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БАЙЫРКЫ ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ФОНЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР  

ЕСКІ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ФОНЕТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

COMMON PHONETIC FEATURES IN ANCIENT TURKIC LANGUAGES 

 

Аннотация:  Бұл мақалада көне түркі тілдеріне ортақ сөздердің фонетикалық 

ерекшеліктері қарастырылады. Фонетикалық зерттеуіміздің нысаны – сөздіктің дыбыстар 

жүйесі. Ол үшін біз алдымен оппозициялық әдісті қолданамыз. Бұл әдіс бір-бірімен 

мағыналық айырмашылығы бірен-саран дыбыс өзгешелігіне негізделген сөздерді анықтау 

үшін қажет. Туыс тілдердің ішінде өзара жақын тілдерге тән ортақ белгілер өте көне 

дәуірлерде пайда болған көрініс екеніне дау тумауға тиіс. Осыдан келіп екі мақсат айқындала 

түседі: бірі – фонологиялық зерттеу арқылы жеке дыбыстардың (фонеманың) даму 

эволюциясын, әуелгі қалпынан өзгеріске ұшырауын айқындау да, екіншісі – ол арқылы 

фонологиялық жүйеде болған жекелік не ортақ өзгерістерді белгілеуге ұласады. Фонетикалық 

зерттеуіміздің нысаны – сөздіктің дыбыстар жүйесі. Ол үшін біз алдымен оппозициялық әдісті 

қолданамыз. Бұл әдіс бір-бірімен мағыналық айырмашылығы бірен-саран дыбыс өзгешелігіне 

негізделген сөздерді анықтау үшін қажет. 

Аннотация:  В данной статье рассматриваются фонетические особенности слов, общих 

для древнетюркских языков. Объектом нашего фонетического исследования является система 

звуков словаря. Для этого мы сначала используем оппозиционный метод. Этот метод 

необходим для определения слов, в основе которых лежит различие в значениях друг с другом. 

Среди родственных языков не стоит оспаривать тот факт, что общие черты, присущие близким 
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между собой языкам, являются проявлениями, возникшими в очень древние времена. Отсюда 

вытекают две цели: одна – через фонологическое исследование определить эволюцию 

развития отдельных звуков (фонем), изменение их исходного положения, другая – через нее 

установить индивидуальные или общие изменения, произошедшие в фонологической системе. 

Объектом нашего фонетического исследования является система звуков словаря. Для этого 

мы сначала используем оппозиционный метод. Этот метод необходим для определения слов, 

в основе которых лежит различие в значении друг с другом 

Abstract: This article discusses the phonetic features of words common to the ancient Turkic 

languages. The object of our Phonetic study is the system of sounds of the dictionary. To do this, we 

first use the opposition method. This method is necessary to identify words based on the fact that 

semantic differences with each other are somewhat different in sound. It should not be disputed that 

among related languages, the common features inherent in closely related languages are a 

manifestation that arose in very ancient times. From this, two goals become clear: one is to determine 

the evolution of the development of individual sounds (phonemes) through phonological research, 

and the other is to determine the individual or common changes that occurred in the phonological 

system through it. The object of our Phonetic study is the system of sounds of the dictionary. To do 

this, we first use the opposition method. This method is necessary to identify words based on the fact 

that semantic differences with each other are somewhat different in sound 

Кілт сөздер: түркі, халық, тіл, мағына,тарих, мұра,тайпа, дарын 

Ключевые слова: тюрк, народ, язык, смысл, история, наследие, племя, дарын 

Keywords: turkic, people, language, meaning, history, heritage, tribe, talent 

 

Кіріспе. Түркі халықтарының тілін, әдебиетін зерттеу ерте заманға бармайды, Орта ғасыр 

жазба ескерткіштерінен бастау алады. Деректерге сүйенсек, алғашқы түркі тілін зерттеушілер 

− араб ғылымымен, мәдениетімен ұштасып жатады. Оның тарихи себептері де бар. Біріншіден, 

түркі халықтарының  басым бөлігі (Орта Азия, Түркия) арабтардың қол астында болғандығы. 

