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Түркi тiлдерi дамуының бастапқы кезеңiнiң кӛрiнiсi болып табылатын 

дауысты дыбыстан тұратын бiрқұрамды сӛздер VII-IX ғасырларда дербес 

мағыналы сӛз түрiнде қолданылса да қазiргi түркi тiлдерiнде, оның iшiнде 

қыпшақ тобындағы тiлдерде дербес лексикалық қабiлетiнен ажырап, түбiр-

негiздер құрамында ғана сақталып отыр. Санының аздығына байланысты 

түркі лексикасы дамуындағы дербес тарихи-лексемалық статусы  толық 

мойындалмай келе жатқан V тұлғалы  моносиллабтардың тұлғалық-

мазмұндық табиғаты тіл онтогенезімен байланысты аса күрделі идеофондық 

құбылыс. Синхронды-статикалық тұрғыдан қарастырғанда архитүбірлік 

белгісі күңгірт болғанымен VС, VСС, СVС, СVСС  модельді 

моносиллабтардың, дисилаббтар мен полисиллабтардың құрамынан фоно-

семантикалық, морфемдік-компоненттік, семантикалық-мазмұндық, 

танымдық-логикалық талдау әдістері негізінде V моделінің сұлбасын айқын 

ажыратуға болады,  ойымыз дәйекті болу үшін  Орхон-Енисей, Талас 

ескерткіштері тілінде тіркелген бір құрамды дербес лексемалардың  қыпшақ 

тобына кіретін қазіргі түркі тілдеріндегі тұлғалық-мазмұндық 

ерекшеліктеріне зер салайық: 

u «сон» (ДТС, 603): Ertis ügüzig keče jorïdïmïz, turgis budunïγ uda 

bastïmïz «Ертiс ӛзенiн кешiп ӛттiк те, түргеш халқын ұйқыда бастық» (Айд. I, 

179). Қыпшақ тiлдерiндегi *uj ≈ *oj түбiр-негiздерiнiң құрамында сақталған: 

е. қып. *uj: ujïγïl «спать, ложиться спать», ujïtqïl «усыплять», ujuqla «заснуть» 

(Құрыш. 208); тат., башқ.  jokla; ноғ. ujkla; ққалп. ujqïla; қаз. ujqï, ujïqta. Кӛне 

түркiлiк u* лексемасынан дамыған  *uj ≈ *oj   татар, башқұрт тiлдерiнде 

метатезалық ӛзгерiске түсіп, *jo моносиллабымен қалыптасқан.  

u «мочь, выносить, быть в состоянии» (ДТС, 603): jаγï bolïp, itinü 

jaratunu umadïq, janï ičikmis «Жау болып қолдарынан түк келмей және 

бағынды» (Айд. I, 173). Қазiргi түркi тiлдерi базистiк лексикасынан сұлбасын 

ажыратып алу қиындық тудыратын кӛне түбiрлердiң бiрi – u. Б.Сағындықұлы 

uγan «құдiреттi, құдай» сӛзiнiң құрамындағы uγ моносиллабының «құдiреттi 

күш, қимыл-қозғалыс иесi» мағынасын кӛрсетсе [1, 104], А.Н.Баскаков u 

сӛзiнiң мағынасы «бiлу, түсiну» мәнiне жақын екенiне сүйене отырып «... 

