерде). 

3. Қысаң лабиалды дауысты дыбыстың қысаң дауысты дыбысқа 

лабиалдық әсері: 

а) қысаң лабиалды дауысты дыбыстан кейін үнемі дәл өзіндей 

дауысты дыбыс қолданылады, яғни u-дан кейін үнемі u, ü-ден кейін 

үнемі ü жүреді.  

б) u және ü лабиалды дауысты дыбыстардың көмескі түрі болып 

келетін ө және ӫ дыбыстары өзінен кейін дәл өзіндей 

дауыстылардың тұруын қалайды, яғни, ө -ден кейін үнемі ө 

дыбысы, ӫ -ден кейін үнемі ӫ дыбысы қолданылады. (Бұны, әрине, 

тек. Волга диалектісінен ғана байқауға болады). Ғалым еңбегінде 

бұл үндестік түрі Қазан татарларының диалектісінде өте күшті 

байқалады деп көрсетілген. 

Біз u және ü дыбыстарының лабиалдық тартым күшінің қазіргі 

қазақ тілінде де өте күшті екендігін байқай аламыз. Тілде егер 

алғашқы буында қысаң u (ұ) дауысты дыбысы қолданылса, онда 

келесі екінші буында міндетті түрде қысаң u (ұ), ал егер алғашқы 

буында қысаң ü (ү) дауысты дыбысы қолданылса, онда келесі 

екінші буында міндетті түрде қысаң ü (ү) дауысты дыбысы 

айтылады. Мысалы, бұзық [бұзұқ], ұрын [ұрұн], құзғын [құзғұн], 

құдық [құдұқ], күлік [күлүк], түндік [түндүк], үміт [үмүт], үні 

[үнү], күндіз [күндүз] т.б. ал жазба тілде бұл заңдылықтан 

ауытқулар ұшырасады. 

«г) қысаң лабиалды дауысты дыбыстан кейін негізінен дәл 
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сондай қысаң лабиал дауысты қолданылады, яғни, u-дан кейін тек u 

дыбысы (негізінен u), сирек жағдайда у, ü-ден кейін көпшілік 

жағдайда ü, сирек жағдайда і дыбысы қолданылады. (Шығыс 

диалектілерде). Қазақ тіліндегі u және ü қысаң дауысты 

дыбыстарының алғашқы буындағы қолданысы аталған заңдылыққа 

толық бағынышты. 

д) қысаң лабиалды дауысты u дыбысы көпшілік жағдайда 

лабиалдық әсерін жоғалтқан. (Орта Азия диалектілерінде, негізінде 

Тараншы диалектісінде). 

4. Қысаң лабиалды дауысты дыбыстың ашық лабиалды дауысты 

дыбысқа әсер етуі: 

а) қысаң дауысты дыбыстардың ішінен тек жіңішке дауыстылар 

ғана өзінен кейінгі ашық дауыстыға әсер етеді, яғни, u-дан кейін о 

дыбысы келсе, ü-ден кейін ö дыбысы келеді. (Алтай, Қара-қырғыз 

және Қазақ-қырғыз тілдерінде)» /11,24/. 

Қазіргі қазақ тілінде u -дан кейін о дыбысының қолданысы 

мүлде байқалмайды. Ал ü-ден кейін ö және ü дыбыстарының 

үндесуі әлі де ауызекі сөйлеу тілде сақталған. Егер сөздің алғашқы 

буынында жіңішке, еріндік ү (ü) қысаң дауысты дыбысы келсе, 

екінші буында жазудағы е таңбасының орнына ө (ö) дыбысы 

айтылады. Мысалы, күзде [күздө], сүзбе [сүзбө],  түнде [түндө], 

үстел [үстөл]. Соңғы мысалдан көріп отырғанымыздай тіпті кірме 

сөздердің бойынан да бұл үндестікті аңғаруға болады. 

«б) алғашқы буындағы ө және ӫ дыбыстарынан кейін лабиалды 

а және ä дауыстылары келеді. (Волга диалектісінде). 

г) қысаң лабиалды дауыстылар өзінен кейін келетін ашық 

дауыстыларға мүлде әсер ете алмайды. (Барлық қалған 

диалектілерде)» /11,24/. 

В.В. Радлов өзінің талдауларында қазақ тілін (ғалымда «қазақ-
қырғыз» деген терминмен берілген) сөздің алғашқы буынында о 
дыбысы өзіндік тартымдылық күшін жоғалтқан, яғни, о дыбысы 

өзінен кейін өзін талап ете алмайтын дыбысты тілге жатқызады. 
Ғалымның бұл пікірін қолдаған П.М. Мелиоранский былай дейді: 
«В казак-киргизском языке после «о» не может стоять «о», а только 
«а» или «у», в остальном те же явления, что и в кара-киргизском 
языке» /19,19/. Сол сияқты В.В. Радлов пікірінше, қазақ тілінде 
алғашқы буында ө дыбысы келсе, келесі буындарда айтылуда ө 

немесе ү дыбысы айтылады, ұ дыбысы өзінен кейін өзін-өзі талап 
ете алатын дыбысқа жатады. 
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Қазіргі қазақ тілі ғалымдары тілімізде ерін үндестігі екінші, кей 

жағдайда үшінші буынмен шектеледі деген пікірлер айтып жүр 
(қараңыз – С. Мырзабеков21. 145 бет). Сонымен қатар «қазақ 
тілінде ерін үндестігі болған және оның күші санаулы буынмен 
шектелмейді: алдыңғы буында дауысты о, ө, ү, ұ сондай-ақ 
дауыссыз у дыбыстары болса, келесі буындарда жазылған е, ы. і. 
әріптері еріндіктерге айналады. Мысалы:  

қорұтұндұсұ (қорытындысы), 
құлұнұмдұ (құлынымды), 
өздөрүңүзгө (өздеріңізге)...» /29,146/ - деп 

тілде ерін үндестігі толық сақталғандығын айтып жүр. Бұл мәселе 
жөнінде «түркітану ғылымының атасы»: «Көптеген диалектілерде 
дауысты дыбыстардың шартты түрде түбір буыннан алшақтауы 
нәтижесінде аздап лабиалдық әсердің әлсіреуін де кездестіреміз» –  
дей келе төмендегі кестені ұсынады: 

 

түбір 
буында 

екінші 
буында 

үшінші 
буында 

төртінші 
буында 

бесінші 
буында 

о о 
(Алт.Ққырғыз) 
о, а (Абақан) 

о (Алт, 
Ққырғыз) 

о, а 
(Алт,Ққырғ) 

а, о 

(Алт,Қырғыз) 

 а (басқа 
диалектілерде) 

а (басқа 
диалектілерд
е) 

а (басқа 
диалектілерде) 

а (басқа 
диалектілерде) 

ö ö (Алтай, 
Қкырғ.Абақан) 
 
ä ( басқа 
диалектілерде 

ö (Алт, 
Ққырғ, 
қырғ.) 
 
ä ( басқа 
диалектілерд
е) 

ö, ä (Алт, 
Ққырғ,қырғ) 
 
ä  ( басқа 
диалектілерде) 

ä, ö  (Алт, қазақ   
қырғ.)Ққырғ 
 
ä (басқа 
диалектілерде) 

 
Келесі тұлғалар қара-қырғыз тіліндегі лабиалдық әсердің 

біртіндеп әлсіреуін көрсете алады: 
qоdоrγоndоrγо } 
qоdоrγоndоrγа } жиірек. 
qоdоrγоndarγа    сирек. 
tö1ögönödörgö} 
tö1ögönödörgä } жиірек.  
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tö1ögönödärgä } сирек.» /11,26/. 

 

«Ашық лабиал дауысты дыбысы барлық түбір буыннан кейінгі 
буындарда анық және айқын айтылуы тиіс. Қысаң дауысты 
дыбыстардың біз оңтүстік диалектілерден басқа барлық 
диалектілерде белгілі бір күшті айтылуымен қатар әлсіз 
дауыстыларға алмасуын да байқауымызға болады. Яғни, u дыбысы  
ŭ-ге, ü дыбысы ǖ, і дыбысы ǐ-ге алмасады. Бұл дауысты 
дыбыстардың әлсізденуімен қатар көп буынды сөздерде қысаң 
дауыстылардың лабиалдық әсерінің өзгеретінін де байқауға 
болады. Осыған байланысты елеулі ірі ауытқулар да кездеседі. 
Бұған көз жеткізу үшін бір ғана диалекті, Қазақ-қырғыз тілін 
бақылап қатар қою және мысалдар арқылы дәлелдеу нәтижесінде 
көрсетуге болады. Мысалы, 
 

түбір 
буында 

екінші 
буында 

үшінші 
буында 

төртінші 
буында 

бесінші 
буында 

а у у у у 

у у у у у 
е, ä ǐ ǐ ǐ ǐ 

і і, ǐ ǐ ǐ ǐ 
о ǔ ǔ ŭ, у у 
ö ǚ ǚ ǚ, ǐ ǐ, ǚ 
u ǔ ŭ, у у, ŭ у 
ü ǚ ǚ ǚ, ǐ ǐ 

 
аі-dur-уs-eр-te                                         ö1-tǚr-ǚs-ǐp-tǐ  
kel-ǐš-tǐr-ǐр-tǐ                                           ur-ǔs-ǔp-tǔ-ńyz 
öl-tür-üs-üp-tü                                         ur-ǔs-ǔp-ty-ńyz 
öl-tür-üs-üp-tǐ                                          ur-ǔs-yp-ty-ńyz 
toł-tǔr-ǔs-ǔp-tǔ                                        ğür-ǚs-tǚr-dǚ-ńǐz 
toł-tǔr-ǔs-ǔp-tу                                        ğür-ǚs-tǚr-dǐ-ńǐz 
toł-tǚr-ǚs-ǚp-tу                                        ğür-ǚs-tǐr-dǐ-ńǐz»  /11,26/. 
 
Кестеде біз көріп отырғандай алғашқы буында егер еріндік 

дауысты дыбыс айтылса, кейбір жағдайда кейінгілерде 
дауыстылардың еріндік әсері әлсіреп, еріндік пен езулік 
дыбыстардың ортасында, немесе соңғы буында еріндік әсер тіпті 
әлсіреп, езулік дыбысқа алмасып кеткендігін аңғаруға болады. Ǐ 
дыбысы Волга диалектісінде үндестік заңына бағынбайтын дыбыс 
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болып танылады. Лабиал-аттракциялы ө және ӫ дыбыстары 

алғашқы төрт буында қолданылады да, бесінші буында ө 

дыбысының у дыбысымен, ал ӫ дыбысының ǐ дыбысымен алмасуы 

байқалады. Бұны келесі мысалдардан байқауға болады: tөr-gө-zө-

rөn, tӫš-ӫr-ӫš-tӫ немесе tӫš-ӫr-ӫš-tӫ-gӫz, tӫš-ӫr-ӫš-tӫ-gǐz» /11,26/. 

Бұл орайда қазіргі қазақ тілінде де еріндік дауыстылардың 
қолданылуының шегі туралы пікірталастар да жоқ емес. 
В.В. Радлов көрсеткен кестеде кейбір мысалдарда ерін үндестігі 
үшінші, төртінші буынмен шектелетіні байқалады. Осы пікірді 
қолдаған І. Кеңесбаев та сөз ішіндегі ерін үндестігін екінші, үшінші 
буындармен шектейді. М. Серғалиев: «ерін үндестігі үшінші 
буында да айқын байқалады –  дей келе – ерін үндестігінің әлсіздігі, 
мүмкін, төртінші, бесінші буында байқалар» /30,28/ дегенді айтады. 
Бұған ұқсас пікірлерді П.М. Мелиоранский еңбектерінен 
байқауымызға болады. Мысалы, «Весьма часто к одному и тому же 
слову или корню присоединяется несколько суффиксов; в таком 
случае коренная гласная безусловно влияет на два непосредственно 
следующие за нею слога. На дальнейшие слоги влияют только 
гласные «а» «ы» «е» и «і». После «о» «ö» «ÿ» уже в третьем слоге 
могут являться «ы» или «і» , после «у» также в третьем слоге могут 
являтся «ы». Например:  

1) ал-дыр-ыс-ып-ты 
2) кел-тір-іс-іп-ті 
3) кöр-ÿс-тÿр-діңіз 
4) ур-ус-уп-тыңыз» /19,17/. 

Олар келтірген мысалдар ерін үндестігінің төртінші, тіпті 
бесінші буында да болғандығын дәлелдейді. Ол жөнінде белгілі 
фонетика ғылымының маманы С. Мырзабеков былай дейді: «Тілдің 
аяқ асты болған мықты заңы –  ерін үндестігі. Сөздің бас буынында 
о, ө, ұ, ү, у (дауыссыз) дыбыстарынан кейін келесі буындарда е, ы, 

і, әріптері жазылса, олар ө, ұ, ү, болатыны және оның буын 
жағынан шектелмейтіні катты кадағаланады, мысалы, өлөңдөрүмүз, 
ұйұмшұлдұғұмұз, үйлөрүмүзгө» /25,146/. 

Шынында да, жоғарыда әр ғалым қазақ тілінде ерін үндестігінің 
сөз бойында көріну деңгейін әр қилы көрсетіп, түсіндіргенмен де, 
казақ тілінде бұл құбылыстың сөздің өне бойынан көрініс 
тапқандығында еш күмән жоқ десек те болады. В. Радлов, 
П. Мелиоранский өмір сүрген дәуірде «түркітану атасының» 
сөздігіндегіұсынылған мысалдарға сүйенсек, ерін үндестігінің қазақ 
тілінде сөздің бесінші буынында да еркін байқалғанын төменде 
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берілген кестеден көруге болады. Мысалы, 
 

екі буынды сөз үш буынды сөз төрт буынды сөз 

тöркÿн тöркÿндö тöркÿндöтö 

дöнöн тöмöнгу ψÿрöксÿздÿк 

дÿрö тÿjÿншöк (III 

т,1к,1256 б) 

бÿlдÿргöнгö 

бÿкÿр бÿкÿрöі бÿгölÿктö 

бÿктöl бÿктöсÿн шÿіÿншÿlö 

 

Міне, осындай соңғы ғылыми зерттеулердегі пікірлерге 

сүйенсек ұмыт бола бастаған қазақ тілінің төл сөз сұлулығын, 

әсемдігін танытатын зандылық тіл мәселелері ішінде өзіндік 

сипатын танытып, проблемалық мәселеге айналып отыр. Алайда, 

біздің пікірімізше, ерін үндестік заңын қазақ тілінің төл заңы 

ретінде, түркі тілінің ата заңы ретінде қарастыру әсте дұрыс емес, 

өйткені бұл заң көне түркі тілінде өте әлсіз байқалғаны белгілі, 

яғни тілде кейінгі, көне түркі заманынан кейін орныққан заңдылық 

болса керек. Бұған дәлел ретінде Ғ. Айдаров, А. Құрышжанов, 

М. Томанов, тәрізді тіл тарихының мамандарының: «Көне түркі 

тілінде де үндестік заңы, әсіресе ерін үндестігі қазіргі қазақ 

тіліндегідей біркелкі емес, Мысалы, а) Сөздің басқы буынында 

еріндік дыбыстар болса, соңғы буында езулік дыбыстар кездеседі; 

бұқалы - бұқалы, улуғы - ұлығы, үлүсі-үлесі. б) Кейде алғашқы 

буында еріндік дыбыстар келсе, кейінгі буындарда да еріндік 

дыбыстар кездеседі; көрүч - көруші, өтүндүм - өтіндім, күнтүз - 

күндіз...» /16,96/ – деген пікірлері айғақ. 

Жалпы ғылыми деректерге сүйенсек, көне түркі тілінде сөздің 

басынан аяғына дейін толық сақталған заң тіл үндестігі, ал ерін 

үндестігі толық көрінбей, көпшілік жағдайларда ауытқулардың 

болғандығын аңғару қиын емес. Мысалы, ерін үндестігі толық 

көріне алатын сөздерге: үчүн (үшүн), оғұз (оғұз), өкүн (өкүн), 

өкүнүп (өкүнүп) тәрізді т.б. көптеген көне түркі сөздерін жатқыза 

алсақ, өлті (өлді), үчбің (үш мың), үгүзке (өзенге), йоққыш  (оқыс, 

соғыс) тәрізді сөздер ерін үндестігі толық сақталмағандығын 

таныта алады. Қорыта айтқанда, кейінгі дәуірлерде ғана тілдің 

тарихи даму нәтижесінде қалыптасқан бұл заңдылық қазақ тілін 

өзге тілден ерекше төбе етіп тұратын өзіндік айрықша белгі. 



65 

Сондықтан оны сөйлеу тілде сақтай отырып сөйлеуді мейлінше 

дамытудың жолдарын, жөн-жобасын қарастыру да қажет. 

Алайда В.В. Радловтың пікірінше сол дәуірдің өзінде-ақ кейбір 

диалектілерде ерін үндестігі заңдылығының көп буынды сөзде 

әлсіреп, дауысты дыбыстың лабиалдық тартым күшінің төртінші 

буынмен шектелетін тұстары да байқала бастаған (ол туралы 

Волга диалектісіне қатысты материалдарда мысалдар келтіру 

арқылы көрсеткен болатынбыз. Қараңыз – 64 бет).   

«Палаталь-индифферентті дауысты дыбыс лабиал-

индифферентті дауысты дыбыстан кейін тұрады, өйткені 

диалектілерде қалыптасқан созылыңқы ī дыбысы созылыңқы ü 

дыбысынан кейін қолданылады. Бұдан басқа түбір буындағы 

атракциялық күш ī дыбысының айтылуын жоққа шығаруы мүмкін. 

Мысалы, оrоs- tī -Іаr; оt - tī- γа. 

Лабиал-индифферентті дауысты дыбыс деп біз өзінен кейінгі 

дауыстыларға лабиалдық атракция әсерін жүргізе алмайтын барлық 

дауысты дыбыстарды түсінуіміз керек. Мысалы, Волга 

диалектісінде түбір буында кездесетін (о және ö дыбыстарынан 

қалыптасқан) u, ü дауысты дыбыстары сөзге жалғанған қосымшада 

ū, ǖ дауыстыларына ауысады. Айтылу ұзақтығы жағынан Қара-

қырғыз  тіліндегі ашық, созылыңқы  ō  дыбысына ұқсас болып 

келеді.  мысалы, jōγa  (жауға) . tōłаr (таулар)» /11,27/. 

Қазіргі қырғыз тілінде сингармонизмнің ішінде ерін үндестігі 

толық сақталып келгендігі біздің ойымызша, басқа түркі тілдерінде 

кейінгі кезеңде бұл заңның әлсірей бастауымен салыстырыла 

айтылған пікір емес, жалпы қырғыз тілінде ерін және тіл 

гармониясы өткен дәуірлерде де басқа түркі тілімен 

салыстырылғанда бір саты жоғары болса керек. Оған дәлел ретінде 

жоғарыда келтірілген XIX ғасыр ғалымдарының үндестік заңына 

қатысты дәйекті мысалдары мен П.М. Мелиоранскийдің: «В кара-

киргизком наречии сингармонизм замечается в самом полном виде. 

Фонетическая явления, обусловливаемые им в этом наречий 

сводится к следуюшим законам. 

1)...В одном и том же слове могут стоят или все гортанные или 

все небные гласные, т. д. е или а, ы, о, у или ä, е, і, ö, ÿ. 

2)...После широкого гортанного звука может стоять или тот же 

самый звук, или узкий гортанный наиболее близкие к нему по 

лабиальности. Тоже касательно небных гласных» /19,18/ – деп 

келтірген пікірі дәлел бола алады. 



66 

В.В. Радлов еңбегінде түркі тілдеріндегі үндестік заңы мәселесі 

жеке тақырып болып тек дауысты дыбыстардың үндестігіне 

арналған. Ал дауыссыз дыбыстардың үндесуі мәселесі 

қозғалмайды десек болады. Тек сөз ішіндегі қос дауыссыздар 

тіркесімін әңгімелеуде ғалым бірді-екілі ассимиляциялық 

құбылысқа қатысты үндесулерге жеке тоқталып қана көрсетеді. 

Дауысты дыбыстардың ғана емес, сонымен қатар дауыссыздардың 

да үндесуі түркі тілінде кеңінен кездесетіндігі жайында М. Рясянен 

былай деген еді: «Кроме гармонии гласных, можно говорить 

о наличии в тюркских языках и гармонии согласных, посколько 

артикуляция согласных сдвигается здесь вперед или назад 

в зависимости от соседних с ними гласных» /31,119/. 

Үндестік заңының келесі бір келелі мәселесі, түбір мен қосымша 

ішіндегі дауысты дыбыстардың үндесіп үйлесіп келуі болып 

табылады. 

«Біз бұл жерге дейін дауыстылар үндесуінің әр түрлі түркі 

диалектілерінде қолданылуын, палаталь атракцияның өзіндік түбір 

буыннан кейін келетін дауыстыларды қамтуын, алшақ орналасқан 

дауысты дыбыстарға лабиалды атракцияның әсерінің бастапқыдай 

болмайтындығын бақылап көрдік. «Біз бұл құбылыстың бәрін 

фонетикалық құбылыс ретінде қарастырдық. Енді бұны басқа 

сөзжасамға әсер ететін түркі тілдерінің механизмі ретінде 

қарастырғанымыз жөн. Біз дауысты дыбыстар үндесуін толық 

сипаттай алу мүмкіндігіне сөзжасамдағы түркі тілі дауысты дыбыс 

жүйесінің қолдану ерекшелігін алып түсіндіргенде ғана ие 

боламыз. Осы тұрғыда біз түсіну үшін түрлі бағытта бақылау 

жүргізуіміз қажет. 1) кейбір сөздердің грамматикалық 

сөзжасалымындағы дауыстылардың үндесу жайы. 2) күрделі 

сөздердегі дауысты дыбыстардың үндесуі. 3) кірме сөздер 

құрамындағы дауысты дыбыстар үндесуінің жай-күйі" /11,48/. 

Қосымша буындағы дауысты дыбыстың үндесуі. 

В.В. Радловта бұл тарауда негізгі түбір мен қосымшалардың бір-

біріне үндестік заңы тұрғысынан арақатынасы туралы 

әңгімеленген. Және де олар қазақ тілінің жалғамалылығымен тығыз 

байланыста қарастырылған. 