Екіншіден, арабтар басып алған жер өте үлкен болғандықтан, қатынасты сақтау мақсатында 

түркі тілдерін меңгере бастаған. Осылайша жергілікті халықтардың тілі мен мәдениетіне 

қатысты құндылықтар араб тілінде жазыла бастады. Қай дәуірден бастап зерттеле бастағанын 

нақты айту қиын. Сонда да бізге жеткен ең көне түркі тілдеріне қатысты пікір айтылған 

жазбалар қараханидтер дәуіріне сай келеді. Ең күрделі және уақыты жағынан көне болып 

келетіні М.Қашғаридің «Диуани лұғат-ит түрк» атты еңбегін сол дәуірге жатқызамыз. Осы 

дәуір тұсына сай келетін, түркі тілдері туралы жазылған екінші мұра – «Мукаддимат әл-Адаб». 

Ең негізгі және көлемді еңбектердің бірі−«Мукаддимат әл-Адаб» құнды дүниеге айналып 

отыр. Орта ғасырдағы тарихи және әлеуметтік жағдайдан сыр шертетін бірден-бір мұра деп 

қараймыз.Туынды тек сөздік қана емес, тілдің грамматикалық құрылымы жайлы да сөз етеді.  

Тақырыптың өзектілігі мен тапсырмалар. Тіл өзінің дамып-жетілу кезеңдерінің әр 

айрықтарында өзіне тән түрлі белгілерін, ізін тілдік көрсеткіштерде үнемі қалдырып отырған. 

Бүгінде анықтауы өте қиынға түсетін осы тарихи белгілер тілдің тарихын тиянақты зерттеу 

үшін ең қымбат, таптырмайтын материалдар қатарына жатады. Сол белгілер арқылы тілдің әу 

бастағы табиғи қалпын, қай заманда, қандай жағдайда, айнала қоршаған қандай елдермен 

алыс-беріс саяси мәдени қарым-қатынаста болғанын біршама анықтай аламыз. Тіл – халық 

тарихының айнасы дейтініміз сондықтан. Ендеше тілдің даму тарихы сол тілді иеленушілердің 

тарихымен тығыз байланысты келеді. Халық тарихымен айналысқан ғалымдардың тілге 

айрықша ден қойып, оны тарихпен шендестіре отырып зерттеуінен шын мәнінде зор 
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кемелдіктің белгісін аңдаймыз. Атағы әйгілі ғалымдар В.В.Радлов пен А.А.Куниковтің: 

“Историческая этнография должна основываться на лингвистических началах” [1]; 

К.А.Иностранцевтің: “В этнографии настоящее время придаяется языку не менее, если даже 

не более важное значение” [2]; В.В.Бартольдтың : ”Некоторый материал для суждения о 

прошлом кочевых народов, как и всяких других, дают лингвистические факты” [3] сияқты 

пайымды пікірлері өзінің ғылыми салмағын әлі жойған жоқ. Бұл келтірілген тарихи-

әдістемелік принциптің ауанын аңдататын сөздер негізінде тарих пен тілдің жұбын жазбай 

зерттеу қажет дегенді діттейді. Бұл тұрғыдан келгенде “Мукаддиматтың” сөздік қоры да өз 

кезеңінің түрлі тарихи белгілерін молынан жинап, мықтап сақтап жатыр. Тіл тарихын 

зерттеуіміздегі негізгі табан тірер дерегімізді осы “Мукаддиматтан” алып, ондағы көрінетін 

ерекше тілдік фактілерді қыпшақ тілі, ол арқылы қазақ тілі тарихын анықтай алатын материал 

ретінде пайдаланып, оларды түбегейлі қарастыру барысында тума тіліміздің өзіндік даму 

эволюциясындағы өзгерістердің қайнар бастауларына үңілуге мүмкіндік аламыз. Сөз жоқ, 

алуан-алуан түркі тілдес халықтар бір-бірімен өзара етене жақын байланыста өмір сүрген. 

