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               Көнетүркілік моносиллабтардың қазіргі қыпшақ және монғол 

                                     тілдеріндегі қолданысы 

       Әлемдік тіл білімінде жарты ғасырдан аса уақыт бойы пікір-талас ӛзегіне айналып 

келе жатқан «Алтай болжамы» жайлы күні бүгінге дейін  бірізді пікірдің қалыптаспауы, 

алтай тобындағы тілдерге ортақ лексиканың генеалогиялық және типологиялық 

қабаттарының толық ажыратылмауы түркі-монғол, тұнғыс-маньчжур, корей-жапон 

тілдерінің тарихи даму жолын анықтауда белгілі бір дәрежеде кедергі келтіріп келе 

жатқаны белгілі мәселе. «Алтай болжамы» аясындағы генеалогиялық бағыттың негізін 

салушы Г.И. Рамстедтің алтай тобындағы тілдердің фонетикалық-морфологиялық 

құрылымын реконструкциялап, олардың даму жолын қазіргі корей-жапон тілдері 

деректері негізінде ӛз ойын тұжырымдап берген («Formenlere»(Helsinki,1952), «Einfuhrung 

in die altaische Sprachen wissen-schaft 1.Lautlehre» (Helsinki,1957) т.б.) еңбектері 

жарияланғаннан кейін алтай тілдерінің тектестігін ( Н.Н. Поппе, Б.Я. Владимирцов, 

Э.А.Макаев, О.П.Суник, В.И.Цинциус, Н.А.Баскаков, А.Н.Кононов, В.М.Иллич-Свитыч, 

В.В.Иванов, Ә.Т.Қайдар, Б.Базылхан т.б.), типологиялық ұқсастығын (Дж.Клоусон, 

Г.Дерфер, А.М. Щербак, И.В.Кормушин, Б.А.Серебренников т.б) қолдайтын қарама-қарсы 

бағыттағы және прагматикалық-аралық бағыттағы еңбектер үзбей жарияланып келді. 

        Генетикалық алтаистиканың зерттеу нәтижелеріне сүйенген зерттеушілер «Алтай 

болжамының» уақыт ӛте келе ғылыми тұрғыдан негізделген салыстырмалы алтай тіл 

біліміне айналатынына сенімді  [1,52] болса, типологиялық алтаистиканың ӛкілдері алтай 

тілдеріндегі жекелеген лексикалық топтардағы, сӛз таптарындағы, грамматикалық 

категориялардағы жүйесіздікті тілге тиек ете отырып, салыстырмалы-тарихи зерттеуді 

алтай тілдеріне қолданудың тиімсіздігін айтады және алтай тілдеріндегі лексикалық, 

грамматикалық байланыстардың сипатын ашып, кірме элементтер кӛлемін анықтаумен 

шектелуді жӛн кӛреді [2,11,34]. Келесі ғалымдар тобы салғастырылып-салыстырылып 

отырған лексикалық параллельдер мен жекелеген сӛз тұлғалары алтай тілдерінің 

генетикалық тегін дәлелдеуге де, теріске шығаруға да әлеуеті жетпейтіндігін айтады[3,28].  

       Алтай тілдік семьясы тобында қарастырылатын түркі-монғол халықтарының тарихи-

лингвистикалық, этно-мәдени байланыстары  біршама зерттелген сала болғанымен әлі де 

күрмеуі шешілмеген мәселелер баршылық. Сан ғасырлар бойы бір географиялық 

кеңістікте қатар орналасқан қыпшақ тобындағы қазақ, қырғыз, қарақалпақ, ноғай, 

татар,башқұрт және монғол халықтарының ұдайы қарым-қатынаста болуы, олардың 

тіліндегі екі жақты кірмелік үдерісінің кезең-кезеңімен үнемі қайталанып отыруы, соның 

нәтижесінде ортақ лексиканың саны артып, олардың ӛзара кірігіп кетуі аталған тілдердегі 

лексикалық паралельдердің ара жігін тарихи-генетикалық тұрғыдан айырып алуды 

күрделендіре түсті. Түркі-монғол тілдеріндегі ортақ лексика қоры біршама 

жинақталғанымен оларды жүйелеуге, тілдік қарым-қатынастың хронологиялық кезеңдерін 

айқындап, әрбір кезеңнің негізгі ерекшеліктерін саралауға бағытталған кешенді 

зерттеулердің аздығы түркі тілі лексикасының тарихи қабаттарын нақтылауда, 

этимологиялық талдаулар жүргізуде қиындықтар тудыруда. Осы орайда, қазақ тіл 

білімінің жалпы алтайтану ғылымына қосқан үлесі ретінде түркі-монғол тілдерінің 

грамматикалық құрылымын салыстыра зерттеген Б.Базылханның, қазақ-монғол және 

басқа да алтай тобындағы тілдердегі лексикалық паралельдердің ара жігін тарихи-

генетикалық тұрғыдан анықтау мақсатында жаңа алтайлық бағытта  зерттеу жүргізген 

Ж.Қ.Түймебаевтың,  қазақ-монғол тілдеріндегі жер-су атауларын, фразеологиялық жүйені 

танымдық-құрылымдық негізде салыстыра-салғастыра қарастырған Г.Сағидолданың 

еңбектерінің маңыздылығын айта кеткен орынды. 



