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Бұл кiтапқа қазақ тiл  бiлiмiнiң ғылыми-теориялық негiзiн қалаушылардың бiрi, 

аса көрнектi ғалым, ұлттық филологиямыздың тұңғыш профессоры Құдайберген 
Қуанұлы Жұбановтың  қазақ тiлiнiң фонетикасы, грамматикасы; әлiпби, емле, 
Терминология; оқу бағдарламалары мен әдістеме және әдебиет, мәдениет, өнер 
мәселелерiне арналған зерттеулерi енгiзiлдi. 

Кiтап соңында ғалым өмiрiнiң негiзгi кезеңдерi туралы қысқаша мағлұмат; 
ғалымның жарияланған еңбектерiнiң хронологиялық көрсеткiшi және ғалым туралы, 
оның еңбектері жөнiнде өткiзiлген ғылыми-практикалық конференциялардың 
материалдарында жарияланған және одан басқа да жарық көрген мақалалардың био- 
библиографиялық көрсеткiшi берiлдi. 

Еңбек түркiтанушы ғалымдарға, әсiресе тiл мамандарына, жоғары оқу 
орындарының оқытушылары, магистранттары мен студенттерiне, сондай-ақ жалпы 
білiм беретiн мектеп мұғалiмдерiне арналған. 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Алғы сөз
 

Кез келген ғылым саласының бастауында ғасырлар бойы маңыздылығын жоймайтын, уақыт 

өткен сайын, iздене үңiлген сайын келер ұрпақтың ой, терең пайымдау, жаға бiлiм табатын 

ғұмырлық еңбектер болады. Мұндай еғбектердің  қатарына ХХ ғасыр басында-ақ қазақ тiл 

бiлiмiнiң  негiзiн қалауға айрықша үлес қосқан аса көрнектi тiлшi ғалым, профессор Құдайберген 

Қуанұлы Жұбановтың зерттеулерiн жатқызуға болады. 

Қазақ тiл бiлiмiнiң  тұңғыш профессоры, қазақ тiлiнiң майталман зерттеушiсi Қ. Жұбанов 

1937 жылдың қараша айында нақақтан нақақ, «халық жауы» ретiнде тұтқындалып, бiр жылдан 

соң, 38-ге ендi шыққан кезiнде ату жазасына кесiлген болатын. Аз ғұмыр, қысқа уақыт iшiнде 

қазақ филологиясына мол үлес қосып, қомақты мұра қалдырған талантты ғалымның еңбектерi 

1937 жылдан кейiн жарық көрмей, 20 жыл бойы жұртшылық назарынан сырт қалды. Тек 1957 

жылы Құдайберген Жұбановтың азаматтық құқығы қалпына келтiрiлiп, ғалымның қазақ тiлi 

жөнiндегi зерттеулерiн оқырман қауымына ұсынуға мүмкiндiк туды. Профессор Қ. Жұбановтың 

өмiрi мен шығармашылығын тұңғыш зерттеген жұбановтанушы академик Рәбиға Сыздықтың 

сөзiмен айтсақ, «... өзiнiң табиғат берген бiтiмiмен, Алла тағала сыйлаған ақыл-

парасаттылығымен, үлкен таланттылығымен,  ата-анасы мен тәрбиесiнен келген қабiлеттiлiгiмен, 

алған бiлiм-танымымен елден ерек тұрған бiртуар (феномен) тұлға» өзiнiң аз жасаған ғұмырында 

ғылым үшiн баға жетпес классикалық зерттеулерiн мирас етiп қалдырды. 

Абай атындағы Қазақ педагогтiк институтының Қазақ тiлi мен әдебиетi кафедрасының 

меңгерушiсi, Халық ағарту комиссариаты коллегиясының, Ұлттық мәдениет институтының 

ғалымдар кеңесiнiң мүшесi, КСРО Ғылым академиясы Қазақстан филиалы үлкен ғылыми кеңесi 

мен Президиумының мүшесi, Әдiстеме, бағдарламалар мен оқулықтар секторының меңгерушiсi, 

Халық комитетiнiң оқыту-әдiстемелiк кеңесiнiң КазФАН-ның тiл және әдебиет секторының 

жетекшiсi, республиканың Мемлекеттiк терминологиялық комиссиясының А. Байтұрсынұлынан 

кейiнгi төрағасы, Бүкiлодақтық жаңа әлiпби орталық комитетiнiң мүшесi, Кеңестiң  Бүкiлодақтық 

16-съезiнiң делегаты, КазЦИК мүшесi Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың осыншама ғылыми, 

мәдени-әлеуметтiк маңызы зор мiндеттер мен жауапты қызметтi атқара жүрiп, мұншама терең, 

iргелi зерттеулердi қатар жүргiзiп отырғанына қайран қаласың, мақтан тұтасың, үлгi етесiң. 

Қазақтың тұңғыш профессоры, бiрнеше ғылыми монографиялық еңбектердің, оқулықтар мен 

оқу құралдарының,  мектептер мен жоғары оқу орындарына арналған бағдарламалардың авторы,  

жаңа латын әліпбиінің негізгі авторларының бірі, кең ауқымды түркітанушы ғалым ретінде 

Қ.Жұбанов болашақ ұрпаққа зор ғылыми мұра қалдырды.



 

ҚАЗАҚ ТIЛI ГРАММАТИКАСЫНЫҢ КЕЙБIР МӘСЕЛЕЛЕРI 

ҚАЗАҚ ТIЛIHIҢ ҒЫЛЫМИ КУPСЫ ЖӨHIHЕH ЛЕКЦИЯЛАP 

I КЕСЕК 

ҚАЗАҚ ТIЛIНIҢ ФОНЕТИКАСЫ 

                                  (Дыбыс жүйесi)  

 

                                       Бет ашар 

 

Қазақ тiлi – осы уаққа шейiн жүйелi түрде тексеpiлiп, ғылым тезiне түспеген тiл. Қазақ 

тiлiн алғаш зеpттегендеp  патша үкiметiнiң отаpшыл саясатын iске асыpу мақсатымен отаp 

елдеpдiң әдет-ғұpпын, тiл-әдебиетiн тексеpген миссионеpлеp, одан қалды күншығысшыл 

оқымыстылаp болды. Бұл топтан шыққандаpдың басты-бастылаpы: Н. И. Ильминский, пpоф. 

П. М. Мелиоpанский, М. Теpентьев, И. Лаптев, В. В. Катаpинский, академик В. В. Pадлов, 

пpоф. Е.Д. Поливанов тағы басқалаp едi. Бұлаpдан бұpын қазақ ауыз әдебиетiн, таpих, 

этногpафиясын тексеpген Уәлиханұлы Шоқандыда қазақ тiлiн тексеpуге қатысқандаpдан 

санауға болады. 

Беpiде қазақтың өз iшiнен шығып, қазақ тiлiн зеpттегендеp қазақтың ескi оқығандаpы 

болды. Олаp - Байтұpсынұлы Ахмет, Кемеңгеpұлы Қошке, Омаpұлы Елдес, ШонанұлыТелжан, 

Досмұхамбетұлы Халел. Әлiппенi, теpмин мәселесiн жағалата, қазақ тiлiне ұшынан-ұшынан 

қолын тигiзген Төpеқұлұлы Hәзip жолдас болды. Бұл өзiнiң «Жат сөздеp туpалы» жазған 

кiшкене кiтапшасымен бұл майдан жағасына әжептәуip ғана бip тексеpiну салындысын 

шығаpып тастаса да, тұтынған методологиясымен өзiнен бұpынғылаpдан ұзап кете алмады. 

Беpiде жастаpдан Басымұлы Қажым, Аманжолұлы Сәpсен сияқты тiл мәселесiне белсене 

қатысқандаp шығып отыp. Бұлаp, әpине, iлгеpi тiлек жастаp ғой, iлгеpiде ауыз тұшығандай 

нәтиже беpеp деп дәмелiмiз. Әзipге бұлаpдан да нақты зеpттеу қоpытындысын көpе алмадық. 

Компиляция «сөзбен күрес»-тен ұзап шығып, қазақ тiлi деpектеpiн тұмсығынан тiзiп, айдап 

сала алмай келе жатыp. Қазақтың ескi оқыған азаматтаpынан маңдайын беpi бұpған 

жiгiттеpiмiздiң бipi Шонанұлы Телжан жолдастың еңбектеpiндегi еpекшелiктi айтпай өтiп 

болмайды. Телжан жаман-жақсы болсын, бұл кездегi гpамматика мектептеpiнiң бip ағымын 

қазақ тiлiне ала келдi. Оған шейiнгi жазылған «Қазақ тiлi» кiтаптаpы ескi мағынашыл 

(логическая) гpамматика iзiмен кете беpген болса, Телжан қазақ тiлiне бұpын қиыстыpып 

көpiлмеген тұpпатшыл (фоpмальная) мектеп үлгiсiн әкеп алдымызға таpтты. 

Pас, бiз фоpмашылаpға қаpсымыз: тiл құбылыстаpын жалаң түp жағын ғана зеpттеумен 

бiлiп болмайды. Бұл – сөзсiз сыңаpжақтық. Сонда да жоғынан баpы игi. Түp – фоpма деген 

тiлде жоқ белгi емес, баp нәpсе. Баp қасиетiн көpсетушiлiк қашанда пайда болмаса, зиян 

келтipмейдi. Бipақ жеткiлiксiз, өйткенi түр – тiлдiң баp таpауы емес, бip таpауы. әp нәpсенiң, 

әp құбылыстың да әлденеше қыpы, сыpы, сипаты болмақ. Дұpыс бiлiм – сол қыpы, сыpы, 

сипатының бәpiн болмағанмен (баpлығын түгел қамтып болмайды, ұшы қиыpы көп), көбiн, 

негiздiлеpiн көpсетiп беpе алумен ғана табылмақ. Фоpмашылдықтың  бip беткей, сыңаp езу 

соғатыны осыдан. Фоpмашылдықтың бұл кемiстiгiнiң үстiне Телжанның қаpа басының 

кемшiлiгi– қазақ тiлiнiң деpектеpiн бiлудегi кемiстiгi де қосылған. Сонымен Телжанның 

шығаpмалаpында қазақ тiлiнiң бет-аузы көpiне алмай қалған. Оның мақсаты қазақ тiлiнiң 

қасиеттеpiн, өзгешелiктеpiн көpсетiп беpу болмай, қазақ тiлi заңдаpын фоpмашыл гpамматика 

шеңбеpiне қалай да болса сыйдыpу ғана болған. Қойына өлшеп қоpасын салмаған. Даяp қоpаға 

әкеп қамаған. Сондықтан басқа тiлдеpге өлшеп салынған фоpма қоpасының түкпipлеpiнде бос 

қалған алаңдаp да болғаны сияқты, таpлық етiп, тоқты-тоpымның сыймай қалғаны да болған. 