Десек те замана озған сайын кей тілдердің ара жігі айырылып, жеке бөлініп, туыстас тілден 

ірге ажыратса (мәселен, саха, чуваш, шор, хақас, алтай тілдері), ендігі бір тілдер тобы бұған 

керісінше, өзара тоғысып, жақындаса түсті. Бірақ қаншалықты ірге ажыратса да туыстас 

тілдердің көне сілемдері тілдік көрсеткіштерде ізін қалдырды. “Мукаддиматтағы” сөздердің 

түп-төркіндеріне үңілгенде, оның кей тарихи тілдік белгілерін есте жоқ ескі заманда ара жігі 

бөлінген сол туыстас тілдерден іздейтініміз де осының дәлелі. Тіл тарихынан бізге қыпшақ 

тілін зерттеу мәселесі ХІ ғасыр ғалымы Махмуд Қашқаридан басталып, ХУІІ ғасырдың бас 

кезіне барып тірелетіні белгілі. Қыпшақ тілін зерттеудің көш басында тұрған Махмуд Қашқари 

бұл тілдің әр түрлі диалектілері бар екендігін, сөз алдында “й” дыбысымен қоса “ж” дыбысы 

да қатар кездесетінін, мұндай ерекшеліктер дыбыстық жүйеде ғана емес, онымен бірге жеке 

сөздер, морфологиялық форманттарда да ұшырайтынын ескерткен еді. Ескі қыпшақ жазба 

ескерткіштері өз ішінде көне түркілік белгілермен қатар өз тұсындағы оғыз, қарлұқ сияқты 

туыстас тілдер белгілерін де әрі тек қыпшақ тілдеріне ғана тән тілдік элементтерді қамтитыны 

аян. Дәлірек айтқанда, кез келген түркі жазба ескерткіші үш негізден: түркі тілдерінің 

жалпықолданысындағы сөздерден; екіншіден, есккерткіштің өзіне ең жақын тұрған туыстас 

тілдер тобындағы белгілерден; үшіншіден, сол ескерткіштің өзінде ғана кездесетін, басқа 

жазба нұсқаларында ұшырамайтын “эндомалық формалардан” тұрады. Соңғысы, әдетте, 

ескерткіштерде мейлінше аз келеді.  

“Мукаддиматтағы” түркі материалдарының негізгі бөлігі, араб-парсы, моңғол тілдерінен 

енген кірме сөздерді қоспағанда, түркі тілдерінің туыстастығын білдіретін ортақ сөздерден 

құралады. Кез келген ескі түркі жазба жәдігерліктерінің де негізгі үлкен қабатын құрайтын 

осы түркі лексемалары құрайды. “Тілдің лексикалық қоры көптеген дәуірлердің нәтижесі 

екені белгілі. Көне дәуірде ортақ түркі тілі өз дамуының барысында бірнеше тілдерге 

сараланып, соның өзінде де бұрынғы түбір сөздер бөлінген әрбір жеке тілдің негізін құрды. 

Басқаша айтқанда, әр тіл өзінің бұрынғы ортақтастығын сақтап қалды. Бөлінген тілдер өз 

еншісіне тиген ортақ сөздерді негіз етті” [3,5]. ХІІ ғасырдағы жергілікті халықтың сөйлеу 

тіліне негізделген “Мукаддимат” лексикасының түркі қабаты жалпықолданыстағы 

лексемаларды түзеді. Алайда, жалпықолданыста болған түркі сөздері мен түркі тіліне ортақ 

сөздердің ара жігін айыра білу керек. Мәселен, сөздіктегі араб-парсы, моңғол тілдерінен  енген 

кірме элементтерді қоспай алып тастағанда, онда тек түркі лексикасы қалады, міне, осы, түркі 

тілдеріне тән ортақ лексиканы құрайды. Ал жалпықолданыстағы лексикаға түркі тілдерінің әр 
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диалектілерінде түрлі вариантта қолданылатын, бірақ семантикалық мағынасы бір сөздер 

жатады. Мысалы, “ай”, “күн”, “үлгәр”, “иетиген”, темірқазуқ” т.б. Осылайша, 

жалпықолданыстағы лексика адамның іс-әрекетін, қоршаған ортасын түгел қамтиды. 

Сөздіктің сөздік құрамын сүзіп шыққанда, бұлар “Мукаддиматтың” үштен бір бөлігін құрайды 

екен. Зерттеу мақсатымыздың бірі – бұл жазба ескерткіштің бойында сол тұстағы жазылған 

кез келген жазба нұсқалармен салыстырғанда қыпшақ тілінің өзіне тән ерекшелігі 

қаншалықты сақталғандығын анықтауға келіп саяды. Ал оның туыстас тілдерден қаншалықты 

жақын-алысын, тілдік белгілердің эволюциялық дамуын анықтау үшін оны өзінен бұрынғы өз 

тұсында не өзінен кейін хатқа түсіп, дүниеге келген басқа жазба нұсқалармен салыстыра 

қарастыру қажет.  