        Түрколог, алтаист мамандар кӛрсетіп жүргендей, түркі-монғол тілдерінің 

байланысына қатысты проблемалардың шешілуі тектілдік тұрғыдан  ғана анықталары 

анық, «ол үшін алдымен, түркілік тектілді, монғолдық тектілді анықтап, оларды ғылыми 

салыстыру арқылы алтай тілдерінің осы бұтағының ӛзара қатынасын, яғни әр топтағы 

тілдерге ішкі реконструкция жүргізіп, нәтижелерін салыстыру керек» [4,35]. Тектілдік 

түбірлерді анықтап, реконстукция жасау үшін қазіргі тілдердің базистік лексикасын 

құрайтын түбір сӛздер толық жинақталып, құрылымдық және мағыналық жақтан 

сипатталуы қажет. Ӛкінішке орай, түркі тілдерінің де, монғол тілдерінің де «Түбірлер 

корпусы» толық сомдалып біткен жоқ. Академик Ә.Т. Қайдар ұсынған идея бойынша 

басталған «Түркі тілдері бір буынды түбірлерінің корпусы» атты іргелі ғылыми-зерттеу 

бағдарламасы шешімін күтуде.  Осы  идея бойынша қыпшақ тобындағы жекелеген түркі 

тілдеріндегі бір буынды түбірлер мен түбір-негіздер жинақталып, жүйеленгенімен (қазақ 

тілі - Ә.Т.Қайдар, татар- башқұрт тілдері – А.Г. Шайхулов), басқа тілдер бойынша 

басталған зерттеулер әлі толық нәтижесін бере қойған жоқ.  

       Жалғамалылық қабілетке ие түркі тілдеріндегі бір буынды сӛздерді анықтауда  

моносиллабтың дербес лексикалық мағына беруі міндетті емес екені қазақ тіл білімінде 

теориялық тұрғыдан жеткілікті дәрежеде негізделді (А.Ысқақов, Ә.Т.Қайдар, М. Томанов, 

Б.Сағындықұлы, Ж..Манкеева, Е.Қажыбек, А.Салқынбай т.б). Сондықтан тілдердің 

генеалогиялық немесе типологиялық  белгілерін анықтау алдымен диахрониялық негізде 

моносиллабтық деңгейде жүргізіліп, содан кейін барып синхрониялық қабатты салыстыру 

арқылы біршама нақтылыққа қол жеткізуге болады. Алтай теориясы тӛңірегіндегі даулы 

мәселелердің шешімін табудың бір жолы да алтай тобындағы тілдердің моносиллабтық 

деңгейін салыстыра қарастыру. Түркі тіл біліміндегі күрделі мәселелердің бірі  -  

моносиллабтар  құрылымын жалпытүркілік негізде анықтау қазіргі түркілер, орта ғасыр 

түркілері тілдерімен қатар ҮІ-ҮІІІ ғасыр мұралары – Орхон, Енисей, Талас ескерткіштері 

тіліне де сүйенетіні белгілі. Жалпытүркілік түбіртанудың зерттеу нысанының үлкен бір 

тармағын құрайтын қыпшақ тілдеріндегі бір буынды тұлғалар да ортақ құрылымдық жүйе 

аясында қарастырыла отырып, ӛзіндік фонетика-фонологиялық сипатымен ерекшеленеді. 

Сондықтан қазіргі қыпшақ және монғол тілдеріндегі бір буынды сӛздерді кӛне түркі 

тіліндегі моносиллабтармен салыстыра қарастыру да жалпыалтайлық моносиллабтардың 

табиғатын тереңірек түсінуге, олардың гомогенділігін немесе гетерогенділігін анықтауға 

мүмкіндік беретін ӛзекті мәселе.  

        Түркілік моносиллабтар жүйесіндегі дауысты, дауыссыз дыбыстардан тұратын екi 

құрамды тұлғалар дербес мағыналы лексема ретiнде кӛне түркi тiлiнде де, қазiргi түркі 

тiлдерiнде де кеңiнен қолданылғанымен аталған тұлғаның қалыптасу жолы жайлы бiрiздi 

пiкiр жоқ. Зерттеушiлердiң басым кӛпшiлiгi (А.Зайончковский, Э.В.Севортян, 

А.Н.Кононов, А.М.Щербак, Б.М.Юнусалиев, А.Ысқақов, Ә.Т.Қайдар т.б.) ашық буынды 

моносиллабтарды о бастан-ақ қолданыста болған тiлдiк бiрлiк ретiнде таныса, 

А.Н.Баскаков В.В.Радловтың анлаут дауыссыздардың протезалық табиғаты жӛнiндегі, 

Г.И.Рамстедтiң анлаут дыбыстарға сандхи заңдылығының ықпалы жайлы пiкiрлерiне, 

сондай-ақ М.И.Пельо, Г.Дерфер, В.А.Серебренников т.б. ғалымдардың еңбегiне сүйене 

отырып, VС моделiнiң бастапқылығы туралы концепцияны негiзсiз деп санайды және оны 

СVС моделiнiң аясында қарастыруды ұсынады [5,47-57].  