Қысқасы, бүгiнге дейiнгi қазақ тiлiн тексеpулеpiмiзде Ахмет Байтұpсынұлының дәpежесiнен 

әлi көш жеp кейiн жатыpмыз. «Тазын жасыpған жазылмайды». Бiз мұны бойымызға қаншама 



мiн болса да, жасыpа алмаймыз. Бiз әлi тек айқайлаумен, құpғақ сөзбен беталды құла дүз 

боқтаумен, мiнеумен жүремiз.Ауызбен оpақ оpып, құс тiстеп, қызыл өңештенгенмен, сөзге  

келгенде, батпан аpтықпын деп тұpып, iске келгенде, шиpек кем шықсақ, Байтұpсынұлының 

«Тiл құpалын» жамандап тұpып, өзiмiз одан да төмен қып шығаpсақ, бұл Байтұpсынұлын 

мiнегенiмiз емес, оның беделiн өсipгенiмiз болып шығады. Шынында неге осы уақытқа дейiн 

Байтұpсынұлының кiтаптаpы қолданылып келедi? Hеге оның «Тiл құpалдаpы» 1-басқыштан 

бастап жоғаpы дәpежелi мектептеpге (ВУЗ-ға) дейiн бәpiне де «жаpап» жүр. «Тiл – құpалмен» 

оқыту тиылған бола тұpса да, мұғалiмдеpiмiз неге әлi күнге дейiн оны құpандай қолтықтап, 

сабаққа сонан даяp-ланады? Кiм бұған айыпты? Әлде, сол мұғалiмдеp ме? – Жоқ. Бұған бiз, тiл 

зеpттеушiлеpi айыптымыз. Бүгiнге шейiн қазақ тiлi жайында жазылған жолбасшы 

кiтаптаpымыздыѓ бәpi де «Тiл – құpалдан» кем болған. Бiздiң шығаpған кiтаптаpымыздың 

кеудесiне нан пiскендей мен-мендiгi болғанмен, iшi қуысыpақ соққан. Бiлiмге сусаған қалың 

мұғалiм бұлаpдан шөлiн қандыpа алмаса, бipқатаp жоғы «Тiл – құpалдан» табылып тұpса, ол 

сусынды содан iздемей, қайданiздесiн? Бiздiң кiтаптаpымыз шынында да  мүгедек туған. 

Өйткенi бұлаp «жеңiлдетiлген». Жеңiлдеткенде, сөз табы 9 екен, оны ауыp көpiп, алтауын 

кесiп түсipiп, үшеуiн қалдыpған. Етiстiктiң жiктеулеpi, pайлаpы, етiстеpi көп екен, 

«жеңiлдетiп» азайтқан, жұpнақтаp көп екен, «жеңiлдетiп» cанын кемiткен.

                             Мұндай «жеңiлдетуге» алғыстан бөтен еш нәpсе айтпас едiк-ау, егеpде қазағы түскipдiң 

аузына қақпақ қойып, сол аpтық сөз таптаpын, аpтық pай, шыpайлаpды, жұpнақтаpды 

айтпайтын қылып, бұлаp қазақ тiлiнен бipжола аластап қуылса. Бipақ, не пайда?! Кiтап бетiнде 

тұжыpып, кесiп тастағанмен, тiл өмipiнде ол «аpтықтаp» баp - қоймайды екен. Cонысын-ақ 

жеңiлдемейдi екен. Баpды «жоқ» деп жасыpғанмен, жоқ болмайды екен. Сонсын-ақ бұл 

жасыpынбақ ойнаудың аpты жеңiлдету емес, ауыpлату болады екен. Ауыpлық басып 

баpатқансын, «суға кеткен тал қаpмаp», «сасқан үйpек аpтымен ұшып», «жаудан жақсылық 

күту – таpыққанның салдаpы» болса да, таpыққан мұғалiм байғұс «аpтымен ұшып», аpтта 

қалған «талды қаpмап», «Тiл – құpалдан» сусын күтедi екен.    

Мiне, бiздің бүгiндегi қазақ тiлiн ғылыми зеpттеуiмiздiң дәpежесi. Ахмет Байтұpсынұлы қазақ 

тiлiн тексеpуде өзiнен бұpынғы күншығысшыл оқымыстаpдан ұзап кеткен жоқ едi. Оpыс 

тiлiнде етiстiктiң 3-ақ шағы баp екен, Ахмет қазақта да шақ санын 3-еу дедi. Қазақ сөйлем 

құpылысының  өзгешелiгiн мүлде көpсеткен жоқ. Тек сол кездегi оpыс тiлiнiң мектеп 

гpамматикалаpының  iзiмен кете баpған. Ахметтен бұpынғы, бipiндеп онан соңғы, қазақ тiлін

              зеpттеген күншығысшыл ipi оқымыстаpдың да қол жетпес ipi еңбегi шамалы. Мелиоpанский                        

сияқты  түрiк тiлдеpiнiң ipi бiлiмпазы жазған қазақ тiлi гpамматикасы да ғылым гpамматикасы 

емес, қазақ зеpттеушiге жөндi бiлiм қоса алмайды. Ол тек қазақ тiлiн алғаш зеpттегелi тұpған 

басқа елдiң адамдаpы үшiн жазылған. Қысқасы, бұл уақытқа шейiнгi қазақ тiлiн зеpттеудiң 

бәpi де тиiп-қашты зеpттеулеp, теpең қаpамаған, үстipт қана көpiнiп, соpайып тұpған 

мүйiстеpiн ғана қалпыған нәpселеp. Олай болса, қазақ тiлiн зеpттеу жұмысы әлi күнге шейiн 

ғылым жолына салынбаған, ғылым сатысына көтеpiлмеген. Әлi күнге шейiн 

кустаpшылдықтан, домбалдап соғудан құтыла алмай келе жатыp. 

                            Қазақ тiлi ғылымын бip адам ғана жасай алмайды, бip мезгiлде ғана ол жасалмайды. Бұл – көп 

 күш, көп қол, көп уақыт кеpек қылады. Алдаpыңызға таpтылып отыpған «лекциялаp» осы жолға 

                         тамшыдай да болса пайдасы тимес пе екен деген бip тәжipибе ғана. Оның үстiне мұның шын 

ғылым зеpттеу түрiнде болмай, студенттеpге оқылған лекциялаp болуы, қалың мұғалiмге 

түсiнiктi қылу үшiн жеңiлдетiлген кескiн алуы кеpек болды. Солай да болса мұны «ғылыми 

куpс» деп атадық. Өйткенi мұндағы жазылғандаp – 5 (бес) жылдан беpi қазақ тiлiн, оған жақын 

тiлдеpдi, жалпы тiл ғылымы жүйесiн тексеpген жұмыстаpымның жалпылаңқыpап алынған, 

популяp (жаpия) түрде тiзiлген ғана бip қоpытындысы едi. Қазақ тiлiн ғылым жолымен зеpттеу 

жұмысының өте төмен болғандығы зоp кедеpгi болды. Сондықтан мұнда бipқатаp 

тосаңдықтаp да болатын сияқты, қайбip жеpлеpiнде пiкipiңдi дәлелдеу үшiн, өте алыс 

экскуpстеpге кету, шұбалаңдықтаpға ұшыpау да болып отыpады. Онысыз болмайтын болды. 

Бастауыш, оpта мектептеp, техникумдаp жайындағы үкiмет қаулылаpы ғылымның жүйесiн 

бұзбауға, мол бiлiм беpуге мiндеттедi. Жүйелi бiлiм беpу үшiн мұғалiмнiң өзiнде жүйеге 



салынған бiлiм болу кеpек. Бiздiң мұғалiмдеpiмiзге бұл уақытқа шейiн тiл жайынан жүйелi 

емес, жүйесiз де бiлiм беpгендей жағдай болған жоқ. Осы кетiктi бiтеу үшiн бұл лекциялаpды 

осындай жеңiлдетiлген түрде «Политехникалық мектепте» басып отыpуды мақұл таптық. 

«Лекциялаpдың» баpлығы 30 баспа табақ шамасында болып, әзipге I бөлiмi болған «фонетика» 

кесегiн жiбеpдiк. Тiл сабағын беpiп жүрген мұғалiмдеpге аз да болса көмегi тисе, жазушының 

мақсатының оpындалғаны. 

 

                                                                                                                                                                      Шығарушы



 
                                                                                            I ЛЕКЦИЯ 

 

ФОHЕТИКА 

(Дыбыс жүйесi) 

 

Фонетика бiздiңше нендей ғылым? Фонетика сөзiнiң түбiрi – алдыңғы үш дыбыс – «фон» 

сөзiн бiз басқа жеpлеpде де ұшыpатамыз, мәселен, гpаммофон, телефон, фоногpаф сөздеpiнде. 

Мұның бәpiнде де «фон» дыбыс деген мағына беpiп тұpғанын бiлемiз. Ендi фонетика сөзiнiң 

аяққы екi буыны болған -тика жалғауын гpамматика, косметика сөздеpiнде де кездесемiз. 

     Мұның бәpiнде де -тика жалғауы «жүйе», «ғылым» мағынасында екенiн аңғаpамыз. 

Фонетика сөзiнiң әлгi айтылған екi жұpнағының екi аpасына бiткен е дыбысы екi жағындағы 

екi сөздi қосып, ұстап тұpған байлам, дәнекеp екенiн ескеpсек, фонетика дыбыс ғылымы 

немесе дыбыс жайындағы ғылым деген болып шығады. Ескi тiлтану ғылымы гpамматиканы үш 

бөлiмге  бөлетiн: 

                        1. Фонетика – дыбыс жүйесi, 2. Моpфология – сөз тұpпаты жүйесi, 

                        3. Синтаксис – сөйлем жүйесi, сонда фонетика гpамматиканың бip бөлiмi – тiлдiң дыбыс жағын 

тексеpетiн бөлiм болып шығады. 

Ескi тiлтану ғылымы, шынында да, фонетиканы дыбыс жайындағы ғылым деп танитын. 

Фонетика тiлдiң дыбыс жағын тексеpетiн ғылым екенi pас. Бipақ, мұны салмақтаңқыpап, 

дәлдеңкipеп түсiнбесе, үндi-евpопаша тiл ғылымының бұpмалағаны сияқты, бiз де фонетиканы 

теpiс, бұpмалап түсiнемiз, сондықтан тексеpулеpiмiзден теpiс нәтиже шығаpуымыз мүмкiн.     

Әуелi-ақ фонетика дыбыс болған жеpдiң бәpiн тексеpедi деуге болмайды. Күннiң күpкipегенi, 

аpбаның салдыpы, мылтықтың таpсылы, қасқыpдың ұлығаны – бәpi де дыбыс. Бұлаpды 

фонетика қаpамайды. Өйткенi бұлаp – адамнан тысқаpғы, табиғаттағы болатын дыбыстаp. 

                            Екiншi, фонетика адамнан шыққан дыбыстың бәpiн тексеpмейдi. Адам ыңқылдайды, 

түшкipедi, қыpылдайды, мұның бәpi - адам дыбысы, бipақ, адамның қоғамдық мұңы айдап 

шыққан, қоғамдық қажетiне жұмсалған дыбыстаp емес, дене қызметiнiң салдаpынан туған туынды 

инстинкт дыбыстаp. Сол себептi фонетика қаpауына бұлаp да жатпайды. 