Бұндай дыбыстық, мағыналық үйлесім тауып жатқан сөздер қос сөздікте жыртылып 

айрылады.  Енді “Мукаддиматты” ХІІІ-ХІУ ғасырлар аралығында готикалық және көне 

шрифтымен жазылған, әйгілі ортағасырлық ақын Ф.Петрарка Венецияның Әулие Марк 

кітапханасына тапсырған, қыпшақ тілінде хатқа түскендігі ғылыми тұрғыда дәлелденіп, ол 

жөнінде ешқандай күмән туғызбайтын “Кодекс Куманикуспен” (“Куманша (қыпшақша) 

сөдік”) де салыстырып көрелік. Бірінші бағанада “Кодекстен” сөздер алынып, беті көрсетіледі, 

одан әрі “Мукаддиматтағы” балама сөздер келтіріліп, беті көрсетіледі. Белгілі бір еңбекті 

фонетикалық тұрғыда қарастырудың басты мақсаты – тілдің фонологиялық жүйесін 

айқындауға келіп саяды. Бір тілді жеке дара алып қарау ақиқатқа жетер жол емес, ол үшін туыс 

тілдерге тән ортақ белгілерді туыстас тілдермен салыстыру арқылы айқындап алуымыз қажет.  

Туыс тілдердің ішінде өзара жақын тілдерге тән ортақ белгілер өте көне дәуірлерде 

пайда болған көрініс екеніне дау тумауға тиіс. Осыдан келіп екі мақсат айқындала түседі: бірі 

– фонологиялық зерттеу арқылы жеке дыбыстардың (фонеманың) даму эволюциясын, әуелгі 

қалпынан өзгеріске ұшырауын айқындау да, екіншісі – ол арқылы фонологиялық жүйеде 

болған жекелік не ортақ өзгерістерді белгілеуге ұласады. Фонетикалық зерттеуіміздің нысаны 

– сөздіктің дыбыстар жүйесі. Ол үшін біз алдымен оппозициялық әдісті қолданамыз. Бұл әдіс 

бір-бірімен мағыналық айырмашылығы бірен-саран дыбыс өзгешелігіне негізделген сөздерді 

анықтау үшін қажет . Ондай сөздер: ағыз – ауыз – (100а); ағынады – аунады – (224а); ағыр – 

ауыр – (227а); ағыршық – ұршық – (402а); ауртамақ – ұрттамақ – (108а); болжал – болжау – 

(120б); бошады – босады – (327а); бөгрі – бүкір – (123б); бөзчі – бөзші – (124а); тағық – тауық 

– (123б); таңлағаны – таңдағаны – (160а); тағ – тау – (124а), т.б.;    Сөз құрамындағы бір дыбыс 

басқа дыбыспен ауыстырылып, сөз мағынасына әсер ететін коммутациялық әдіске салып 

көрсек, анлаут (сөз ортасында) : азар – азар да безер – (14 б.), т.б. Фонетикалық дублет сөздер. 

аяқ – ыдыс аяқ – 108 б., қарқа – қарға – 97 а., қарыз – борчіш – борыш – 278 б., бош – бос – 327 

а., бөк – бөктер – 4 а., ев – ідін – үй, т.б.   «Ғ» дыбысына аяқталатын сөздердегі аулаут 

позициясындағы (сөз аяғындағы) қазақ тілінде элизия құбылысына (түсіп қалу) ұшырайтыны 

да: ачығ (ашу), тарығ (тары), сарығ (сары), ұлығ (ұлы), азық тіш (азу тіс) ай йүзлік (ай жүзді) 

не болмаса анлауттағы (сөз ортасындағы) «ғ» дыбысының «у» дыбысына айналатыны да: 

«сағыт (сауыт), бағыр (бауыр), сағлық (саулық), түгін, төгін (түйін), ачығлаған > ачығланған – 

ашуланған,  сақмақ – саумақ – (38 а.), қазіргі «м» дыбысынан басталатын сөздер ескінің 

белгісіндей «б» дыбысымен айтылатыны да: бойын (мойын), бықын (мықын), бурут (мұрт), 

көм көк – көп-көк – (219 а.) сөздіктен айқын байқалады. Сондай-ақ көне тілге тән, кейінгі кезде 

тілдік қолданыстан мүлдем шығып қалған архаизмдер де жеткілікті: көкүс (кеуде), егин (иық), 

елік (қол), үй (сиыр). Осындай архаистік тұлғалардың сол уақыттарда жарыса қолданылған 

басқа варианттары да қатар ұшырасып отыратыны көрінеді: елік (қол), бітік (хат) т.б. 
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Салыстырмалы фонетика ғылымы дыбыстық жүйені зерттеуде туыс тілдер дыбыстары 

ұқсастығы мен өзгешелігін анықтау мақсатын көздейді.  