глагол u «мочь, терпеть» генетический связан с глаголом uq «понимать, 

разуметь (с производным uq – uš «разум, понимания)», который в других 

языках имеет, кроме того, значения в каракалпакском uq «вникать в 

сущность, усваивать» и проч.» [2, 41-42] деген пiкiр айтады. u лексемасын 

қимыл есiм тудыратын грамматикалық форма -у жұрнағымен 

байланыстырушы пiкiрлер де негiзсiз емес. Енисей ескерткiштерiнде 

кездесетiн uz «мастер, умелец» Е. 31 (ДТД, 75), М.Қашқари еңбегiнде 

қолданылған  uz «искусный, опытный, умелый» (МҚ. I, 46), моносиллабы, 



қазақ тiлiндегi usta «ұста» сӛздерi де кӛне түркiлiк u түбiрiмен тӛркiндес 

екенi байқалады. 

u «увеличивать» (ДТД, 74). Кӛне  жазбалар тiлiнде «ұлғаю, ӛсу» мәнiн 

беретiн u түбiрiнiң дербес лексема ретiнде қолданылуы Тува аймағындағы 

Элегест елдi мекенi маңынан табылған ескерткiште ғана кездеседi. Ӛзге 

Орхон, Енисей, Талас жазбаларында осы түбiрден жасалған *ul түбiр-негiзi 

қолданылады: ulga «расти, сделаться большим» (ДТД, 76); ulgat «вырастить»  

(ДТД, 76); uluγ/ulug «большой, важный, старший»  (ДТД, 76). Ескi қыпшақ 

тiлiнде ulaldur «увеличивать, умножать», ulu «большой» (Құрыш. 209); башқ. 

оlo; тат. оlï/olü; ққалп. ullï; қаз. ulï/ulïq «великий, большой». Қазiргi түркi 

тiлдерiндегi ülken «үлкен» сӛзi де u тұлғасымен түбiрлес: ü → ül → ülken. 

Қыпшақ тiлдерi деректерi бойынша кӛне түркiлiк u түбiрiнiң *u,* ü, * o, * ö 

нұсқалалары ажыратылады. 

ï «растение» (ДТС, 603): ï bar bas asdïmïz «бұтасы бар шыңнан астық» 

(Айд. II, 52). Н.А.Баскаков ï моносиллабы жайлы «... корень у, который 

встречается главным образом в парных словах типа y – yγač «всякая 

растительность», y – taryγ «посева злаковых культур», y – taš «заросли и 

скалы (камни)» и поэтому также  представляется либо заимствованным из 

других языков, либо графически ущербно оформленным, либо фонетически 

редуцированным» [2, 39] деп ï тұлғасының дербес лексемалық қабiлетiне, 

түркiлiк табиғатына күмәнмен қарайды. Тоникуқ ескерткiшiнде ï тұлғасының 

дербес қолданылуы: Atïγ ïqa bajur ertimiz «Атты бұтаға байладық» (Айд. II, 

109) аталған моносиллабтың кӛне түркiлер тiлiнде дербес мағыналы сӛз 

ретiнде жұмсалғанын кӛрсетедi, сондай-ақ ï дыбысын белгiлейтiн таңба 

айқын бедерленгiндiктен (екi сӛйлемде де) графикалық кӛркемдеуден кеткен 

олқылық деуге де келмейдi. И.А.Батманов бастаған зерттеушiлер ï сӛзiнiң 

«ағаш» мәнiн де кӛрсетедi (ДТД, 83). Сондықтан жалпы түркiлiк 

ïγaš/ïγač/aγaš/agač/jïγaš лексемаларының негiзiнде ï түбiрi жатқанын байқауға 

болады. Тониқук ескерткiшiнде қолданылған ïγač: ïγač tutunu aγturtum «Ағаш 

ұстап шықтық (кӛтерiлдiк)» (Айд. III, 109) сӛзi қыпшақ тiлдерiнде а 

тұлғасымен қалыптасқан: е. қып. jïγač/aγas/aγač «дерево, древесина, лес» 

(Құрыш. 77); құм., тат., қар. аγač; ноғ., ққалп., қаз. aγaš; башқ. аγas. Махмұд 

Қашқари еңбегiнде ïγač сӛзi jïγač түрiнде тұлғаланып «густое дерево» (МҚ. 