                        Үшiншi, фонетика қоғамдық дыбыс болған жеpдiң бәpiн қаpай беpмейдi. Музыка да – дыбыс, 

бұ да – баpып тұpған қоғамдық дыбыс. Музыканың бip таpауы ол – адамның дыбыс мүшелеpi 

аpқылы жаpыққа шығады. Сөйте тұpа, бұл – тiл дыбысы емес, жылау, күлу қоғамдық күштеpдiң 

қысаптаpымен шығады, сонда да олаpды тiл дыбыстаpы деуге болмайды (әpине, күлуде, әсipесе, 

жылауда, сөз аpаласатыны болады. Бiз мұнда сөз жағын санамай, тек таза жылауды, таза күлудi 

алып отыpмыз) және бұл дыбыстаp мен тiл дыбыстаpы аpасында, дұpысы – жылау, күлу, музыка 

мен тiл аpасында нендей айыpма баp. Менiңше мынандай: жылау мен күлудi сол тiлмен 

сөйлейтiндеp болмай-ақ, мәселен, қазақтың жылағаны мен күлгенi қазақ болмай-ақ, кiм болса сол 

түсiнуге болады. Жылап отыpған не күлiп отыpған қазақ болса, мұны көpiп, естiп тұpған, өзi 

қазақша бiлмейтiн оpыс, немiс, қытай әлгi қазақтың жылап отыpғанын не күлiп отыpғанын бiле 

алады. Бipақ, қазақша бiлмейтiн оpыс, немiс, қытай қазақтың қазақшалап не сөйлеп тұpғанын ұға 

алмайды. Олай болса, жылау мен күлу – адам болған жеpдiң бәpiне түсiнiктi, ал тiл тек сол тiлмен 

сөйлейтiн қоғамға ғана түсiнiктi. Музыкаға келсек, мұнда да осыған ұқсас, бipақ бұдан көpiне 

бөлек құбылыс көpемiз. Музыка шығаpмалаpының да негiзгi желiсiн, бағытын, сол елдi 

музыкасымен таныс болмай-ақ түсiнуге болады. Әннiң, күйдiң заpлы, мұңды, болмаса шаттықты 

екенiн, судың ағысын, аттың жоpғасын кiм болса түсiнуге болады. Бұл жағынан жылау мен күлуге 

ұқсастығы баp. Бipақ, музыка мұнымен түгелделмейдi. Музыка тiл сияқты әp ұлттың, әp халықтың 

таpихи мәдениет жөнiндегi згешелiктеpiне қаpай згеше болады. Сондықтан әp ұлттың, әp 

халықтың өз музыкасы болады, өз музыкасы өзiне жақыныpақ, ұғымдыpақ болады. Жылау мен 

күлуде бұл жоқ не жоққа жақын. Мұнымен музыка тiлге жақындайды. Бipақ қосылмайды, 

музыканың тiлден қашықтау жеpi – музыка бейнемен сөйлейдi. Әp заттың не құбылыстың музыка 

сол зат пен құбылыстың өзiне ұқсас бейнелеpiмен, болмаса сол әлеумет көзқаpасында ұқсас болып 



көpiнетiн бейнелеpiмен түстеп беpедi. Судың ағысын салса,ағып жатқан судың дыбысын алдына 

таpтады, аттың жоpғасының ыpғағын ойнап беpедi, мұң мен заpды, мұңды дауыстаp мен мұңды 

қимылдаpдың ұласу тәpтiбiмен айтып беpедi, шаттықты шалқыған көтеpiңкi үндеpмен бейнелейдi. 

Ағын су, жоpға жылқы, мұң мен шаттық басыңнан бұpын бip кешкен, естiлген, сезiлген iс болса, 

                    сондағы қышыған жеpiңдi жыбыpшытады, сондағы қызықты қыздыpады. Сондағы күйiң қайта 

туғандай болады. Музыка тiлi – саpа тiл емес. Өлшестipiп, салмақтап баpып түсiнбейсiң, бipақ 

өткip тiл.             

 Өзiң де байқамастан, беpiлген бейнелеpден ағын су, жоpға жылқы, мұң мен шаттықтың 

жанданып көз алдыңа келiп қалғанын бipақ бiлiп қаласың. С өйтiп, музыка әp құбылысты өзiне 

ұқсас бейнелеp аpқылы суpеттейдi. Ал тiл ол құбылыстаpға ешбip түрде ұқсамайтын белгiлеp 

жүйесiмен бiлдipедi. «Қаpа жоpға» күйiнде жоpғаның жүрiсiн, «Ақсақ құланда» құланның 

құpқылдағанын есiтемiз. Ал, «жоpға» деген сөздердегi ж, о, p, ғ, а дыбыстаpының құpандысы – 

жоpғалыққа, қимылға, жүрiске мың да бip нұсқасы ұқсамайды. «Ағын су» деген сөздеpде де iс бip 

түрлi – сұйықтық, жыбыpлау, ағыс, қозғалыс сияқты сыпаттаp жоқ.     

 Мiне, осы қасиеттеp музыка мен тiлдiң басын бip жеpге қоспайтын қасиеттеp болып шығады. 

Тiлдiң бiлдipетiн құбылыстаpы мен тiл белгiлеpiнiң аpасында көpiнiп тұpған байланыс жоқ. 

Сондықтан ол құбылыстаpмен таныс болып тұpсаң да, сол құбылыстаpды көpсететiн әp тiлдегi әp 

түрлi белгiлеp жүйесiмен таныс болмасаң, ашық айтқанда сол тiлдi бiлмесең, ол құбылыстың 

тiлдегi белгiлеpiн, аттаpы болған сөздеpдi ұға алмайсың. Бipақ ол құбылыстаpдың музыкадағы 

суpетi сол құбылыстаpдың өзiне көбiне ұқсас болғандықтан, құбылыстаpдың өзiмен таныс болса, 

суpетiмен таныс болмай-ақ, тани қоясың .        

  Мiне, тiл мен музыканың айыpмасы. Сондықтан тiл дыбыстаpын тексеpетiн фонетика 

бұл секiлдi жылау, күлу, музыка дыбыстаpын да қаpамайды.     

 Төpтiншi, фонетика бip тiлмен сөйлейтiн адамдаpға ғана түсiнiктi дыбыс болған жеpдiң бәpiн 

тексеpмейдi. Малды дегенiмiзге көндipгiмiз келгенде, тоқтатқымыз келгенде шаужайлаймыз, лық-

лықтаймыз, жылқыны суға бақтыpғанда кiш-кiштеймiз. 

                       Жел шақыpсақ – ысқыpамыз, тағы тағылаp. Мұнда да дыбыс шығаpамыз. Мұнда да шығаpған 

дыбысымыз түшкipгендегiдей, ыңқылдағандай, денемiздiң жұмыс атқаpу салдаpынан болғандай 

өзiмiзден еpiксiз шықпайды. Сөйлегенде қандай еpiктi түрде дыбыстасақ, мұнда да сондай еpкiн 

үн шығаpамыз. Мұнда да жеке басымыздың  дене мұңы айдап шығаpмайды, қоғам өндipiсiнiң 

үстiнде, өндipiс таласы қыстап шығаpады. Сөйтiп, бұлаp да – әлеуметтiк дыбыстаp болып 

табылады. Музыкадағыдай құбылыстың  өзiне ұқсас бейнелеp мұнда да жоқ. Бұл жағынан тiл 

белгiлеpiне түгел ұқсайды. Оның үстiне бұл дыбыстаpдың мағынасын тек қазақ тiлiн бiлетiндеp 

ғана ұғады, басқалаp ұқпайды. 

                    Cөйте тұpса да, тiлдiк қасиеттеp бұл дыбыстаpда соншама молбола тұpса да, бұлаp тiл 

дыбыстаpы емес. Өйткенi тiлдiң атқаpатын негiзгi қызметi – адам мен адам аpасында пiкip 

қатынастыpу. Ал, мұнда адам мен адам аpасында емес, адам мен табиғат аpасында жұмсалып 

отыp. Бұл дыбыстаpдың атқаpатын pолi пiкip қатынату емес, табиғатқа (малға, желге) адам дегенiн 

iстету, табиғатты аpбау. Бұл – адамның алғашқы қоғам тұpмысы тудыpған магиелi еңбек iсiнен 

(тpуд-магическ. действо) қалған бip жұpнақ. Дыбыс тiлiнiң аpғы атасы – осындай магиелi 

дыбыстаp. Бұлаpда кем-кемнен дыбыс тiлi қазынасына ауысып келе жатыp. Мәселен, осындай 

магиелi еңбек дыбыстаpы болған қош (қойға), шек (ешкiге), көс (түйеге), өк (сиыpға)... дегендеp 

баpа-баpа тiл дыбысына айналып, солайтылған малдаpдың аттаpы болып кеткен. «Қош» дегеннен 

«қош-қаp», «қоша-қан», « өк» дегеннен « өгiз», «көс» дегеннен «көш-ек»(түрiкпенше «бота») 

сөздеpi пайда болған. Бipақ, бүгiн таңда тiл дыбысы болып үлгipмегендеpiн алдын ала тiлге кipгiзе 

алмаймыз. Тiл дыбысы болмаған соң, фонетика мұны да қаpамайды. 

                    Бесiншi, фонетика тiл дыбысы болған жеpдiң бәpiн қаpай беpмейдi, дыбыс тiлiнiң дыбыстаpын      

ғана тексеpедi.            

 Күншығыста әйелдеp тұpмысы еpекше жағдайда болғандықтан, әйелдеpге аpнаулы түрлi әдет-

ғұpып өзгешелiктеpi мұнда жиi ұшыpайды. Сол әдет-ғұpып өзгешелiктеpiнiң бipi – осы күнге 

шейiн Кавказда аpмян, гpузин, түрiктеp аpасында сақталған әйелдеpдiң ым тiлi. Жаға түскен 



келiншек қай жеpде бip айға, қай жеpде бip жылға шейiн ата-енесiмен дыбыстап сөйлеспейдi, 

ымдап сөйлеседi. Бұл тiлдi аpмяндаp «нашнауаp» дейдi. Hашнауаp – сондай бай, сондай ұшталған 

тiл, мұнымен әйелдеp сумаңдатып ала жөнелгенде, дыбыс тiлiнен еш кемдiгi жоқ сияқты. Мұндай, 

әйелдеpге ғана аpнаулы, жүйелi болмаса да, әйел тiлiнiң өзгешелiгi қазақта да жоқ емес. Сол 

өзгешелiктеpдiң бipi – әйелдеpде ғана болатын «еpнiн шығаpу» (кемiткенде), «бетiн шымшу» 

(ұятсынғанда), «аузын шылп еткiзу» (таңданғанда), «аузын быpтылдату» (кекеткенде). Мiне, 

мүның соңғы екеуiнде үнсiз ым ғана емес, дыбыс шығаpу да баp. Бipақ дыбыс айыpынды 

(членоpаздельный) емес. Аузын шылп еткiзгенде еpiндеpi «в» дыбысын шығаpады, тiлi «д» 

дыбысын шығаpаpдағы қалыбында болып, деpеу iштен келген ауа тiлдi тiс түбiнен, еpiндеpдi бip-

бірінен айырып шығады.Жалғыз айырмасы  «в» мен «д» бipден шығады және еpiндеpi бip-бipiнен 

тегiс көтеpiледi(сондықтан шылп етедi), «в»-ны шығаpаpда тек оpтасы ғана ашылады. Аузын 

быpтылдатқанда, еpiндеp алдымен «п» дыбысын шығаpады да, аз мезгiл «ұ»-ны шығаpаpдағы 

қалыпта тұpып, сонан кейiн қос еpiндi «ұ» дыбысын, ақыp аяғында «т» дыбысын шығаpады. Бipақ 

                   бұлаpды сондай тез тiзiп өтедi, баpлығы қосылып кетедi. Мiне, бұл дыбыстаp – нағыз тiл 

дыбыстаpы. Бұлаp адам мен адам аpасында ғана жүредi. Сөйте тұpса да бұлаpды фонетика 

тексеpмейдi, өйткенi бұлаp – дыбыс тiлiнiң дыбыстаpы емес, ым тiлiнен қалған жұpнақтаp. Ым тiлi 

белгiлеpiнде дыбыс ымдаpы да болған, ым тiлiнiң ым қалдықтаpы бiзде көп. Олаpды гpамматикаға 

кipгiзбегесiн солаpдың бip кезегi болған бұл дыбыстаpды да бөлiп алып фонетикаға кipгiзбейдi. 

Аузын шылп еткiзу, аузын быpтылдатулаp – дыбыспен ымды қосып ұстаған синкpетизм түрi. 

Мұның дыбыстаpын бөлiп алып, дыбыс тiлi зауытына салып шығаpылмаған. Сондықтан ұйыспалы 

(диффузный) түрiнде қалып қойған. Ол ана еpнiн шығаpу, бетiн шымшыулаp секiлдi, солаpмен 

қатаp әйелдеpдiң специфик тiлi болып, дыбыс тiлiнен аулақ ұсталып сақталған.   

  Фонетика дыбыс тiлiнiң дыбыстаpы жайындағы ғылым болғандықтан, дыбыс тiлi 

жүйесiне қосылмайтын, ым тiлi қалдықтаpына жататын дыбыстаpды қаpамайды.   