Г. Архангельский қазақ тілінің жалғамалылығы туралы былай 

дейді: «В морфологическом отношении казахский язык 

принадлежит к группе аглютинирующих языков, в которых 

отчетливо виден корень слова, а производные слова образуются 
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посредстом присоединения к концу коренного слова одной, или 

двух или нескольких приставок» /32,5/. Г. Архангельскийге дейін 

де бұл зандылықты басшылыққа ала отырып В.В. Радлов түркі 

тілдерінің жалғамалығы қасиетіне былай деп сипаттама береді: 

«Түркі тілдері басқа да барлық орал-алтай тілдері сияқты 

аглютинативті тілдер тобына жатады. Яғни әрбір тілде бірқатар 

сөздер және олардың сөзжасамдык грамматикасы қосымшалардың 

түбір буынына жалғану арқылы іске асады. Ол төмендегідей 

жағдайда көрінеді. Мысалы, аq (ақ) wеіs) түбір сөзге аr буынының 

жалғануы арқылы аγаr (ағар) weiss) етістігі жасалады. Оған t 

жалғап іс-әрекет етістігін аγаrt (ағарт) weis таchеп ) сөзін жасауға 

болады. Бұл етістікке уğу буынын жалғап аγаrtуğу (ағартушы) der 

Wеіsser) атау сөзін жасауға болады. Бұдан соң көптік жалғау 

жалғап аγаrtуğуlаr (ағартушылар) die Weisser ), тәуелдік жалғауын 

жалғау арқылы аγаrtуğуlаrут (ағартушыларым) теіпе Weisser) 

және бұдан кейін, әрине, барыс септігі жалғауын жалғау арқылы 

аγаrtуğуlаrута (ағартушыларыма) теіпеr Weisser ) сөзін жасауға 

болады» /11,38/. Осы аq түбірінен кейін келген буындарды ғалым 

қосымша буын немесе буын тұлғалары деген атаумен 

белгілеген. Бұл қосымша буындар негізгі түбір буынмен не өте 

күшті, не әлсіз байланыста болады. Осыны ескерген В. Радлов 

қосымша буынның жалғану ерекшелігінің үш түрін айқындап 

көрсетеді: 

«1. Қосымша буын түбір сөзбен тығыз байланыспай жай ғана 

тіркеседі, яғни ешбір үндесусіз. Өзінің байланысуы кезінде тек жай 

жанында тұрады, бұндай түбірге жалғанатын қосымшаларды мен 

«аппозита» деп атадым.  

2. Қосымшалар өзгеріп, біршама бұрмаланып не өз дауысты 

дыбыстық дербестігін жоғалтады, бірақ түбірге толық сіңіп 

кетпейді. Бұндай қосымша буындарды мен «сүйенбелі» буындар 

немесе «энклитика» деп атадым. 

3. Қосымша буын түбірге толық үндесіп кетеді. Бұндай 

қосымша буынды мен «аффикс» деп атадым» – дейді ғалым. 

В. Радлов жалпы түркі тілдері агглюнативті тілдер екенін еске ала 

отырып түбір мен қосымша арасындағы фонетикалық байланысты 

екі тұрғыдан ажыратқан, яғни, түбір мен қосымшаның өзара не 

күшті, не әлсіз болуына байланысты қараған. Осыған байланысты 

қосымшалардың түбірге үндесуі екі тұрғыдан қарастырылады: 

1) Ешбір үндесусіз жай ғана тіркесіп, өзінің дербестігін толық сақтап      
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қалған қосымшалар. Бұл қосымшаларды ғалым «аппозита» деген 

терминмен атап, негізінен кірме сөздермен байланыстыра қарайды. 

2) Біршама түбір әуеніне көндігіп, өзінің дербестігін жоғалтқан, 

бірақ түбірге толық сіңбей, ажыратуға келетін қосымшалар. 

Бұл қосымшаларды ғалым «энклитика», яғни «сүйенбелі» 

қосымшалар деп атаған. Мысал ретінде: аlγап-оq, tӫškäп-ük, torgап-

üq, pirgän-ők тәрізді сөздерді келтіріп,  -оq, -ük, -иq,  -ők тұлғалары 

түбірдегі дауысты дыбыстың ерекшелігіне байланысты бейімделіп 

төрт вариантты болып келуімен қатар, толық үндестіктің жоқтығын 

да байқата алады. Ғалымның пайымдауынша, көрсетілген төрт 

нұсқа таза палатальды үндесу, ал лабиалдық үндесуі жағынан 

ауытқу бар. Атап айтсақ, түбірлердің соңғы дыбысы езулік 

болғанына қарамастан қосымшалар дербес еріндік қалпын сақтаған. 

Қорыта айтқанда, энклитика деп тіл үндесуі жағынан үйлесіп 

келетін, бірақ еріндік жағынан езулік-еріндік болып келіп, түбірмен 

үйлеспей, жартылай дербестігін сақтаған қосымшаларды айтамыз. 

Энклитикалық қосымша дегенді В.В. Радлов былай деп 

түсіндіреді: «энклитика деп алдыңғы сөзбен тіркесіп тұрғанына 

қарамастан түбірдегі дауысты дыбыстың әсеріне толық бағынбай, 

дауысты дыбыстарында бұрыннан қалған дербестік іздері 

сақталған сөз тұлғалары» /11,38/. 

Түбірдегі дауысты дыбыстардың әсері палатализациялауда 

айқын іске асады. Бұл дегеніміз энклитиканың дауысты дыбыстары 

екі түрлі ауысым (жуан және жіңішке) дауыстыларына бағынады, 

Ал дербестігінің сақталуы, алдында денталь дауыстылар тұрғанына 

қарамастан олардың дауыстылары лабиал күйін сақтап қалуынан 

көрінеді, немесе керсінше, түбірде дауысты дыбыс лабиалды болса 

да, қосымшада дауысты дыбыс денталь күйінде қалады. Біздің 

тілдер заңы қосымшада лабиал дауыстыны талап ететінін де 

ұмытпағанымыз жөн. В.В. Радловтың «энклитика» деп атап 

отырған құбылысы қазіргі қазақ жазба әдеби тілінде кеңінен 

байқалады. Яғни, жазуда алғашқы буында еріндік дыбыс 

қолданылса, келесі буындарда езулік дыбыстың қолданылуы 

үйреншікті . Мысалы, қолдың, үнде, молынан, орын, бұрса, мұнша 

т.б. Бұл мысалдардың кейбіреуінде ауызекі тілде екінші буындағы 

езулік дыбыстар еріндікке алмасса, құрамында ашық дауысты 

дыбысы бар қосымшалар еш өзгеріссіз қалады, өйткені, екінші 

буындағы ашық дауысты дыбысқа алғашқы буындағы еріндік 

дыбыстың лабиалдық тартым күші жоқ.  
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Ғалым: «Энклитика барлық диалектілерде кездеседі» дей келе, 

өз тұжырымын келесі бір берілген мысалдармен бекіткен: 
Абақан диалектісінде tur және čat сөздірі kel-čǟ, ał-čā, роł-čа, 

tur-čā, ő1-čǟ, kel-tĭr, ał-tуr, poł-tуr, ő1-tĭr. Абақан және Волга 
диалектілерінде оq шылауы алдыңғы сөзге жалғанып энклитиканы 
құрайды. Абақан диалектісінде: оłɣап-оq, ріrgän-ők, роłɣan-оq, 
őlgőп-ők, Волга диалектісінде: аłɣап-оq, ріrgäп-ők, tapqan-uq, tӫkän-
ük, Төлеуіт тілінде келесі сөз тұлғалары алдындағы сөзге 
энклитикалық қосымша болып табылады: шылау, bуlап, bĭІап, аt-
руłап, оt-руłап, ät-рĭläп, kős-рĭläп, жіктік жалғаулары: bуп, bĭп, sуп, 
sĭп, bуз, bĭз, Мысалы, аłіаr-bуп, аłаr- bуз, , аłаr- zуń, kälär- bĭп, kälär- 
bĭs, kälär- ʐĭń, роlоr- bуп, роlоr- bуs, роlоr- zуп, őlőr- bĭп, őlőr- bĭs, 
őlőr- ʐĭń, 

Энклитикалық қосымшалардың келесі бір тобы түбірде езулік 
дауысты дыбыстың қолданылуына қарамастан қосымшада, келесі 
буында еріндік дауысты дыбыс қолданылатын қосымшалар тобы. 
«Кейбір диалектілерде, Тараншы диалектісі және де Бараба 
диалектісінде дауыстылар жалғауларда, сөз құраушы жұрнақтар 
ішінде жиі қолданылатындықтан икемділікті сақтап қалған. 
Бұларда бастапқы лабиалитет сақталып, тек екі түрлі өзгеріске ғана 
жол берілген. Олар u жәyе ü. Бұл дыбыстар да энклитика ретінде 
қарастырылуы керек. Мысалы, Тараншы диалектісінде, жіктік 
жалғауының көпше түрі: bỷq, dǖk: аl-dī - аl- dǖq, käl- dī - käl - dǖk, 
kork-tüq, kül- dǖk, qil-dŭq, käl- dǖk, үшінші жақтың қосымшалары: 
аl-sйп, käІ-sǖп, qil-sйп, tur-sŭп, qorq-sŭп, bil-süп, ől-süп, Бараба 
диалектісінде зат есім, етістіктен кейін көрінетін морфемаларда: 
lart-йq (жыртық), jar-γй (жарғы), jat-qйs (жатқыз), jit-küs 
(жеткіз), Тараншы диалектісінде: jal-γŭz. (жалғыз), jab-lüq 
(жабдық (қару) және т. с. с». Келтірілген мысалдар ішінде қазақ 
тілі туралы мағлұмат жоқ. Біздің ойымызша, жазба тілде де, 
ауызекі сөйлеу тілде де екінші буында езулік дауысты дыбыстан 
кейін еріндік дауысты келетін қосымшалар жоқтың қасы. Жалғыз 
ғана ондай қосымшаның және өзі жалғанатын түбірдің 
ерекшелігіне қарай бөле-жара көрсететін болсақ, ол – түбірде 
езулік дауысты дыбыс тұрғанына қарамастан, қосымшада еріндік 
дауысты дыбыс естілетін қосымша - тұғын элементі. Мысалы, 
баратұғын, алатұғын, көретұғын. Ал тұйық етістік тұлғасын 
қалыптастырушы -у жұрнағы айтылуда алдынан ұ (ұу) дыбысын 
қосып алып, дауыстының позициясынан дауыссыздың 
позициясына өтуі В. Радлов көрсеткен құбылысқа жатпайтынын 
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дәлелдейді. 

В.В. Радлов «Фонетикасында» қосымшалардың ішінде түбірге 

толық бағынбайтын түрі, яғни тіл үндестігі заңының болғанына 

қарамастан өзіндік дербес дыбыстық тұлғаларын сақтап қалған 

келесі бір қосымшалар туралы былай дейді: «Аппозита деп мен 

өзінің бастапқы дербестігін жоғалтып, алдында тұрған сөзбен 

тығыз байланысқан, бірақ оған толық бағынбайтын сөз тұлғаларын 

алдым, яғни бұл өздеріне тән дауысты дыбыстарын сақтап қалған 

тұлғалар. Аппозита деп негізінен шығыс диалектілерінің басым 

көпшілігіне жат құбылысты атайды. Бұған жалпы кездесетін 

аппозита мысалдарын келтіру жеткілікті. Мысалы, қырғыз тілінде 

көмектес септігі: тäп, рäп = тĭnän, рĭпan, Тараншы диалектісінде: 

bĭlä, Волга диалектісінде bĭläп (жазба тілде دوللت, دوله ) [Төлеуіт 

диалектісінде энклитика], шығыс диалектілерде аффикс түрінде 

байқалады. Мысалы, аt-рäп, аt-рĭnäп, аt-bĭlä, аt-bĭläп (атпен), kisi-

тäп, kisi-mĭпап, kisi-bĭlä, kisі-bĭlän (кісімен), оt-рäп, оt-рĭnäп, оt- 

bĭlä, оt-bĭläп (отпен), kőz-bäп, kőz-bĭlä, kőz-bĭlän, küz-bĭlän (көзбен), 

өп-bĭläп (үнмен), ӫп-bĭlän (ұнмен). Тараншы диалектісінде dů 

жалғауы. Мысалы, alĭ-dů (алды), kälä- dů (келеді), кőrä-dů (көреді), 

Бұл dů аппозитасы tur көмекші етістігінен қалыптасқан. 

Тараншы диалектісіндегі тů сұраулы сөзі, батыс диалектілерде 

ту түрінде айтылады, шығыста: ma, тä, то, тü. Мысалы, аt-тů 

(ат па?), оbdam-тů (әдемі ме?), jатап- тů (жаман ба?), kälgäт- 

тů. (келген бе?). 

Етістіктің сындық мәнді үстейтін tөr есімшесі: Волга 

диалектісінде аппозита. Қырғыз тілінде бұл tŭγйп, Тараншы 

диалектісінде dĭγап  тұлғалары кей жағдайда аппозита ретінде 

қолданылады. Мысалы, аłа-tиrγап, аłа-tөrγап, аłа-dĭγап, аłа-tŭγŭп, 

kälä - dĭγап, kälä - tŭγŭп, kälä - dĭγап, Волга диалектісінде бір kĭbĭk, 

kük аппозитасы бар. Мысалы, ğulkük (жол сияқты) = ğul-kĭbĭk, аt-

kük = аt- kĭbĭk (ат сияқты). Диалектілерде kĭbĭk, qйq, kük 

тұлғаларында энклитикаға айналған» /11,36/. 

Жоғарыда ғалымның аппозита деп алып талдап отырған 
қосымшаларына ұқсас буын үндестігі, оның ішінде тіл үндестігіне 
бағынбайтын қосымшалар қазіргі қазақ тілінен де орын алған. 
«Қазіргі қазақ тілінде тіл үндестігіне бағынбай өз дербестігін 
сақтап отырған қосымшаларды екі топқа бөліп те карастыру 
мүмкіндігі бар. Олар: 1) Түркі негізді қосымшалар. 2) Жат 
тілдерден енген қосымшалар. 
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1) Түркі негізді қосымшалар. 

- Тәуелдеу категориясының құранды жұрнағы:  -нікі, -дікі, -

тікі: бала-нікі, адам-дікі, Асқар- дікі. 
- Көмектес септігінің -мен, -бен, -пен жалғаулары. 
- Эмоциялық реңк мәнін үстеуші жұрнақтар: 
-еке: ат(а)-еке, ат(а)-еке, шеш(е)-еке, бас-еке, бас-еке, Тас-  
еке; 

-жан: ата-жан, көке-жан, бала-жан, Сәуле-жан; 
-тай: көке-тай, кенже-тай, ерке- ай. 

2) Кірме қосымшалар. 
-бан: мейір-бан; 
-гер: калам-гер, майдан-гер, сауда-гер; 
-дар: есеп-дар,  білім-дар, хабар-дар, қарыз-дар, хабар-дар, 
арыз-дар, жарадар, гүл-дар; 
-кент: құм-кент, Таш-кент; 
-кар: кінә-кар, күнә.-кар; 
-кер,- гер: айла-кер, дау-гер, қалам-гер, сәулет-кер, сауда-гер, 
майдан-гер, іс-кер, кызмет-кер; 
-кеш: арба-кеш, түйе-кеш, кіре-кеш; 
-қой, гөй: ақыл-гөй, бата-гәй, дәме-гөй, жәді-гөй; 
-күнем: мас-күнем, пайда-күнем, қас-күнем; 
-ғой: зіл-ғой, жанжал-ғой, даңқ-қой; 
-қор: жем-қор, бәле-қор, еңбек-қор, дүние-қор, есеп-қор, 
мансап-қор, қам-қор; 
-мар: тіл-мар, діл-мар; 
-маш: тіл-маш; 
-паз: өнер-паз, әсем-паз, білім-паз, келісім-паз, ас-паз; 
-стан: гүл-стан, Өзбек-стан, Тәжік-стан, Түркмен-стан; 
-тал: сезім-тал, төзім-тал, өсім-тал; 
-уар: сөз-уар, тіл-уар, қонақ-уар, қазақ-уар; 
-хана: кітап-хана, дәм-хана, ем-хана, сүт-хана»  /29,126/. 

Бұл қосымшалар қатарына парсы тілінен енген қазіргі қазақ 
тілінде бірен-саран жағдайда болса да кездесетін бей/би тәрізді 
префикстерді де жатқызуға болады. Мысалы, бейуақыт, бисаясат, 
беймаза, беймарал, бишара. Профессор С. Мырзабековтың 
айтуынша: «бұл қосымшалардың көбі басқа тілдерден енген немесе 
өлі қосымшаға айналып болмаған (сөз бен косымшаның 
аралығындағы) тілдік элементтер деуге болады» /29,127/. 

Көрсетілген қазақ тілінің ішкі фонетикалық заңдылықтарына 

бағынбайтын кірме қосымшалармен қатар тілдің даму барысында 



72 

тіл үндестігі заңына икемделіп қазақ әдеби тілінде тұрақтаған кірме 

жұрнақтар да бар. Олардың қатарына парсы тілінен енген -ман/ -

мен есім сөз тудырушы жұрнағын жатқызуға болады. Мысалы, 

оқыр-ман, көрер-мен, шабар-ман. 

Сонымен сингармонизм жалпы түркі тіліне тән басты ерекшелік. 

Ол тіл ішінде болатын дауыстылар мен дауыссыздардың 

артикуляцияға бейімді қалыпта айтылуын қамтамасыз ететін 

күрделі дыбыстық түрлену кешенін қамтитын құбылыс іспетті. 

Сингармонизм артикуляция жағынан барынша жақын болып 

келетін дыбыстар жігін құрап, тілдегі болатын сөзжасамдық және 

тұлғажасамдық, яғни жаңадан қалыптасқан элементтердің 

бұрыннан бар сөз элементтерімен қиюластырып, үндеспе тұлғаға 

айналдыруда ең маңызды құбылыс болып табылады. 

Түркі тілдерінде түбір (негіз) үнемі тұрақты фонетикалық 

(дыбыстық) құранды болып келеді де, оған жалғанатын 

қосымшалар түбірдегі дыбыстық құрамға сай үндесу нәтижесінде 

варианттылыққа ие болады. Бұлай болып келу де сингармонизм 

заңы әрекетінің салдары. Мысалы, орыс тілінде сөздің көптік мәні 

сөз түбіріне -ы, -и, -е, -а тағы басқа жуанды жіңішкелі жалғаулар 

арқылы берілгенмен де, сингармонизм салдарынан қалыптасқан 

варианттар деп әсте қарауға болмайды. Бұл қосымшалардың жуаны 

жуан сөзге, жіңішкесі жіңішке сөзге жалғану жүйесін үнемі сақтап 

тұрмайды. Оны вода, воды, воде, железо-железы, книга-книги 

деген сөздерде қосымшаның түрленуі таза род категориясымен 

және падеж ерекшелігіне байланысты қалыптасқан варианттар деп 

қана түсіндірсе, қазақ тілінде көптік мән беруде - лар, -лер, -дар, -

дер, -тар, -тер (-лөр, -дөр, төр) болып тоғыз түрлі нұсқалы болуы 

үндестік заңы көлеміндегі ассимиляция, яғни дыбыс үндестігінің 

басты үш заңына, буын үндестігінің палаталь және лабиалды 

үндесу заңдылықтарына негізделіп, сол заңға тәуелді болып 

калыптасты деп анық айта аламыз. Міне, осы арқылы сөз түбірінің 

өзіндік тәуелсіз тұлға, ал қосымшаның сол түбірге бағынышты 

(тәуелді) тұлға екенін дәлелдеуге де болады. Ауытқу тек бірен-

саран кірме қосымшалар мен кейбір түркі негізді қосымшаларда 

ғана бар. Басқа сөзбен айтқанда, «түбір, я негіздегі дауысты және 

соңғы тұрған дауыссыз дыбыс қосымша буындарға, қосымшаларға 

үндестік заңы тұрғысынан әсер етеді». 

Бұл мәселені толық зерттеген В.В. Радлов негізгі түбір мен 

қосымшаның бейімділігін үш түрғыдан талдаған. Яғни, түбір мен 
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қосымша, түбір мен түбір және түбір мен кірме қосымшалар 

арасындағы сөзжасамдық ерекшеліктер (Радлов қолданған термин). 

Біздіңше, сөз тұлғасын құрау, тұлға тудыру мағынасында болса 

керек.  

Ғалым талдаған үшінші қосымшалар түрі аффикстер деп 

аталады. «Аффикстер өздеріне тән дауыстыларға қатысты екі топқа 

бөлінеді: ашық дауысты дыбысы бар аффикстер және қысаң 

дауысты дыбысы бар аффикстер» /11,28/. Бұндай бөлу өте қажет 

болып табылады, өйткені біз байқаған аффикстерде дауысты 

дыбыстардың өзгеруі бұл дауыстылар тобының шеңберінде айқын 

байқалады. 

Қазіргі қазақ тілінде де аффикстерді осы екі үлкен топқа бөліп 

қарастыруға болады. Олар: 

1) құрамында ашық дауысты дыбысы бар аффикстер: -лар 

көптік сан мөлшер категориясының жалғауы және оның үндестік 

заңына үйлесіп келетін нұсқалары, барыс септігінің -ға, -ге, -қа, -ке, 

-на, -не, -а, -е, жатыс септігінің -да, -де, -та, -те, -нда, -нде, шығыс 

септігінің -нан, -нен жалғаулары және оның нұсқалары, көмектес 

септігінің -мен, -бен, -пен жалғаулары және тағы басқа да сөз 

түрлендіруші, сөз тудырушы жұрнақтары, етістіктің функционалды 

тұлғаларын жатқызуға болады. Мысалы, -ған, -ген, көсемшенің -а, -

е, т.б. жұрнақтар. 

2) Құрамында қысаң дауысты дыбысы бар қосымшалар. Бұған 

ілік септігі мен табыс септігінің жалғауларын, тәуелдеу 

категориясының жалғаулары мен -нікі, -дікі, -тікі қосымшасын, 

жақ, етіс категорияларының, сол сияқты көсемшенің тұлғаларын 

жатқызуға болады. Мысалы, көсемшенің -ып, -іп, етіс 

категориясының -ын, -ін, -ыс, -іс т.б. тұлғалары. Бұл қосымша 

түріне сөз тудырушы жұрнақтардың да көпшілігі жатады.  

В. Радлов та аталған қосымша түрін сипаттауда келесі 

мысалдарды қамтыған: «Ашық дауысты дыбысты аффикстер. 

Көптік жалғау -łаr, Барыс септігі -qа, жатыс септігі -dа, шығыс 

септігі -dап, бұйыру қосымшасы -čа, салыстырмалы шырай 

қосымшасы -rаq, есімше тудырушы -šаr, аr, үстеу тудырушы -łа, 

есімше қосымшалары -qап, аr, ğап, аttап, qаłаq, qаč, етістік 

қосымшалары -qaz, та, â1, qаłа. Бұдан басқа көптеген атау және 

етістік тудыратын қосымшалар. Сол сияқты кейбір көмекші сөздер. 

Мысалы, сұраулық ва, та шылаулары және tа-tа, та-та 

шылаулары. 



74 

Алғашқы дыбысы ашық болып келетін қысаң дифтонгті  

қосымшалар. Үстеу тудырушы - dаі, бұйыру жұрнақтары - аіт, аіп, 

аі, аіq және тағы басқасы. 

Лабиалды дифтонгті аффикстер. Жинақтау сан есім жасаушы -

аи аффиксі. 

Жоғарыда көрсетілген аффикстердің сөз түбіріне жалғану 

барысында дауысты дыбыстарының үндесуі қатаң түрде дауысты 

дыбыстардың үндесу заңына негізделген. Атап айтсақ, кейбір 

диалектілердің құрамында дауыстылар заңдылығы талап ететіндей 

аффикстегі ашық дауысты дыбыс түбірдің соңғы дыбысының 

палаталь не лабиал атракциясына бағынады. Ашық дауыстылардың 

қосымша құрамында өзгеруін бақылауда біз үшін негіз ретінде 

«Фонетиканың» 35, 38 тарауларында әңгімеленіп кеткен 

заңдылықтарды басшылыққа алуымыз керек. 