Салыстыру әдісін қолдану тілдің қай тілден тамыр тартып жатқанын генетикалық 

туыстығын мойындаудан келіп туындайды. Белгілі бір тілдер тобының бір ғана негізден 

немесе бір біріне жақын негізден тарағандығын мойындаудан барып оларды өз ара салыстыра 

зерттеудің объективтілігі келіп шығады.  

Фонетика сияқты лингвистикалық ғылымның ірі саласының негізгі нысаны тілдің 

дыбыстық жүйесі. “Мукаддимат” сынды сөздіктің дыбыстық жүйесін қарастырудың мақсаты 

– орта ғасырлардағы түркі тілі мен қазіргі қазақ тілінің  арасындағы ортақтық пен 

айырмашылықты, ол арқылы жәдігерліктің біздің де рухани мұрамыздың қайнар көздерінің 

бірі екенін аңдап білу. “Түркі тілдерін топтастырған ғалымдардың бірқатары (Ф.Е.Корш, 

В.В.Радлов, Г.И.Рамстедт, В.А.Богородицкий, М.Рясянен т.б.) тілдің өзге белгілерінен гөрі 

оның дыбыстық белгісін ең негізгі классификациялық белгі етіп ұстанады” – дейді белгілі 

ғалымдар С.Омарбеков пен Н.Жүнісов. Яғни дыбыстар жүйесі арқылы туған тілдің төркінін 

анықтау тіл білімінің басты мұраттардың бірі болып табылады . Осы тұрғыдан алғанда, орта 

түркі жазба ескерткішінің фонетикалық жүйесі қазіргі қазақ әдеби тілінің негізгі нормаларына, 

негізінен, сай келеді. Ондай сәйкестік алдымен неден байқалады? Біріншіден, фонетикалық 

тұрғыдан алғанда, қазіргі қазақ тіліндегі дыбыстардың көпшілігі өзіндік ерекшелігімен орта 

түркі жазба ескерткіштерінен мирас болып енген. Нақтылай айтқанда, дауысты дыбыстардың 

жуан-жіңішкелігіне қарай жүйелі топталуынан, соның негізінде үндестік заңының тұрақты 

сақталуынан көрінеді. Қазіргі қазақ тіліндегі қ-ғ, к-г паралель дыбыстардың алғашқы жұбы 

тек жуан, кейінгісі тек жіңішке болып қолданылуы «Мукаддиматтың» қағазға түсу кезеңінен 

бастап тұрақталған десе болғандай. Мұндай сәйкестіктер орхон-енесей тастарында бедерленіп 

қалған көне түркі тілінде де бар. Бұл жайында «Дауыссыз дыбыстардың жуан-жіңішке болып 

бөлінуі барлық дыбыстарға тән емес екендігін, демек, орхон-енисей дәуірінде бұл тілдік 

құбылыстың жойылына қарай бет алған даму процесіндегі бір кезең екенін көрсетеді» - дейді 

[3]. Әйтсе де сөздіктің тілінде қазақ әдеби тіліндегідей түбір мен қосымша арасында дауыссыз 

дыбыстардың үндесіп келуі секілді фонетикалық заңдылық жүйелі түрде кездеспейді. Ал көне 

түркі тілінде бұл заңдылық болмаған деген пікір де орын алулары кездеседі. Мәселен, 

сөздіктегі көкдің, көкнің, түңлік дейтін сөздер қазіргі қазақ тілінде көктің, түндік түрінде 

қолданылады. Қатаңға біткен түбірден кейін қосымша ұяң дыбыстан басталуы көне түркі 

тіліндегідей дыбыс үндестігінің жүйелі түрде сақталмауын көрсетеді. Яғни сөздіктің орта 

ғасыр жазбаларымен салыстырғанда ескілеу деген уәжді айғақтай түседі.   