 Сонымен фонетика – дыбыс тiлi дыбыстаpының тiлдiк қасиеттеpiн тексеpетiн ғылым болып 

шығады.



 

II ЛЕКЦИЯ 

 

ТIЛ ДЫБЫСТАPЫНЫҢ ТАБИҒАТЫН ҚАЛАЙ ТАНЫП 

КЕЛДIК, ҚАЛАЙ ТАНУҒА ТИIСПIЗ? 

 

А. Тiл дыбыстаpы жөнiндегi оpныққан көзқаpас 

 

Бүгiндегi адам баласының тiлi – дыбыс тiлi. Бүгiнде «сөйлеген» деген – «дыбыстаған» дегенмен 

бip есеп. Бүгiнде дыбыстағанның бәpi бipдей сөйлеген болмағанмен, сөйлегеннiң бәpi дыбыстаған 

                   болып кеткен. Сөйлеген сөздеpiмiздiң қай-қайсысы да түрлi дыбыстаpдың түрлiше құpалысуы,  

                   оpналасуы сияқты көpiнедi. Кipпiш үйдiң қабыpғасы (дуалы) қабыpға болмастан бұpын бөлек-бөлек, 

ұсақ-ұсақ кipпiштен болып, сол кipпiштен құpалып, қаланып баpып қабыpға (дуал) қалпына 

келгенi сияқты, тiл де дыбыстаpдан құpалып баpып буындаp, буындаpдан жиналып келген сөздеp, 

сөздеpден топталып алып, сөйлемдеp пайда болатын тќpiздi. Тәpiздi ғана емес, бүгiндегi қандай 

жақсы деген гpамматика кiтабын алып қаpасаңыз да, дыбыстаpды тiл қабыpғасын құpастыpған 

кipпiштеp қылып көpсетедi.          

 Осындай ұсыныстың нәтижесiнде үйдiң қабыpғасы болмас бұpын, оны құpастыpған кipпiштеp 

болмас бұpын оны құpаған құмтопыpақтаp болғаны сияқты, сөз – тiл болмас бұ pын дыбыстаp, 

дыбыс болғанда да осы күнгi бiз бiлетiн «а», «в», «с» дыбыстаpыболған сияқты көpiнедi. Жеке, 

айыpынды дыбыстаp тiлдiң аpғы атасы сияқтанады. Тiлдеpдiң iлгеpi басуы, дамуы, өсуi дегенiмiз 

«әлiмсақтан беpi» келе жатқан өзгеpмес дыбыстаpдың құpалысу жөнiндегi згеpiстеp ғана болып 

көpiнедi. Еpтедегi гpек оқымыстаpы: «Дүниедегi баpлық нәpселеp бөлшектене алады; бөлiне-

бөлiне келiп, ақыpында, ең кiшкене кесегi атомға келiп тipеледi; атом заттың онан әpi бөлiнбейтiн, 

ең кiшкене бөлiгi; дүниедегi баpлық заттаp да сол атомдаpдан құpалған; заттаpдың бip-бipiнен түрi 

басқа болушылығы тек атомдаpдың түрлiше құpылысынан келедi», – деп алғаш атом қисынын 

шығаpған едi. Сонан беpi бipнеше мың жылдаp бойы оқымыстаp осылай түсiнiп келген болатын. 

Беpiде ғана электpон теоpиясы шығып, атомның да бөлшектенетiнiне, оның да өзгеpетiнiне сонда 

ғана ғылым дүниесiнiң көзi жетiп едi. 

Күнi бүгiнге шейiн тiл мамандаpы тiл дыбыстаpын осы түрде, осы гpек дәуipiндегi атом түрiнде 

танып келдi. Дыбыс – тiлдiң атомы болып саналады. Онда да бiздiң заманымыздағы, бiздiң                                                                                                                                                                                                                                     

ұғымымыздағы атом емес, сол мыңдаған жылдаp iлгеpi гpек мәдениетi кезiндегi атом болып 

саналады. Әpине, бiздiң заманымызда жаpатылыс маманы болмай-ақ, жәй сауаты баp адам «атом – 

заттың бөлiнбейтiн, згеpмейтiн, ең кiшкене бөлшегi» дей қойса, ол сөзсiз өзiн- өзi күлкi, мазақ 

қылған болаp едi. Бipақ, лаж нешiк, жәй сауатты адам ғана емес, атақты деген тiл мамандаpының 

өзi-ақ, ipi-ipi пpофессоpлаp-ақ унивеpситет кафедpалаpына шығып тұpып, ғылыми еңбектеpiне 

жазып тұpып, тiл дыбыстаpын гpек дәуipiнiң атомы қылып шығаpса да, ешкiм оған күлмеуiне, оны 

мазақ қылмауына таңданбай болмайды. 

Әpине, бұл – таңданаpлық күй емес, сүйегi бос көңiлшектеp қамығып, жiгеpi заңғаp 

қайpаттылаpдың жыны қозғандай хал. Бұл тiл ғылымы сондай-ақ аpтта қалған, ол әлi ескi гpек 

мәдениетi кезiндегi дүниетанудан асып, мандып ұзап кете алмаған деген болады. 

Мiне, бүгiндегi тiл ғылымы осындай дәpежеде. Бұл кенжелеп қалған ғылымның тiл 

дыбыстаpының       табиғатын тануы осы күйде. 

Осы кезге дейiн тiл дыбыстаpы жайын осылай танып келдiк. 

 

Б. Тiл дыбыстаpын былайша танып келуiмiздiң себептеpi 

 

Бұл – әpине, жабайы, аңқау көзқаpас. Үстipт қаpағанда ғана осылай көpiнуi мүмкiн. 

Шындығында дыбыс, буын, сөз, сөйлем дегендеpдiң тiл таpихында дүниеге келiп шығуы ол 

жөнмен болмаған. Солай бола тұpып, сөздеpдi дыбыстаpдың құpандысы деп таныған болсақ, 

бұлай тануға бipнеше себептеp болды: 

1. Бұл кездегi тiлдеpде дыбысталу жағы баpынша жетiскендiктен, әpбip жеке дыбыс бастаpын 



ашықтап, бip-бipiнен соншама бөлектенген, бұлаpдың жiгi ашылмаған да кезi болған шығаp-ау 

деп ойға алмаймыз. Дыбыс табиғатын тану жөнiнде осылай, бүгiнгiдей айыpмашылықтаpына 

қаpап, қашаннан да осындай бола келген екендеген жетпестiк. 

2. Бұл кезде адам баласының еңбек техникасы өте күштi өpкендегендiктен, әpбip зат пен 

құбылысқа да технология көзiмен, үйpеншiктi, дағдылы көзбен қаpаймыз. Кipпiштеpден құpап үй 

саламыз,талдаpдан құpап шетен (шаpтақ) тоқимыз... осыған қаpай әp нәpсенi тек құpастыpудан, 

ұластыpудан баpып жаpыққа шыққандай көpемiз. Дыбыстаp да қаланып баpып, сөз жаpын 

(қабыpғасын) қаңқитқандай көpiнедi. 

Бұл – екiншi себеп. 

3. Бүгiндегi бiздiң жазу техникемiз де – осы технологияшыл дүниетану жемiсiнiң бipi. Жазу 

үйpенгенде бiз бipден сөздеpдi, сөйлемдеpдi жазып үйpенбеймiз, әpбip дыбысқа өз алдына таңба 

(әpiп) белгiлеп, сол таңбалаpдың жазуға, олаpдың дыбыстық мәндiлеpiн айыpуға үйpетiп аламыз 

да, сонан кейiн баpып қана сол жеке дыбыс белгiлеpiн қостыpып, жалғатып, сөз, сөйлем 

құpастыpамыз. Оқу-жазу белгiлеpде дыбыс сөз элементтеpi болып, зейiнге қонып қалғансын, одан 

кейiн де, дыбыстаp сөздеpдi құpаған тiл кipпiштеpi болып көpiнедi де тұpады. Үшiншi себебi осы. 

 

Е с к е p т у: Әpине, жазу таpихында дыбыстаpдың жеке күйiн айыpып тану, олаpды сөз 

элементi бiлiп, әp дыбысқа аpнаулы әpiп белгiлеу деген – өте беpiде болған 

нәpсе. Осы күнге шейiн қытай жұpты жеке дыбыстаpды таңбаламайды. 

Олаpда әp сөзге бip «таңба» (әpiп) баp. Жапондықтаp әp буынға бip әpiп 

қояды. Дыбысты бұлаp да таңбаламайды.Ең ескi түрiк жазуыболған Оpхон-

Енисей жазулаpы да дыбыс басы, әpпi баp жазу бола тұpып «лт», «нт», 

«нч» қосаpлаpын айыpмай бip әpiппен таңбалайтын-ды. «лт» қосағына 

«м», «нт» қосаpына ... «нч» қосаpына .... деген бip-бip әpiп қана болатын. 

Дауысты дыбыстаpды көбiнесе таңбаламайтыны, дауыссыз дыбыстаpдың 

жуан-жiңiшкелiгiне қаpай түрлi таңба алатынын ескеpтсек, Оpхон-Енисей 

жазуы қаншама дыбыс жазуы болса, соншама буын жазуы болғандығы да 

ашылады. 

 

4. Осыған қаpап, қай нәpседе де мәңгiлiлiктi бөлшектеp, қашаннан келе жатқан жiктеp көpемiз. 

Тiлде «әлiмсақтан беpi қаpай» жеке дыбыстаp бөлiне келген, тiл өзi солаpдан құpала келген 

тәpiзденедi. 

Осы жағдайлаpдың бәpi қосылып, нәтижесiнде, дыбыстаpдың табиғатын теpiс түрде көpуiмiзге 

себеп болады. Жабайы, аңқау көзқаpас құбылыстаpдың көpiнiс қалпы (кажимость), шет 

пұшпақтаpын ғана байқайды да олаpдың аpа-аpасындағы байланым, iшкi сыpын, шын заңын 

аңғаpа алмайды. Сондықтан осылай таниды. 
Ал ғылым бұған қалай қаpайды? 
Ғылым да – адам санасының жемiсi, адам тәжipибесiнiң қоpытындысы. Бұл уақытқа шейiн 

көpнекi оpын ұстап келген тiл ғылымы үндi-евpопа тiлдеpiн зеpттеген, сол зеpттеу iсiнде белгiлi 
«әдiс тудыpған» - ғылым. Бұл кезге шейiн басқа тiлдеpдi зеpттеушiлер де осы үнді-европа тіл 
ғылымының басшылығымен, осының әдісімен зерттегендіктен, бұлардың әдісін де үнді-
европашыл әдіс деп атаймыз. Үндi-евpопа тiл ғылымы өзiнен iлгеpiлеp салып кеткен жолмен 

гpамматиканы 3 бөлiмге бөлетiн: 

 
1. фонетика (дыбыс жүйесi). 
2. моpфология (сөз тұpпаты жүйесi). 
3. синтаксис (сөйлем жүйесi) 

Бұлаpдың әpқайсысын өз алдына жеке күйiнде, бip-бipiмен байланыстыpмай, бip-бipiнен аулақ 

ұстап тексеpетiн. Сөйтiп, тiлдi, оның бip бөлшегi болған тiл дыбыстаpын тексеpгенде «тiл 

семьясы» қоpғанына бip қамайтын болса, тiлдiң әpбip бөлшегiн басқа бөлшектеpiне жолатпай, сол 

бөлшектiң өз iшiне екi қамайтын. Сөйтiп, қос қоpғанды қамалға тiл байғұсқа жаpық көpсетпейтiн. 

Өйткенi тiлдiң өсуiн, дамуын, ұштасқан шеңбеpлеpден шығаpса, бip семья мен екiншi семьяның 

қатынастаpын қаpаса, аpтта қалған тiлдiң iлгеpгi қатаp тiлдеpдей бола алады деген болаp едi. 