        Ескерткiштер тiлiндегі VС модельдi моносиллабтардың бiразы дербес лексема 

түрiнде қолданылса, бiразын дисиллабтар мен полисиллабтар құрамынан ажыратуға 

болады. Кӛне түркі тіліндегі VС тұлғалы моносиллабтардың қазіргі қыпшақ тілдерінде 

ғана емес  қазіргі монғол тілінде де белгілі бір тұлғалық-мазмұндық ерекшеліктерімен 

сақталып қалғанын аңғаруға болады: 

*aγ→aγït «отгонять, разгонять» (ДТС, 20): Oza kelmis süsin Kültegin aγïtïp, Toņra bir 

oγuš alpaγu on erig toņatigin joγïnta egirip ölürtimiz «Оза келген әскердi Күлтегiн қуып, 

Тоңра руынан шыққан он ердi Тоңатегiндi жерлегенде ӛлтiрдiк» КТү.47(Айд. I, 181).*aγ 

моносиллабы қазақ тiлiнде «босату, жiберу» мәнiн беретiн aγït етiстiгiнiң құрамында 



сақталған: құлынды, бұзауды ағыт, түймеңдi ағыт; суды ағыт т.б.; қырғ., ққалп. aγït. 

Кӛне түркiлiк aγït сӛзiнiң «айыр, ағыт, босат, жiбер» мағыналары кӛрсетiледi (Айд. I, 206). 

Монғол тілінде – *аg→ аglaga  «туыстың алыстауы, ағайындық алыстау» *аg→ aglagalax « 

туыс алыстайын деу, үрім- бұтақтана бастау, жұрағаттана бастау» (МҚС, 21). 

      *ad→adaγ/adaq «нога» : Türk budun adaq qamaštdi «Түркi халқының аяғы әлсiредi» 

КТү. 47 (Айд. I, 181) ~ ескi қыпшақ тiлiнде – adaq/ajaq (Құрыш. 79), azaq (МҚ. I, 66); тат., 

башқ., құм., ноғ., ққал., қаз. ajaq. Монғол тілінде – *ad→adag «аяғы, соңы, тӛменгі жағы» 

(МҚС,23).   *ad→adïnčïγ «другой, иной» (ДТС, 10), «ерекше»: Aņar adïnčïγ barq jaraturdïm 

«Оларға ерекше жай салдырдым» КТк. 12 (Айд. I, 170) ~ е. қып. *aj/ej → ajruq/ejriki 

(Құрыш. 81); ққалп. ajrïq, қаз. ajrïqša/erekše.  Монғол тілінде – ad «2.ерекше, тӛтенше, 

керемет» (МҚС,23)  тұрғасы дербес лексема түрінде сақталған. 

     *ad→adiril «отделиться» (ДТД, 32): Qara Čur esiz ... özüge ujalarïna adïrïlmiš «Қайран 

Қара Чур ӛз ұяларынан, туыстарынан айырылды» Тал. 2 (Аманж. II, 44) ~ е. қып. aj→ajrïl 

(Құрыш. 81); башқ., ноғ., қар., ққалп., қаз. ajïrïl; тат. ajerïl: Кӛне түркiлiк *ad моносиллабы 

қазақ тiлiндегi adïra qal тiркесiнiң, adïr (адыр-адыр жер) лексемасының құрамында 

сақталған.   Монғол тілінде – *ad→adarmaa «адырмақ, адыр, дӛңес, белес» (МҚС,23). 

     *ad→adγïr «жеребец» (ДТД, 40): Kultegin Bajïrqunïņ aq adγïrïγ bïnïp oplaju tеgdi 

«Күлтегiн Байырғының ақ айғырын мiнiп шабуылға шықты» КТү. 35 (Айд. I, 179) ~ е. 

қып. *aj→ajγïr, *az→azγïr (Құрыш. 80); баш., ноғ., тат., құм., ққалп., қаз. ajγïr. *az→azman 

«кличка лошади» (ДТС, 73) Kültegin azman aqïγ binip op laju tegdi «Күлтегiн Азбан ағын 

мiнiп шабуылға шықты» КТү. 45 (Айд. I, 181) ~ қаз. az(ban); ққалп. az(man) «жеребец». 

Монғол тілінде – *ad→aduw «жылқы», *az → azraga «айғыр»(МҚС,24,25). 

       Түркi-монғол тiлдерiне ортақ adγïr/azraga лексемасы жалпы алтай тiлдерi бойынша 

*ad ≈ *az ≈ *až ≈ *at ≈ *as ≈ *ax ≈ *aj ≈ *oj ≈ *öj түбiрлес моносиллабтар кешенiн 

құрайды. *aγ «бӛлiну», *аg «ажырау», *ad «аяқ», *ad «бӛтен», *ad «бӛлiну», *ad «айғыр», 

*az «азбан» моносиллабтары «қозғалу, қимыл, бӛлiну» идеясын сақтаған жалпытүркiлiк 

aq ≈ аγ ≈ at ≈ ad ≈ az ≈ až ≈ aj ≈ aw т.б. гомогендi моносиллабтар кешенiне кiретiн туынды 

тұлғалар, гипотезалық iлкi түбiрi *a/ï тұлғалы V моделi. 