Егер түбірдің соңғы дауысты дыбысы ашық болса, онда біз 

үшін негізгі өлшем 35 тарау болып табылады. 

а) Ашық лабиалды дауысты дыбыстан кейін дәл сондай дауысты 

дыбыс қолданылатын диалектілер. 

Бұнда аффикстер құрамындағы дауыстылар төрт түрлі 

өзгешелікпен бағынуы тиіс: а, о, ä, ö. Мысалы, Алтай тілінде. 

 

a o ä ö 

аt (ат) оt (от) ät (ет) köl (көл) 

аt-tаr ot-tor ät-іär köl -dör 
аt-qа ot-qo ät-kä köl -ýö 

аt-tаń ot-toń ät-täń köl-döń 

аł (ал) pоł (бол) käl (кел) tök (төк) 

аł-γаn роł-γоn käl-γän tök-kön 

аł-аttаn роł-otton käl-ättän töγ-öttön 

аł-аіn роł-оіn käl-äіn töγ-öіn 

 

в) O өзінің лабиалдық атракциясын жоғалтқан, ал ö өзінен кейін 

ö дыбысын талап ететін диалектілер. 

Аффикс құрамында дауысты дыбыс үш түрлі а, ä, ö болып 

көрінеді. Мысалы, Қазақ-қырғыз тілінде: 

 

а а ä ő 
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аt  оt et köl 

аt -tаr оt-tаr et- tär köl-dör 

аt-qa оt-qa et-kä köl-gö 
аt- tan оt-tаn et-tän köl-dön 

аł (ал) bоł (бол) kеl (кел) böl (бөл) 

аł-γаn bоł-γаn kеl-gän böl-gön 

аł-аіn bоł-аіn kеl-äіn böl-öіn 

 

г) Ашық дауысты дыбыстар ашық дауысты дыбысқа лабиалды 

атракцияны жүргізбейтін диалектілер. 

Бұнда ашық қосымша құрамындағы дауысты дыбыс тек екі 

түрлі а, ä. Мысалы, Тараншы диалектісі. 

 

а а ä ä 

аt оt ät köl 

аt-lar оt-1аr ät-lär köl-lär 
аt-qа оt-qа ät-kä köl-gä 

аł (ал) bоł (бол) käl (кел) böl (бөл) 

аl-γаn bоl-γаn käl-gän böl-gän 

аl-аі dоl-аі käl-äі böl-äі 
 

Егер түбірдің соңғы дауысты дыбысы қысаң болса, онда 38 

тараудағы (25 бет) диалектілер кестесіне сәйкес болып табылады. 

Қысаң лабиалды ü дауысты дыбысы ашық дауысты ö 

дыбысынан бұрын тұратын диалектілер: 

а) Бұнда аффикс құрамында ашық дауыстылар үш түрлі: а, ä, ő. 

Мысалы, Алтай диалектісі. 

 

а ö а ä 

qurt (құрт) kül (күл). jył (жол) it (ит) 

qurt-tаr kül-dör jył dar it-tär 
qurt-qa kül-γо jył -γа it-kä 
tur (тұр) kül (күлу) qył (қыл) ріl (біл) 

tur-γаn kül-γön qył- γаn ріl-γän 

tur-аіn kül-öіn qył- аіn ріl-аіn 
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б) Түбірдегі ө және ӫ дауысты дыбыстарынан кейін қосымшада 

ашық лабиалды ạ және ä тұратын диалектілер. 
Бұнда аффикстер құрамында төрт түрлі а, ä, ạ, ặ дыбыстары 

қолданылады. Мысалы, Қазан диалектісінде. 
 

а ä ạ ặ 

ğył   
 
ğył-łar  
ğуł-γa 
 
qył 
 
qył-γan 
  qył-ain 

ịt   
 
ịt-lär 
ịt-kä 
 
bіl 
 
bịlgän  
bịläin 

qөrt   
 
qөrt-lạr 
qөrt-qạ 
 
tөr 
 
tөr-γạn 
tөr-ạin 

kөl (көл)  
 
kөl-lặr 
kөl-gặ  
 

kӫl (күл) 

 

kӫl-gặn 

kӫl-ặin 

 
г) Қысаң дауысты дыбыстар ашық дауысты дыбыстарға 

ешқандай лабиалдық атракция жасамайтын диалектілер. 
Бұған аффикстік құрамында ашық дауыстылардан екі: а, ä 

дыбыстары қолданылатын диалектілерді жатқызамыз. Мысалы, 
Қырым диалектісі. 
 

а ä а ä 

juł it qurt  kül  

juł-łar it lär qurt-łаr kül-lär 

juł-a it -ä qurt-a kül-ä 

qył bil tur  kül  

qył-аn bil-än tur-аn kül-än 

qył-аіm bil-äіm tur-аіm kül-äіm 

 

Лабиал аффикс құрамындағы бір аu лабиал дифтонг үш түрлі: 

au, äü, öü дыбыстық кұрамда өзгеріп түрленеді. Мысалы, Қырғыз 

тілінде: аt-аи, qyrq-аи, bir- äü, еk- äü, beš- äü, tört-öü. 

Қысаң дауыстылары бар негізгі қосымшалар: 

а) Қысаң дауысты дыбысы бар қосымшалар. Мысалы ілік септігі 

қосымшасы -пуń, -уń табыс септік қосымшасы -пу,-у, өткен шақ 
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қосымшасы -dу, есімше қосымшасы -туš, -čуq және тағы 

басқалары. 

б) Дауыссыз дыбыстан басталатын қосымшалар алдында 

тұратын байланыстырушы дауысты дыбысты аффикс. Мысалы,    

(у-р) (көсемше). 

г) Бірінші бөлегі қысаң дауысты болып келетін қысаң дифтонгті 

қосымшалар. Кейбір диалектілерде ол екі дауысты дыбыстың 

бірігуі арқылы көрінеді. 

д) Палаталь-индифферент дауысты дыбысы бар аффикстер. 

Септік жалғауы -dī (Алтай), тәуелдік жалғау -nī , бұйрық рай 

қосымшасы –im (Абақан), есімшелі косымша -bin (Абақан)» 

/11,31/. 

Жоғарыда көрсетілген аффикстердің сөз түбіріне жалғану 

барысында дауысты дыбыстарының үндесуі қатал түрде үндесу 

заңына негізделген. Осыған орай ғалым қосымшалардағы 

дауыстылардың үндесуінің келесі заңдылықтарын айқындап, жеке 

тілдерге қатысты талдау жасаған. 

«І. Ашық дауысты дыбыстар сияқты аффикстер құрамында 

қысаң дауысты дыбыстар да дауыстылардың үндесу заңына сәйкес 

түбірдің соңғы дауысты дыбысының атракциялық, әсер ету 

арқасында өзгеріске ұшырайды. Қысаң дауыстылар әрбір 

диалектіде кездесетін палаталь және лабиалды әсер ету заңына сай 

өзгеріске ұшырайды. 36, 37 тарауларда ұсынылған диалекті 

кестелері бізге әр диалектіде қандай аффикстік қысаң дауысты 

дыбыс өзгеріске ұшырайтынын көрсете алады» /11,31/.  

Ғалымда қазақ тілі өзінің лабиалдық атракциясын жоғалтқан, ал 

өзінен кейін дыбысын талап ететін диалектілер қатарына 

жатқызылған. Қазіргі қазақ тілі де о өзінің еріндік ықпалын 

жоғалтқан, ал ө өзінен кейін ө дыбысын талап ете алатын тілдер 

тобына жатады. Бұны В. Радлов ұсынған жоғарыда 26 бетте 

көрсетілген 2 кестеден байқауға болады.   

Сонымен қатар «Фонетикада» автор әр түркі тілі мен 

диалектісіндегі түбір мен қосымшадағы дауысты дыбыстардың 

орайласып келуі ерекшелігіне байланысты әр тілді төмендегідей 

топтарға топтастырған: 

а) у, і, ü, u дауыстылары «Фонетиканың» 36 (а) және 37 (а) 

тарауларында көрсетілген ашық және қысаң дауыстылардан кейін 

тұратын диалектілер. Мысалы, Қара-қырғыз тілінде: 
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у і u ü 

аt (ат) еt (ет) оt (от) öt (өт) 

at-tuń еt-tĭń оt-tuń öt -tüń 
аt-tу еt-tĭ оt-tu öt - tü 
аt-у еt-ĭ оt-u öt - ü 

jył (жыл) кіšі (кісі) un (ұн) ün (үн) 

jył - dуń кіšі -nіń un -dŭń ün -dǚń 

jył - dŭ кіšі -nĭń un -dŭ ün -dǚ 
jył - ŭ кіšі -sĭ un -ŭ ün -ǚ 

 

б) у, і, ө, ӫ дауысты дыбыстары «Фонетиканың» 37 (в) тарауында 

көрсетілгендей қысаң дауыстылардан кейін келетін диалектілер. 

Мысалы, Қазан диалектісі: 

 

y і ө ӫ 

ğуł it өn ӫn 

ğуł-nyń it-nĭń  өn-nөń ӫn-nӫń 

ğуł-ny  

ğуł-y 

it-nĭ 

it-ĭ 

өn-nө 

өn-ө 
ӫn-nӫ 

ӫn-ӫ 

 

в) Қысаң лабиалды u мен ü дауысты дыбыстарының 

қолданылуы тұрақсыз диалектілер. Алтай тілінде сияқты кейбір 

диалектілерде ü дыбысы лабиалды дауыстыдан кейін 

қолданылады, ал у дыбысы о дыбысынан кейін, u дыбысынан 

кейін көпшілік жағдайда u  дыбысы қолданылады. 
 
 
 

у і у, u ü 

jаł (жал) 
 
jаł-dyń 
jаł-dу 

jäl (жел)  
 
jäl-dĭń 
 jäl-dy 

joł (жол)  
 
joł-dyń 
joł- dy 

köl (көл)  
 
köl-dǚń 
köl-dǚ 

jуł (жыл)  
 
jуł-dyń 

til (тіл) 
 
til-diń 

quł (құл)  
 
quł-dŭń 

kül (күл)  
 
kül-dǚń 
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jуł-dy til - dĭ quł-dŭ kül-dǚ 

 
г) Аффикс құрамындағы қысаң дауысты дыбыстардың өзгеруі 

соңғы дауыстының палатальды әсерінен туындайды, атап айтсақ, 
олар екі у және і. Мысалы, Волга тобындағы түбірдің соңғы 
дыбысы ашық болатын диалектілерде» /11,32/. 

Ғалымның бөле жара қарастырған мәселесінің бірінші буын 
ашық дауысты дыбыстары ашық дауысты дыбыстарға лабиалды 
атракцияны жүргізбейтін диалектілер. Бұл заңдылыққа негізінен 
тараншы тілі бағынышты екенін көрсеткен. Алайда, біздің 
пікірімізше, қазақ тілінде де түбір құрамында дауысты дыбыс ашық 
езулік (а дыбысы) болған жағдайда ерін үндестігі сөздің келесі 
буындарына жүрмейді. Мысалы, болған+ын, оттар+ымыз, 
құрлар+дың т.б. В.В. Радлов бұл заңдылыққа қатысты Тараншы 
диалектісінен мына тәрізді мысалдарды берген: ot, ot-lar, ot-qa, bol-
ɣan. 

Ü дауысты, лабиал дыбысы ашық ö лабиал дыбысынан бұрын 
тұратын диалектілер тобы. Бұл заңдылықты да ғалым алтай 
тілдеріне тәуелді етіп қарастырғаны белгілі, бірақ қазіргі қазақ тілі 
материалдарына сүйенсек, сөздің айтылуында алғашқы буында 
түбір ішінде ü (ү) дыбысы естілсе, келесі қосымша буында е 
таңбасы жазылғанмен ö (ө) дыбысының естілетінін аңғару қиын 
емес. Ол екі буынды сөздерде айқын байқалады. Мысалы, күлген 
[күлгөн], сүре [сүрө], жүргек [жүргөк], жүрек [жүрөк], үркек 
[үркөк], түнде [түндө] т.б. 

Келесі диалектілер тобы қысаң дауысты дыбыстар ашық 
дауысты дыбысқа ешқандай лабиалдық атракция жасамайтын 
диалектілер. Бұл заңдылық та қазақ тілінен еркін байқалады. Тілде 
сөз түбіріндегі қысаң, еріндік дауысты дыбыс қосымшадағы ашық, 
езулік дауысты дыбысқа әсер етіп, өзіне бейімдей алу қабілеті жоқ. 
Мысалы, құрға [құрға], жұртқа [жұртқа], құра [құра], сұра 
[сұра] т.б. 

Ғалымның пікірінше  «Волга диалектілерінде қысаң лабиалды у, 

і, ө, ӫ дауысты дыбыстары қосымшадағы буын құрамында ашық не 

бітеу буында қолданылуына байланысты екі түрлі реңкке ие 
болады. Ашық буындарда барынша ашық дауысты дыбысқа жақын 
айтылады. Қысаң дауыстылардың бұлай айтылуын О. Бетлинг 
(Якут тілі грамматикасы, 16 тарау) жақсы көрсеткен және тіпті әр 
дауыстының өзіндік ерекшелігін екі түрлі таңбамен көрсеткен.  

1) э ашық буында, ы жабық (бітеу буында). 



80 

2) е ашық буында, і бітеу буында.  

3) ӫ ашық буында, ÿ бітеу буында,  

4) ө ашық буында, v бітеу буында.  
Бетлинг сөздерді былай жазады: башэ (басы), башын (басын), 

колэ (қолы), колын (қолын), тіші (тісі), тішін (тісін), ӫнӫ (үні), 

ӫнÿн (үнін), өнө (ұны), өнөн (ұнын). Бұндағы дыбыстық өзгеріс 

сырт қарағанда елеусіз және кейбір жеке тұлғалар тілінде ғана анық 
айтылады және үшіншіден дауыстының дауыссызға қатысты 
позициясының арқасында буын тұрақты болып табылады. 
Сондықтан мен екі түрлі таңбаны енгізуді артық деп ойлаймын 
және былай деп жазамын: bаšу – bašyn, quły – qułyn, uły – ułyn, tiši – 

tišin, өnө – өnөn, nӫ – ӫnӫn. 

Қысаң дауысты дыбысы бар аффикстер мәселесі жайында сөз 
қозғағанда, олардың кейбіреуінің ашық буында тұрса көпшілік 
жағдайда созылыңқы ī дыбысына жақын айтылатындығын ескеру 
қажет. Мысалы, aldī, käldī, öldī, turdī, aldīlar, jabduγīnī 
(жабдығына), риІīпī, patīšāliγīnī (патшалығына). Қосымша буын 
бітеу болса, ä, і, а дауыстыларынан кейін і не ĭ, о және u-дан кейін 
u, ал ǖ, ĭ дыбыстары ö мен ü-ден кейін тұрады. Мысалы, еtіmnĭń 
(атымның), tartĭp (тартып), kіšіdĭn, kälgändĭn, bolŭp, kopŭp, jürüp, 
jürǖp, jürĭp, turир, turйр. 

Бұл ашық және қысаң дауысты дыбысты аффикстерден басқа 

әртүрлі диалектілерде кейбір басқа екі буынды аффикстер де 
кездеседі. Олардың бір буыны қысаң дауыстыдан, екінші буыны 
ашық дауыстыдан тұратын буын болып келеді. Мысалы, қырғыз 
тілінде етістік тудырушы makšу жұрнағы, келер шақ есімше qynča 

және qynа жұрнақтары. Бұл аффикстерде дауысты дыбыстардың 
түрленуі туралы бұған дейін көрсетілген заңдылықтарда айтылып 
кеткен. Сонымен Қара-қырғыз және Алтай тілдерінде 
қосымшаларды төрт түрлі дыбыстық құрамды байқауға болады. 
Мысалы, аt-таqčу, bol-тоqčй, kälтäkčĭ, ötтökčǖ, аsqупа, köрküпö, 
jobošqŭna, äbäškinä» /11,33/. 

«Кейбір аффикстер көпшілік диалектіде ашық дауысты болып 

келеді, ал кейбіреуінде қысаң дауыстылармен қолданылады. 

Мысалы, шығыс септігі: tаń, tоń, täń (Алтай), tап, täп (Қырғыз) 

қосымшалары Тараншы және Шағатай диалектілерінде tĭп 

тұлғасында қолданылады. Мысалы, Төлеуіт диалектісінде: аt-tаń, 

кіžі-däń, оttоń, köldöп. Тараншы диалектісінде: аt-tĭn, кіšі-dĭn, öldǖn, 

öі-dĭп. 
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Тек қана келер шақ есімше аффиксі ғана Волга диалектісінде, 

Осман және Қырым диалектілерінде ашық дауыстылармен және 

қысаң дауыстылармен де қатар қолданылады. Сол себепті де оның 

сегіз түрлі нұсқасы бар: Олар, аr, är, ąr, уr, ĭr, өr, ӫr, аr немесе аr, 

är, уr, иr, ür, іr» /11,34/. Бұл жағдайда ескеретін жай барлық нақты 

етістіктер ашық және қысаң дауысты дыбыстан тұратын 

қосымшаларды қабылдай алады. Олар дауыстылардың ерін және 

палаталь атракциясы нәтижесінде жалғанады. Мысалы, bil-ĭr, kir -

ir, tөr - өr, ğөr - өr, kütär - ĭr, äiläп - ĭr, ğatkyz- уr, немесе at - аr, tab - 

аr, ğit – är, köl - аr, qип - аr, ğөt - ậr (Волга диалектісінде). 

Қазіргі қазақ тілінде қолданылатын қосымшаларды да дауысты 

дыбыстарының жақтың қатысына қарай орналасу тәртібін ескерген 

жағдайда келесі қосымшалар тобын анық байқауға болады: 

1) Бірыңғай ашық дауысты дыбыстан тұратын қосымшалар. 

Мысалы, -са, -се шартты рай тұлғасы, -нан, -нен шығыс 

септігінің жалғауы, -лар, -лер көптік жалғауы т.б. 

2) Бірыңғай қысаң дауысты дыбыстан тұратын қосымшалар. 

Мысалы, -шылық, -шілік, - ғы, -гі, -шы, -ші зат есім тудырушы 

жұрнақтары, -нікі, -дікі, -тікі тәуелдеу категориясының 

қосымшасы. 

3) Алғашқы буыны қысаң дауыстыдан, келесі буыны ашық 

дауыстыдан тұратын қосымша: -күнем жұрнағы. Мысалы 

қаскүнем. Сын есім шырай категориясының -ырақ, -ірек 

жұрнағы, -сыра (-сіре) есімнен етістік тудыратын жұрнағы, -

ырқан, -іркен  есімдер мен етістіктерден туынды етістік 

жасайтын жұрнақ, -ыңқыра (-іңкіре, -ңқыра, -ңкіре), -ымсыра      

(-імсіре, -мсыра, -мсіре) амалдың өту сипатын білдіретін 

жұрнақтар. 

4) Алғашқы буыны ашық дауыстыдан, келесі буыны қысаң 

дауыстыдан тұратын қосымша: -ғалы, - гелі, -қалы есімшенің 

және  -келі, -атын, -етін, -итін, -йтін көсімшенің жұрнағы. 

Құрамында ī палато-индифферент дауыстысы бар қосымшалар 

ешқандай дауыстының өзгеруіне әкеліп соқпайды. Мысалы, аt-tī 

(атты), оt-tī (отты), раdуšапī (патшаны). Абақан диалектісінде 

болымсыз етістік есімшесі: аl - bīп, tur - bīп, кеІ - bīп, tиr - böпkir - 

bīп, qorq - рīn» /11.34/. 

«Көптеген солтүстік диалектілерде, мысалы, Алтай, Төлеуіт, 

Қара-қырғыз, Қырғыз, Бараба диалектілерінде және Ертіс пен 

Волга диалектілерінде кейбір қосымшалар созылыңқы лабиал 
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дауысты дыбыспен қолданылады, олар тек екі түрлі дауыстының 

түрленуін ғана құрайды, нақты айтсақ, ō - ö және ū - ǖ . Мен бұл 

қосымшаларды аффикс қатарына енгіздім, өйткені бұл созылыңқы 

дауысты дыбыс сөз ішінде кейін кездейсоқ қалыптасқан, яғни 

бұндағы үндесу заңынан ауытқу түбір ерекшелігіне тәуелді емес. 

Мысалы, Алтай, Бараба және Қара-қырғыз диалектісіндегі сын есім 

тудырушы -1ū, -1ǖ қосымшалары (-łуq, -lĭk, -lĭg, -łуg -тан 

қалыптасқан), аt-tū, ät-tü (атты, етті), оt-tū, (отты), qyłdū 

(қылды), är-lǖ (әрлі). Қырғыз тілінде бұл аффикс lу, eĭ, lū, lǖ түрінде 

көрінеді. Батыс диалектілерде атау тудырушы ū, ǖ жұрнағы (Көне 

жазбалар тіліндегі -qи, -kü -мен ұқсас) = غق, نى . Қырғыз тілінде: 

bоł-у (болу), köru (көру), аl-у (алу), bär-ü (беру). Жинақтау сан есім 

тудырушы ō, ö (Қырғыз тілінде), ǖ (Алтай тілінде), ' ى, نىغ . 

(Шағатай тілінде), аи, öü ( Волга диалектісінде) жұрнағы. Мысалы, 

bür-ö (Қ-қырғыз), ріr-ǖ (Алтай), ök- ö, äkkǖ, üč ö, üčǖ, beš- ö, раz-ǖ, 

аlt-ō, аkt - ū» /11,34-35/. 

Осы тұжырымдарына сүйеніп ғалым түркі тілдерін келесі 

топтарға бөлген: 

«а) у, і, ü, u дауысты дыбыстары ашық және қысаң дауысты 

дыбыстардан кейін тұратын диалектілер. Мысалы, Қара-қырғыз 

тілінде: at-tuń, jäl-tĭń, at-ty, öt-töń. 

б) у, і, ө, ö дауысты дыбыстары қысаң дауысты дыбыстардан 

кейін келетін диалектілер. Мысалы, Қазан диалектісі: ğyl-nyń, it-nĭń, 

өn-nө, ӫn-nӫń. 

в) қысаң лабиалды u мен ü дауысты дыбыстарының қолданылуы 

тұрақсыз диалектілер. Алтай және кейбір басқа диалектілерде 

лабиалды дауыстыдан кейін қолданылады, ал у дыбысы о-дан 

кейін, u-дан кейін көпшілік жағдайда u қолданылады. Мысалы, joŀ-

dyń, köl-düń»/11,36/. 

Бұл топқа енетін қосымшалар түбірге толық бағынатын, ашық 

дауысты дыбысты және қысаң дауысты дыбысты болып екіге 

бөлінінетін қосымшалар болып табылады. В. Радлов бойынша бұл 

қосымшалар сөздің түбіріне жалғану барысында құрамындағы 

дауысты дыбыстары қатаң түрде түбірдегі дауыстыға бағынышты 

болып келеді. 