Зерттеу нәтижелері және ұсыныстар. Расында да, көне түркі тілдес халықтар өзара қоян-

қолтық байланыста өмір сүрген. Уақыт өткен сайын кейбір тілдердің ара-жігі ажырап, жеке 

бөлініп, туыстас тілден алшақтап жатса (мәселен, чуваш, шор, хақас, алтай тілдері), ендігі бір 

тілдер тобы осыған керісінше, өзара тоғысып, жақындаса түсті. Бірақ қаншалықты алшақтаса 

да туыстас тілдердің ұшқындары тілдік көрсеткіштерде ізін қалдырды. “Мукаддиматтағы” 

сөздердің этимологиясын зерттегенде, кейбір тарихи тілдік ерекшеліктерін ерте заманда ара-

жігі ажырағандығын сол туыстас тілдерден іздейтініміз де осының дәлелі болмақ. Сөздіктегі 

түркі материалдарының негізгі бөлігі, араб-парсы, моңғол тілдерінен енген кірме сөздерді 

қоспағанда, түркі тілдерінің туыстастығын білдіретін ортақ сөздерден құралатындығын 

байқадық.“Мукаддимат” тілін ХУ ғасырдың туындысы, қыпшақ тілі негізінде жазылған, 

авторы белгісіз “Китаб аттуһфа-уз закийа фил-луғат-ит түркийа” (“Түркі тілі туралы жазылған 

ерекше сыйлық”) жазба еакерткішімен де салыстырасалғастыра қараған жөн. Өйткені бұл 
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ескерткіштің лексикасын зерттеген ғалым Т.Арыновтың көрсетуі бойынша: “Аттуһфаның” 

лексикалық тұлғасы басқа ешбір тілге дәл қазақ тіліндей өзгеріссіз сақталмаған” [4]. 

Ғалымның бұл шығарманы көне қазақ тілінде жазылған ескерткіш деп қарауға негіз бар деуі 

сондықтан. Қорыта келгенде айтпағымыз – “Мукаддимат” пен қазіргі қазақ тілінің сонау 

алыстан барып қосылса да өзара тарихи байланысын ашып көрсету мақсатында әр кезеңдегі 

жазылып қалынған тілдік материалдарды бір-бірімен нақты салыстырып, оның туыстас 

тілдерден қаншалықты жақын, алысын анықтауға мүмкіндік алдық. Осы салыстырулар 

негізінде байқағанымыз, ескерткіш тілінің сол тұста жазылған ескерткіштермен 

салыстырғанда қыпшақтық ерекшелігі барлығы, көп дені тілдік қорымызда кездесетін сөздер 

екендігі. Сондай-ақ өзінен бұрын жазылған Махмуд Қашқаридің “Диуани луғат ит-түрк”, 

өзінен кейін жазылған “Аттуһфа”, “Кодекс куманикуспен” шендестіре қарап шықтық, ондағы 

сөздер “Мукаддиматпен қабысып жатқанын көрдік. 

Тілдің лексикалық қоры көптеген дәуірлердің нәтижесі екені белгілі. Көне дәуірде 

ортақ түркі тілі өз дамуының барысында бірнеше тілдерге сараланып, соның өзінде де 

бұрынғы түбір сөздер бөлінген әрбір жеке тілдің негізін құрды. Басқаша айтқанда, әр тіл өзінің 

бұрынғы ортақтастығын сақтап қалды. Бөлінген тілдер өз еншісіне тиген ортақ сөздерді негіз 

етті” [5]. ХІІ ғасырдағы жергілікті халықтың сөйлеу тіліне негізделген “Мукаддимат” 

лексикасының түркі қабаты жалпы қолданыстағы лексемаларды түзеді. Алайда, жалпы 

қолданыста болған түркі сөздері мен түркі тіліне ортақ сөздердің ара -жігін айыра білу керек. 