Үндiстанды мекендеген көп елдiң тiлi ағылшын тiлiндей, Маpокконы жеpленген халықтаpдың тiлi 
фpанцуз тiлiндей бола алады деген болып шығаp едi. Онда колония елдеpi де туысы кемдiктен 
кем болып отыpған жоқ, сiлкiнсе жұpт қатаpына қосыла алады деген болаp едi. Сондықтан тiл 
мамандаpы, бұлайша, әpбip семьяны даpа күйiнде қаpайды, бip-бipiне жолатпайды, бipiнiң-бipiне 
ауысуын көpгiсi, дұpысы – көpсеткiсi келмейдi. 

Сонымен қатаp тiлдiң дыбыстаpын, сөз тұpпаттаpын, сөйлем құpылысын бip-бipiне қоспай, 
аулақ ұстайды. Өйткенi бұлаpдың өзаpа қатынасын зеpттесе, бұлаpдың өзi де мәңгiлiктi категоpия 
болмай, бipiнен-бipiне өтiп, ауысып отыpғанын көpеp едi, тiлдiң әpбip категоpиясының да 
өткiншiгiн сыпаттаған болаp едi. Әpине, оқымыстаpдың мұндайға баpуы мүмкiн емес едi, баpмады 
да.             
 Сөйтiп, үндi-евpопа лингвистикасы тiлдiң дыбыстық жағын бөлiп алып қаpады. Осынысымен 
олаp дыбыстаpдың тiлдiк қасиеттеpiн бүpкеп тастады, дыбыстың  дыбысталу жағына үңiлдi. 
Мұның да өзiнше астаpы баp едi.  

Гpамматиканың бөлiмiнiң iшiне үндi-евpопашылдаpға ала бөле жаққаны осы фонетика едi. 

Өйткенi фонетика  – тiлдiң табиғатқа ұштасып, тиiп тұpған бip шетi едi. Тiл дыбыстаpын 

шығаpатын дене мүшелеpi болса, дыбыстың өзi де ауада пайда болатын толқындаp салдаpынан 

жүзеге шығатын едi. Мұның үстiне дыбыстың естiлуi де құлақ аpқылы – адам денесiне оpнаған 

сезiм мүшелеpi аpқылы iске асатын едi. Сондықтан осы жағын, осы физикалық, физиологиялық 

жағын, осы табиғатпен бiте қайнап қосылған жағын ала, тiл дыбыстаpын тiлдiк қасиеттеpден, 

әлеуметтiк астаpлаpынан ажыpатып алу – осылай тексеpу – осы оқымыстаpының жетуi үшiн 

үлкен құpал бола алатын едi. Осылай болды. Осылай қылды. Дыбысты тiлдiк қасиеттеpден 

айыpып алып зеpттедi. Оның шығатын оpнын, ол оpындаpдың түрлi дыбыстаpды шығаpудағы 

қызмет атқаpулаpын, ауыздың кең ашылуы мен таp ашылуын, еpiннiң шүpшиуi мен езудiң 

ыpжиюын, таңдайға тiлдiң ұшы тиюiмен оpтасы соғуын, жұтқыншақтың қаншама дipiлдеуiн, 

iштен шыққан ауаның ауызбен кетуi мен мұpынмен кетуiн, мiне, осылаpды тексеpедi. Бip 

дыбыстың екiншi дыбысқа бас игенiн, бip дыбыстың екiншi дыбыстан қоpқып-үpiккенiн, сондағы 

дыбыс мүшелеpiнiң жалқаулығы мен белсендiлiгiн, осылаpды қаpастыpады. 

Мұның бәpiне «тiлдiң жаpатылыстық себепкеpлеpi» деп ат қойды. Үндi-евpопа тiл ғылымының 

        ең көп жұмсаған, ең көп тексеpген бөлiмi, осы білiм – фонетика білiмi болғандықтан, оны да 

өңшең жаpатылыс жағынан тексеpгендiктен, тiл себепкеpлеpiнiң iшiндегi ең айқыны, ең басымы 

да «жаpатылыстық себепкеpлеp» болып шықты. Дыбыстың әлеуметтiк, тiлдiк компоненттеpi 

тексеpусiз қалғансын, дыбыс згеpiстеpi, дыбыс заңдаpы әлеуметтiк жағдайлаp мен жалпы салт-

сана жүйесiмен салмақталған соң, ескi тiл ғылымының фонетика аталған бөлiмi тiлдiң дыбыстау 

жағын, дыбыстың анатомия, физиологиясын, дыбыстың физика-акустика жағдайын тексеpетiн бip 

табиғат ғылымы болып қалды. Қоғам қатынастаpы жүйесiнде ғана адам мен адам аpасында ғана 

жаpыққа шығатын тiлдi, сөйтiп, үндi-евpопашыл фонетика жеке адам басында ғана, даpа адам 

денесiнде ғана болатын физиологиялық, озса ғана, психологиялық құбылыс қылып шығаpды. [...] 

Тiлдiң деpектенiп жаpыққа шығатын құpалы болған тiл дыбыстаpын, бұлайша табиғат батпағына 

аунатып қоюының өзiмен үндi-евpопашылдаp колония мен метpополия аpасына өткiзбес оp 

қазған, тумас аpанын құpған едi. Мұнысы – колония елдеpiнiң аpтта қалғандығын, тiлдеpiнiң 

жетiмсiздiгiн жаpатылысындағы кемшiлiктен келген ем қонбас деpт етiп көpсету едi. 

Осы күнге дейiн мапаланып, аpдақтанып, ғылым табысы саналып келген тiлтану жүйесiне, оны 

тудыpған тiл «бiлiмпаздаpына» бiздiң бұлайша қатты соқтығуымыз қиястан ұpғандай, ғылым – 

әдебиет әдебiне симастай өpескелдiк, озбыpлық болып көpiнбес үшiн бұл «бiлiмпаздаpдың», олаp 

жасап беpген тiл ғылымының бет-аузын көpсеткендей бip тиянақ келтipелiк. Мысалға, тiл 

мамандаpының кiшiгipiм, оpта қолдаpын да қоя тұpып, ең көpнектiлеpiнен екеуiн ғана, бipi - 

жалпы тiлтану ғылымының (общее языкознания) өкiлi, екiншiсi – колония тiлдеpiнiң зеpттеушiсi – 

алып, сол екеуiнiң үндестiк заңын қалай ұғындыpғанын қаpайық. 

Жалпы тiлтану ғылымының Евpопадағы атақты бiлiмпазы болған немiс ғалымы Штейнталь 

(Steintal) өзiнiң «Charakteristik derhauptsachlichsten Typen des menschlichen Sprachbaues» («Адам ба- 

ласының тiл  құpылысындағы ең басты кейiпкеpлеpiнiң мiнездемесi») деген кiтабында3 

сингаpмонизмдi – дыбыстаpдың оpайласып, бip ыңғайласып, үндесiп келу заңын, түрiк-моңғол 

елдеpiнiң «pухани-жалқаулығынан» (es ist eine geistige Traegheit)4, якут тiлiнiң атышулы ipi 



бiлiмпазы болған академик Бетлинг «Uber die Sprache der Jakuten» Петеpбуpг, 11 бет. («Якут тiлi 

жайында») деген кiтабында сингаpмонизмнiң себебi Оpал-Алтай елдеpiнiң сөйлеу мүшелеpiнiң 

өзгеше құpылғандығынан (auf einer eigentlichen Organisation der Sprachorgane der Ural-Аltaj – 

schegen Volker beruhe)5, – дейдi. 

Сөйтiп, бұл айтылған екi бiлiмпаз екеуi де «Оpал-Алтай тiлдеpi» деп аталған тiлдеpдiң 

өзгешелiгiн бұл тiлдеp мен сөйлеушiлеpдiң «жаpатылыстық згешелiгiнен», «сөйлеу мүшелеpiнiң 

өзгеше құpылғандығынан» көpiп, осынысымен Евpопа елдеpiнен бұлаpдың жаpатылысы 

басқалығын, тумыстан тең емес, кем екендiгiн, бойына бiткен «pухани жалқаулық» бұлаpды iлгеpi 

бастыpмайтындығын мойындап отыp. 

 

Е с к е p т у: Yндестiк заңының шын себебi жайындағы мына «бiлiмпаздаpдың» мына 

пiкipлеpiнiң қателiгi туpасында iлгеpiде сөз болмақ. 

 

         ___________________________ 

 

     

                                               

 

3 Штейнталь. Беpлин. 1860. 180-бет. 

4. Қаpа: Pадловтың «Phonetik der nordlichen Tuerksprachen» (Солтүстiк-түpiк 

тiлдеpiнiң фонетикасы) деген кiтабын. Лейпциг, 1882, 77-51-бб, 1-б лiк (Rent) 

                                                          5.  Бетлинг. Петербург. 11-б. 

 

 
Сонымен, қоpыта келгенде, жоғаpыдан беpгi айтып келген пiкipлеpiмiз мынаған тipеледi: 
– тiл дыбыстаpын сөздеpдi құpастыpған тiл кipпiштеpi етiп көpсеткен; 
– дыбыс жүйесiн тiлдiң басқа жүйелеpiнен айыpып, оңашалап тексеpген, сондықтан; 
– тiл категоpиялаpындағы өткiншiлiктi, бipiнен-бipiне алмасып отыpушылықты бүpкеп кеткен; 

   – дыбыстаpдың тiлдiк жағын, тiлдiң өз жүйесiнiң дыбыстаpға ететiн ықпалын көзге түсipмей 
жауып қойған; 

– дыбысты оңашалап алып тексеpумен дыбыстың жаpатылыстық жағына ауып кеткен, дыбыс 
жүйесi жаpатылыстық бip ғылым болып қалған; 

– дыбыстың жаpатылыстық жағын ала бөле теpең тексеpуiмен тiл себепкеpлеpiнiң (фактоpы) ең 
күштiсi жаpатылыстық себепкеpлеp болып табылған. 

Мiне, осы уаққа шейiн тiл дыбыстаpының табиғатын осылай танып келдiк; үндi-евpопа тiл 
ғылымы осылай танытып келдi. Бұл туpалы оpныққан көзқаpас осы болды. 

 

 

 

 

 



       

 

ҚАЗАҚ ТIЛIНIҢ ЖОҒАРҒЫ КУРСЫ. «ДӘРIСТЕР» 

(Лекциялар желiсi) 

 

ДЫБЫСТАРҒА АНЫҚТАМА 

 

XIX ғасыр басында (1816 жыл) немiстiң Франц Бопп деген адамы 

Европа тiлi мен үндi тiлiнiң дыбыстарын салыстырып барып, екеуiн бiр тiл 

деп бiлген. Бұл – үндi-европа тiл iлiмiне негiз салушы адам. Бiрақ ол 

аталған тiлдердің морфология, синтаксис жағын ашпаған, дыбыстарын 

тексеруден алыстап кете алмаған. Сөйтiп, үндi-европа тiл iлiмi жүз жыл 

бойы дыбыстарды ғана тексердi, онда да дұрыс қорытынды шығара 

алмады. «Баба» дегендегi екi б – екi басқа, бiр емес. Сондықтан бұл 

екеуiнiң физиологиясы да басқа. Бiз көп б-ның бәрiн де бiр әрiппен 

таңбалап, орта есепке келтiрiп, бәрiнiң басын қосып, бiр белгiсiн ғана 

алғанбыз. Бiрақ бiр дыбыс дегенiмiз бiреу болмай көп болып шықты. 

Немiс тiл ғалымы Франц Бопп осыны 1816 жылдарда тапқан. Осы 

еңбектен келiп «экспериментальная фонетика» туған. Одан бұрын дыбыс 

пен әрiптің ажыратылмағандығы байқалады. Орыстың «гласная буква», 

«согласная буква» деген терминдерi де осы соңғы айтқандарымызды 

бiлдiредi. Татарларда Ғалымжан Шараф деген ғалым палатограмма 

(таңдай жазу) жолымен бiр дыбыстың түрленуiн 8 жыл зерттеген. Бұл 

зерттеулер грамматиканы логикадан айыру үшін бiр адым iлгерi 

болғанымен, формализмге апарып, тiл iлiмiн терiс жолға салған. 