Түркі тілдерінде түбірге қосымша жалғану барысында дауысты 

дыбыстың ерекшелігі ескеріліп, келесі заңдылықтар басшылыққа 

алынады: 

1) Егер сөздің түбірінде ашық палатальды дауысты дыбыс болса, 
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оған жалғанатын қосымшалар құрамында дауысты дыбыс не 

палатальды ашық, не палатальды қысаң дауысты дыбыс болуы 

тиіс. Мысалы а дауыстысынан кейін қосымшада дауысты дыбыс 

не а, не болмаса у дыбыстарынан құралуы шарт; аt-tаr-γа аt-tу. 

2) Егер сөздің түбірінде дауысты дыбыс палатальды жіңішке ä 

дыбысы болса, оған жалғанатын қосымшалар палатальды 

жіңішке ä, е ашық және жартылай ашық дыбыстардан, не қысаң 

і дыбысынан болуы шарт; säп-di, et-kе, (ғалымда ät-kä) еt-ǐ 

keigän. 

Бұл езулік жуан және жіңішке дауыстылардың түбір мен 

қосымша ішіндегі арақатынас заңдылығы қазіргі қазақ тілінде де 

толық күйін сақтап қалған Мысалы, бала-лар-ға, бала-ңыз-ды, кел-

ген-де, кел-ді-ңіз, т.б. Ауытқу тек -нікі, -дікі, -тікі иеленушілік 

мәнді, көмектес септігінің -мен, -бен, -пен жалғаулары және кейбір 

эмоциялық мәнді, сол сияқты кірме қосымшаларда сақталған. 

В.В. Радлов материалдарына сүйенсек бұл езулік 

дауыстылардың жалғану тәртібі барлық түркі тілдеріне қатаң түрде 

сақталмаған, кейбір тілдерде бұдан басқа тыс ауытқулар да 

кездеседі. Мысалы, kälÿр (Көне түркі), пälÿk (Ұйғыр), käптÿ 

(Төлеуіт), kälтÿрÿn (Шағатай), käčÿlÿ (Төлеуіт, Алтай), käzdÿr 

(Тараншы), laryk (Көне түркі), jandyr (Тараншы), jaraly (Төлеуіт). 

Яғни, езулік, ашық дауысты дыбыстан кейін еріндік ÿ (ү) не у (ұ) 

дауыстыларының қолданылуы мысалдардан байқап 

отырғанымыздай бертін қалыптасқан құбылыс емес, сонау көне 

түркі заманынан бері сақталып келген. 

3) Егер сөздің түбірі еріндік жуан u, о, ө, дауыстыларынан тұрса, 

оған жалғанатын қосымшалар еріндік u, о, ө немесе езулік а 

дыбысты болуы тиіс. Мысалы, оt-tап, оt-tоп, bоl-γап, qөrt-qа,          

өп-ө, т.б. 

Қазіргі қазақ тілі қосымшалары негізінен жазба тілді елемегенде 
бұл заңдылыққа толық бағынышты. Түбірде дауысты дыбыс еріндік 
о немесе ұ болса, жалғанатын қосымшаларда дауысты дыбыс не 
езулік жуан а, не болмаса еріндік ұ болып естіледі. Жазба тілде бұл 
заңдылықта ауытқу бар. Сөздің алғашқы буынындағы дауысты 
дыбыстың еріндік болғанына қарамастан езулік ы, жіңішке еріндік 
пен езулік е, і дыбыстарын (бұлай деуіміз - қазір тілде е, і әріп емес, 
дыбыс ретінде айтылып жүр) жазып та, айтып та жүрміз. 
Еріндіктердің ішінде қолдануда о дыбысын өзінен кейін өзін талап 
ете алу қабілетіне байланысты жалпы түркі тілдерін екі топқа бөліп 
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қарастыруға болады. Олар: 

1. о дыбысы өзінің лабиалдық атракциясын толық сақтап қалған, 
яғни өзінен кейін өзін талап ете алатын тілдер. Олар: jоrоlо, 
(Төлеуіт), jоrо (Қырғыз), jorђolo (Алтай), lөmdөr (Қазан 
диалектісі) т.б. 

2. о лабиалдық тартым күшін жоғалтқан тілдер, яғни алғашқы 
буындағы о еріндік дыбысы өзінен кейін тек қысаң еріндік ұ 
дыбысын, не езулік а дыбысын талап ете алатын тілдер. Олар: 
qoldu (Қазақ), oimaq (Шор, Сағай, Қатч, Қойбал диалектілері), 
joqary (Қырым диалектісі, Татар, Осман түріктерінің тілдері) т.б. 

Түркі тілдерінде бұл мәселеге қатысты төмендегідей ауытқулар 
да ұшырасады: 

О-і: joksizlik (Тараншы, Шағатай); 
О-у-ī: jokurt (Тараншы). Мысалдан көріп отырғанымыздай 

еріндіктерден кейін тілдік қатысы жағынан да алшақ жатқан 
жіңішке, езулік дыбыстар қолданысы байқалады. 

3. Егер түбір буында еріндік ő, ü жіңішке дауысты дыбыстары 
келсе, келесі жалғамалы буында езуліктерден ä, е , еріндіктерден ö, 

ü дауыстылары қолданылады. Бұл ереже бойынша екі еріндік 
дыбыс та негізінен өзін-өзі талап ете алатын дауыстылар есебінде 
қолданылады. Мысалы, küimän (Шағатай), kykräk (Қазан), kükäč 
(Осман түрік), hüläj (Қырым татарлары), künä (Қазақ), küikänäk 
(Шор, Төлеуіт), kükrä (Ұйғыр), kükrät (Бараба диалектісі), kündär 
(Татар). Бұл қолданыс көне түркі тілінде де байқалған. Мысалы, 
küräläg (Көне түркі). Сол сияқты, jügündürül (Шағатай), jüzüm 
(Қырым татарлары), jörgöndö (Алтай), kündör (Қазақ, Қырғыз), 
küldürgü (Қазақ, Қырғыз). Кейбір жеке мысалдарда ö, ü 
еріндіктерінің қосымша буындағы дауыстыға әсер етуінде белгілі 
бір шек қоюшылық бар екендігін байқауға болады. Яғни кейбір 
сөзде лабиалдық атракция сөздің өне бойына тараса, кейбір 
тілдерде дәл сол сөзде атракция үшінші, екінші буындармен 
шектеледі. Мысалы, В. Радлов сөздігінде: 

 
jÿзÿндÿштÿр (Алтай тілі) – 4 буын. 
jÿзÿндÿштір (Төлеуіт тілі) – 3 буын  
jÿзÿндäштір (Төлеуіт тілі) – 2 буын. Ал қазақ және қырғыз 

тіліне қатысты мысалдарда ÿ (ү) дыбысының және ö (ө) 
дыбысының атракциясы сөздің басынан аяғына дейін толық 
сақталғанына мына мысалдар дәлел бола алады; öсöк (өсөк), 
ÿстÿндőгő (үстүндөгө), ÿлкöн (үлкөн), öтÿрÿкшÿ (өтүрүкшү), 
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Бұл еріндіктен кейін (езулік ä, е дыбыстарын есепке алмағанда) 

еріндіктің келуі барлық жағдайда бұлжымайтын зандылық деп әсте 
тұжырымдауға болмайды. Кейбір түркі тілдерінде келесі 
ауытқуларды байқауға болады: 

ÿ-і: кÿргіз, кÿріш, кÿкірт (Қазан диалектісі). Бұл ауытқу қазіргі 
қазақ жазба әдеби тілінде әбден орнығып «заңдандырылған». 
Мысалы, күнді, бүгін, жүгініп, көлдің т.б. 

ÿ-і: ауытқуы (Шор диалектісі) (кöчÿчі), Осман түріктері (һÿні) 
және Көне шағатай тілінен (нÿтÿкчі) де аңғаруға болады. 

4. Егер алғашқы, не түбірдегі буында қысаң езулік у, і келсе, 
оған жалғанатын қосымшаларда түбірдің жуан-жіңішкелігіне 
орайласа не у қысаңы, не а ашық дауыстысы немесе ашық ä, е және 
қысаң і езулік дауысты дыбыстары қолданылады. Мысалы, һіңаш 
(Қазан), кіңірäн (шор), кіsі (Қазақ), it-i (Қазан), tілді (Қазақ). 
Бұл заңнан ауытқу ретінді келесі қолданысты атауға болады. 
Ол езулік жіңішке дыбыстан кейін еріндік жіңішке дыбыстың 
қолданылуы. Мысалы, кічÿр (Тараншы), кізÿк (Тараншы), кімÿр 
(Шағатай), кÿіріäк (Шағатай). 

Жалпы сөзімізді қорытындылай келе В. Радлов материалдары 
негізінде XIX ғасыр түркі тілдерінде төмендегідей дауысты 
дыбыстың үндесу заңдылығына қайшы ауытқулардың бар екендігін 
ескеріп кетпекпіз. Олар: 

у-і ; һуні (Осман түркі). 
і-о; һінто (Осман түркі). 
ö-а; кöктан (Оң. диалекті), кöха (азербайжан), кöһlан (Қырым 

татарлары). 
і-а; кіраз (Осман), кібар (Қарайым), һіма (Тараншы, Лебедь, 

Қарайым), кімха (Қырым татар). Бұл ауытқу араб-парсы тілінен 
енген сөздерге байланысты болып келеді. 

ÿ-і; кöчÿчі (Шор). 
ÿ-а; һÿмма (Осман түрік), һÿмаjун (Осман түрік). 
і-у; кістун (Қарайым, Тара-татар), jikilђyp (Шағатай), jіртук 

(шағатай). 

і- ÿ; кічÿчі (Қазан). 

а-у; jаңду (Төлеуіт) jаңђу (Ұйғыр), jарук (Көне түркі), jортук 

(Бараба).  

а-і; jajік (Шағатай), jaнгi.(Тараншы,), jоккарі (Алтай). 

ä-ÿ; jäгÿ (төлеуіт), jäнÿт (Ұйғыр), jäттÿ (Алтай). 

о-ī; jокурī (Тараншы). 

ы-у; jыртуг (Ұйғыр). 
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о-і; jокчilік (Шағатай), jоксізlік (Тараншы). 

Түркі тілдеріндегі көрсетілген ауытқуларға назар аударатын 

болсақ, мысалдардан көріп отырғанымыздай қазақ тілінде бұндай 

құбылу байқалмайтынын аңғару қиын емес. Мысалдарға қарап, 

қазақ тілінде буын үндестігі басқа түркі тілдеріне қарағанда өзінің 

бастапқы қалпын едәуір сақтап қалған деген түйін жасауға болады. 

Осыны аңғарған және қазақ тілін «буыншыл тіл» деп атап, 

дыбыстардың буын ішінде үндесіп барып сөз құрайтынын баса 

айтқан қазақтың тұңғыш профессоры Қ. Жұбановтың пікірін әбден 

дұрыс деп айта аламыз. Біз Қ. Жұбанов пікіріне сүйене отырып 

айтқан тіл маманы Ү. Шүленбаеваның: «үндестік заңы сөздегі 

мүшелерді бір-бірімен байланыстырып бір бүтін етіп ұстап тұруда 

үлкен қызмет атқарады» /33,565-569/ - деп айтқан пікірін де 

қостаймыз. 
 

Күрделі сөздердегі дауысты дыбыстардың үндесуі. 

 

Қазіргі қазақ тілі сөз байлығының едәуір бөлегін күрделі сөздер 
құрайтыны белгілі. Сол күрделі құрама түбірлердің ішінде жасалу 
ерекшелігімен айрықша көрінетін бір тобы еңбектерде біріккен, 
кіріге біріккен немесе кіріккен сөздер деп аталып жүрген сөздер 
тобы. Күрделі сөздердің бұл түрінің қалыптасып дамуында әсер 
еткен бірден бір фактор – сөздің күрделенуіне араласатын 
фонетикалық фактор болып табылады. Яғни, басқа тілмен 
айтқанда, түркі, оның ішінде қазақ тілінде көнеден орын алған 
үндестік заңының араласуы нәтижесінде сыртқы тұлғасының 
өзгеруінен қалыптасқан сөздер болып табылады. 

В.В. Радлов еңбегінің 60, 61 тарауларында өзі өмір сүрген 
дәуірдегі түркі тілдеріндегі бұл құбылыстың қалай 
қалыптасқандығын, кіріккен сөздер құрамындағы компоненттік 
дауысты дыбыстардың сөз күрделенуінде атқаратын рөлін, 
олардың ерін және тіл үндестігіне қатыстылық позицияларын 
толық айқындап, өте дұрыс көрсетіп кеткен. Ол жалпы түркі 
тілдеріндегі сөздің күрделенуі, күрделі сөз сыңарларының сөз 
табына қатыстығы мен үндестік заңының сөз күрделенуіндегі орны 
жайлы былай дейді: 

«Зат есім мен етістік түбірлерінің жалпылама бірге қолданылуы 
түркі тілдерінің барлығында кездесетін құбылыс. Бұндай бірге 
тұрған сөз нағыз күрделі сөз ретінде тек, егер дауыстылар үндесуі 
нәтижесінде әр түрлі элементтері аглюнативті процесс нәтижесінде 
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біріктірілген сөздер ғана қарастырылады. Бұлар Алтай 

диалектісінде: Рī-tura (Вijа-Stаdt = Вiisk), taš-üі (тас үй), аłtуп = 
jüzuk (алтын жүзік) және Абақан диалектісінде: аł-käl-tǐr (алып 
кел), küräs-šаdуr (күрес). Көптеген бірге қолданылған сөздердің сөз 
басы мен аяғындағы дауыстылар кейбір сөздерде бір-бірімен кірігіп 
немесе өзгеріп кетеді. Мысалы, рäž-оп (Төлеуіт (елу), аłt-оп = аłtу-
оп (алпыс) немесе аqkäl = аł-kаl (әкел). Бұл жерде нақты күрделі сөз 
туралы әңгіме айту қиын, өйткені бұндағы дауыстылар 
диалектілердің үндестік заңына сай келмейді. Нағыз күрделі сөз 
түркі тілдерінде кездесетін сирек құбылыс, олай дейтін себебіміз 
түркі түбірлерінде дауысты дыбыстың тұрақтылығы басым және 
сыртқы әсерге бағынбайды. 

Құрамында дауысты дыбыстары не палаталь (езулік), не 
лабиалды (еріндік)-аффинитеті жағынан әр түрлі топқа жататын екі 
сөздің бірігуі үш жолмен іске асады: 

1) Бірігу барысында бірінші сөздің дауысты дыбысы күрделі 

сөздің түбіріндегі дауыстының қызметін қабылдайды, ал екінші 

компонент ретінде қолданылатын сөздің дауысты дыбыстары 

түбірге жалғанған қосымшаның дауысты дыбысы тәрізді түбір 

сөзге бағынады. Соның нәтижесінде келесі сөздер жасалады: 

Сан есім мен сан есім. 

üčön (Алтай) отыз.= üčоп, törtön (Алтай) қырық = tört+оп, аłtап 

(алпыс) = аłty+оп, säksäп, siksäп (сексен) = sägiz+оп, toksan 

(тоқсан) = toγuz+оп = tuksaп (Қазан). 

Зат есім мен зат есім. 

Веl-bäü (Қырғыз) bеl-bаи, tärsǟk (Алтай) көртышқан = tärs-ajaq, 

qołonmoš (Алтай) ілгіш = qоłоń+bаš, раšqūп (Алтай) арғы күн = раš 

kу+kün, bịlazik (Қазан) білезік = bịlak+jӫzӫk, tońojoq (Төлеуіт) қaр 

аяқ киімі = ton+ajaq» /11,38/. 

Зат есім мен етістік.  

раžуr (Алтай) раš+ur. Бұл " баспен жер ұру мағынасында" 

2) Бірінші сөздегі дауысты дыбыстар екінші сөздегі дауысты 

дыбыстарға бағынады. Бұл өзгерудегі екінші компонент 

дауыстылары түбір (негізгі) дауысты дыбыс деп есептеледі. 

Сондықтан бұл құбылыс тек егер екінші сөз, күрделі сөз үшін 

маңызда болып табылғанда ғана іске асады. 

Есімдік және зат есім. 

рüγüп (Алтай) бүгін = ри-küп, öγüп (ол күн) (Қазан татарлары 

тілінде бүрсүгіні мағынасын береді.) = оl+küп, bуjуl (Қазан) биыл 
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= bи-jуl, bуłtur (былтыр) = bịr+jуł+dyr. 

Есімдік пен етістік. 

паүуі (Қырғыз) не қыл = па +qуł. 

Етістік пен етістік. 

äkkäl (Алтай) әкел = äkраl (Қырғыз) = аłур+käl, türö-gäldǐ 

(түрегелді) = tura+ gäldǐ, türö-tüstǖ (тура түсті) = tura-tüstü. 

Зат есім мен зат есім. 

Тǟпärtäп (Қырғыз) таңертең = tań+ärtäп, qөпbаγуš (Қазан) 

күнбағыс = kөп +bаγуš. 

3) Екі сөздің де дауысты дыбыстары өзгереді. Бір сөздің 

дауысты дыбысы жіңішке дауыстыларды айқындайды, екіншісі 

лабиалдықты айқындайды. Осы тұста ескеретін жай қай сөздің 

мағынасы басым болса, сол сөздің дауысты дыбыстары 

палатальдықты айқындайды. Мысалы, unčǔq (Алтай) = ün+ čyq «үн 

шығару». Бұл жерде екінші сөздің, čyq сөзінің жуан дауыстылары 

күрделі сөздің палаталдығын айқындаса, алғашқы сыңар ün сөзінің 

дауысты дыбысы сөздің лабиалдығын айқындайды. Сол сияқты 

күрделі сөздердің алғашқы компонентіндегі дауысты дыбыстар 

келесі сөздердің де лабиалитетін айқындаған: söitǖp, büitǖp 

(Қырғыз) сөздерінде келесі soł+etǐр, bu+еtǐр тәсілімен жасалған. 

Күрделі сөздердің дауысты дыбыстарының палатализациялануы 

күрделі сөз мағынасына маңызды екінші сөздің дауысты 

дыбыстары арқылы, ал лабиализациялануы бірінші сөздің дауысты 

дыбыстарының әсерінен қалыптасады. 

«Якут тілінде күрделі сөздер түркі тіліне қарағанда сан жағынан 

көп емес. Бетлинг тек келесі сөздерді ғана келтірген: бÿгÿн (бүгін), 

біliгін (қазір), быjыл (биыл), äcǐl (келесі жыл), öjÿн (бүрсүгіні), 

бölÿн (өткен  түні). Мен өзімнің тарапымнан келесі сөздерді қоса 

аламын: сарӹ (май), сары-jу тіркесінен жасалған. Бірақ бұл 

келтірілген аздаған мысалдардың өзі якут тіліндегі күрделі 

сөздердегі дауысты дыбыстар түркі тілдеріндегідей тәсілдермен 

үндеседі» /11,39/. 

Тілдің дамуы барысында кезінде жай сөз тіркесі деңгейінде 

болған тіркес жалпы компоненттік мағынасынан айырылып, бір 

ортақ мағынаға ие болуы нәтижесінде бірігіп, кейін кіріккенде ең 

алдымен дауысты және дауыссыз дыбыстардың ықпалына 

ұшырайды. Бірақ басым үлес дауысты дыбыстардың әсеріне 

тигендіктен ең алдымен олардың орналасу ерекшелігін ескеріп 

В.В. Радлов тұжырымдарын басшылыққа алып, сөздің күрделенуі 
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барысында дауысты дыбыстардың үндестік заңы ықпалы 

нәтижесінде түрленуіне байланысты кіріккен сөздер құрамынан үш 

түрлі үндеспе ерекшеліктерді байқауға болады. Олар: 

1. Екі сыңары да фонетикалық өзгеріске ұшыраған күрделі сөздер. 

Мысалы, қайтып (қалай етіп), түрегел (тұра кел), кайнене 

(қайын ене), бүгін (бұл күн), қарлығаш (қара ала құс). 

2. Алғашқы сыңарының дыбыстық құрамы фонетикалық өзгеріске 

ұшыраған кіріккен сөздер. Мысалы, көгал (көк ал), бегзат (бек 

зат). 

3. Соңғы компонентіндегі дауысты дыбыстары фонетикалық 

өзгеріске ұшыраған кіріккен сөздер. Мысалы, белуар (бел буар), 

белбеу (белбау), 
Екі компоненті де түрленген кіріккен сөздердегі дауысты 

дыбыстардың бейімдеу үрдісін екі тұрғыдан ажыратамыз. Олар 
алғашқы сыңардың дауысты дыбыстарының екінші сыңардағы 
дауыстыларға әсер ететін (негізінен лабиалдық әсер етуі) және 
керісінше соңғы сыңардағы дауысты дыбыс бірінші сыңардағы 
дауысты дыбысқа әсер ететін (негізінен палатальдық әсер етеді) 
кіріккен сөздер. Мысалы, қазіргі қазақ тілінде кездесетін түрегел, 
әпер, бүгін деген күрделі сөздердің: тұра кел, алып бер, бұл күн 
деген тіркестерден қалыптасуы барысында соңғы компоненттердегі 
дауысты дыбыстар алғашқы түбірдегі дауысты дыбыстарды 

бейімдеген. В.В. Радлов тілімен айтқанда «бұл сөздердің соңғы 
сыңарларының дауысты дыбыстары түбірдегі дауысты дыбыс 
қызметін атқарып алдындағы сыңардағы дауысты дыбыстарды 
палатальдық (тілдік) тұрғыдан өзіне бағындырып отыр». Бұдан 
басқа бүгін, түрегел сөздерінде жіңішке дауыстылар к дыбысының 
аккомодациялық заңға сай ұяң г дыбысына ауысуына септігін 
тигізсе, алып бер тіркесінің кірігуі барысында алғашқы сыңардың 
соңғы п дыбысының екінші сыңардағы алғашқы б дыбысына әсер 
етіп ассимиляциялық заңдылыққа бағынышты еткенін аңғару да 
қиын емес. 

Сонымен екі компонентінің де өзгеріске ұшырауында 
дауыстылардың үндестігі және дауысты мен дауыссыздың үндестігі 
тікелей әсер етіп кіріккен сөздерге қазақ тілінде келесі сөздер 
тобын жатқызуға болады. Олар: сексен (сегіз он), тоқсан (тоғыз 
он), былтыр (бір йыл дүр), ағайын (аға және іні сөздері), сөйт 
(солай ет), бүйт (бұлай ет), сәйгүлік (сай көлік (көлік сөзі көне 
түркі тілінде жануар мағынасында жұмсалған), әттегенай (айт 
деген ай), еңгезердей (ені кез ер), жәрмеңке (немістің «jahr» – 
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жыл, «Маrk» - сауда деген сөзі), моншақ (мойын жақ) т.б. 

Кейбір жағдайда кіріккен сөздің кейінгі сыңары басым сыңар 
қызметінде болып, алғашқы сыңарға әсер ету нәтижесінде оны 
фонетикалық жағынан өзіне толық бағындырады. В.В. Радлов 
бұндай кірігудегі жайды екінші сыңар дауысты дыбысының түбір 
дауыстылардың қызметін, ал бірінші сыңардағы дауыстылар 
қосымшадағы дауыстылардың қызметін атқарады деп түсінген. 
Мысалы, ендігәрі (ендігі әрі), әжептәуір (ғажап тәуір), бәйшешек 
(бай шешек), әкет (алып кет), қайнаға (қайын аға) т.б. 