Мәселен, сөздіктегі араб-парсы, моңғол тілдерінен  енген кірме элементтерді қоспай алып 

тастағанда, онда тек түркі лексикасы қалады, міне, осы, түркі тілдеріне тән ортақ лексиканы 

құрайды. Ал жалпы қолданыстағы лексикаға түркі тілдерінің әр диалектілерінде түрлі 

вариантта қолданылатын, бірақ семантикалық мағынасы бір сөздер жатады[6]. Мысалы, “ай”, 

“күн”, “үлгәр”, “иетиген”, темірқазуқ” т.б. Осылайша, жалпы қолданыстағы лексика адамның 

іс-әрекетін, қоршаған ортасын түгел қамтиды. Сөздіктің құрамын сүзіп шыққанда, бұлар 

“Мукаддиматтың” үштен бір бөлігін құрайды екен. Зерттеу мақсатымыздың бірі – бұл жазба 

ескерткіштің бойында сол тұстағы жазылған кез келген жазба нұсқалармен салыстырғанда 

қыпшақ тілінің өзіне тән ерекшелігі қаншалықты сақталғандығын анықтауға келіп саяды. Ал 

оның туыстас тілдерден қаншалықты жақын-алысын, тілдік белгілердің эволюциялық дамуын 

анықтау үшін оны өзінен бұрынғы өз тұсында не өзінен кейін хатқа түсіп, дүниеге келген басқа 

жазба нұсқалармен салыстыра қарастыру қажет[7]. 

Қорытынды. Қорыта келгенде, Әз-Замахшаридің «Мукаддимат әл-Адаб» еңбегі 

түркі халықтарына ортақ мұра болып табылады. Зерттеуіміздің нысанына айналған бұл 

тарихи мұра әлі де болса тілдік талдауды, тарихи тамырын ашуды талап ететіні сөзсіз. Өз 

заманының шоқтығы биік шығармасы болса да, әлі күнге дейін құндылығын жоғалтпай 

отыр[8]. Осындай шығармаларды зерттеу әрбіріміздің борышымыз. Әз-Замахшаридің өмірі 

мен қызметі, ғылыми мұраларына байланысты деректерді сарыла іздеп, табылғандарын 

рухани кәдемізге жарату үлкен мақсаттарымыздың бірі. Өйткені сол кезеңдерде 

генетикалық бірлікте дамыған Орта Азия мен Қазақстан топырағында туып, ғұмыр кешкен, 

артына өлмес мұра, өшпес із қалдырған әз-Замахшари өз дәуірінің аса көрнекті 

ғалымдарының бірі болды. Арада қаншама ғасыр өтсе де оның есімі мен ғылыми дүниелері 

өлмей, өшпей біздің заманымызға дейін жетіп отыр 
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САТКЫН САСЫКБАЕВДИН ОЧЕРКТЕРИНИН ИДЕЯЛЫК - КӨРКӨМДҮК 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

ИДЕАТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СООБЩЕНИЙ 

САТКЫНА САСЫКБАЕВА 

IDEATIC AND ARTISTIC FEATURES OF SATKYN SASYKBAEV'S ESSAYS 

 

Аннотация: Бул макалада адабиятчы Саткын Сасыкбаевдин очерктеринин 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болот. Очерк-бул, газета жана журналдык жанр болгондуктан, 

анын жаралышы, өнүгүшү газетанын жана  журналдын басып өткөн жолуна көз каранды. С. 

Сасыкбаевдин кабарчы болуп иштеп жүргөн журналисттик иш сапары чыгармачылыгы үчүн 

көптөгөн маалыматтарды бергендиги. Жазуучунун чыгармалары негизинен согуш убагында 

такшалып, согуштан кийинки мезгилдерде жемиштүү жана жеңиштүү иштегендиги жөнүндө 

сөз болот.  

Аннотация: В данной статье говорится об особенностях очерков литературоведа 

Саткына Сасыкбаева. Из-за того, что очерк это газетно-журнальный жанр, его происхождения 

и развитие зависит от его пути развития. Для своей журналистской деятельности он собрал 

большое количество информаций, когда работал корреспондентом. Свой писательский навык 

он развил во время войны, о его плодотворной и успешной творчестве говорилось в 

послевоенные годы. 

Annotation: Features of the essays of the writer Satkyn Sasykbaev in this article can talk 

about.  Essays are a genre of newspaper and magazine, so its origin. The development depends on the 

path taken by the newspaper and the magazine. С.Sasykbaev Many for his journalistic travel 

creativity working as a reporter  submission of information.  The author's works were mainly trained 

during the war.  We can talk about his fruitful and successful work in the post-war period.  