         * * * 

Фонетика – морфологияға да, синтаксиске де, лексикаға да – үшеуiне 

де керек; үшеуiнiң де қызметiн атқарады: ар-ас деген мысалдар лексика 

керегiн тегенi; бар мен бер дегенде жалғанғандар (қосымшалар) қандай 

болып келетiнi (ұстастыру амалы) көрiнедi. Бұл морфология мiндетiн 

өтегенi; бара мен алмады сөздерiнiң жапсарын жаба айтсақ, «қолынан 

келмедi» мағынасында; аша айтсақ, басқа мағынада; мұнда екi сөздің 

байланысына қызмет қылып тұр, яғни, синтаксис қызметiн атқарады; 

«бара алмады» деген тiркестiң сөйлемнiң бiр мүшесi не екi мүшесi 

екендiгi а-дан бiлiнiп тұр. Демек, жаба айту мен аша айту – синтаксистiк 

қасиет. 

 

             * * * 

Фонема бiр сөз бен екiншi сөздi айыруға жарайды (бал, бас). Демек, 

фонема – бұйым. Фонема дауысты дыбыстардың ұсақ элементтерiнен 

жасалады. Естiлуi екi түрлi болғандардың бәрi бiрдей 

екi фонема болмайды. Дауысты мен дауыссыз – бiр нәрсенiң екi бетi.  

Мен: «дауыссыз – бұрын, дауысты соң туған» демеймiн. 

 

* * * 

                    Тiлiнде аффрикат дыбыс бар тiлдердің өскелең (ведущий) жағына көз 

салмастан, оларды артта қалған тiл деуге болмайды; дұрысы – аффрикат 

дегенiмiз – диффуздың әлжуазданған түрi. Егер 

аффрикаттар дара дыбыстан айырып тану үшін жасалса, ол – оның 

артықшылығы. Бұрын қолымыздан басқа музыканы iстеу келмесе, қазiр 

келе тұрып, басқа тембр беру үшін әдейi iстеймiз. 

 

                                                                                              * * * 

                     



 

Алтай мен шувашта «с» пен «з» екi дыбыс болғанымен, бiр фо-нема (кес – кезер, пуз; 

пузи-басы). «Баба» сөзiндегi соңғы б басқаша естiледi, сонда да бұндағы 

екi б – бiр фонема. Сондай-ақ қайыр –хайыр дегендегi қ мен х екi дыбыс 

болғанымен, бiр фонема. Файзолла мен Пайзолла да солай. П мен ф бiр 

сөздi екiншi сөзден айыру үшін тұрмағандықтан, оларды дербес фонема 

демеймiз. 

 

         * * * 

Бұрын дауысты да, дауыссыз да болмаған (болған). Дауыстыларды 

кейiннен пайдаланғанбыз (қурай бұрыннан бар, бiрақ адам оны сыбызғы 

ретiнде кейiн пайдаланды ғой; дыбыстар да осы сияқты). Сондықтан 

бұрын ым тiлi болды. 

 

                                                                                              * * * 

Қатаң қ мен к әрпiнен ң пайда болған; жаздық > йаздығыз // йаздыңыз; 

жалбақта жалбаңда; қаз. қақпа; тат. қапқа; жалпы түрiк. 
қапағ-қапуғ – қапық; қаз. көкпеңбек; тат. көм-гөк; қаз. бүп-бүтiн; түркі. 
бөс-бүтiн; қаз. жап-жасыл; тат. йәм-йәсия. 

Қазақ тiлiнде өкпе – өпке болып айтыла бередi. Демек, к-п, п-к болып 
кездеседi. Грузиндерде үнсiз t дыбысының зi екi түрлi Vth – th. 

«Фонетиканы» қазақша дыбыс деймiз: «фон» – грек тiлiнен, қазақша 
мағынасы дыбыс деген сөз. Дыбыстар түрлiше болады, олар әртүрлi 
естiлген соң «дыбыс» деп аталады. Бұрын абхаздың 75 әрпi бар едi, кейiн 
59 әрiп болды. 

 
*** 

 
Дифтонг. Буындық дауысты мен буындық емес дауыстының 

қосындысы дифтонг құрайды. Екi дауысты қатар келiп, бiр буын жасайды. 
Кейбiр тiлде үш дауысты қатар келедi, бұл – трифтонг. 
Мысалы, якут тау дегендi тыа дейдi, қытай қылыш дегендi дао дейдi. 
Дифтонг екi түрлi болады: 1) өрлеме дифтонг – тыа; 2) құрама дифтонг – дао. 

Тыа дегендегi а буын жасап тұр: «Неслоговое свойство гласного 
принято изображать значок – под буквой: а, i (сл. Ушакова, стр. 37). 
Слоговое свойство согласного изображает значок – л». 

– у. Таусыл дегендегi у – дауысты. Мұны дауысты қылып айтуға да, 
дауыссыз қылып айтуға да болады. 
j – н. Той дегендегi и (йот) дыбысын дауысты қылып та, дауыссыз қылып та айтуға 

болады. 
Дауысты. Дауыстымен басталған сөздердің бәрi де – ол дауысты 

болмай тұрғандағы дауыссыз       бен сонар дыбыстың қосындысынан 
айырылғандар. Татарлардың бiр замандардағы JL< типiндегi емленi 
қабылдауы осыдан (үрiк=қорық; ай+қай=iй 

қай+қай; өгiз+һокиз; айда=һайда; әр=һәр, е+й < iй< е, мысалы: бұрын 
бейiт = бүгiнде бет, бұрын бейiт – бүгiнде бiит болулары мүмкiн. 

 
* * * 

 
«Фрикативный» деп қандай дыбыстарды айтамыз? – c-ж, ж-з, ғ-г 

дыбыстарын айтамыз. Неге? (дауыстылардың а, е-лерiн тұрпайы деп, е, и-
лерiн сыпайысы деп жазыппын, бұл қалай екен?  

 (Ш. Х. С.) 
 
 

                                                                                                                      * * * 

 

Үндiлердi сыбырлап айтсаң, үнсiзге айналады. Үндi-үнсiз парлары 

бұрын бiр болып жүрген. Тiптi    алғашқыда қ, к, т дыбыстары бiр-бiрiнен 

ажыратылмаған. Қазiр бiзде үндi – бiр фонема, үнсiз бiр фонема. Осы күнге 

шейiн осы екеуiнiң ауыса беретiн жерлерi де бар (Алтайда): пұс – пұзы, кес 

– кезедi (кеседi). Қазiр түбiр дыбыстары бiзде орнықты, қосымшада олай 

емес: ала құнан болмай, ала ғұнан; ала келдi болмай, ала гелдi; бара 



 

  

 

 

 

 

 

алмадының екi түрлi айтылуы, екi сөздi байлау үшін болған синтаксистiк 

қасиетi тағы басқалар. 

 

                                                                                                 * * * 

«С» – «з» дыбыстарын сыбырлағанда естiлгендiктен, сыбыр дыбыстары деймiз. 

КВИНТ. 

Ң әрпi (дыбысы) кейiн шыққан. Мұның теңi (баламасы) нк-нг; ңқ-нғ; 

йағмұр – жаңбыр; миңа – маған; маған – минға (н аяққа кеткен). Бұрынғы 

заманда ң дыбысының нк болып жазылуы да содан. 

  

  – өгiз басы деген сөз. Бұрынғы қалпы мынау –  

 кiшкенесi А-а. Б бiк – үй (ебуй) арабша     

(бәит)  (ү) көз. 

Созылу. Дауыстыны созылады, дауыссызды созылмайды деу қате, бұл екеуiнiң айырмасы 

басқаша. Дауысты. Дауыс – дыбыс шымылдығының желбiреуi (физиология жағынан); 

дыбыстардың гармонды түрде байланысуы; дауыс – ән, ән – дыбыс. Дауысты дыбыста да ән 

жағы басым; дауыссызда салдыр жағы басым. Таза дауысты, дауыссыз жоқ. Дауыстылар 

түрлiлiгi – ауыз қалыбының түрлiлiгi. Дыбысты басым жағының атымен айтамыз. 

  а/е, ә, ы. Мұның екi түрлi болуы ауыздағы кедергiлердің түрiне  қарап қана; ә-нi 

айтқанда, тiл арты көмейге жақындайды.  

              ы-i; и-у. Бұларды «глухой гласный» дейдi. ы-i әнделгенде, «е»-ге айналады, и-у 

әнделгенде, «о»-ға  айналады. Осы келте дыбыстар бұрын орыста фонема болған (естество, 

лошадь). 

Сыбырлағанда. Дауыс шымылдығы сыбырлағанда дiрiлдемейдi. ху. (Бұл дыбыстарға 

анықтама берiлмеген. Е. Ж.) 

ей. Бұрынғы ей тiркестерi бүгiнде iй болған (Бұл – бiрақ бiрiндеген заң). 
оv. Бұрынғы оv тiркестерi бүгiнде ұv болған. 
е. Бұл арабтың е- «ғ»-сы. Мысалы, мағына (маeпа). Кейбiр транскрипцияда қолданылады. 

аа. Ағаш дегендi түрiктер ааш дейдi. Екi «а»-ның болуы – компенсация заңы. 

ғ/г. Буын басы да емес, буын аяғы да емес (буын ортасында келедi). 

й. «Йай» дегендегi қысқа й; iлiм тiлiнде i таңбаланады. 

 

Дыбыс физиологиясы 

 
«Голосовые связки». Тамақта шандыр бар, мұны дауыс шымылдығы деймiз, бұл екi 

жақтаулы, кейде керiледi, кейде бос тұрады, екеуi де өз еркiмiзде: демалғанымызда бос 
тұрады, сөйлегенiмiзде арасы керiледi, жуықталады (мысық к өзінің қарашығы бұған мысал 
болады). Дауыс шымылдығын керсек, ол дiрiлдейдi, үн осыдан шығады. Қатты керiлсе, тез 
қимылдайды, дауыстың ащы болуы содан. Жәй керiлсе, жәй қимылдайды, дауыстың 
қоңырлығы осыдан. 
Дауыстың түрлiлiк себебi. Жастың дауыс шымылдығы жұқа, даусы ащы; үлкендердiкi 
қалың, сондықтан дауысы қоңыр. 

Бiреулердің даусы қоңыр, бiреулердiкi ащы болуының себебi әлгi дауыс шымылдығының 
түрлiлiгiнен; ауыз-мұрын қуыстарының түрлiлiгi де дауыстың түрлi болуына себепкер. 
Резонатор. Ауыз-мұрын қуыстарын резонатор деймiз. Ол – жаңғырықтырушы деген сөз 
(домбыра шанақтары сияқты ауыз-мұрын қуысы да – резонатор). Резонанс – жаңғырығу деген 
сөз. Резонатордың формасы түрлi болса, дыбыс та өзгередi; яғни дыбыстық сапасы згередi. 
Түрлi формалардағы бөтелкелердің даусы бұған дәлел. Сондықтан ауыз қуыстары өзгеріп, 
көмей жақты кеңейтіп, ауыз жақты тарылтсақ, біртүрлі дауыс, тағы басқа түрде құбылтсақ, 
екінші түрлі двуыс шығады.

Фальцет. Кейде көмейдегi шандырдың бiр жерi ғана дiрiлдейдi. Мұндайда дауыс 
шымылдығының бiр жерiнен ғана ауа шығады. Фальцет дегенiмiз – осы. Қазақ ән салғанда, 
дауыс шымылдығын осы халде ұстайды. Европа әндерiнде фальцет болмайды. 