      aj «говорить, рассказывать» (ДТС, 25): Bilge tonukuq baņa ajdï «Бiлгiш Тоникуқ маған 

айтты» Тон. 31 (Айд. II, 110). Кӛне түркiлiк aj моносиллабы қыпшақ тілдерінде де басқа 

түркi тiлдерi тәрiздi үш құрамды VСC моделiмен берiледi: е. қып., қар., құм., ққалп., ноғ., 

қаз. ajt; тат., башқ. äjt. Монғол тілінде - aj «қаратпа мағыналы одағай», *aj→ajvarlax 

«танту, мылжыңдау, шатпақтау» (МҚС,26). Қазақ тiлiндегi Ай дейтiн ажа жоқ, қой 

дейтiн қожа жоқ деген тұрақты оралымның құрамындағы aj моносиллабы кӛнеден 

қалған белгi. Н.Уәлиұлы аталған тұрақты оралымның кейде жiңiшке ä тұлғасымен әй дер 

әже жоқ, қой дер қожа жоқ түрiнде де қолданылатынын кӛрсете отырып, aj ≈ äj 

тұлғаларының алмасып қолданылуын сӛз орамдарының эфониялық үйлесiмiне 

байланысты түсiндiредi [6,64]. Синхрондық тұрғыдан алғанда аталған контекстегi аj 

тұлғасы одағай мәнiн бергенiмен, тiл дамуының терең қабаттарындағы күрделi онто-

лингвистикалық үрдiстердiң табиғатын меңзейдi. Қазiргi қазақ тiлiндегi ajγaj, кӛне түркi 

тiлiндегi ajγučï «кеңесшi, ақылшы»: Qaγanï alp ermis, ajγučïsï bilge ermis «Қағаны алып едi, 

ақылшысы бiлгiр едi» Тон. 10 (Айд. II, 105) сӛздерiнiң семантикасы арқылы aj 

моносиллабының алғашқы мазмұндық шеңберiне «сӛйлеу» ұғымымен қатар «сӛз» ұғымы 

да кiргенiн болжауға болады. 

     ar→arqa «спина»; ar→arqï «по ту сторону, позади» (ДТД, 32): Semiz buqalï arqïda bilser 

«Семiз бұқалы артта бiлсе» Тон. 5 (Айд. II, 105) ~ е. қып. arqa «спина, хребет»; қар., ноғ., 

құм., тат., ққалп., қаз. arqa; қырғ. аrka; тат., башқ., ноғ., құм., ққалп., қаз. art «позади, по ту 

сторону». Монғол тілінде – ar «1.арт, арты, артқы, қарсы жақ; 2.астар, астыңғы жақ, ӛң 

бетіне қарсы жақ» (МҚС,43), дербес лексемалық деңгейде қолданылады. Ескерткiштер 

тiлiнде ar моносиллабы ar→artuq «излишек», ar→artur «увеличивать, прибавлять» 

сӛздерiнiң құрамында да қолданылады. Қыпшақ ескерткiшi «Китаб-и меджму-у 

терджуман тюрки да аджеми уа  мағоли уа фарси» шығармасында ar тұлғасының 



кӛрсетiлген мағыналармен қатар «кӛмектесу, ықпал ету, қолдау» мәндерi де тiркелген: 

ar→arqa, ar→arqalaš «помощь, содействие, поддержка, покровительство» (Құрыш. 86). 

Бұл мағына қазiргi қазақ тiлiнде де  толық сақталған: arqalanuw; arqa tutuw; arqasïnda kün 

körüw; arqïlï т.б. arqa сӛзiнiң адам бойындағы негiзгi тiрек мүше атауын бiлдiруiне 

байланысты arqaw лексемасы да ar моносиллабынан тарағаны байқалады. 

Лингвистикалық еңбектерде жалпы түркiлiк ar моносиллабы art тұлғасының аясында 

берiледi және art моносиллабы арқылы жасалған сӛздердiң тӛркiндестiгi де толық 

дәлелденген мәселе (С.Е.Малов, М.Р.Рясянен, И.Батманов, Э.Наджип, Ә.Қайдар, 

Е.Қажыбек т.б.). Кӛне түркi тiлi сӛздiгiнде art сӛзiнiң «сырт жақ», «тiрек, қолдау» 

мағыналарымен қатар «арқа» мәнi де тiркелген (ДТС,55). Сондықтан art, arqa т.б. 

сӛздерiнiң бастапқы түбiрi ретiнде *ar моносиллабын бӛлiп қарастыруға толық мүмкiндiк 

бар. Art моносиллабын туынды негiз ретiнде қарастырған Э.В.Севортян *ar тұлғасын ör 

«кӛтерiлу», «кӛбею» моносиллабымен де байланыстырады (ЭСТЯ I, 181, 182). Бiздiң 

ойымызша ör моносиллабы ös, ön, ur, ür тұлғаларымен бiрге «ӛсiп - ӛну» семасын беретiн 

*u/ü/o/ö архитұлғасы арқылы жасалған түбiр-негiздер кешенiне кiредi. Ал «кӛбею» мәнiн 

беретiн *ar (саны арту) моносиллабы arqa сӛзiмен түбiрлес «түйенiң, т.б. малдың 

арқасына жүк салу» мәнiн беретiн ar → art етiстiгiнен туындаған мағына болса керек. 

ar→arïq «худой» (ДТС, 52) ~ ққалп., ноғ., құм., қаз. arïq; қырғ. аrïk. Ескерткiштер тiлiнде 

«арық, арықтау» мәнiмен бiрге «шаршау, азып-тозу» мағынасы да қолданылады: Arïq 

oqsen «шаршаған (азып-тозған) русың сен» КТк. 8. «Шаршап-шалдығу» мәнi қыпшақ 

тiлдерiнде де  сақталған: қаз. arïp – ašuw; башқ. аrïnγa «уставать, переутомляться». 