К. Аханов сөздердің күрделенуінде екпіннің рөлі айрықша 
екенін айта отырып, былай дейді: «Алғашында екі түбірдің 
бірігуінен жасалып, тілдің даму барысында сыңарлары дыбыстық 
және мағыналық өзгерістерге ұшырап, соның нәтижесінде ол 
сыңарлардың бір-біріне әбден кірігіп сіңісуінен жасалған сөздер бір 
екпінге бағынады да, құрамындағы дауысты дыбыстар 
сингармонизм заңы бойынша не біркелкі жуан, не біркелкі жіңішке 
болып, барлық жағынан жалаң сөздерге тән қасиеттерге ие болады» 
/34,56/. 

Бұдан басқа қазақ тілінде екі компоненттің тек соңғы сыңары 
ғана фонетикалық жағынан алғашқы сыңарға икемделуі 
салдарынан қалыптасқан кіріккен сөздерде кеңінен қолданылады. 
Бұндай сөздерде реттегіш қызметін алғашқы сыңар құрамындағы 
дауыстылар өз мойнына алып, басым компонент қызметін атқарады 
да кейінгі сыңарға ықпал етеді. Сол сияқты күрделі кіріккен бұл 
сөздер тобына ассимиляциялық заңдылықтың, яғни 
дауыссыздардың бір-біріне әсері салдарынан қалыптасқан сөздерді 
да жатқызуға болады. Мысалы, белбеу, қолғанат, жарғанат, 
Құрманғазы, Тоғжан, Амангелді, елгезек (елкезек), 

Жалпы қазіргі қазақ тілінде морфологиялық емес, 
орфографияның басты принципі фонетикалық принцип болғанда 
кіріккен сөздер қатары әлі де ұлғая түсетіні айғақ. Мысалы, 
 

жазылуы айтылуы 

жыланқұрт жылаңғұрт 

ақөзек ағөзөк 

күнкөріс күңгөрүс 

қарақұс қарағұс 

Байжігіт Бәйжігіт 

Атбасар Атпасар 

зілзала Зілзәле 
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«Қазақ орфографиялық принциптеріне қойылатын шарт – олар 

тілдің өзгеруіне, дамуына, оның байи түсуіне қарсы тұрмаумен 
бірге, әрбір жеке тілдің жазу мәдениетінің өсуіне де кесірін 
тигізбеуі тиіс» /58,159/. 

Қорыта айқанда біріккен және кіріккен сөздер қазақ тілі 
лексикалық қорының баюының ең қажетті жолдарының бірі. 
Ол жайында Қ. Жұбанов өзінің «Қазақ тілі зерттеулері» деген 
еңбегінде де анық айтқан болатын. Орфография принциптерінің 
негізгі мақсатына сай кірме сөздерге тәрізді кіріккен сөздердің 
жасалуына да ықпал ететін фонетикалық принциптің еркін 
қолданысын қамтамасыз ету қажет тәрізді. Және де тілдің үнемі 
даму үстінде екенін ескерсек, жалпы қазақ орфографиялық 
ережелерін қайта қарау қажеттілігі бүгінгі таңда өзекті мәселеге 
айналып отыр деген ойдамыз. 

 

Түркі тілдеріндегі дифтонг және трифтонг мәселесі 

 

Т. Қордабаевтың пікіріне сүйенсек, «дифтонг дауысты дыбыс 

жүйесіне қатысты айрықша мәселе болып табылады. Бұл термин 

гректің dis – екі «қосарланған» және phtonos – «дауыс», «дыбыс» 

деген мағыналарды білдіретін сөздерінен жасалған лингвистикалық 

термин /10,290/. «Әрбір дифтонг дауысты дыбыстан басталып, 

дауысты дыбысқа аяқталады да, екі дауыстының қосындысы 

дифтонг құрайды» /17,51/. 

Бүгінгі таңда бұл мәселе төңірегінде қазақ тілі білімінде әр түрлі 

көзқарастар мен пікірлер де қалыптасып жүр. Көптеген 

түркітанушы ғалымдар түркі тілдерінде өз алдына дербес фонема 

бола аларлықтай дифтонгтар жоқ деп есептейді. Бір буынның 

көлемінде айтылатын дыбыстардың тіркесін жоғарыда айтылған 

пікірді қолдаушы ғалымдар жалған немесе «комбинаторлық 

дифтонг деп таниды» /26,330/. Осы пікірді кезінде атақты 

түркітанушы ғалым А.Н. Кононов та айтқан болатын. Бұл пікір 

қазақ тілінде, қазақ сөздерінің ішінде екі дауысты дыбыс қатар 

айтылмайды деген пікірге негізделсе керек. Екінші жағынан алып 

қарасақ негізінде дауыстылардың дифтонгті түрінің қазақ тілінен 

басқа түркі тілдерінде бар құбылыс екенін аңғару да қиын емес. 

Дифтонг мәселесін тереңірек зерттеген қазақ ғалымы, тұңғыш 

профессорымыз Қ. Жұбановтың өз пікірлерін дәлелдеуде 

мысалдардың өзін, негізінен, өзге түркі және басқа халық 
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тілдерінен келтіруінің өзі бұл құбылыстың қазақ тіліне жат 

құбылыс екенін дәлелдей түсетін тәрізді. Ол «мысалы, якут тау 

дегенді тыа, қытай қылыш дегенді дао дейді» /34,51/. Сол сияқты 

К. Ахановтың мысалдары тіпті француз, румын, неміс тілдерінен 

келтіруінің өзі тілімізде дифтонг мәселесінің әлі де бір шешімге 

келмегендігін көрсетеді. Дифтонг құбылысына тағы да мысалдарды 

келтіре беруге болады. Мысалы, «қазіргі монғол тілінен баатыр 

(батыр), будаа (ботқа), саах (сауын), тоосон (тозаң), башқұрт 

тілінен тыу (ту), мөнйөу (өзгелеу)» /34,95/. Сол сияқты орыс 

тіліндегі распускает, свое, согласие, неміс тіліндегі arbeit, zeit, 

regierung, deutsch, ағылшын тіліндегі looked, good, year, neat тағы 

басқа сөздерін алуға болады.  

Дифтонг мәселесі тек біздің дәуірде ғана емес, ХІХ ғасырдың 

өзінде-ақ түркітанушы ғалымдардың зерттеулерінде кеңінен әңгіме 

болған нысан болса керек. Осы мәселе төңірегінде алғашқы 

қомақты зерттеу жұмысын жүргізген ғалымдардың бірі В.В. Радлов 

болды. Ол дифтонг мәселесі турасында былай деген болатын: «екі 

дауысты дыбыстың дифтонг құрап қосылуы түркі тілдерінде әр 

түрлі болып келеді. Мен кездестірген дифтонгтарды үш топқа бөліп 

қарастырдым: 

а) ашық дифтонгтар (бір қысаң және ашық дауысты дыбыстың 

қосындысынан құралған). 

б) лабиал дифтонгтар (бір ашық дауысты дыбыс пен қысаң 

еріндік дауысты дыбыстың қосындысынан құралған). 

в) Қысаң немесе І-дифтонгі (еріндік емес дауысты дыбыспен ĭ  

дыбысының қосындысынан құрылған дифтонг)» /11,17/. Біз көріп 

отырғанымыздай ғалым түркі тілдеріндегі дифтонгтарды 

құрамындағы дауысты дыбыстардың орналасу тәртібі мен 

акустика-артикуляциялық ерекшеліктерін ескеріп жоғарыдағыдай 

топтарға бөліп қарастырған. әр дифтонг түрлеріне тоқталу 

барысында келесі мәліметтерді көрсеткен: 

«Ашық дифтонгтар қатаң түрде жалпы санаулы жағдайда ғана 

қолданылады. Ашық дифтонгтарды мен тек келесі диалектілерден 

байқай алдым. 

1. Қуарық диалектісі. Бұл диалектіде ашық ua және üä 

дифтонгтары өте кең түрде қолданыс тапқан және олар келесі 

мысалдармен сипатталады: 

ua - ua (ұу) = ū, au, aγu;                uac (бос қол) = ōs, ōč, auč, awuč; 

quas (қош) = qōs;                           qua (қу) = qō; 
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juan (жуан) = jōn;                         juaq (сөз, айт) = jōq; 

juas (жуас) = jobos;                      suaq (суық) = sōq, suq;  

Ұйғыр тілінде sokuk, sawuk (Вамбери. Уйгурские языковые 

памятники. c 254). 

üä – üäc (өңөш) = üńäč (қаз.), öńöš (қырғ.); 

küäc  (кәстрөл) = kӫš;                süäk (сүйек) = sök, sünäk; 

süäl (сүйел) = sӫl;                       süäm (сүйем) = söm. 

2. Қазақ-қырғыз диалектісі. Ua және üä жиі ұшырасады. 

Ең алдымен кірме сөздерде кездеседі. Әсіресе кірме сөздерде ia 

және iä дифтонгілерінің жиі кездесуін байқауға болады: 

ua – uat (yam) = ōt, āt;                               uan (уан) ; quan (қуан); 

        ğuan (жуан) = jōn;                            duadaq (дуадақ); 

        ğuas (жуас) = jobos;                         uaq (шуақ) = šōq;  

   ğuap (жауап) = арабтың جاي сөзі; duan (дала соты) =  

парсының  ٺؤاثد   сөзі; uazyr (уәзір) және üazîr =  وزڍو. 

üö – küö (күйө); süök (сүйек);        tüö (түйе) = tö, dävä;  

        süön (сүйен); 

ia – taqia (тақия) = ڍۀلاف ;               sia (сыя) = парсының سياہ   сөзі. 

zian (зиян) = زڍان. Соңғы екі сөз si'a және zi'an түрінде айтылады.  

іä - ğіäп (жиен); ğіäk (жиек); biä (бие); šiä (шие); іä тілде е-ге 

жуық болып келеді .Мысалы, іäkі = екі. 

3. Тараншы диалектісі. uа, uä, іа дифтонгілері санаулы 

жағдайда ғана қолданылады, көбінесе кірме сөздерде ғана. 

иа —gиа (куә) = парсының сөзі; jиа (тері); jиап (тұрмыста 

болмаған әйел) = парсының جوان  сөзі;   dиа (дуа)= غاد    сөзі. 

üä -кüä (күйе); güändän (аудан); Қытай тілінен енген сөз. 

іа — ziаdа = арабтың دبابة  сөзі; biaban (дала) آېانڊہ  = парсының 

сөзі; gia (жуа)= парсының. сөзі. 

Жазба тілді білетін адамдар араб және парсы тілінен енген 

сөздер құрамындағы бұл дифтонгтарды екі түрлі қылып айтады. 

Мысалы, gи'а, dи'a, zi'аdа, bi'aban. 

4. Бараба диалектісі. uа және üä сирек кездеседі. 

иа - (басу, уату); иаq ( кішкентай); иаł, иаt (уал, уат); 

üä — üäп (қырсық); 

5. Волга диалектісі. uа сирек кездеседі. Кірме сөздерде 

төмендегідейге жуық айтылады. 

иwа = иаq, иаt;   ğиаš (жуас);     quała (қуала); 

sиаłčап (жауын күрты) ;   qиаt =  ةقو   арабтың сөзі. 

Барлық ашық дифтонгтарда қысаң дауыстылар аз мөлшерлі 
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екпінді құрайды, ал ашық дауысты дыбыс негізгі екпінге ие 

болады. Сол себепті ашық дифтонгтар құрамындағы ашық дауысты 

дыбыс сияқты дауыстылар үндесуіне толық бағынады. Кейбір түркі 

тілдерінде ашық дифтонгтардың қолданылуы сияқты якут тілінде 

де ашық дифтонгтың уа, іä, uо, üö түрлері қолданылады. Якут 

тілінің уа дифтонгі түркі тілдерінде uа (Қуарық) және аu (Қырғыз) 

түрінде айтылады. Мысалы, 

ыaры (ауру) — аиrū ; ыал (ауыл) = аuł; ыас (сағыз, шайыр) = 

sańys, sаиs; тыа (орман1) (1. тыа сөзі В. Радловта неміс тіліне 

дұрыс аударылмаған, сөз аудармасы ғалымның көрсетуі бойынша 

Wald, ал дұрысы Вегg болуы тиіс —В.Ш.) = tаи; тыал (жел) = tаиl; 

быар (бауыр) = baur; кыа (қау) = qū, qои. Якут тіліндегі іä дифтонгі 

түркі тілінің іä дифтонгісіне сәйкес айтылады. Мысалы, 

біä (бие) = biä; іäра (кішкентай бұлақ) = аіrу сөздеріндегі іä 

дифтонгісіне сәйкес, түбір буында көбінесе ашық ä дыбысы Қазан 

татарлары тілінде і дыбысымен үндес болып келеді. Mысалы, 

kіäн (кең) = käń, keń, кіń; 

біар (бер) = bär, ber, bir. 

Якут тіліндегі uo дифтонгі түркі тілдерінің о және ū 

дыбыстарына сәйкес қолданылады. Мысалы, 

о: уот (от) = ot, ut; туол (тол) = toł, tuł; буол (бол) = boł, buł; 

ū: уор (ауру) = oɣpy, ūrčy; уол (ұл) = oɣł, ūł; туора (тура) = 

toɣry, tūra.  

Якут тіліндегі üö дифтонгі біріншіден, түркі тіліндегі ö, Волга 

диалектісіндегі түбір буындағы ü–ден көрі созылыңқы. Мысалы, 

küöl (көл) = köl, kül; тÿörт (төрт) = tört, dürt; mÿöc (төс) = töš, 

tüš, екіншіден, ол түркі тілінің созылыңқы ö және ǖ орнына 

жұмсалады. Мысалы, ÿöр (үйір) = ǖr; kÿök (көкек) = kök; ÿöрäx 

(үйрен) = ügrän, üirän, ǖrän» /11.17-19/. 

Қазіргі қазақ тілінде «алғашқы сыңары буын жасай алмайтын 

элементтен, соңғы сыңары буын құрай алатын элементтен құралған 

дифтонг ашық дифтонг деп аталып, оған қазақ тілінде, басқа түркі 

тіліндегідей е, о, ө  фонемалары сөздің бас (анлаут) позициясында 

дифтонг болып айтылып е-йэ, о-ұо, ө-үө түрінде естілуі әрдайым 

ашық дифтонг құрайды» /5,236/ деген де пікір бар. Бұл жайында 

К. Аханов, І. Кеңесбаев, Ж. Аралбаев тағы басқа ғалымдар өз 

еңбектерінде айтып кеткен. И мен у дыбыстарының дифтонгтік 

қасиетіне қатысты айтылған пікірлердің ішінде бір-біріне қайшы 

келетін тұстары өте көп. Ж Аралбаев «Қазіргі қазақ тілінде и, у, 



95 

(би, ки, су, ту) дауыстылары дифтонг фонемалар. Бұған дәлеліміз: 

біріншіден, артикуляция жағынан, и, у дауыстысының өзге 

дауыстылардан көрі ерекшелік жағы бар. Ол ерекшелігі и, у-дың 

күрделі артикуляциялы болуында: и мен у-дың бүтін 

артикуляциясында белгілі бір тембр сақталмай, бір дыбыстан іле-

шала екінші дыбысқа ауысып тұрғанынан байқаймыз. Бір дыбыстан 

басталып екінші бір дыбыс элементіне бітеді. Сонда и-дің бірінші 

компоненті фонетика жағдайына қарай ы мен і, екінші компоненті 

сонор й, ал у-дың негізгі компоненті фонетика жағдайына қарай ұ 

мен ү, ал екінші көмескі компоненті сонор у (тау) өте келте 

айтылады» /5,36/ дегенді алға тартады. Пікірде и мен у 

дауыссызының дауысты позициясында тұрып алдынан 

фонетикалық жағдайларға байланысты қосымша дауысты 

дыбыстың айтылуын қалайтындығы шындық. Алайда аталған екі и 

және у дыбысын дауыссыз сонор дыбыс ретінде көрсете отырып, 

дифтонг деп тану жансақтық болатын тәрізді. Себебі, біріншіден,  

дифтонг дегеніміздің «екі дауыстының қатар айтылу» қасиетіне 

байланысты екенін ескерсек, онда қазақ сөзінің ішінде екі дауысты 

дыбыс қатар келмейді деген пікірді қайтпекпіз?» Бірақ біздің 

пікірімізше, дифтонгқа қатысты бұл мәселе әлі де тыңғылықты 

зерттеуді қажет ететін тәрізді. Екіншіден, тау деген сөздегі ту 

(тұу) деген сөздегі ұу элементін дифтонг деп қабылдайтын болсақ, 

онда соңынан оған жалғанатын –ы тәуелдеу категориясының 

жалғауын қоса ұуы элементін трифтонг деп қабылдауға тура 

келеді. Тілдегі жалпы дифтонг мәселесі туралы өз пікірін 

Ә. Жүнісбеков былай деп білдіреді: «Имееютя ряд дифтонгов, 

четыре из которых [аj], [éj], [uw], [үw] являются спорными, т.е. 

рядом исследователей они определяются как монофтонги 

(следовательно, как монофонемы). Как показал фонематический 

анализ, они являются сочетанием двух самостоятельных фонем 

гласного с согласным. Исследование длительности, интенсивности 

и спектрального состава названных сочетаний показали, что в 

качественном и количественном отношений гласные, являющиеся 

первыми компонентами названных дифтонгов, тождественны 

гласным монофтонгам» /27,27-28/.,  

В.В. Радлов жоғарыда келтірген мысалдар ішінен қазақ тіліне 

қатысты сөздердің құрамындағы уа, ау тағы басқа дифтонг деп 

ұсынып отырғанына біз келісе алмаймыз, оның себебі қазақ тілінде 

у дыбысы дауыссыз дыбыс және дауыстының позициясында 
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тұрғанда алдынан үнемі дауысты дыбыс қосып айтылатындығында. 

Мысалы, қу (құу), туынды (тұуұнды), суық (сұуұқ) т.б. тіпті сөз 

басында дауыссыз дыбыс ретінде қолданылғанда да алдынан үнемі 

ұ дыбысы естіліп протеза құбылысын құрайды. Мысалы, уақыт 

(ұуақыт), уақ (ұуақ), уыс ұуұс) т.б. ал егер де у дыбысын бұл 

қалыптарда дауысты дыбыс ретінде қабылдайтын болсақ, онда 

бізге қазақ тілінде дифтонгтан басқа трифтонг бар дегенді 

де мойындауымызға тура келеді. 

Ғалым лабиалды дифтонг мәселесіне келгенде дифтонгтың 

бұл түрінің түркі тілдерінде төртеу au, äü, ou, öü екенін айта 

отырып былай дейді: «бұлардың ішінде ең созылыңқысы және 

барлық батыс диалектілерде жиі кездесетіні au дифтонгісі. 

Ол Қырғыз және Ертіс пен Волга диалектілерінде кездеседі. 

Мысалы, tau (тау) = tag, tū, tō; auł (ауыл) = agył, aił, āł; sausqan 

(сауысқан) = sañysqan; aury (ауру) = aγry; aur (ауыр) = aγyr, ūr; bau 

(бау) =bag.  

Äü дифтонгі тек қана Тара-татар, Қуарық диалектілерінде ғана 

жиі кездеседі. Мысалы, äüł (ауыл) = auł; säün (қуан) = sǖn, säwĭn; 

jäüšä (бүгу); käürĭk = quiruq, qūrŭq. Сирек болса да äü дифтонгісі 

Волга диалектісінде ұшырасатынын айта кетуіміз қажет. Мысалы, 

däü (дәу, үлкен); käüč (кебіс); täülik (тәулік). Бұдан басқа Қырғыз 

тілінде: säükälä (сәукеле); däü (дәу); däüt (дәуіт, сыя) = ة١دو. Бараба 

диалектісінде: täüdĭr (тию) = tagdir, tidĭr; täübä (тәуба) = ذقپة. Ou 

дифтонгі өте сирек кездеседі. Қырғыз тілінде тек кірме сөздерде 

ғана. Мысалы, touba (тәубе) арабтың ذقپة сөзінен. Тара-татар тілінде 

түркі сөздерінде: tou (туу) = tuγ, toγ; sousan (бақыт); sousar (суыр).  

Öü дифтонгісін мен тек қырғыз тілінде ғана кездестірдім. 

Мысалы, döürön (дәурен); töür (тәуір); törtöü (төртеу). Сол сияқты 

кірме сөздерде де, мысалы, döülöt (дәулет) = араб тілінің ٺۇلة сөзі. 

Бұл лабиал дифтонгтарда екпін үнемі алғашқы дауыстыға түседі. 

Өзінің алғашқы элементі ашық дауысты дыбыстың болуы бұл 

дифтонгтардың дауыстылар үндестігі заңы ішінде қалай 

айқындалатынын көрсетеді» /11.19-20/. Яғни ғалымның айтайын 

дегені дифтонгтың алғашқы дауысты дыбысы қандай болса, 

үндестік заңы да солай бейімделетіндігі еді. Дифтонгтардың 

үшінші бір тобы «қысaң немесе I-дифтонгі. «Әр түрлі дауысты 

дыбысқа өте қысқа айтылатын ǐ дыбысының қосылуынан 

жасалады. Алғашқы дыбысқа не созылыңқы, не қысқа дыбыс та 

болуы мүмкін іі дифтонгісі барлық диалектілерде ī-ге тұтасады. 
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Кейбір диалектілерде уі жиі жағдайда ī-ге бірігеді, мысалы, Волга 

диалектісінде. Мен келесі дифтонгтарды жинақтап, мысалдар 

арқылы көрсеттім: 

аі - аі (ай); bаі (бай); tаіγа (тайга); аłаіп (алайын). 

ại - tөrạіп (тұрайын). Қазан. 

äі - bäіlа (байла). Қазан; äіt (айт). Қазан; kіräіп (кірейін). 

еі - kеіп (кейін). Қырғыз. 

äі- kөläіп (күлейін). Қырғыз. 

оі-оіп (ойын); qоі (қой); роіlо (бойла). Алтай. 

öі- öі (үй). тараншы; köіlöк (көйлек). Қырғыз; кöіdür (күйдір). 

Абақан. 

ui- иі (сиыр). алтай; tиі (той). қазақ; иіqtа (ұйықта). Алтай. 

üі- üіböп (егеу). Қырғыз; küidür (күйдір). Қырғыз. 

өі- qөіrөq (құйрық). Қазан. 

ӫі - ӫsӫі (қатып тұрғандай). Қазан. 

уі - qуіп (қиын). Қырғыз; qуітиq (қимыл). Алтай.  

Қысаң дифтонгтар барлық түркі тілдерінде кездеседі. 

Якут тіліндегі айтылатын қысаң дифтонгтар көпшілік жағдайда 

түркі тілдерінің дифтонгтарына сай келеді, мысалы, кыіна (қина) = 

qуіпа; таі (тай) = tаі; (Алтай); моі (мойын) = тоіп. 

Дауыстылардың үндесу зандылығына қысаң дифтонгтар 

құрамындағы алғашқы дауыстының қалпына қарай қатысты болып 

келеді. 