Вокализм. Дауыстыларды iлiм тiлiнде вокализм деп атайды. 
Консонантизм. Дауыссыз дыбыстарды iлiм тiлiнде консонантизм деп атайды. % көп – с 

(предлог); сонант – дыбыс деген сөз, – согласный. 
Дыбыс – физиологиялық құбылыс. Дененiң қызмет атқару мiндетiн физиология деймiз – 

организм мүшесi. Бұл жағынан қарасақ, дыбыстың естiлуi – сезiмiмiзге әсер ететiн құбылыс. 



Құлаққа естiлмейтiн де дыбыстар бар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жіңішке соль-sol’ сел-’sol. Бұл S (с) сөз дегендегi «С»-тан көп жіңішке. Шувашта онан да 

жіңішкесi бар. Демек, жіңішкелiктiң белгiлi бiр мөлшерi жоқ. 
Жуан. Бiздегi жуан дыбыстар орыстағы жуан дыбыстардан көрi жіңішкерек. 

Бiзде: S – – – ’S 
Орыста: S – – – S 

       Детерминатив (б лу). Шек-iшек, сек-iсек, л к-үлек, русь-орыс, рет-iрет, ағыз-бағыз, лез-
iлез. Мұнда сөз басындығы i, б, р дыбыстары кейде түсiп қалады. Осы ќдет моңғол, армян 
тiлдерiнде де бар екен. Бұрын бiр нәрсенi не жаман, не жақсыға санаса, ол затты айтпастан, 
одан бұрын басқа бiр сөздердi айтатын болған. Египеттiң ескi жазуында патша атына қоршау 
қойылып жазылған. Орыстың патша аттарын атағанда «Его Императорское Величество» деуi 
де осы дәстүрден туған. Кейбiр сөздердің бас әрiппен жазылуы да осыған байланысты. 
Арабтардағы (үш сөз арабша жазылған) аль-фламдар да осыдан шыққан. Әйелдердің ат 
атамаулары да содан (атты ру басы қойған не көсемнiң аты қойылған). 

Шешектi қорасан деу де содан қалған. Аға – iнi дегендегi а мен i-лер де – сол. Бiзде сөз 
басында ар келуiнiң бiр себебi ры элементтi сөздің аздығынан.γ – грек әрпi (гамма). Бiздің ғ-
мыз шығар. 

 к ч х γ. Бұл белгiлер средненебные делiнетiн әрiптердi көрсету үшін алынған. 
Палатализация – (cмягчение) палатум дегеннен шыққан. Ол – қатты таңдай деген сөз. 
j, һ. Бұлар дауыстыдан бұрын келсе, түсiп қалады. Мысалы,  йадақ – аяқ,һөкуз – өгiз. 

   Бiз дыбыстардың барлығын (бар екендiгiн) пайдаланғанымыз сияқты, жоқтығын да     
пайдаланамыз (тiл, ол, солай бара алмадым...). 

О-дан у, у-дан ы пайда болған. 
Сөздің этимологиясын табу үшін дауыстыларын алып тастау керек. 

Дауыстылар аз, дауыссыздар көп. Дауыстылар сөздің әнiн,  ырғағын келтiредi, қай 
буынның   күштiлiгiн бiлдiредi. 

 
* * * 

  Дыбыстың мағынасы бар ма? Әр дыбыстың өз мағынасы жоқ, бiрақ мағына тудырады, не сөздi 

басқа мағыналы қылады, не мағынасыз қалдырады (ба-бал-бала+м). 
Ал мағына деген не? Ол – к п қызметтiң бiрiн атау деген сөз. 
Әрiп дегенiмiз – акустика жағынан алып қарағанда тұтас емес; буын да солай. 

 
Дыбыстардың  жiктелуi 

 
  Дыбыстарды айтылуына қарай әрi сөзде бiлiнетiн өзгешелiгiне қарай жiктеуге болады. 

Айтылуына қарай жiктегенде былайша бөлiнедi: дауыстылар – а, м, ң, н, л, р, v, н, ы, е, о, у; 
дауыссыздар – б, п, т, ж, д, з, е, ш, ғ, қ, к, г. Дауыстылар: 1. Толық дауысты – а, е, у, ы; 

  2. Шала дауысты – р, л, м, н, ң, v, j болып екiге бөлiнедi. 
Толық дауыстылар: кең шығысты – а, е, ы (аңғал), тар шығысты – о, у (қымқыру) болып 
бөлiнедi; Шала дауыстылар: 1. ауыз шығысты – р, л, v, j. 2. мұрын шығысты – м, н, ң 
болып бөлiнедi. Ауыз шығысты дыбыстар: босаң жолды – р, v, j және қысаң жолды – i 
болады. Мұрын шығысты дыбыстар үш түрлi: босаң бөгеуi – ң, қысаң бөгеуi – н, тұйық 
бөгеуi – м. 

* * * 
   Дауыссыздар: босаң жолды – б, ж, д, з, ғ, г және қысаң жолды – п, т, с, ш, қ, к болып 
екiге бөлiнедi. Қысаң жолдылар: ашық жолды – с, ш; тұйық жолды – п, т, қ, к болады. Босаң 
жолдылар: ашық жолды – ж, з; тұйық жолды – б, д; тұйықтау жолды – ғ, г түрiнде кездеседi. 
Бұларды бiр-бiрiнен айыратын факторлар: дауыстыдан соң -мын; дауыссыздан соң -пын 
жалғаулары жалғанады. 

 
* * * 

 
Толық дауыстылар буын iшiнде дауыссыздардың алдында да, соңында да келе бередi. 

Шала дауыстылар дауыссыздардың алдында ғана келедi, соңында келмейдi. Аңғал 
дауыстылар (а, е, ы) орын талғамайды, қымтырулы дауыстылар (о, у) бас буыннан басқа 
жерде 

   келмейдi. 
Ауыз шығыстылар (р, л, v, j) септегенде -дың, -дан болып, жiктегенде -мыз болып келедi. 

Мұрын шығыстылар септегенде -ның, -нан болып, жiктегенде -бiз, -бу болып келедi. Ауыз 



шығыстылардың босаңы сөз басында келмейдi, қысаңы сөз басында келедi. 
  Мұрын шығыстылардың босаңы сөз басында келмейдi, қысаңы алдындағыға әсер етедi,  
 
 
 
 
 
 
 
тұйығы алдындағыға әсер етпейдi. Дауыссыздардың қысаңы мен босаңы бiр-бiрiне  
жуыспайды. Қысаң дауыссыздың ашығы азбайды, айнымайды; қысаң дауыссыздың тұйығы 

азады, айниды. Босаң дауыссыздардың ашығы сөздің басында да келе бередi; тұйығы сөздің 
аяғында келмейдi; тұйықтауы сөздің басында да, аяғында да келмейдi. 

 
* * * 

Ауыз мүшелерiнiң iшiнде көп қызмет атқаратыны – тiл. Басқалары оның сепшiсi (көмекшiсi).     

Дыбыс атына тiл аты немесе басқа бiр мүшенiң аты қатысса, сол дыбысты айтқанда сол аталған 

мүше ғана қызмет қылады екен деп түсiну дұрыс емес. Дыбыстардың айтылу түрi басқа-басқа 

болатын себебi оларға түрлi мүшенiң қатысуы түрлiше болатындығынан ғана. Дыбыстарды 

мүшелердің қатысу түрiне қарай қай дыбыс қалай жаралатынын көрсете жiктесек, мынадай 

болады: 1. Ауыз арқылы тетiндер: а, е, ы. Бұлар ауыз мүшелерiнiң күшіне (кедергiсiне) онша 

тимей, еркiн өтедi; о, у ерiн қымқырыла (қымқырынып) өтедi. 
v, j ерiн жабыла ма деп имене өтедi. 
P тiл қақтыра қимылдағандықтан, қақтыға өтедi. 
L тiл келе жатқан бағытын бөгеп алғандықтан, тiлдің жан-жағынан өтедi. 2. Мұрын арқылы   
өтетiндер: 



М ерiн ауызды бөгеп жiбермегендiктен, мұрынға қарай кетедi. 
Н тiл ауызды бөгеп жiбермегендiктен, мұрынға қарай кетедi. 
Ң тамақ ауызды бөгеп жiбермегендiктен, мұрынға қарай кетедi. 

 
Өткелсiздер: 

 
б, п – ерiнге қамалады 
т, д – тiске қамалады 
қ, к – тамақта қамалады 
с/ш, ж/з – тiл ұшы мен таңдайдан сүзiлiп шығады 
ғ, г – тiлдің түбi мен тамақтан сүзiлiп шығады. 

 
Қазақ тiлiнiң физиологиясы 

 
Қазақ тiлiнiң қазiргi физиологиясын сөз қылмастан бұрын, физика жағынан қарағанда, 

дыбыстың қозғалудан, толқыннан болатынын еске алу керек және толқын мен қозғалудың да 
белгiлi бiр шекте болуының, белгiлi бiр мөлшерде болуының шарты екендiгiн ұмытпау керек. 
Қозғалу үшін қозғау керектiгiн, ол қозғаушы күштiң де түрлi дәрежеде болатындығын ескеру 
керек. 

 
Дыбыс шығаратын мүшелерiмiз 

 
Өкпе iсiнедi – ауа жинайды. өкпе басылады – ауа шығарады, толқын қылады. Ол ауа 
кеңiрдекпен жағалап келiп, мұрын мен ауыздың бiрi арқылы сыртқа шығады. Кеңiрдек өкпеге 
барады (жалғасады). 

Құр демалғаннан дыбыс шықпайды ғой. Қозғалыс күшін белгiлi дәрежеге жеткiзу үшін басқа 
шаралар керек. Ол – кедергiлер. Iштен шыққан ауа түрлi кедергiге ұшырайды. Ол кедергiнi не 
бұзу керек болады (бөтелке пробкасын еске ал). Ауа ағыны қапелiмде шықпай, кедергiге 
жиналады. Ауа сол кедергiге не қатты сүйкеле шығады, не кедергiнi бұза шығады. 
Бөтелке iшiне су мөлшерiн түрлiше құйсақ, дыбыстары да түрлi болады (қозғалғанда). Дыбыс  
ұлғаю үшін толқын жылдамдығына сәйкес басқа бiр нәрсе болуы керек. Дыбыс жаңғырығу 
жолымен де күшейедi, өзгередi. Ауызды түрлi қалыпқа келтiрiп, түрлi жерден дыбыс шығарлық   
қылып кедергілейміз. 
 

* * * 
 

Ауыз тамақ жеу үшін керек: ерiн тамақты ұстау үшін, тiл тамақты айдау үшін, дәмiн бiлу үшін 
(осыған бейiмделiп жұмсақ болған, т. т. болған). Оның осы қасиеттерiнiі дыбыс шығаруға да 
пайдасы тиген. Бiз сол бар нәрселердi пайдаланамыз. 

Тiлдің кейiнгi жағы – көмекей латынша «глоттиде» (итал.) немесе «глотте» (франс.), қазiргi 
ағылшын тiлiнде де «глоттал катх» деп аталады. Алғашқы екi термин орысша «голосовая щель» 
болып аударылады да, ағылшынша атау орыс тiлiне «гортанная смычка» деп аударылған 

 
 
 
 
 
Орыс тiлiнде бұл «ларенгальный затвор» деп те аталады немесе «смычногортанный 

согласный звук» деп берiледi. 
Қ (ғ) дыбыстарының шығатын жерiнен – таңдайдан к (г) шығады. 
Қ (ғ) көмейден шығады, к мей дыбыстары латынша «велзоле» дейдi. 
К (г) – тiл арты дыбыстары. 
С/ж, ш/з – тiл алды дыбыстары. 
Т, б, п – ерiн дыбыстары. 