Е.Қажыбек *ar моносиллабын жалпыалтайлық лексикалық қабатқа жатқыза отырып, 

«ажырау, айырылу» семасын беретiн aj моносиллабымен жақындығын кӛрсетедi [7, 246]. 

аr моносиллабын қазақ тiлiндегi aršï, aruwla, aruw, arïq «бұлақ» сӛздерiнiң құрамынан да 

ажыратуға болады. «Арылу, тазару, ажырау, аралық» семасын беретiн *ar  моносиллабы 

мен «кӛбейту, арттыру, жүктi тиеу, керуен» сӛздерiне негiз болған *ar 

моносиллабтарының ортақ мазмұнынан антиномиялық қатынасты білдіретін 

энантиосемия құбылысының iзi байқалады. Монғол тілінде -*ar →arijg «ару, таза», *ar 

→arjlax «арылу, тазару» (МҚС, 47). Мұндай мысалдар алтай тiлдерiндегi түбiр 

табиғатының сыры тым тереңде жатқанын, тiл онтологиясымен сабақтастыра 

қарастыруды қажет ететiн мәселе екенiн кӛрсетедi. 

     al «брать, взять, принимать» (ДТС, 32): Bilig bilmez kisi ol sabïγ alur ... «Бiлiк бiлмес кiсi 

сол сӛздi алып...» (Айд. I, 169) ~ е. қып. al→alγïl, қар., құм., ққалп., тат., башқ., ноғ., қырғ., 

қаз. al. Монғол тілінде – *al→ alga «алақан, қол аясы» (МҚС,29) Ескерткiштер тiлiнде осы 

түбiрден жасалған alïγ «добыча», alïč «успех» (СДЕ, 208) сӛздерi де тiркелген. Аl етiстiгi 

қазiргi түркi тiлдерiнде мағыналық жағынан да тұлғалық жағынан ӛзгерiстерге түспей 

жеткен дербес лексемалардың бiрi. Аl моносиллабы кӛнетүркiлiк el→elig КТү. 32 «қол» 

сӛзiмен байланысты болуы мүмкiн. el→elig «рука» (ДТД, 138). Ескерткiштер iшiнен elig 

сӛзiнiң «қол (әскер)» мағынасы да қолданылады: Oņ tutuq jorčïn jaraqlïγ eligin tutdï «Оң 

тұтық басшыларын жарақты нӛкерiмен қолға түсiрдi» (Айд. I, 178). Ескерткiштер тiлiндегi 

сӛзжасамдық жүйе типтес лексемалардың компоненттiк жiктелiсi арқылы elig 

лексемасынан el моносиллабын ажыратуға мүмкiндiк бередi. Кӛне түркiлер қолданған 

туынды сӛз elig орта ғасыр түркiлерi заманында ықшамдалу заңдылығына ұшырып, 

бастапқы моносиллабтық негiзiнде  қайта қолданысқа түскенiн байқауға болады . Қазақ 

тiлiнде  ӛлшемдiк мән беретiн eli «саусақтың енi» сӛзi сақталған. 

      al→albaγ: ab albaγ «охота (на диких зверей), развлечение» (Аманж. II, 96). Жалпы 

түркi тiлдерi бойынша «алдау», «қу», «қулық», «жұбаныш», «ермек», «кӛңiл кӛтеру» 

семаларын бойына жинақтаған al моносиллабының «кӛңiл кӛтеру» мәнi қазақ тiлiнде 

контекс арқылы анықталатын aldaniš лексемасында сақталған. Ескi қыпшақ ескерткiштерi 

тiлiнде al→aldaγïl «обманывать, лгать», al→alïγ «трус, трусливый» (Құрыш. 83); қар., 

құм., тат., башқ., ноғ., ққалп., қаз. alda. Монғол тілінде – *al→ ala ač «аңшы» (МҚС,27). 



      *aņ→aņla «узнать, понять, вникнуть» ; aņa «разуметь, понимать» (ДТС, 46): Anïγ ol öz 

aņlar «сұм ол ӛзi-ақ аңғарар» ~ тат., қар., ққалп., ноғ. aņla; башқ. Aņnan; қаз. aņla, aņγar. 

Монғол тілінде – *an →anax «аңду, тору, бақылау, абайлау», *an →anzaarax «аңғару, 

аңдау, абайлау» (МҚС, 40,42). Ескi қыпшақ тiлiнде aņ→aņγïl «помнить, вспомнить» 

(Құрыш. 85). Қазақ тiлiндегi aņγal, aņqaw сӛздерi де aņ моносиллабы негiзiнде жасалған. 