II, 25), яғни «қалың жыныс, ну орман» мәнiн бередi. Ескерткiштер тiлiнде jïš 

«тау, орман, тоғай» (Айд. I, 163) лексемасы да қолданылады: Ötuken jïšqa jig 

idi joq ermis «Ӛтүкен жынысында игi (жақсы) ие жоқ едi» (Сартқ., 259). *jï 

тұлғасы ï, ïγ моносиллабтарымен генетикалық жағынан туыс екенi анық. 

Гомогендi моносиллабтардың түркi тiлдерi дамуының кӛне түркiлiк 

кезеңiнде қатар қолданылуы олардың тарихи қалыптасуы әлдеқайда ертеден, 

түркiлiк тек тiл, баба тiл кезеңдерiнен бастау алатынын байқатады. Кӛне 

түркi тiлiндегi ï түбiрiнiң «ағаш» мағынасымен қатар «жалпы ӛсiмдiк» мәнiн 

беруi  қазiргi қазақ тiлiндегi arša, ïpγaj, arpa т.б. ӛсiмдiк атауларының 

этимологиялық негiзiн анықтауда есте ұстайтын мәселе. 

ï «послать, воздвигать» (ДТД, 83): Ötuken jir olurup, arqïš tirkiš ïsar, neņ 

buņuγ joq «Ӛтүкен жерiнде отырып, керуен жiберсең, еш мұңың жоқ»  (Айд. 



I). Ескерткiштер тiлiнде осы түбiр арқылы жасалған  ïd «посылать, 

направлять, бросить», ït «посылать» (ДТД, 83, 85) дербес лексемалары да 

қолданыста. Қазiргi қыпшақ тiлдерiнде ï тұлғасы дербес лексема түрiнде 

қолданылмайды. Қазақ тiлiндегi «қозғау, жылжыту» семасын сақтаған ït 

«ытқыту, жiберу», ïsïr «қозғау, ысыру», ïbïr (ыбыр-жыбыр/қыбыр-жыбыр) 

«қозғалу, артық қимыл, iс-әрекет» сӛздерi құрамынан кӛне түркiлiк ï сӛзi 

анық байқалса, at (мылтықты ату, жүрегi атқақтау, су атқылау т.б.) ескі 

қыпшақ тілінде at «метать, бросать» (Құрыш. 88); ноғ., башқ., құм., тат., 

ққалп., қырғ. аt «стрелять, бросать»; atta «атта», adïm «адым» т.б. 

лексемаларының құрамынан түркi тiлдерiнде кеңiнен орын алған а ≈ ï 

сәйкестiгi мен ортақ мазмұн арқылы ажыратуға болады. Бұл мысалдар 

арқылы жалпытүркiлiк *ï/a iлкi түбiрiнiң архисемасы «жалпы қозғалысты» 

бiлдiргенi анықталады. Олай болса ï/a архитүбiрiнен ӛрбiген сӛздер кешенiне 

«ажырау, бӛлiну» мазмұнын сақтаған at≈ad ≈aš≈ač≈až≈az≈aj≈aq≈aγ.... 

гомогендi моносиллабтар тiзбегi де топтасуы  мүмкiн. Б.Сағындықұлы 

«жылқы», «есiм» мәнiн беретiн at моносиллабын да ït/at етiстiктерiмен 

сабақтастыра қарастырып, at етiстiгiнiң қозғалысқа; қозғалыстың 

ырықсыздығына; қозғалыстың барынша жылдам, шалт ӛтуiне; қозғалыс 

нәтижесi ажырауға, бӛлiнуге әкелуiне; қозғалыстың қайталамалығына 

қатысты бiрнеше семаларын кӛрсетуi [1,40-41] де at/ït етiстiктерiнiң жалпы 

мазмұнына негiзделедi.  