Жай дауысты дыбыстар мен дифтонгтар арасындағы қатарға 

шолу: 

а, иа, ои, аі - дан кейін а, у, (ы), аі, уі, аи, іа қолданылады. 

ä, iä, üä, äü, äі - ден кейін  ä, ǐ,  ü, äі, äü, іä қолданылады. 

о, ои, оі -- дан кейін (о), (а), и , (у), (оі), (оі), ои қолданылады. 

ö, öü, üö, öi  - ден кейін ö, (ä), äі, (öі), ü, (ǐ), üі, äü қолданылады. 

и, иі - дан кейін а, аі, и, (у), иі, уі, аи қолданылады. 

ü, üі -ден кейін ä, (ö), äі, (öі), ü, (ǐ), üі, äü қолданылады. 

у, уі -дан кейін  а, у, аі, уі, аи  қолданылады. 

ө, өі -дан кейін ө, өі, ą, ąі, аи қолданылады. 

ӫ, ӫ -ден кейін ӫ, ӫі, ä, äі, äü қолданылады. 

Жақша ішінде көрсетілген дифтонгтар тек кейбір диалектілерде 

кездеседі» /11.21/. 

Дифтонг мәселесімен қатар ғалым еңбегінде түркі тілдерінде 

трифтонг мәселесін қозғаған. Трифтонг гректің trірhtопgеs - «үш 

дауысты дыбыстан тұратын мүше» деген сөзінен жасалған 



98 

лингвистикалық термині. «Трифтонг - бір буынды құрайтын үш 

элементтен құралған күрделі дауысты дыбыстар тіркесімі. 

Ол дифтонг бар тілдерде кездеседі. Трифтонг ұзақтығы дифтонгпен 

шамалас келеді» /37,226/. 

Трифтонгтар түркі тілдерінде өте сирек кездесетін құбылыс. 

Бұл құбылыста үш дауысты дыбыстың тіркесі кездесетін болса, 

онда олар екі буынға бөлінеді, немесе екі дауысты дыбыс болып 

оқылады. Оларды тек кейбір санаулы сөздерде ғана кездестіруге 

болады. Ал үш дауысты дыбыстың сөз құрамында қолданылуы 

қазақ тілінің ішкі фонетикалық зандылығына қайшы болуын 

ескерсек, тілімізде бұл құбылыстың жоқтығына да күмәніміз 

болмаса керек. Алайда В.В. Радлов бұл дыбыстардың ерекше 

тіркесімін өз еңбегін де сипаттай отырып былай дейді: 

«Трифтонгтар түркі тілінің дыбыстық құбылысына жатады. Бұнда 

жалпы үш дауысты дыбыс тіркесіп, екі буынға бөлініп айтылады. 

Трифтонгтар Тара-татар диалектісінде кейбір сөздерде және Қазақ-

қырғыз тілінде кездеседі. Атап айтсақ, Қазақ-қырғыз тілінде: иаі, 

üöü, äüö және Тара диалектісінде äüä. Ауызекі сөйлеу тілде 

ескеретін жай, соңғы үш трифтонгтың соңғы екі дауысты 

дыбыстары өзара бірігіп кетуі де мүмкін, мысалы, öüö тіркесімі öö, 

äüä тіркесімі äö тәрізді, аüа тіркесімі äǟ түрінде айтылады. 

иаі - sиаidas (көршілес, сыбайлас). 

öüö - öüö1 (әуелі) = اقل 

 öüö (әуе) = هوا 

äüö - äüös (таныс). 

Жазба тілді білуші жеке адамдар, қырғыздар сөйлегенде äü'öl, 

öü'ö түрінде айтады. Дауыстылар үндесуінде иаі трифтонгі аі 

түрінде, äüä трифтонгі äü, öüö трифтонгі ö түрінде байқалады. 

Якут тілінде трифтонгтар түркі тіліне қарағанда жиі 

қолданылады. Бұл уа, ио, iö, üö төрт дифтонгтардың құрамына 

көбінесе і-нің қосылуы арқылы қалыптасады. Бұндай жай көпшілік 

жағдайда u, о, ü, ö, ä дауысты дыбыстарының созылыңқы қасиетке 

ие болуы нәтижесінен болса керек. Қорыта айтқанда, Якут тілінің 

трифтонгтарына Қырғыз тілінің uаі трифтонгісі және оңтүстік 

диалектілерде кездесетін трифтонгтардың кейбіреуі ōі, ǟі, öі 

дифтонгтары сай келеді» /11,21/. 

Академик В. Радловтың трифтонгтар жайлы айтылған пікірін 

қазіргі қазақ тілі білімінің зерттеулерімен салыстырған жағдайда 

қайшылық көздерін байқауға болады. Оның басты себебі 
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К. Хұсайыновтың пікірінше: «основная неточность В.В. Радлова 

при выделении дифтонгов и трифтонгов казахского языка состоит в 

том, что он не замечает консонантно-разделительного характера 

сонантов j и w вследствие чего среди материалов ученого часто 

можно встретить и сочетание двух несомненых, не существующих 

в казахском языке» /15,87/. 

Егер соңғы көзқарастарға жүгінсек қазақ тілінде, соның ішінде 

байырғы қазақ сөздері құрамында и және у тәрізді дауысты 

дыбыстар жоқ. Сол себепті де үш дауысты дыбыс түгел, екі 

дауыстының тіркесін де қазақ тілінде бөле жара сөз ішінен көрсету 

мүмкіндігі жоқ. Ал у мен и дыбыстары тіркесіп келетін а, ы, ә, е 

дыбыстарының ау, иы (қиын). әу, ие қосындылары дифтонгтан 

гөрі «жалған дифтонг«» деген терминге лайық тәрізді. Егер де и 

мен у дауысты дыбыс ретінде қарастырылатын болса, (80 жылдарға 

дейін солай деп қарастырылып келген) онда қазақ тілінің 

фонетикалық екі үлкен зандылығына қайшы келер еді. Яғни, сөз 

құрамында екі дауысты дыбыс қатар тұрып, сөз ішінде дауыстыға 

басталатын буын түрі болар еді. Осы жай С. Мырзабеков 

оқулығында кеңінен талданып, әбден түсіндірілген болатын. 

Сондықтан В. Радловтың дифтонгті дыбысқа келтірген уат, уан, 

қуан, жуан, дуадақ, жуас сөздері, трифтонгқа келтірген әуес, сүйеу 

тағы басқа сөздері қазақ тілінде бұндай құбылыстың бар екендігін 

дәлелдей алмаса керек. Оны жоғарыда ғалым келтірген сөздерге 

транскрипция жасау арқылы көз жеткізуге болады, мысалы, уат 

[ұуат], уан [ұуан], қуан [құуан], жуан [жұуан] т.басқалары. 

Қорыта айтатын болсақ, сөздің шын мәнісіндегі дыбысталу 

мүмкіндігін қалпына келтіру нәтижесінде байырғы тілде тіпті де 

дифтонг жоқ деуге әбден болатын тәрізді. Олай деуіміздің екі басты 

себебі бар. Біріншіден, В.Радлов кейбір өз мысалдарында өз пікірін 

жоққа шығарғысы келген тәрізді болып көрінеді. Ол қырғыз-қазақ 

тілінде е әрпі йе болып айтылады деп ескертеді және дифтонгтарға  

ğіек (жиек), ğіеп (жиен), biе (бие), šіе (шие) сөздерін алады. Егер 

ғалымның өз пікірлерін негізге алсақ жоғарыдағы сөздер жійек, 

жійен, бійе, шійе болып айтылмай ма? Екіншіден, өзінен кейінгі 

ғалымдар сияқты В.В. Радлов та мысалдарының көпшілігін түркі 

тілдеріне араб, парсы тілдерінен енген сөздерден алғандығының өзі 

де бұл екі құбылыстың қазақ тілі үшін жат екендігін дәлелдей 

түседі. 
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Кірме сөздердегі дауысты дыбыстардың үндесуі. 

 

Байырғы қазақ тілі кірме сөздерді қабылдауда оларды өз төл 

тіліндегі дыбысталу қалпында өте сирек жағдайда сақтаған. 

Көбінесе қазақ тіліне бейімдеп, түрленген тұлғасын ғана қабылдап 

атырған. Ол негізінен екі басқа тілдердің дыбыстық жүйесі, 

грамматикасы мен сөзжасамдық құрылым ерекшеліктерінен 

туындаған жай болып табылады. Міне осы ерекшеліктер негізінде 

басқа тілден енген сөздер қазақ тілі фонетикалық нормаларына, 

грамматикалық ережелеріне, сөзжасамдық модельдеріне сай 

түрлену үрдістерінен өтуге мәжбүр болады. Мысалы, завод сөзінің 

қазақ, тілінде зауыт түрінде дыбысталу тұлғасына ие болуы келесі 

заңдылықтарға негізделген:  

1) қазақ тілінде алғашқы буында ашық а, ә дыбыстары келсе, 

келесі буында о дауысты дыбысы жазылмайды да, айтылмайды да. 

2) в кірме дыбыс болуы себепті көптеген жағдайда түсіп қалады 

немесе төл у дауыссыз дыбысымен алмасады. Сол сияқты басқа да 

көптеген кірме сөздердің түрленуін тілдік ішкі заңдылықтарға 

сүйене отырып түсіндіруге әбден болады. 

Кірме сөздердің түрлену жүйесіне байланысты В.В. Радлов та өз 

түсінігін төмендегідей талдаулар жасай отырып талдайды: 

«Семид тілдерінде сөз ішінде үш дауыссыз дыбыстың қатар 

қолданылуы семит тілдерінің өзіндік грамматикалық біліктілікті 

арттыру әдістемелігі болуы тәрізді, дауыстылардың үндесуі түркі 

тілдеріндегі әрбір сөзге сөзсіз қажет болып табылады. Бұл анық 

көзге түсетін ерекшелік осы тілдердің өмір сүруімен тығыз 

байланысты болып өздігінен тілдік материалға әсер ететін болды 

және дайын сөз қалыбына ие болды. Араб тілі әрбір басқа тілге 

өзінің дауыссыздар жүйесін және дауыстылар жүйесін жүктейтіні 

тәрізді, түркі тілдері де әрбір «жаулап алушыны» дыбыстардың 

кезектесіп келу заңдылығына бағындырып, оларға дауыстылар 

үндесуінің ұсынатын буын тәртібінің қалыбын беруге талпынады. 

Көрші халықтармен қарым-қатынас жасау нәтижесінде түркі 

тілдеріне шетел сөздерінің әр қилы материалдары енгізілген және 

де ерекше ислам дінінің барлық батыс және оңтүстік түркі 

тайпаларына тарауы арқасында енген. Жасанды қалыптасқан жазба 

тілмен қатар түркі тіліне көптеп араб және парсы сөздері еніп 

кеткендіктен түркі тілі кірме сөздермен молынан толтырылып 

қалғандай болып сезіледі. Бұл кірме сөздер (кіргіштер) халық 
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тілінің мән-мағынасына қауіпті және іштей тіл жүйесін шірітуші 

ретінде әрекет етеді, өйткені олар жасанды түрде енгізілген, 

қажеттіліктен емес. Бөтен әсердің арқасында пайда болған әсер 

етуші дыбыс үндестігі барлық жерде бірдей емес, бірақ та кірме 

сөздермен күрестің айқын суретін бере алады. Бұл күрес түркі 

тілдерінде дауыстылардың үндесуі мен кірме сөздердегі дыбыстың 

дербес тұлғасы арасында байқалады. Осындай күрестегі жеңіс 

сатысының ерекшелігіне қарап біз түркі тілдерін төрт негізгі топқа 

бөлеміз: 

1. Ислам діні әсер етпей қалыптасқан және жазба әдеби тілі жоқ 

түркі тілдері. (Бараба диалектісінен басқа барлық шығыс 

диалектілері) 

2. Ислам дініне енген  көшпенділер диалектілері және тек соңғы 

кезде ислам мәдениетіне енген сібірдің ұсақ тайпалар тілі. 

Бұлардың барлығында да өздерінің дербес жазба тілі жоқ. (Қара-

қырғыз, Қырғыз, Қарақалпақ, Бараба және Қуарық диалектілері). 

3. Араб және парсы әдебиеті әсер еткен жазба тілі бар диалектілер, 

бірақ сөйлеу тілінің жазба тіліндегі өзгерістерге қатты қарсылық 

көрсететін диалектілер. (Ертіс және Волга диалектілері, сол 

сияқты Орта Азия диалектілері). 

4. Жазба тілі тілді бақылап түзететін сәт болып табылатын 

диалектілер. (Барлық оңтүстік диалектілер.) 

Бірінші топтағы тілдер шетел сөздерін негізінен моңғолдардан, 

өткен соңғы екі ғасыр бойы орыстардан алған. Моңғол тілінен 

енген сөздердің сіңісіп кетуі өте ауыр болмады, өйткені моңғол 

тілінде де ұқсас дыбыстар үндестігінің заңдылықтары басым 

түседі. Сол себепті де бір-бірінен ажыратылатын дыбыстардың 

кезектесу тәртібі үйлестіру үшін шамалы ғана өзгерістерді қажет 

етті. Орыс сөздерін құрауда қиындықтар болды, өйткені бұлардың 

дауыстылар жүйесінің барлық тармағы түркі тілдерінің дауысты 

дыбыс жүйесінен ерекшеленеді» /11,40/. 

Моңғол тілінен енген сөздер. 

а) Моңғол тілінен енген сөздерде дыбыстар реті түркі 

тілдеріндегідей болатын болса, онда ол сөздерде дыбыстар 

өзгеріссіз қалады. Мысалы, täрsä (тепсе), täпrі (аспан), tüпür 

(шаман барабаны), tülüі (мәнсіз), jаjа (жаса). 
б) Моңғол тіліндегі тіл ортасы (палаталь-индифференті) і 

дауысты дыбысы, егер денто-гуттурал дыбыспен тұрса онда денто- 
гуттурал у дыбысына алмасады. Мысалы, qаіčу (қайшы), 
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атittап=атуttап (рухтану), sаlqіп = sаlqуп (қыс), arγamči=arγamčу 
(арғымақ). 

г) Егер моңғол тілінің і дыбысы лабиал дыбыстан кейін келсе, 
онда ол өзгеріп қысаң лабиал дыбысқа айналады. Сонымен о және 
u-дан кейін ǔ, ö мен ü-ден кейін ǖ-ге айналады. Мысалы, qubil = 
qubйl (құбыл), torči = torčи (түйме), qulir = qulur (ұн). 

д) Алтай төлеуіттерінің тілінде моңғол тілінің сөздеріндегі а 
және ä үнемі лабиал дыбысқа айналады, оның өзінде егер олар тек 
ашық лабиал дауыстыдан кейін тұрса. (Бұндай өзгеру Бурят тілінің 
ауызекі сөйлеу тілінде де болады ). Мысалы, tоłа = tōłо (сана), torqа 
=torqo (жібек), tölγа = ötlγö (сиқырла), ülγär (Төлеуіт), ülγör 
(Алтай), (мақал). 

е) Егер лабиал u дыбысы моңғол тілінде а дыбысынан кейін 
келсе, онда ол қысаң езулік жуан у дыбысына айналады. Мысалы, 
атиr = атуr (тыныштық), иdаzиn - иdаzуп (жібек жіп). 
Орыс сөздерін құрауда бірінші дыбысты негізгі дыбыс деп 
санаудың салдарынан құрамындағы дыбыстарды үйлестіру мүмкін 
болмады. Бұндай дыбыстарды өзгерту сөз тұлғасын толық өзгеріске 
ұшыратып отыр. Бұдан басқа алғашқы дыбыс құлаққа негізгі дыбыс 
ретінде естілетіндей күшті ерекшеленбеді, бірақ әрбір орыс тілінің 
сөзіндегі буын сөз екпіні арқылы ерекшеленетіндіктен негізгі 
дыбыс ретінде құлаққа анық естілетін екпінді дыбыс болды және ол 
сөзді сипаттайтын басқа дыбыстарды үйлестіретін дыбыс ретінде 
қабылданды. Оны диалектілердегі дыбыстар заңы талап етті. 
Мысалы, Алтай тіліндегі кірме сөздерде, орыстың Агрофена = 
ögröppönö, орыстың Федор = Рödör, орыстың пеленка сөзі 
(жайалық) = рölöпkö, орыстың губернотор = qubyrnattor, орыстың 
исправник (аудан төрағасы) = уsprainyg. 

Кей кезде өзгеру қимылын аңғаруға болады, яғни шетел 
сөздерінде екпінді буын дыбысы барлық дыбыстардың 
палаталитетін, басқа бір дыбыстар лабиалитетін айқындайды 
немесе керсінше, екпінді буындағы дауысты дыбыс лабиалитетін, 
ал басқа дыбыстар сөздің барлық дыбыстарының палаталитетін 
айқындайды: а) екпінді дыбыс тек палаталитетін айқындайды. 
Мысалы, орыстың закон (заң) = sаqап, завод = sabat, купец = 
кöррös, хозяин = кöjöіп . Соңғы мысалмен мен орыс тіліндегі я 
құрама дыбысы палаталь дыбыс ретінде қабылданатынына назар 
аудармақпын. б) екпінді дауысты дыбыс тек лабиалитетін 
айқындайды. Мысалы, орыстың петух = рödük, Петрушка = 
Рöttüškо. 
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Егер орыс тілінде екпінді і болса, онда көбінесе оны созып ī 

ретінде айтады және басқа палатальды топқа жатпайтын палаталь-

индифферент дыбыс ретінде қабылданады. Мысалы, Раzīłai 

орыстың Василий, Аrīпа орыстың Ирина, рīnа орыстың вино сөзі. 

Орыс тілінің сөздерінде жиі жағдайда барлық дыбыстар өзгеріп 

кетеді. Мысалы, иlата = орыстың оглобля сөзі, tölkö = орыстың 

толъко сөзі, rаžаsра = орыстың рождество сөзі. Бұл өзгерісті жиі 

жағдайда былай түсіндіруге болады, tölkö сөзіндегі дыбыстардың 

жіңішкеруі орыстың ль дыбысын жіңішкертіп айту нәтижесінен 

болса керек. 

Көп жағдайда дәл осылай дауыстылар үндесу заңына сай басқа 

бөтен элементтердің де өзгеріске ұшырайтынын солтүстік 

Алтайдағы өзен атаулары дәлелдей алады. Мысалы, Руzаs, Руrzаs, 

Аńzаs, Кüńzas, Іńzäńs, Оńzas, олардың арналары Тscholym, Аrbаt, 

Čаrdаt, Іrdät. Бұлардағы zas, zäs, zos, dat, dät жалғаулары Енисей-

батыс якут тілінің säs (су) сөзінен үндестік заңы нәтижесінде 

қалыптасқан. 

Екінші топтағы тілдер негізінен екі түрлі кірме сөздерді ұсына 

алады: 

1) Орыс тілінен енген сөздер. 

2) Бір бөлегі мұсылмандармен қарым-қатынас нәтижесінде, келесі 

бір бөлегі діни кітаптар арқылы енген араб-парсы сөздері. 

Орыс сөздерінде дауысты дыбыстардың өзгеруі шығыс 

тілдерінен енген сөздер қалпындай:  

1) Екпінді буынның басым түсуі, мысалы, орыстың генерал сөзі 

ğandaral, котель = kötöl, деревня = dеräbпä, орыстың паренъ сөзі 

barančyq. 

2) Екпінді дауысты буын мен басқа буындардың елеулі әсері, 

мысалы, орыстың купец = кöрös, Волостной = bоłus, орыстың 

депутат = däkität сөзі. 

3) дауысты дыбыстардың толық өзгеруі : полковник = рälkaünik, 

орыстың полковой = раłqabai сөзі. 

Басқа мұсылмандармен қарым-қатынас негізінде енген, яғни 

Орта Азия мен Шығыс Ресей көпестерімен, далада тұрған 

мұғалімдермен, аудармашылармен, қашқындармен қарым-қатынас 

жасау барысында енген сөздер өздері енген диалектілерге 

негізделген дауыстылар үндесуінің заңына бағынуы тиіс еді. Бірақ 

та сонымен қатар бұл сөздерді таратушылардың айту машығына 

еліктеушілік те болды. Мысалы, اكاك = кäріr не qаруr түрінде 
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(Қырғыз), یيڤمٻو = раіgäтbаr немесе раіγатbаr,  اكاوفا  = arsan сияқты, 

 .tätä немесе tиγаt, тоldа тәрізді айтылады = طاعث

Көптеген араб-парсы сөздері көрші тіршілік еткен 

мұсылмандардан діни кітаптар арқылы енген. «Бұл сөздер де өзінің 

дыбыстық жүйесін толық түріктендірген, бірақ дауыстылардың 

өзгеруі жиі жағдайда өз еркіне жіберіліп арабша, парсыша 

айтылуынан өзгеше болды. Алайда белгілі бір біртекті байланыста 

қырғыздардың оқу зандарына бағынышты болады деп 

жорамалдадым. Өз жорамалымның дұрыстығына көз жеткізу 

мақсатында мен жазуды білетін әртүрлі қырғыздарды татар 

мәтіндерін оқытып, қырғыздардың өз мәнеріне шет тілінің сөзін 

айтудың ережелерін айқындамақ болдым. Анықталғаны, шынында 

да оқудың белгілі бір ережесі бар және бұл ережелер кірме 

сөздердің дауыстылар жүйесіне әсер етеді. Сонымен оқудың келесі 

ережелерін анықтадым: 

1)  Егер араб-парсы сөздерінде бірінші және екінші буындарда  أ 

немесе ا тұрса, бұл таңба а болып оқылып, оған тіркескен басқа 

дауыстылар икемделеді. Бұған жазу арқылы таралған кірме сөздер 

де енеді. Мысалы, اماذٿ = атапаt, ماكأ   = аdат,  بٻوام  = bаіrат, مناڄأت = 

тепаžаt, اكمسا  = туsаруr. 
Бірінші буындарында Еlіf-i жоқ сөздерде дауыстылар тек жуан 

айтылады, ал егер сөзде ڤ, غ, ع, خ, ح   дыбыстары болса. онда 

дауыстылар жіңішке айтылады. Бұл тілде әбден орнығып алған 

кірме сөздерге де қатысты болып келеді. Мысалы, قام  = qаlат, 

 ,тиqtas = عغزس  ,qоš  = خوش  ,qаrат = حرام ,γаіsа немесе аіsа = غبسی

 ,duzaq немесе dozaq  =  ںوذح ,qazar =  عزلب ,уqlas - خالص ,käpil = كغيل

 .düпüö =   ںذيا ,рätir немесе рitir ۇطو  ,тäkrǖ =   هكىوة

2). Егер бірінші буында о, ö, ü, u тұрса, келесі буындарда ö, ü, u 

болып оқылады. Бұл дауыстылардың жуан не жіңішке оқылуы сөз 

ішінде ع, خ, حف, غ ,  не آ дыбыстарының болу, болмауына 

байланысты. Ондай айтылым ауызекі тілде де дәл солай естіледі. 

Мысалы, ممحمٻ = тöüzüр (қажет), عقعڻ  = тöтіп (қарызгер), عثا  = 

ümböt (үмбөт). 