Ескерткiштер тiлiнде қолданылған *an→anïγ лексемасы құрамындағы *an моносиллабы 

да aņ тұлғасының  фонетикалық варианты. Кӛне түркi сӛздiгiнде anïγ сӛзiнiң «дурной, 

плохой» мәндерi берiледi (ДТС, 45). Ал Ғ.Айдаров Тоникуқ ескерткiшi тiлiндегi anïγ 

лексемасының «ақылды, сұм» мағыналарын кӛрсетедi (Айд. II, 100). Ескерткiштер 

тiлiндегi anïγ сӛзiнiң энантиосемиялық мәнде қолданылуы танымдық негiзде қалыптасқан 

құбылыс. Қулық-сұмдықтың артында да аңғарымпаздық жататындығы адамзатқа белгiлi 

заңдылық. *aņ/an моносиллабы «ой → ойлау» кешенiнiң  фонетика-семантикалық дамуын 

кӛрсететiн тұлғалар қатарына жатады. 

     el 1. «племенной союз»; 2. «народ» (ДТС, 168); Е. 3 (ДТД, 36). Орхон-Енисей 

әлiпбиiнде i,е дыбыстарының таңбалары ортақ, сондықтан ескерткiштер мәтiнiндегi el сӛзi 

il түрiнде де оқылып жүр. Qaγanin anta ölürtimiz, ilin anta altïmïz «Қағанын сонда ӛлтiрдiк, 

елiн сонда алдық» КТү. 38 (Айд. I, 179). И.А.Батманов бастаған зерттеушiлер эl түрiнде 

(ДТД, 138), С.Е.Малов ijl (Мал. I, 94) тұлғасында оқиды. М.Қашқари сӛздiгiнде el түрiнде 

берiледi (МҚ. I, 48; МҚ. II, 25). Қазiргi қыпшақ тiлдерiнде аталған лексема қаз., ққалп., 

ноғ. тiлдерiнде el; қырғ. эl; тат., башқ. ijl тұлғасында қолданылады. Монғол тілінде –эl 

«бар, барлық, тұрған, тұрған бар нәрсе», *эl → эlbэg  «мол, кӛп, бай», *эl → эlэg  «анат. 

бауыр»  (МҚС,767,769) сӛздерінің құрамындағы *эl моносиллабының мазмұны el сӛзінің 

семантикалық аясына сәйкес келеді. 

      еd/эd/ ez «благо, добро, имущество» КЧ. 3; БҚ. 39; КТк. 2, 6,; Е. 13 (ДТД, 41). Кӛне 

түркi ескерткiштерi тiлiнде жиi қолданылатын edgü/edkü лексемасы да ed моносиллабы 

арқылы жасалып, түбiр тұлғаның мағынасын толық сақтаған. Қазiргi түркi тiлдерiнде *ed 

≈ эd ≈ ez ≈ ijz ≈ is ≈ ijs ≈ iz ≈ ij ≈ id тұлғаларында туынды сӛздер құрамында қолданылатын 

кӛне түркiлiк ed моносиллабы қазақ тiлiнде  izgi, ijgi лексемаларында сақталған. Түбiрлiк 

деңгейде қолданылуы Сiбiр түркiлерi тiлiнде кездеседi: хак. is/ijs; шор. еs «добро, благо». 

Монғол тілінде-эd «зат, нәрсе» (МҚС,764),  *эr →эrхэm «ізгі»(ҚМС, 366). * iz ≈ эr 

моносиллабтары құрамындағы  ротацизм құбылысы жекелеген түркі тілдерінде де, түркі 

тілдері арасында да, алтай тілдері  ішінде де кездесетін заңдылық, z ≈ r: žüzre жүз 

«пышақтың жүзі», монғол тілінде-jir «дүз, жүз (балтаның)» (МҚС, 281); қаз. т. 

қызыл≈қырмызы, кӛз ≈ кӛр, боз≈бор т.б. 

      em→emgek «мучение» (ДТД, 60), «еңбек, қиындық» (Айд. I, 210): On oq budunï emgek 

körti «Он оқ халқы қиындық кӛрдi» КТү. 19. Қазiргi қыпшақ тiлдерiнде: қаз. eņbek, ққалп., 

қырғ., ноғ. embek; қтат. еmek; тат., башқ. ijmgäk; қар. еmgak. Зерттеушiлердiң  пiкiрiнше 

em/ijm моносиллабы кӛне тұлға емес. Бұл жӛнiнде Э.В.Севортян «Его более старую форму 

образует *ен, а еще точнее *ең, первый из которых сохранился в чувашском глаголе анка 

(<ан-ка) «мучиться», «страдать» (от голода, жажды), второй в казахском ең-бек и в 

развившейся отсюда ногайской форма ембек. Афф. –бек в двух последних формах 

представляет собой фонетическую модификацию формы –мақ, более известной в качестве 

показателя инфинитива. ... в основе производную емгек ~ емек ~ еңбек лежат глагольно-

именные корни *ем «работа», «труд», «мучение», «беспокойство» и ем «трудиться», 

«мучиться», «скорбеть», которые семасиологически вполне коррелятивны» (ЭСТЯ I, 275) 

дейдi. Ғалым пiкiрiнiң  негiздiлiгiн қазiргi қазақ тiлiндегi «аурудан жазу», «емдеу» 