*ö «думать, размышлять» (ДТС, 375): ačsïq tosïq ömezsen bir todsar 

ačsïq ömezsen «Аштықта тоқтықты түсiнбейсiң, бiр тойсаң аштықты 

ойламайсың сен» (Айд.I, 169). Ескерткiштер тiлiнде ö түбiрiнен тараған 

бiрнеше түбiр-негiздер ұшырасады: ö → ög → ögüt «совет, наставление, 

хвала», ö → ök → ökün «каяться, сожалеть» (ДТС, 382) ö → ög → ögle 

«талқылау» (Айд. II, 102). Жалпытүркiлiк *o ≈*ö ≈ *u ≈ *ü түбiрiнiң даму 

жолы, тұлғалық, мағыналық ӛзгерiстерiн Ғ.Әнесов қазақ тілі деректері 

негізінде  жан-жақты талдап кӛрсетеді [3,77-80].  Қазiргi қыпшақ тiлдерiнде 

аталған түбiрдiң барлық тұлғалары да сақталған: башқ. ögöt «наставление», uj 

«мысль, размышление», uqïw «чтение, учеба»; қаз. oj, ujγar, uγïm, uq, ügit, 

üjren т.б. Ескi қыпшақ ескерткiшi «Китаб-и меджму-у терджуман түрки уа 

аджеми уа моголи уа фарси» шығармасы тiлiнде *ö түбiрiнен тараған ök «ум, 

душа, дух», öküš «воспитание», örenle «думать, пологать», ojna «играть, 

шутить» (Құрыш. 175, 179) лексемалары қолданылған. 

е «быть» (ДТД, 86) Талас ескерткiштерi тiлiнен тiркелген е етiстiгi 

қазiргi қыпшақ тiлдерiнде кӛмекшi етiстiк қызметiнде ӛткен шақ мәнiн 

бiлдiредi. Ауызекi тiлде шақ формалары түсiрiлiп, тiкелей жiктiк 

жалғауларымен тiркесiп те қолданылады. Мысалы, қазақ тiлiнде: e → edim → 

em, e → ediņ → eņ; e → edi → et және e → ken. Әдетте қазақ тiлiндегi е 

тұлғасы жалпытүркiлiк er/*är/*ip моносилабынан таратылады. Талас 

ескерткiштерi тiлiндегі е етiстiгi Орхон ескерткiштерiнде er тұлғасында 

кеңiнен қолданылады: tabγač budun sablï süčik, aγïsï jumčaq ermis «табғач 

халқы сӛзi тәттi, қазынасы асыл едi»  (Айд. I, 169). е, er тұлғаларының бiр 

дәуiрде қатар қолданылуы кӛне түркілер тіліндегі тайпалық ерекшеліктерге  



байланысты құбылыс екенін қазіргі түркі тілдері деректері де кӛрсетеді. Ал 

оның дербес мәнінен ажырап кӛмекші етістікке айналуы тіл дамуындағы 

тарихи заңдылық. 

V тұлғалы моносиллабтардың кӛне түркi тiлiнде сирек кездесуiне әрi 

қазiргi түркi тiлдерiнде де дербес лексема түрiнде қолданылмауына орай 

Н.А.Баскаков оларды бастапқы түбiр бола алмайтын, фонетикалық, 

семантикалық тұрғыдан ұзақ даму жолынан ӛткен, екi-үш құрамды 

түбiрлерден ықшамдалған тұлға ретiнде қарастырады: «Түркi тiлдерiндегi 

(С)Г(С) негiзi бiршама толық құрамды (С)ГС < СГС түбiр морфемаларынан 

генетикалық жолмен қалыптасқан кейiнгi құрылым екенi анық» [2, 43]. 

Ескерткiштер тiлiнде  айқын бедерленген V құрылымды моносиллабтарды 

туынды тұлға ретiнде қарастыруды тiлдiк деректер толық қуаттай алмайды. 