 

 дыбыс таңбасы у болып оқылады. Оның өзінде егер тек сөз ی .(3

1) және 2) көрсеткендей дыбыстар жуан дауысты дыбыс болып 

келген жағдайда. Кірме сөздерде де дәл солай: baqy, qazу. 

Араб-парсы тілінен енген кірме сөздердегі айту 

айырмашылығы, негізінен, бір сөздің қырғыздарға жиі жағдайда әр 
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түрлі жолдармен келуімен байланысты болып келеді. Яғни қарым-

қатынас жасау және жазу арқылы. Төмендегі сөздердің айтылуы 

түрлерін тек солай деп түсіндіруге болады: tōbа, tоиbа, täübа,  

qаруr, käріr, käür. Бұны нақты түрде حاڵ сөзі көрсете алады. Бұл сөз 

ǟl (күш, әл) тұлғасында көршілермен қарым-қатынас жасау 

негізінде қабылданып, жазуда qał (әл) тұлғасында енген. 

«Үшінші топтағы тілдері ішінде мен екеуін бөле жара 

көрсетсем жеткілікті. Нақты айтсақ Тараншы және Волга 

диалектісі. Жүздеген жылдар бұрын тараншылар Іле даласында 

мекен етіп ол кезде қытайлықтар, тунгустар (Шиба және Сойон) 

және қалмақтар арасында тұрғандықтан, солардан бай кірме сөз 

материалдарын алған. Бұдан басқа олар өздері келген мекендегі 

парсы тілді халықтармен тығыз қарым-қатынас жасап, солардан 

жазба тілді алған. Волга татарлары керсінше, бір жағынан тығыз 

орналасқан орыс халқымен көрші тұрып, олардың барлық 

бағыттағы жаңартылған салты мен өмір ерекшелігі әсерін алды. 

Сол себепті кірме сөздер көптеп енген. Басқа жағынан алып 

қарағанда оларда тараған оқу мен жазуды үйренуге арналған 

мектеп жүйелері арқылы әдебиеті болмағанына қарамастан, өзіндік 

бар жазба тіл туралы айту мүмкіндігі болды. 

Моңғол-манжур сөздерін тіпті Тараншы диалектісіне палаталь-

индифферент і дыбысының болуына қарамастан қабылдауда еш 

қиындық келтірмейді. Дәл осылай қытай тілінің бір буында 

сөздерін де қабылдау жеңіл болды. Бұл процесс қытай тіліндегі 

көптеген бір буынды сөздер белгілі-бір ұғымды білдіретіндігіне, ал 

Тараншы диалектісінде керісінше, бұндай сөздер кешенінің 

қалыптасу түсінігінің болмауына қарамастан жүзеге асырылды. 

Сол себепті де бұл сөздер көп буынды сөздер ретінде қабылданып, 

дауыстылардың белгілі бір тәртібін қажет етті. Мысалы, lоjа 

(қызметкер) қытайдың lо-jе сөзі. Тараншылықтар бұндай сөздерде 

аз өзгеріс болу үшін, сөз кешендерін тәртіп бойынша 

орналастыруға тырысты. Мысалы, daloja (аға қызметкер), irloja 

(кіші қызметкер), dатіń (бас қақпа), irтіń (екінші қақпа), šänsіп 

(жазушы), züvaza (ұру құралы), vänsī (айып пұл), тǟрä (диірмен), 

jupań (қала арбасы), Іōіа (жезөкше), jираń (асхана), jираń (май 

еріту)» /11,45/. 

Араб-парсы тілдерінен енген сөздерде дауыстылар үндесуіне 

онша мән берілмейді. Бұл белгілі деңгейде жазба тілдің 

таралуымен, белгілі дәрежеде «қасиетті тіл» сөздерін өзгертпей 
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қалдыруға талпыныс көрсетуден болса керек. Барлық жерде 

тараған кірме: атапät (аманат), аläт (әлем), аdäт (адам), іbаdät 

(гибадат) тәрізді сөздерде біз бір сөз көлемінде жуан және 

жіңішке дыбыстарды көре аламыз. Кейде араб сөздерін айту 

машығына байланысты дауысты дыбыс үндесуінің бұзылуы 

кездеседі. Мысалы, äхтаq (ақмақ). Дегенмен де, жуан және 

жіңішке дауыстылар өзгерісі қай кірме сөздерде болсын кездеседі. 

Кейбір кірме сөздерде дауыстылар үндесуі қатаң түрде есепке 

алынады. Мысалы, aizdahar = äzdarha сөзінде. Тағы бір ескеретін 

жай парсы тілінің dar және рäz қосымшалары түркі сөздерінде 

түбірдегі аппозита ретінде көрінеді, олардағы дыбыстар түбірдегі 

дауысты дыбысқа икемделмейді. Мысалы, аšрäz (аспаз), bärimdar 

(діндар). Егер өзінің дыбыстық жүйесімен дауыстылар үндесу 

заңын бұзатын қосымшалар түркі сөздерінде кездессе, онда 

қосымшаның дыбыстары түбірдің соңғы дауысты дыбысымен 

бейімделіп тіркеседі. Мысалы, äхтаq-lаr, атапät-kä, аläт-dä, 

раrпап-γа, mubaräk-lär, аšрäzgä, bärіт-dar-lаrγа. 

Шығыс Ресей татарларында тараншыларға қарағанда жазба 

әдебиеті кеңірек тараған. Сондықтан да, жазба материалдар 

негізінде көптеген араб және парсы сөздері халықтың мекендеген 

барлық территорияларына таралуы таң қалдырмайды. Бұдан басқа 

көпшілікте тіл сезімі бар, сол себепті де «басқыншылар» өз 

дыбыстық жүйесін сол түркі тілінің дыбыстық заңдылықтарына 

бағындыруға мәжбүр болды. Оны біз төмендегі кірме сөздермен 

дәлелдей аламыз: 

ǟkijat (әңгіме), аqyr (кейін), äülіä (әулие), qyjamat (о дүние, 

қиямет), qabył (қабыл), qabyr (қaбір), räüš, düšämbĭ (дүйсенбі), jan 

(зиян), ǟdäт (адам), räхтät (рахмет). Тек санаулы ғана хат 

танымайтын халық арасында үндестік заңына қарама-қарсы, қайшы 

келетін тұлғаларда тараған. Мысалы: хatär  (қатер). 

Жоғарыда атап өткеніміздей орыс тілі Шығыс Ресейдегі 

татарларға қатты әсер еткен. Сібір татарларына да тиген әсері мол. 

Бірақ, бұл әсер ету барлық жерде бірдей емес. Ол тек орыстар жиі 

қоныстанған деревнялардағы татарлардан байқалады. Орыстан 

енген сөздердің ішінде Волга татарлары қолданып жүргендері осы 

диалектінің дауыстылар үндесу заңына бағынады. Орыс тілінен 

енген сөздердің түркі тіліне бағыну процесі және дауыстылар 

үндесу заңына бейімделуі Шығыс диалектілдерде төмендегі жолдар 

арқылы іске асады: 
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1. Барлық дауыстылардың екпінді буындағы дауыстыға бағынуы. 

Мысалы, орыстың жалеть (аяу) = ğälä, лекарь (дәрігер, емші)= 

likĭr, тарелка (тәрелке) = tärĭnkä. 

2. Лабиалды немесе палатальды айқындау түбір дауыстылардың 

және басқа дауыстылардың ерекшелігімен іске асады. Мысалы, 

орыстың уьезд (ояз) = ӫjaz, губерния (губерния) = gӫbärпä, 

горница = gürпäčä. 
3. Барлық дауыстылар өзгеріске ұшырайды. Мысалы, орыстың 

колесо (дөңгелек) = qаłusа, помело (ұйтқыды) = ритаlа, очередь 
(кезек) = čіrаt. Бұл жерде орыс тілі дауыстылары да татар тілі 
дауыстылары тәрізді екпінді дыбысқа бағынатыны тәрізді 
бағынады: 
а) орыстың о дыбысы u дыбысына өтеді. Мысалы, bur (ұры) = 

орыстың вор сөзі, muq (қына) = орыстың мох сөзі, рир (поп) = 
орыстың поп сөзі.  

б) орыстың у дыбысы ө және ӫ дыбыстарына өтеді. Мысалы, 

bөrап = орыстың бурав сөзі, ӫjazі = орыстың уьезд сөзі.  

в) орыстың о дыбысы ü дыбысына өтеді. Мысалы, gürпäčä 
орыстың горница сөзі.  

г) орыстың е дыбысы і дыбысына өтеді. Мысалы, likĭr = лекаръ, 
pičät = печать. 5. орыстың u дыбысы ị дыбысына өтеді. Мысалы, 
Міtrị = Дмитрий, bịіrzа орыстың биржа сөзі. 

Көптеген орыс тілінен енген сөздер дауысты дыбыс үндестігі 
заңына қайшы келеді және де бұл табиғи емес тұлғалар барлық 
жерде тараған. Мысалы, zavut = орыстың завод сөзі, zaqип (заң) = 
закон, putnusз = орыстың поднос сөзі. 

Төртінші диалектілер тобына жасанды жазба тілі күшейіп, тіл 
коррекциясын реттеуші қызметін атқарушы болып табылатын 
диалектілер жатады. Бұл барлық оңтүстік диалектілерге тән. Бұнда 
дауыстылар үндесуінің кірме сөздерге әсерінің заңды негіздемесі 
бар деп айтуға келмейді. Бірақ бұған қарамастан ондай әсер етудің 
белгілерін ажыратуға болады. Мысалы, әзірбайжан тілінде: пуšап 
(бұйрық, taifa (тайпа), baha (баға), vsraf (ысырап), ehtyjač 
(қажеттілік), хävar (хабар). Сол сияқты егер Максимов 
тұжырымдары дұрыс болса Анатолий диалектісінде де дәл солай 
(Максимов. Опыт исследования тюркских диалектов Худавендияра 
и Карамания): уhtybar, šaftal, qadyта,  уftyra. 

Қырым диалектісінде мен Қарайым жазуында түркі сөздерінің 
айтылуын зерттегендіктен, кірме сөздерде дауыстылар тәртібі 
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заңдылығына мән берілмейтіндігін байқадым. Мысалы, qavir, lisan, 
ašik, zäjafat. Тіпті бұл жерде татарлық емес айтылу мәнері қажетті 
сияқты болып көрінеді. Олай дейтін себебіміз fuqara, fulan, yhtijar 

сөздері Қарайым тілінде fuqarä, fälan, ähtijar түрінде айтылады» 
/11,48/]. Яғни қарайымдар тілінде кейбір кірме сөз тұлғалары 
үндестік заңына сай келгенмен, бұрмаланып аралас буынды 
қалыпта айтылатын болса керек. 

«Кірме сөздерге жалғанатын қосымшадағы дауысты дыбыс 

тәртібіне келсек, олар соңғы буын ерекшелігіне қарай жалғанады: 

qarib-іń, lisап-у, ašik-lär, zäjafät-tä, fuqarä-lär, ähtijar-уń» /11,49/. 

Бұл жерде түбір сөздің соңғы дауысты дыбысы жуан болса, онда 

қосымшада да жуан, жіңішке болса, қосымшада да жіңішке болып 

келетіндігін, яғни буын үндестігі заңының басым түсетіндігі әңгіме 

болып отыр. 

Бодуен де Куртенэ өзінің зерттеулерінде (Опыт фонетики 

Рязаньских говоров. Петербург. 1875 г.) оңтүстік славян 

тайпаларын зерттеу барысында рязандықтар диалектісіне тап 

болып, аталмыш диалектіде дауыстылар үндесуінің белгілі бір 

заңдылығының түрін байқайды. Оның бұдан жасаған болжамы 

бойынша рязандықтар славянға айналған тұрандықтар болса керек. 

Яғни олар бұрынғы өз тілдерінен өздеріне кажет деген дауыстылар 

үндестігін диалекті ерекшелігі ретінде сақтап қалған. Рязань 

диалектісі үнді-европа тілдері ішінде дауыстылар үндестігіне 

сәйкес құбылысты сақтап қалған жалғыз диалекті болғандықтан, 

мен Куртенэнің бақылауларын қысқаша қорытуды жөн көрген 

В.В. Радлов словян сөздерінің түркі тілдеріне бейімделуін 

рязандықтардың үндестік заңымен байланыстыруға болатындығын 

айтады. 

«Рязань диалектісінде 10 дауысты дыбыс бар. 1) 6 нақты 

дауысты. олардың ішінде бесеуі таза дауысты дыбыс: а, о, е, u, і, 

және мұрынжолды ẽ: 2) төрт көмескі (глухой) дауысты дыбыс, 

бұлар барлығы да таза дыбысталатын ö, ü, œ, у. Бұл дауысты 

дыбыстар іштей төмендегідей болып бөлінеді: 

1. бес қысаң дауысты дыбыс: і, у, ü, u, е. 

2. бес ашық дауысты дыбыс: о, ö, œ, ẽ, а. 

Бір сөз көлемінде әр түрлі дыбыстар келгенде олар өзара 

жақындық белгілері негізінде төмендегідей үндесіп келеді: 

1. Егер нақты дауысты дыбыс екпінді буында тұрса, онда барлық 

екпінсіз буындарда да нақты дауысты дыбыстар тұрады. Ал егер 
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екпінді буында көмескі дыбыстар тұрса, онда барлық екпінсіз 

буындарда да көмескі дауысты дыбыстар тұрады. Мысалы: kоzá 

(ешкі), диалектіде dvi közоė, dobrá (жақсылық) döbrö, stolá 

(орындық) táпа stölоė, поhâ (аяқ), tóи пöhо stölоė, (аяқта), роhоrô 

(таумен) hörоė (жоғары), kuliпа (дізе, тізе) kölоėnö (тізелер), 

huliпа  (томарлар) рölоėпо, žапа (әйел), dvі žœпоė (екі әйел). 

2. Егер екпінді буында ашық дауысты дыбыс тұрса, онда басқа 

екпінсіз буындарда да ашық дауысты дыбыстар тұрады. Ал егер 

екпінді буында қысаң дауысты дыбыстар тұрса, онда қалған 

буындарда да қысаң дауыстылар тұрады. Мысалы, kоzá (ешкі), kuzǐ 

(ешкілер), тоglá (қолымнан келеді), тugli (қолдарынан келеді), оhа 

(әке), иhі (әкеге), wodê (су), wudǐ (сулар), ротаtlá = ритіtаt, паslа 

(таптым), nisi (әкел), раját (өткізу), piji (өткіз). 

Бұл жерде біз дауыстылардың екі түрлі алмасуын аңғарып 

отырмыз: 

1) Нақты ашық о дыбысынан, көмескі, ашық ö дыбысына, одан 

кейін айқын жеңіл u дыбысына өту [о - ö – u = kоzа — közоė –

kиzі]. 

2). Айқын, ашық, созылыңқы а-дан көмескі естілетін ашық, 

созылыңқы œ және қысаң і дыбысына өту. [а - œ - і, = žапá -

žœпоė - žіпі ]. 

 

                                             а 

 

                     о                      е 

 

               u           ö          œ         і 

 

 

Бірінші жағдайда лабиалды дауысты дыбыстар өзгереді [u - о - 

ö], екіншісінде тіл дауыстылары [а (е) - ое - і] өзгереді. Бұларды бір 

жағынан жіңішке дауыстылар атракциясы ретінде қарастыруға 

болады (о-ның ö-ге өтуі œ арқылы жүзеге асады). Басқа жағынан 

алып қарағанда тарылу позициясына байланысты деп те алуға 

болады (о-ның u-ға өтуі, і немесе е-нің і-ге өтуі і арқылы жүзеге 

асырылады). 

Бұл қысқаша шолу бізге үнді-европа тілдерінде дауыстылар 

үндесуі түркі тілдеріндегі дауыстылар үндесуінен басқашарақ 

екенін дәлелдей түседі. 
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Қосымшаның дауысты дыбысы түбірдегі дауысты дыбыспен 

ұштасуы морфологиялық тілдің құрамы ретінде қабылданса, Рязань 

диалектісінде сөз негізіндегі дауыстылар екпінді буындағы 

дауыстыға бейімделіп флекцияланады. Бұны таза фонетикалық 

құбылыс ретінде қарастыруға болады, өйткені бұл жерде қажет 

емес, толық кажетсіз табиғи даму етек жайған»/[11,49/. 

В.В. Радлов дәуірінде кірме сөздердің түркі тілдеріне еніп, 

фонетикалық жағынан түрлі өзгерістерге ұшырап, тілге бейімделу 

жай-күйі негізінен ғалым пайымдауындай болса, Қазан 

төңкерісінен кейінгі де түркі тілдеріне енген сөздер ең алдымен екі 

мәселеге қатысты болды: 

1) орыс тілі әсерінен сөздердің көптеп енуі. 

2) ұлттық орфографияның әсерінен кірме дыбыстардың түркі 

тілінде тұрақтауы, яғни тілде жаңа фонемалардың қалыптасу 

мәселесі. 

Әдетте қостілділік құлаш жайған тілде кірме сөздердің енуі 

тілдің фонемалық құрамын өзгертуге әкеліп соғады. Ол тек кірме 

дыбыстардың тілге енуімен ғана байланысты емес, төл 

дыбыстардың да жаңа айтылу сапасына да әсерін тигізетіні туралы 

біз дауысты дыбыстардың сипаттамасын бергенде а дыбысына 

қатысты Н.А. Баскаков14 пікірін келтірген болатынбыз. Бұдан басқа 

түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде де осы себепті де 

дауыссыз дыбыстар қатары орыс тілінің ықпалынан ч, ц, ф, х, в 

дыбыстары арқылы толықтырылды. Яғни орыс тілі арқылы тек 

сөздер ғана емес, сөздермен бірге олардың құрамындағы дыбыстар 

да еніп, түркі тілдерінде тұрақты қалыпқа ие болды. Бұған, біздің 

ойымызша, келесі мәселелер себеп болды: 

1. Орыстандыру саясатына сай жаппай орысша оқыту. Бұл білім 

беру үрдісі нәтижесінде қазақтың төл артикуляциялық базасы орыс 

тілінен енген дыбыстарды айтуға бейімделу сатысынан өтіп, бұрын 

араб-парсы тілдері арқылы ену әрекетін жасаған ф, х, дыбыстарына 

тойтарыс беру мүмкіндігінен айрылып қалды. Егер ертеректе 

Шығыс тілдерінен енген құрамында ф, х, дауыссыз дыбыстары бар 

сөздер қазақтың төл  қ, п, б дыбыстарымен алмастырылып айтылса, 

кейінгі кезде ол дәрменінен айрылып, артқа оралу процесінен 

өткен. Мысалы. Фарида - Пәрійдә - Пәридә - Парида - Фарида, 

Фатима - Бәтіймә - Бәтима - Батима - Фатима, халық - қалық - 

халық. т.б. Бұл келтірілген мысалдардан қазақ тілінің орыс тілі 

әсеріне бейімделу сатыларын анық аңғаруға болады. 
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2. Қазақтың жазба әдеби тілінің кирилица графикасына көшуі. 

Жалпы жазба әдебиеттің де, әсіресе, ол орыс жазуына негізделген 

болса тілдің сөздік құрамы мен қорына ғана емес, дыбыстық 

жүйесіне де әсер ететіні белгілі. Морфологиялық принципке 

сүйенген қазақ тілі (1940 жылдан бері) сөз түбіріндегі қажетті 

фонетикалық түрленуді жасау мүмкіндігінен ғана айрылып қоймай, 

латын графикасы негізіндегі тілде қалыптасқан кірме сөздердің 

бейімделген тұлғаларын да қайтадан орыс тілінің мәнеріне түзетуге 

мәжбүр болды. Оған көз жеткізу үшін төмендегі кестеге үңіліп 

көрейік: 

 

Латын графикасы 

негізіндегі қазақ тілі 

Кирилица графикасы 

негізіндегі қазақ тілі 

Арtьr автор 

Аrqьір архив 

Ьсtаt штат 

Вьlок блок 

вөlсеbik большевик 

Сеnеvnік чиновник 

Dеrеbne  деревня 

Instijtuvt институт 

Іsреrа сфера 

 

Тіпті бұл кезеңде, ертеректе В.В. Радлов дәуірінде қазақ тіліне 

ыштап, үстөл, деребне, жандарал, майыр түрінде сіңген 

сөздердің өзі жаңа орфографиялық ережелерге сай шкаф, стол, 

деревня, генерал, майор түрінде қалай жазылса, солай айтылатын 

бастапқы «бөтен» күйіне оралды. Ал қазіргі орыс тілі арқылы 

енген сөздер тіпті де тікелей ешбір өзгеріссіз тілге қабылдануы 

әбден тұрақты процеске, В.В. Радловтың тілімен айтқанда «солай 

болуы керек сияқты» заңдылыққа айналған. 

Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ тіліне енген сөздердің басты 

ерекшелігі олардың негізінен ауызекі сөйлеу тілі арқылы енуі 

болды. Ол, әрине, сөздің айтылуында өзіндік із қалдырмай 

қоймады. Көптеген кірме сөздер тілдің ішкі фонетикалық 

заңдылығына сай әртүрлі өзгерістерді басынан кешірді. 

Бұл жайында орыс ғалымы Л.А. Булаховский былай дейді: 

«Для многих устных заимствований прошедших зачастую 

длинный путь от языка к языку и входившие в них в разное время, 
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показательна неустойчивость их внешнего звукового обличия» 

/38,118/. Мысалы, суд сөзі қазақ, қырғыз тілінде сот, стол сөзі 

үстөл, кровать сөзі кереует, керебет, конфета сөзі кәмпит, 

ситец сөзі шыт, тьюрма сөзі түрме, гаупвахта сөзі абақты 

(В.В. Радлов бойынша), печь сөзі пеш, меш, ярмарка сөзі 

жәрмеңке т.б. Бұның себебін А.Н. Баскаков былай деп түсіндіреді: 

«Многие тюркоязычные народы СССР в те времена были почти 

поголовно неграмотными, русские слова они воспринимали на 

слух приблизительно»/39,17/. 

Орыс тілінен ертеректе енген сөздердің түркі тілдерінің негізгі 

заңдылығына бейімделуі жалпы түркі тілдеріне тән құбылыс екені 

сөзсіз. Оған мысал ретінде қазіргі қазақ және башқұрт тілдеріне 

енген орыс тілінің сөздерін орыс тіліндегі дыбысталуымен 

салыстыру арқылы көз жеткізуге болады. 

 

орыс тіліндегі 

дыбысталуы 

қазақ тіліндегі 

дыбысталуы 

башқұрт тіліндегі 

дыбысталуы 

уьезд ояз өйәз 

урядник үрәтнік үрәтник 

комиссия кәмісійә көмисиә 

ячмень ешмен йәшмин 

керосин кәрәсін кәрәсин 

чугун шөгөн сөгөн 

самовар самауыр самауыр 

кровать кереует карауат 

конфета кәмпит кәмфит 

чай шәй сәй 

галоша гәлөш галуш 

доктор доғдыр духтыр 

газета гәзет гәзит 

генерал жандарал янарал 

офицер әпійсер әфисер 

льгота үлгөт өлгөт 

приказчик пірійкәшшік прикәшшик 

 

Жалпы қазіргі қазақ тілінде қолданылып жүрген араб-парсы 

тілінен енген сөздер мен орыс тілі арқылы енген сөздер тілдің 

үлкен бір бөлегін құрап жүр. 