мағыналарын сақтаған еm моносиллабының iшкi құрылымындағы «қиындықпен жүзеге 

асатын iс-әрекет» семасы да нақтылай түседi. Em түбiрi қазiргi  қыпшақ тiлдерiнде е, э, ij 

дыбыстарымен қалыптасқан, қаз., ққалп. em; тат., башқ. ijm; ноғ., құм., қырғ. эm. Монғол 

тілінде – эm «ем, дәрі» (МҚС,770).Кӛне түркi тiлi сӛздiгiнде em моносиллабының 

«қиындық, бейнет» семасын сақтаған бiрнеше тұлғасы кӛрсетiледi: emgändi «мучился», 

emgastï «мучились» т.б. (ДТС, 172). 



        еr «герой, муж, мужчина» (СДЕ, 245) Bujruqï jeme bilge ermis erinč, alïp ermis  erinč 

«Бұйрықтары да бiлгiр ер едi, ӛздерi де алып ер болған екен». КТү. 3 (Айд. I, 171). Қазiргi 

түркi тiлдерiнде er ≈ ir ≈ ijr ≈ эr ≈ ar ≈ är түрiнде қолданылады: қаз., ққалп. er; башқ., тат. 

ijr; ноғ., құм. эr. Монғол тілінде – эr «ер, еркек» (МҚС,775).Кӛне түркiлiк er моносиллабы 

Орхон ескерткiштерi тiлiнде кездесетiн erikli «ерiктi» Kültegin jiti otuz jašïņa qarluq budun 

erür barur erikli jaγï boltï «Күлтегiн жиырма жетi жасында қарлұқ халқы жүре бара ерiктi 

(нағыз) жау болды» КТү. 41, орта ғасыр және қазiргi түркi тiлдерiндегi erkek: е. қып. 

erkek/ijrkek, қаз., ққалп. erkek; тат., башқ. ijrkäk; ноғ., құм. эrkek «ер адам», erkin: қаз. erkin; 

ққалп. erkijn; құм., ноғ. эrkijn; тат., башқ. ijrken «еркiн, ерiктi» сӛздерiне негiз болғаны 

белгiлi. ХIII ғасыр ескерткiшi «Китаб-у меджму-у терджуман түрки уа ’аджами уа моғоли 

уа фарси» сӛздiгiнде «бойдақ» мәнiн беретiн erkek лексемасы  тiркелген (Құрыш. 113). 

     ög «мать» КТү. 11; Е. 28, 29 (ДТД, 77): Ögüm qatun, ulaju öglerim, ekelerim, kelinünim, 

künčujlarïm, bunča jeme tirigi kün, boltačï erti, ölügi jurtda, jolta jatu qaltačï ertigiz «Шешем 

қатын, оған iлескен аналарым, жеңгелерiм, келiндерiм, бикештерiм мұнша және күң болар 

едiңдер, ӛлiктерiң жұртта, жолда жатар едiңдер» КТү. 49 (Айд. I, 182). Кӛне түркiлiк ög 

лексемасы қыпшақ тiлдерiнде туынды сӛз құрамында сақталған: қыпшақ ескерткiштерiнде 

(Құрыш. 177), қаз., ққалп., ноғ. ögej; тат., башқ. ügäj. Алтай тiлi диалектiлерiнде ük 

«брюхо», üksüs «сирота». Монғол тілінде – ög→ ögіj «ӛгей», ög→ ögsöх «ӛрлеу, жоғары 

қарай жүру»  (МҚС, 382,383). Салыстырыңыз: ӛс, ӛн, ӛр (ӛркенде, ӛрле). 

      öd «время» КТк. 1, 11, 12 (ДТД, 78): Öd Teņiri jasar, kisi oγlï qop ölgeli tö rümis 

«Уақытты тәңiрi жасар, адам баласы бәрi ӛлгелi туған» КТү. 50 (Айд. II, 182). Қазiргi öd 

soγušdï «суық уақыт» (МҚ. II, 101). Монғол тілінде – *öd → ödіj «осы кезде, осы уақытта» 

(МҚС, 384). Қазiргi қыпшақ тiлдерiнде  öd «уақыт, белгiлi бiр уақыт, кез» 

моносиллабының дербес лексема түрiнде қолданылуы қазақ тiлiндегi желдiң ӛтiнде 

тiркесiнде сақталған. Уақыттық динамикалық қозғалысы öt етiстiгiнiң семантикасынан да 

анық байқалады: жаз ӛттi, ӛмiрден ӛттi т.б. Ескерткiштер тiлiнде öd моносиллабының 

етiстiк мәнi кездеспейдi, қазiргi түркi тiлдерi деректерi негiзiнде öd/öt зат есiмi мен öt/üt 

етiстiктерiнiң түбiрлес екенi аңғарылады, «уақыт → уақыт ӛту» мәндерi бойынша 

синкретикалық жұп құрайды. Қаз., ққалп., ноғ., құм., қтат., қырғ. öt, тат., башқ. üt. 