Ә.Қайдар қазақ тiлiнде а, ä, е, о дауыстылары арқылы жасалған V тұлғалы 

түбiрлер (негiзiнен одағайлар) 30-ға жуық семантикалық мәнде 

жұмсалатынын, басқа түркi тiлдерiнде де V құрылымды түбiр-негiздер 

қолданылатынын кӛрсете отырып, «Қазiргi түркi тiлдерiмен салыстырғанда 

бiр буынды түбiр-негiздердiң бұл типi кӛне ескерткiштер тiлiнде бiршама 

кеңiрек таралуы олардың қалыптасуы ежелгi кездерден басталатынын 

айғақтайды. Түркi тiлдерi дамуының ең кӛне кезеңдерiнен кӛрiнiс беретiн V 

типтi түбiрлер бiр буынды түбiр-негiздердiң VС, VСС тәрiздi жаңа, типтерiн 

және екi буынды негiздердi тудыра отырып, агллютинативтi құрылымның 

элементтерiн қабылдаған » [4, 41] деген ой айтады. 

Адамзат тiлiнiң қалыптасу кезеңдерiнен бастау алатын жекелеген 

дауысты дыбыстардың (аллофондарымен бiрге) белгiлi бiр идеялық мән 

жүктеп қолданылуы уақыт ӛте келе ӛзiндiк идеосегменттiк мәнi бар дауыссыз 

дыбыстарды, дыбыс тiркестерiн қабылдау арқылы тұлғалық ӛзгерiстерге 

түсiп, полисемантикалық сипаты әр тұлғаға сәйкес бiршама нақтыланып, 

бастапқы мазмұны шарттылық сипат ала бастаған сияқты. Тiл элементтерiнiң  

абстрактiлi-шарттылық сипаты неғұрлым басым болған сайын оның шынайы 

табиғатын танып-бiлу, тарихи даму жолын анықтауда күрделене түсетiнi 

белгiлi. Жалпы кез келген рухани құндылықтың маңыздылығы артқан сайын 

оны танып-бiлу, бағалау қиындай бередi. Тiл де адами құндылықтардың 

негiзгiсi ретiнде саналы адамзат ӛмiрiндегi маңыздылығы артқан сайын 

күрделене бередi, жетiлген дыбыстық тiлде оның бастапқы жай-күйiнiң 

сiлемдерi мен болмашы iздерi ғана сақталады. Түркi тiлдерiндегi V модельдi 

моносиллабтарды да сондай реликт белгiлер, ӛте ежелгi лексикалық қордың 

сұлбасы ретiнде қабылдағанымыз жӛн. Қазақ тiлiндегi ös, ön, ör (ӛрле, ӛрбi, 

ӛнiм, ӛршi, ӛркенде) тәрiздi моносиллабтардың ортақ мазмұны мен 

тұрпатындағы ұқсастықтарды кездейсоқ құбылыс деуге келмейдi, ортақ 

мазмұнды арқалап тұрған ö дауыстысы екенi аңғарылады. «Даму, жетiлу, 

кӛбею, пайда болу» идеясы *ur (ұрпақ, ру, ұрық, ұрғашы) моносиллабында 

сақталғаны белгiлi. Б.Сағындықұлы ör, *ur тұлғаларын гомогендi 

моносиллабтар ретiнде қарастырады(1,111). * ur тұлғасының жалпы мазмұны 

* ür (үрiм-бұтақ, үрпi), *oγ/uγ ← oγul, um (Ұмай), *ul (ұлы, ұлғаю, ұласу), *ül 

(үлкен) т.б. моносиллабтарында сақталуы да u, ü дауыстыларының идеялық 



қабiлетiн танытады. Демек қазiргi түркi тiлдерiнде «пайда болу, даму, жетiлу, 

жалғасу, кӛбею» идеясын сақтаған u, ü, o, ö дыбыстарынан басталатын 

гомогендi сӛздердiң гипотезалық iлкi түбiрi ретiнде V модельдi *u, *ü, *о, *ö 

моносиллабтарын ажыратуға мүмкiндiк бар. 
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