Сол дәуірдің өзінде-ақ кірме сөздердің дыбыстық жақтан 
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құбылуы туралы түсінік бергенде орыс ғалымдары өкінішке орай 

тек халық сауатсыздығы деп түсіндірумен ғана шектеп айтылған 

пікірлер де жоқ емес. М.П. Мелиоранский былай дейді: 

«Что косается до арабских и персидских слов, то они пишутся 

учеными киргизами так же как в арабском и персидском языках, 

мнение ученые нередко пишут их совершенно неправильно, 

сообразуясь с народным произношениям» /19,11/. Бірақ біздің 

көзіміз жетіп отырғаны сөздің фонетикалық құбылуы Н. Баскаков 

айтқандай сауатсыздықтың салдары емес, тілдегі сол дәуірде 

өктемдік көрсетіп тұрған үндестік заңының нәтижесі екен. 

Үндестік заңның күштілігі ғана басып алу әрекетіндегі сөзді өзіне 

толық бағындыра алады. Бұл заңның күштілігі туралы айтқанда 

«ертеректе енген араб-парсы сөздерін айтпағанда, орыс тілінен 

енген сөздердің де аралас буын қалпынан ажырап, бірыңғай (жуан 

не жіңішке) буынды болып қалыптасты: бәтеңке (ботинка), бөрене 

(бревно), кәмпит (конфет), көшір (кучер), нөмір (номер), резеңке 

(резинка). сәтен (сатин)» /38,116/ сөздерінің түрленуін еске алса 

жеткілікті. Яғни бұл сөздердің барлығы дерлік қазіргі қазақ тілінің 

даму динамикасында толығымен оның грамматикалық 

заңдылықтарына бағынған тұлғалар болып табылады. Алайда қалай 

дегенмен кірме сөздердің өзгеру ара салмағын басқа түркі 

тілдерімен салыстыру барысында назар аударатын жай басқа 

тілдерден гөрі қазіргі қазақтың тілінде артикуляцияға бейімделген 

сөздердің сан жағынан аз екендігін байқауға болады. Мысалы, 

қазақ тілінде: «станция, карниз, шляпа, портрет, конверт, офицер, 

полковник, бригадир, взвод, түрінде келсе, башқұрт тілінде станса, 

кәрнис, эшләпә, батрит, кәнвирт, әфисәр, палкауник, балғадир, 

ызвуд» /40,37/. 

Араб және парсы тілдерінен түркі тіліне сөздердің ену процесі 

«сонау ҮІІІ-ІХ ғасырлар шамасынан басталады. ҮІІІ ғасыр 

шамасында арабтар Орта Азия, қазіргі Қазақстан жерін басып 

алып, біраз өмір сүрген, жаулап алған жеріне өзінің дінін, 

мәдениетін зорлап енгізген» /43,54/. 
Міне, сол кезеңнен бастап екі (араб және түркі) халықтарының 

арасында қарым-қатынастың тұрақталуы нәтижесінде, кейіннен 
араб жазуы негізінде қалыптасқан түркі жазба әдебиетінің 
салдарынан түркі тілі араб-парсы тілінен көптеген сөздерді 
қабылдай алды. Бұл сөздер түркі тілінің үндестік заңына бағынып 
кейбіреулері тіпті төл сөздерден ажыратуға келмейтін тұлғаларға 
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айналып кетті, мысалы, айна, адам, бүкіл, дәм, жесір, кебеже т.б. 

Бүгінгі таңда жалпы қазақ тілінде қолданылып жүрген араб-парсы 
сөздерін тілге ену барысында фонетикалық жағынан түрлену, не 
болмаса түрленбеу ерекшелігіне және үндестік заңына 
қатыстылығы тұрғысына қарап келесі топтарға жіктеуге болады: 

1. Аралас буынды қалпын сақтап, тіл үндестігі заңына 
бағынбайтын сөздер. Олар ақылгөй, ақырет, құрмет, балгер, 
бейбақ, делдал, изафет, кафе т.б. 

2. Алғашқы дауыссыз дыбысы түсіп қалып түркі консонант 
жүйесіне бағынған сөздер. Әдетте бұл топтағы сөздерге сөз 
басында араб, парсы тілінің һ, х, в дыбыстарына басталатын 
сөздерін жатқызамыз. Бұл сөздер түркі тілдеріне ену барысында 
қазақ тілінде һ, в және х дыбыстарының қолданылмауы салдарынан 
түсіп қалған. Мысалы, арам (һарам), айбат (һейбәт), ақиқат 
(һәқиқат), алқым (хулкум), әдіс (һәдіс), әл (һәл), оқиға (вақиа). 

3. Соңы қос дауыссызға біткен сөздердің қазақ тіліне ену 
барысында екі дауыстының кейінгісінің түсіп қалуы арқылы 
айтылуы тұрақталған сөздер. Мысалы, ақ (әққ), әз (ызз), дос (дост), 
қас (қаст). Бірақ сонымен қатар кей жағдайда бұл тұлғаның 
сақталғандығы да байқалады. Мысалы, қазіргі қазақ әдеби тілінде 
дос деген сөздің тәуелденген екі досым және достым тұлғасының 
кездесуі бұған дәлел бола алады. Бұндай сөздердің қалыптасуы 
жайлы П.М. Мелиоранский: «Если слово оканчивается на две 
согласные то киргизы или отбрасывают последнюю согласную, или 
вставляют между конечными согласными гласную. Например, 
дост-дос, раст-рас» /19,70/ ― деп өз дәуірінде байқап қазақ тілінің 
ерекшелігін танытқан еді. 

4. Қос дауыссыз дыбысқа біткен сөздерде екі дауыссыз 
дыбыстың арасына қысаң дауыстылардың килігуі арқылы жазба 
тілде тұрақталған тұлғалар. Мысалы, әділ (әдл), ақыл (ақл), араз 
(әрз), бақыт (бәхт), бәйіт (бәйт). 

5. Сөз ішінде кірме ф, һ дыбыстарының түсіп қалуы арқылы 
тұрақталған сөздер. Мысалы, ара (әфре), сабаз (шаһбаз). 

6. Сөз ортасында қос дауыссыздың арасына дауыстының 
қыстырылуы арқылы түрленіп барып тұрақталған сөздер. Мысалы, 
атырап (арраф), әбігер (әбгәр), жәдігер (йадгер), мәкүрк (мәкруһ). 

7. Метатезалық алмасу арқылы қалыптасқан сөз. Мысалы, ауқат 

(әқуат). 

8. Сөз басында басы артық дыбыстың түсіп қалуы арқылы 

тұрақтанған сөздер. Мысалы, жамал (джамал), жан (джан), жебе 
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(джебе), зәбір (джәбр). Бұл негізінен ж дыбысына басталатын 

сөздермен ғана байланысты. 

9. Сөз ішінде ф, һ, в, дыбыстары қазақтың төл 

дауыссыздарымен алмастырылып икемделген сөздер. Олар: уақыт 

(вәқт), Фазыл (Пазыл), уәзір (вәзир), Уәли (Вәли), топан (туфан), 

періште (фереште), пәтір-бәтір (фәтир), ақбар (ахбар), ақуал 

(аһуал) т. б. 

10. Ш-с алмасуы нәтижесінде тұрақталған сөздер. Мысалы, 

самал (шамал), сайтан (шайтан). 

Бұдан басқа қазақ тіліне енген кірме сөздер ішінде бөле-жара 

айтуға боларлық тобы бірыңғай жіңішке буынды сөздердің жуан 

буынды сөз ретінде құбылып тілде тұрақтанған сөздер болып 

табылады. Мысалы: ақаба (әқәбә), айбат (һейбәт), айып (әйбі), 

амал (һәмәл). Бұл қазақ тілінде қ дыбысының жіңішке дауысты 

дыбыстармен тұра алмауы және х дыбысының сөз ішінде тек жуан 

дауысты дыбыстың алдында ғана қолданылу қасиеттерімен тығыз 

байланысты деп қорытынды жасауға болады. 

Араб-парсы тілдерінен енген сөздердің арасында бірнеше 

сыңарлы сөздер де бүгінгі қазақ тілінде ұшырасатыны белгілі. 

Ол негізінен сөздердің қазақ тіліне дін, сауда-саттық тағы басқа 

жолдармен ауызша, не болмаса жазбаша енгеніне байланысты 

болса керек. Бұл жайында орыс ғалымы П.М. Мелиоранский былай 

дейді: «Иногда одно и то же иностранное слово является в устах 

народа в двух видах, например. «maђat» и «тäет», «käпір» и 

«kапыр». Это обясняется тем, что в некоторых случаях эти слова 

были займствованы со слов мулл или купцов, в других — 

непосредственно из книги» /19,70/. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздерге 

тән варианттылық құбылыстың көрініс тебуі туралы белгілі 

фонетист ғалым Ә. Жүнісбеков былай дейді: «В казахском языке 

существует ряд слов, которые имеют сингармоническое дублетное 

произношение, например: қазыр /qazyr/, кәзір [käzir] (сейчас), асыл 

[asyl] - әсел [äsil] (племенной) и др... Если учесть что дублетное 

произношение в основном является арабо-персидский 

займствованием и одно из них, как правило имеет диалектных 

характер, то данное обяснения лишний раз доказывает важность 

констутивной функций сингармонизма. Ибо иноязычное слово 

может войти в лексический состав казахского языка только в 

случая приобретения им фонетического облика соответственно 

одному из сингармонических тембров. Дублетное произношения 
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теоретический может доходит до четырех вариантов» /27,70/. 

Әдетте ауызша сөйлеу тілі арқылы енген нұсқалары түркі тілі 

табиғатына сай толық үндесіп келсе, жазба тіл арқылы, діни 

кітаптар арқылы енген нұсқалары араб-парсылық машықты сақтап 

қалған нұсқалары болып табылады. Мысалы, 

абжылан - әбжылан. 

айуан - хайуан - хейуан. 

ақырет - ақирет. 

абырой - абиыр - абұйыр. 

айдаһар — аждаһар. 

амбар - қамбар. 

апиын- әпійін - опиум. 

әпырым-ай - япырмау - япыр-ау - япыр-ай - апырым-ау - 

апырмай -- апыр-ай - апыр-ау — әйпірм -әй - әупірім-әй . 

ахуал - ақуал. 

әкбар - ақбар. 

әруақ - аруақ 

бәрекелде - берекелді. 

патуа - бәтуа - бәтуә - пәтуә. 

ғалам - әлем. 

ғаламат -әлемет. 

мағлұмат - мәлімет. 

қазір - қазыр - кәзір. 

рәсуа - расуа - рәсуә. 

уақиға - оқиға т.б. 

Бір ғана  Ж. Аймауытовтың «Ақбілек» романында «Япыр — ау!» 

сөзі бес нұсқада кездеседі: 

1. - Апырым-ай! Енді не деп жазам?! /46,267/. 

2.- 0йпырым-ап! Бұл немене екен?! /46,266 б/. 

3.- Япыр-ау! Жаңылмасам... Таныдым ғой. /46,301 б/. 

4. - Япырм-ай! Шын ба ? /46,211 б/. 

5.- Япырым - ай! /46,207 б/. 

Кейбір бұл нұсқалар қазақ тілінде тіпті мағына жағынан да 

ажыратыла бастаған. Мысалы, уақиға және оқиға сөздері. 

Бұл, әрине, сөзді ұғынып, түсінуде де өз қиындығын келтірері 

айғақ. Сол себепті де, біздің ойымызша, қазақ тілінде сөздердің 

варианттылығы мәселесін тыңғылықты зерттеген ғалым 

С. Бизақовтың сөздер вариантылығының болуының бір себебін 

қысаң дауыстылардың редукциялануымен ұштастыра отырып 
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«тілдің жарасымды ырғағына қиянат жасамас үшін фонетикалық 

принципті ұстанып, табиғи дұрыс дыбысталу қалпын сақтап, 

естілуінше жазсақ, ондай вариант түзелмес еді» /47,5/ 

Тілге енген сөздер көптеп саналғанмен XIX көптеген 

ғалымдарының пікіріне сүйенсек түркі тілдерінің ішінде қазақ тілі 

көпшілік жағдайда басқаларына қарағанда түркілік негізді сақтап 

қалған тілдерге жатады. Ол жайында В.В. Радлов өзінің 

«Үлгілерінде» қазақ халқы арасында мұсылман дінінің бұрыннан 

таралғандығын айта келе былай дейді: «Ислам дініне сырттай 

илану салдарынан қырғыз тілі исламның іріткіш ықпалынан 

сақталып, өзінің бастапқы таза түріктік сипатында қалды. Тіпті 

оған кірген бөтен элементтер Мұхамбет дініне енген басқа түркі 

елдеріндегідей өз дербестігін сақтай алмай, қырғыз тілінің дыбыс 

заңдылығына бағынып, сол халықтың өз сөзіне айналып 

кеткен» /48,9/. 

Қазақ тілі фонетикасын зерттеуде В.В. Радловтың сол дәуірдегі 

қазақ тіліне енген сөздердің фонетикалық игерілу ерекшеліктерін 

талдап түсіндірудің маңызы зор. Жоғарыда келтірілген мысалдар 

арқылы XIX ғасырда тек қазақ тілі емес, жалпы түркі тілдерінің 

ішкі дыбыстық заңдылықтарының, вокализмдік және консонанттық 

құрылым жүйесінің қаншалықты мәнділігі мен үндестік заңының 

кірме сөздерге деген ықпалының күштілігін аңғарып қорытынды 

жасауға болады. Соның аясында қазіргі қазақ тілінде орыс тілінен 

немесе орыс тілі арқылы енген сөздерді сыртқы фонетикалық 

тұлғасын өзгертпей дәстүрлі принципке сүйеніп, қабылдау әбден 

қанға сіңген әдетке айналуы да сұлу да, «асау толқындай тулаған» 

әуезді қазақтың байырғы тілінен алшақтап, бүгінгі бет айнасы 

қалыбына енгені өкінішті-ақ. 

В.В. Радлов ұсынған кірме сөздерге қатысты материалдарды 

қазіргі қазақ тілі материалдарымен салыстырған жағдайда соңғы 

ғасырда орыс тілінің қазақ тіліне деген ықпалының басым 

түскендігін аңғару қиынға түспейді. Әдеби тілге енген орыс тілі 

сөздерін айтпаған күннің өзінде-ақ, күнделікті варваризм 

деңгейінде қолданылатын сөздер де жастардың аузында ешбір 

өзгеріссіз, орыс тілінде айту машығын сақтап қолданылуда 

Мысалы, В.В. Радловтың «Опыт словаря тюркских наречий» 

еңбегіне сүйенсек, сол дәуірдегі қазақтың қолданған орыс сөздері: 

лавка, штоф, изба, спасибо, штаны, огород, столб, сол сияқты 

қазір орта жастан асқан адамдар тілінде кездесетін фуфайка, тяпка, 
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ведро, ботинки, пряник т.б. сөздердің ылаука (ләпке), ыстоп, ізбе, 

ыспасыйба, ыштан, әгөрөт, ыстолба, күпәйке, тәпкі, бедре, прәнік 

түрінде айтылуы да, келмеске кетіп бара жатқаны белгілі. 

Ал кезінде бұл сөздердің дыбыстық жағынан түрленіп, тек қазақ 

тілінде ғана емес, жалпы түркі тілдерінде де байқалғанына 

төмендегідей сөздер факті бола алады: 

Бараба диалектісінде: ођарат = орыстың «огород» сөзі.  

Қазақ, Қара-қырғыз тілдерінде: орус, Қазан диалектісінде: урыс, 

Осман түріктері тілінде: урус = орыстың «русский» сөзі. 

Қазақ-қырғыз тілінде: ÿстöл, Бараба, Тара-татар 

диалектілерінде: ÿстöl, Төлеуіт, Алтай тілдерінде: остол = 

орыстың «стол» сөзі. 

Қазақ-қырғыз тілінде: ыстолба, Шор диалектісінде: остолба = 

орыстың «столб» сөзі. 

Қазақ-қырғыз тілінде: ізбә, Қуарық диалектісінде: ыспа, Осман 

түріктері тілінде: ізба, Алтай-төлеут тілдерінде: ызба = орыстың 

«изба» сөзі т.б. 

Ғалым өмір сүрген дәуірде орыс тілінен енген сөздерден гөрі, 

араб-парсы тілдерінен енген сөздер көптеп байқалатыны белгілі. 

В. Радловтың суреттеуінше кірме сөздер «іштей тіл жүйесін 

шірітуші» элемент ретінде әрекет ететін халық тіліне қауіпті жай 

болып табылғанмен де, жалпы түркілік дыбыстардың үндесу 

заңдылығының күштілігінен сыртқы дыбыстық өзгеріске ұшырап, 

өздері енген тілдің заңдылықтарына бағынуға мәжбүр болады. 

Және де, сингармонизм заңдылығының мықтылығы арқасында ғана 

сол кірме сөздердің түркі тілін жаулап алу процесі кезінде де 

қазақтың тілі «ислам діні әсер етпей қалыптасқан тілдер» 

қатарында көріне алғаны белгілі. В.В. Радлов түркі тілдеріне енген 

кірме сөздерді келесі топтарға бөліп қарастырған: 

1) моңғол тілінен енген сөздер, 

2) орыс тілінен енген сөздер, 

3) араб-парсы тілдерінен енген сөздер деп, әр топтағы енген 

сөздерге байланысты мына мәселені аңғарады, Моңғол тілінен 

енген сөздер көбінесе фонетикалық жақтан өзгермей сол қалпында 

қолданылады. Бұл пікірмен, біздіңше, әбден келісуге болады, 

өйткені арғы тегі бір түркі-моңғол бірлестігінен, сонау Алтай 

дәуірінде бөлінген екі тілдің фонетикалық жүйесі ұқсас болуы 

себепті сөз ену барысында өзгерісті қажет етпесе керек. Өзгеріс тек 

дауыстылар қолданысында болуы мүмкін. Оны біз В. Радлов 
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еңбегінің 64 тарауында ұсынылған талдаулардан байқауымызға 

болады. Ал орыс сөзін бейімдеуде ғалым пікірінше, сөз ішінде 

буынның алғашқысы, не кейінгісі басым буын қызметін атқарумен 

тығыз байланысты болса керек. Яғни, егер алғашқы буын өзінен 

кейінгі буынға әсер етсе, немесе керісінше, соңғы буын алдында 

тұрған буынға әсер етсе, өзіне палатальдық жақтан бейімдеуші 

компонент функциясын атқарып отырғандығы. Сөз өзгеруде 

екпінді буын дыбысы барлық басқа дыбыстардың палаталитетін, ал 

басқа дыбыстар лабиалитетін айқындайтынын да, кейде керісінше 

болып келетіндігінде ескертіп кеткен ғалымның пікірімен толық 

келісе отырып мысалдар арқылы ол тұжырымның дәлдігін көрсетіп 

өтсек.  

1) Екпін түскен дыбыс сөздің палатальдығын (жуан не 

жіңішкелігін), ал екпінсіз буын лабиалдығын (еріндік пен езулік 

болып айтылуын) айқындайтын кірме сөздер. Мысалы: волость - 

болыс (болұс), дуга - доға, майор - майыр, генерал - жандарал, 

картечь - кәртеш, кошелек - көшөлөк, изба - ыйызба, купец – кәпәс, 

көпес, няня - нәне, огурец (диалектіде: үгүршүк, әгүршік), губерния - 

[гүбірнө], газета - газет (гәзет), обьекті - [әбійекті]. 

2) Екпін түскен буын сөздің лабиалдығын, ал екпінсіз буын 

палатальдығын айқындап барып түрленген сөздер. Мысалы, мода - 

моды [модү], восъмушка (осьмушка) - әшмүшке, номер - нөмір 

[нөмүр], носки — [нәскій], область - облыс [облұс]. т.б. 

Қорыта айтқанда түркі тілдері, оның ішінде қазақ тілі басқа 

тілден енген сөздерді өз ыңғайына қарай фонетикалық 

заңдылықтың икеміне келтіріп, халықтың артикуляциялық 

мүмкіндігіе бейімдей алатын үйлесімді де үйлестіруші де тіл болып 

табылады. 

Байқап отырғанымыздай В. Радлов заманында түркі тілдеріне 

енген сөздердің барлығы да тілдің ішкі заңдарына бағынышты, 

үйлесімді болып келіп, айтылуы анағұрлым жеңіл болған. 

Ал бүгінгі күні, ғалым көрсеткен түрлену принциптерінің көбі 

ұмыт болып, жасанды түрде «ата заңның» мардымсыз хал-ахуалын 

туғызып отырмыз. 

Қорыта айтқанда қазіргі қазақ тілінде де қолданылатын кірме 

сөздердің басым бөлегі тілдің ішкі заңдылықтарына бағынышты 

болып келеді. Ол, әсіресе, ауызекі сөйлеу тілде айқын көрінетіні 

белгілі. Жазба тілде ішкі заңдылықтарға бағынбай еш өзгеріске 

ұшырамай жазылып, айтылып жүрген сөздер де баршылық. Ол 
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жайында «А. Байтұрсынұлы, Х. Досмұхамедұлы, Н. Төреқұлұлы, 

Қошке Кемеңгерұлы сияқты ардақты ағаларымыз сонау  20-сыншы 

(ХХ ғасырдың – автор) жылдардың өзінде-ақ білген де, көрген де 

екен» /56,112/. Бұл құбылыстың қазақ халқы үшін жат екендігін 

айтқан кейінгі ғалымдар да тілдің аса құдіретті заңының іштей 

құлдырауына соғуы мүмкін деген қауіпті білдіреді. Осы орайда 

«Ахмет Байтұрсынұлы алғашқылардың бірі болып: «Жат тілден 

енген сөздерді тіліміздің ішкі заңдылығына бағындырмай алудың 

түбі күндердің күнінде қазақ тілінің қураған бұтақтай сынып 

түсуіне әкеліп соғады» /57,38/ - деп, тілдің болашағы байланысты 

өзінің алаңдаушылығын білдірген еді. Осы орайда біз тіл маманы 

Б. Қалиевтың «Шет тілдерінен енген сөздерді қазақ қалай айтса, 

қалай дыбыстаса оларды солай жазған мақұл. Яғни шет тілі 

сөздерін қазақ дыбыстарының тіркесім заңдылығына, үндесім 

заңдылығына бағындырып, өзіміздің төл дыбыстарымызбен жазған 

жөн» /56,62/ - деген пікірін қолдаймыз. Қазақ орфографиясы 

морфологиялық принципке негізделген деген пікір қатып қалған 

қағида болмауы тиіс. Егер кірме сөздерді жазуда біздер дәстүрлі 

принципті пайдаланып жүрсек, оған қосымша ХІХ ғасырда, 1929-

1940 жылдар аралығында қолданылған фонетикалық принципті де 

тым болмағанда кірме сөздерге қатысты қолдану мәселесін еше 

аламыз деп ойлаймын. Бұндай әрекет ету тіл тазалығын, бөтен 

сөзбен ластанбауынан сақтайтынына сенімдіміз. 
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