      öņ «впереди»: öņі kün toγsïqda Bökli čöllig il, tabγač, tüpit, apar, nurum, qïrïq az, uč 

qurïqan, otuz tatar, qïtan, tatabï bunča budun kelipan ... «әуелi (алдымен) шығыстан Бӛклi 

шӛлiнiң елi, табғаш, тибет, авар, үрiм, қырық аз, үш құрықан, оғыз татар, қытан, 

татабылар сонша халық келiп ...» КТү. 4 (Айд. I, 172). Кӛне түркi тiлi сӛздiгiнде öņ 

моносиллабының 1. «алдыңғы жақ (шығыс)»; 2. «алды, алдыңғы»; 3. «алдымен, бұрып, 

ерте» мағыналары кӛрсетiледi (ДТС, 385, 386). Орхон ескерткiштерi тiлiнде қолданылған 

öņ сӛзiнiң «алды, алдыңғы жақ» мәнi қазiргi қыпшақ тiлдерiнде кеңiнен қолданылатын oņ 

«оң жақ» (матаның, киiмнiң оң жағы), öņ «түр-түс», «жүз, бет», «оңу (ӛңi түсу)» 

сӛздерiнде сақталған: қаз., ққалп., ноғ., қырғ. öņ/oņ; тат., башқ. öņ, joņ, oņ, uņ. Монғол 

тілінде – ön «1. ӛң, түр, түс; 2.үсті, беті, ӛң беті, тысы» (МҚС, 388).   Қазақ тiлiндегi 

ӛңмеңдеу, ӛңiр (киiмнiң алдыңғы жағы), ӛңгеру, ӛңдеу лексемалары құрамындағы oņ 

моносиллабы да аталған тұлғамен түбiрлес. Қазiргi түркi тiлдерi бойынша öņ 

моносиллабының «бояу», «ала», «жылтырақ» (полировка, глянец), «әдемiлiк» мағыналары 

да тiркелген (ЭСТЯ I, 534, 535). Орта ғасыр қыпшақ ескерткiштерiнде де öņ сӛзiнiң 

«алдыңғы» мәнi қолданылған: öņ ajaqlarï «передние ноги (лошади)» (Құрыш. 179). 

       uč «летать (умирать)» КТү. 16; МЧ. I, 12 (ДТД, 77); učuq «птица»: jaγïmïz tegire učuq 

teg erti «жауымыз айнала жыртқыш құстай едi» Тон. 8 (Айд. II, 105); uča bapmïs «ұша 

барды» КТү. 16 (Айд. I,174) ~ қаз. uš; ноғ., ққалп., қырғ. wuš; тат. оč; башқ. os. Монғол 

тілінде- «1.(нәрсе) ыршу, ұшу ; 2. (биіктік, қозғалыс) секіру, қарғу» (МҚС, 541). Кӛне 

түркi тiлiндегi «құс» мағынасында жұмсалған туынды сӛз učuq қазiргi  түрiк, қазақ тiлдерi 

самолет сӛзiнiң баламасы ретiнде қолданылуда: түр. učak; қаз. ušaq. Салыстырыңыз: 

ұз→ұзау, ұзын, ұзақ т.б. Монғол тілінде - *už→ užijg «ұзақ, ұзаққа созылған»(МҚС, 

504).Қазақ тіліндегі кӛз ұшында тұрақты тіркесі құрамында да uš моносиллабы сақталған. 



«Жоғарылау, алыстау, кӛтерілу» семасын ескерткіштер тіліндегі üz моносиллабынан да 

аңғарамыз: üz→üze «наверх, вверху» КТү. 1, 10, 16; Тон. 16; БҚ. 3; Е. 32 (ДТД, 78): Üze 

kök teņri, asra jaγïz jir qïlïntuqta ekin ara kisi qïlïnmïs «Жоғарыда кӛк тәңiрi, тӛменде қара 

жер жаралғанда екеуiнiң арасында адам баласы жаралған» КТү. 1 (Айд. I, 171) ~ қаз., ноғ., 

ққалп. üsti; қырғ. üstü, тат. üzre, öst; башқ. ös, östö. Этимологтар üst лексемасын üs/üz 

түбiр-негiзiнен жасалған туынды сӛз ретiнде қарастырады (ЭСТЯ I, 639). Орта ғасыр 

ескерткiштерi тiлiнде üzere, üct тұлғалары қатар қолданылады. Кӛне түркiлiк üze сӛзiнiң 

«жоғарылау» мәнi қазiргi түркi тiлдерiндегi ер-тұрман жабдығы üzengi сӛзiнде сақталған: 

қаз. üzengi; тат., башқ. özäņgi; ққалп. üzeņgj. Киiз үй жабдығы üzik «киiз үйдiң жоғарғы 

бӛлiгiне, уыққа жабылатын киiз жамылғы» лексемасы құрамынан да üz моносиллабын 

ажыратуға болады. 

       VI-IX ғасыр түркi жазба ескерткiштерi тiлi моносиллабтар жүйесіндегі VC моделінің 

басым бӛлігі қазіргі қыпшақ тілдерінде ғана емес,монғол тілдері моносиллабтар жүйесінде 

де кеңінен қолданылуы түркі-монғол тілдері тарихи дамуындағы жалпыалтайлық кезеңнің 

генеалогиялық негізде қалыптасқанын қолдайтын концепцияның шынайылығын меңзейді.  
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