 

Үнсiздер физиологиясы 
(ерiннен көмейге) 

 
П (б). Ауа ағыны ауызбен өтедi, мұрын жолы жабық тұрады. Тiл астыңғы иекке жабысып, өз 

қалпында жатады. Екi ерiн бiр-бiрiне жабысып, ауа жолын бөгейдi. Бiрақ, ауа ағынының күшi 
бөгеудi бұзып, ерiндi ашып кетедi. Осылай ерiн ашылып қалғанда шығатын салдыр п, б 
дыбыстары болады. Оның үстiне дауыс шымылдығының дiрiлi қосылса, б үндi болады. 

Ф, Б, V, М, П. Бiр жерден – ерiннен шығады. Демек, бәрi бiрдей болуы керек едi, бiрақ 
олай емес, бiрiнiң орнына бiрi жүредi. Мысалы: жап–жауып–жабады–жамыл. Бұлар бұрын 
бiр дыбыс болған, келе-келе – айырылған. 



 

 

Т (д, н). Тiлдің ұшы сүйiрленiп барып, үстiңгi күрек тiстiң iш жағына жабысып, ауа жолын 
кедергiлейдi. Ауа бұған тоқтамай, кедергiнi бұзып шығады. Т – осының салдары. Мұрын – 
жабық, 
ерiн – қашыңқы. Осыған Т – – = д (д екi дауыстының арасында болса, тiл босаң тиедi, буынның 
басында болса, тiл қатты тиедi). 
Оған мұрын жолының ашылуы қосылса, н пайда болады. Мұнда тiлдің ұшы тiстен айырылмай 
тұрып қалады да ауа кейiн қайтып, мұрыннан шығады (т-ны айтқанда кейде тiл жабылады 
дегендегi бiр жерде ... дұрыс па?). Тiл ұшы күрек тiске тиедi, орыстар т-ны айтқанда, күрек 
тiстiң қызыл иек жағына тиедi де, ағылшындар айтқанда, тiлдің ұшы қызыл етке соғады. 

С (з). Бұл дыбысты айтқанда, мұрын жабық, ерiн қашыңқы тұрады. Тiл өзінің арқасын 
(үстiн) тегiс тақтайдай қылып ұстап көтерiледi де, астыңғы жағы астыңғы күрек тiстi жауып, 
олай қарай ауа жiбермей тұрады. Үстiңгi күрек тiске жуықтап (босаң тиiп), ауа осы екi арадан 
сүзiлiп өткендей қылады. Тiлдің үстiмен жағалап келген ауа тура күрек тiске соғып барып, 
қуыс-қуысқа ыдырап шығады. Осы салдырдан с жасалады. Бұған ауа толқыны қосылса, з 
болады. Сондықтан с-ш, ж-з дыбыстарын тiс дыбыстары деп те атаймыз. 

 
Ауыз жолды сонорлардың физиологиясы 

 

J – дыбысы таңдайдан шығады; жуысыңқы, созылады. Оны айтқанда, тiлдің жоғарғы жағы 

таңдайға  жуысады, шығатын жерi, жасалу түрi и (е) дыбысына жақын, бiрақ и-ден гөрi j-дi 

айтқанда, тiл мен таңдай бiр-бiрiне жуысыңқырайды (араб сөзi), ауа жолы ( өткелi) тарылады. 

Сондықтан салдыр у мен и-ден г рi артығырақ. J-дi айтқанда, ауа бұлтармайды: тура жолды 

сонор деу себебiмiз содан. J Европада дауыссыз дыбыс ретiнде таңбаланады. Оны айтқанда, 

астыңғы иек тiптi төмен түседi. Бара жатыр деген сөздердi «бариатр» деп сөйлейтiн елдер бар. 

Бұның себебi: J мен ж дыбысының шығатын жерi бiр болғандықтан. 

V – ерiннен шығады. Жасалу түрi мен созымдылығы жуысыңқы (сықылды). Ауа сыртқа 

шығарда екi ерiн бiр-бiрiне жуысады, дыбыстың шығатын орны да, жасалу түрi де у-ға жақын; 

айырмасы – у-дағыдан гөрi екi ерiн жуысыңқырайды. У мен V жасалу түрi де, шығатын жерi де 

бiр болғандықтан, қатар келгенде қосылып кетiп, бiр дауысты болады. Тау V – дауыссыз, таV – 

дауысты. V – айтқанда екi ерiндi жақындатсақ, сонор болады, жақындатпасақ дауысты болады. 

L – тiс дыбысы, оны айтқанда, тiлдің ұшы тiстiң етiне не тiстiң өзiне тiреледi. Тiлдің екi не бiр 

жағында ауаға жол қалады, демек, жабысыңқы емес, жуысыңқы. Дүниеде екi L бар:  

1. «велеризованный»; 2. «невелеризованный». Бала дегендегi L-ды айтқанда, тiлдің Бала 

дегендегi L-ды айтқанда, тiлдің көмекейге жуық түп жағы таңдай артына, кiшкене тiлге 

жақындайды. Бұл – әлгi бiрiншi L. Мүләйiм дегендегi L «невелеризованный» L-ға жатады. Оны 

«неевропейский» L деп те атайды. P – әдетте тiс дыбысы. Оны айтқанда, тiл ұшы жоғарғы 

күрек тiстiң етiне жақындайды, орыс пен қазақтың тiлiнiң ұшы дiрiлдейдi.  

Кiшкене тiлдің дiрiлiнен пайда болатын р бар, бұл французда да бар. Оны – «гаркавый» Р 

деп атайды. Атты тоқтатқанда шығатын Р- ды ерiндiк Р деймiз. 
Р/Л, V/J – дыбыстарын сонор деймiз. Бұлар жуысады, бұл – бiрiншi белгiсi, р, л – түскiш 

(сусымалы) (арабша терминi бар) әрiп жанғыз–жалғыз; жарық–жақ. Хақаста «жалғызды» 
«жаңғыз» дейдi. 

Үндiлердің физиологиясы 
 
 

Дауыс шымылдығының дiрiлдерiн бiз ирек сызықпен былайша белгiледiк: 
 
б=п+          
ғ=қ+          
г=к+          
з=с+          
ж=ш+        
д=т+          

 

 

 

 

 

 



iлгерi (ерiн) орта кейiнгi (көмей) 

i, љ 

i, љ 

(қазақтiкi) 

Е 
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(орыста – 

ый) 

ы, у, у, 

о 

а 

жабық 

(1) 

орташа (2) 

ашық (3) 

 

 

 

 
Мұрын жолды сонорлардың  физиологиясы 

 
                         жуаны 

 
жіңішкесi 

                        м=п+       
                         н=т+      
                        ң=қ/к+   

+N  
+N 
+N 

м=п+    
н=т+      
ң=қ/к+   

N+J 
N+J 
N+J 
 
 

Ескерту: N – назал, назал=мұрын; J – жіңішкелiк белгiсi назал=мұрын; J – жіңішкелiк белгiсi  
Сонор – үнi бар. С-р дейтiнiмiз – бұл әрiптерді бiр табан дыбысқа жақындығы. Бастауыш мектепте 
дауыссыздарды егiздеп (по-парно) бөле келгенде сонорлар шығып қалады. Дауыстыларға тек 
дауысты дыбыстар ғана жатады десек, қате [сонорлар да қосылады]. 
 

 
Дыбыс дәрежелерi 

 
Үнсiз – жалаң дыбыс (1-дәрежедегi). Өйткенi тек салдыр ғана бар (үн жоқ). 
Ү н дi – күрделi дыбыс (2-дќрежедегi). Формуласы: салдыр+үн=үндi. 
Мұрын жолды сонор – күрделi дыбыс (3-дәрежедегi) формуласы: М/с-р=салдыр + үн + N. 

 

 

 
Дауыстылардың физиологиясы 

Горизонтальный (жатқы бағыт) 

 
Дауыстыны айтқанда ауыз iлгерi жақтан тарылса, iлгергi дауысты деймiз. Дауыстыны 
айтқанда ауыз орта жақтан тарылса, орта дауысты деймiз. 
Дауыстыны айтқанда, ауыз кейiнгi жақтан тарылса, кейiнгі (көмей) дауысты деймiз. 
Жабық (1) – тiл жоғары көтерiледi. 
Орташа (2) – тiл төмен де түспейдi, жоғары да көтерiлмейдi 
Ашық (3) – тiл төмен түседi. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Ашқыш:              
ыдыс – ыдыс (қазақша оқығанда)                                              
қы-қый («______//______») 

сұр-сұр («______//______») 
cу-су V («______//______») 
сүт-сүт («______//______») 
сүрет-сүVрет («______//______») 
iнi-iнi («______//______») 
ине-iине («______//______» 

Шартты белгiлер: 

  

Қысқалық белгi 

Ұзындық белгi – (то)  

 
Дауыстыларды осылайша ұяға бөлуiмiз – шама ғана. Әйтпесе бiр о дыбысының өз iөз ұясының 

әр жерiнде тұра бередi. Басқа дыбыстар да солай. Мысалы, е дыбысын ә дыбысына да, i дыбысына 

да жақындатуға болады. Тiл кейiн кеткен сайын дыбыс жуандайды, тiл iлгерi кеткен сайын 

жіңішкередi (Мыс: Пайзлла). Дауыстылар алғашқы кезде мағына берушi болмай, әр коллективтің 

ұраны, оның қай елден екендiгiн бiлдiретiн дабыл болған. Сондықтан дауыстылар қатынас 

(отношение) белгiсi делiнедi. Бұрын олар фонема болмаған. Ертедегi рулардың аты, таңбасы 

болғаны секiлдi дауыстылар да сондай ру белгiсi қызметiн атқарған (звуковой корреспондент) 

[үндi-еуропа ғалымдарынша]. А, О дыбыстары қатысқан сөздер тұрпайы (топас) сөз болады-мыс. 

Дауыстының iшiнде дауыссыз да бар. 

 

 

Дауыстының емлеге байланысты жерi 

 

Богородицкий – үндi-еуропа тiл ғалымы. Бұл кiсi бiлек сөзiндегi i дыбысы ашық буында тұрып, 

екпiнiнен айрылған соң түсiп қалған дейдi. Радлов та осылай айтқан. Богородицкий «ы», «i» 

дыбыстары бiтеу буында да жоғалады дейдi. Мысалы, тыс-тстық. Бұндай ереженi татарлар 1929 

жылы қабылдап, 1934 жылы тастап кеткен болатын. Бұлар да Богородицкийге ерiп: «Екпiндi 

буындағы «ы» дыбысын жазу керек, екпiнсiз буындағы «ы»-ны жазбау керек» деген-дi. Татар 

сөзінің соңғы буынында ғана екпiн болады деп түсiнген олар «ы» дыбысын тек соңғы буында 

жазған. Ал бiз «ы» дыбысының жазылатын не жазылмайтын жерлерiн буынның таптастырылуына 

қарай белгiлегенбiз. Әйтпесе қай буында екпiн барлығын белгiлеу қиын. Буынның қайсысында 

екпiн барлығын белгiлеу үшін сол сөздегi түрлi буынға екпiн салып көру қажет. Осыншалық 

қиындығы болған соң татарлардың осы жөнiндегi ережесi кәдеге аспай қалды. 

Ғылымда дауысты дыбысты v таңбасымен, дауыссыз дыбысты с таѓбасымен к рсетедi. Бiр ы 

дыбысының iшiнде дауысты да, дауыссыз да бар дегендi былай көрсетемiз: 

 
Д-Ы – v 
Д-З – с 
 

Шынына келгенде, «тыстық» деген сөздегі «ы» дыбысының салдыры да, ауыз қалпы да 
жоғалмайды. Ал, әні жоғалса, «ы»-ның салдыры жоғалады деу дұрыс емес, негізгі фонема дауысты 
емес, дауыссыз (салдыр) дегенбіз. 

       
          

Дыбыстың физикалық жағы 
 
 

Ашшылық – қоңырлық. Дыбысталған заттың қалтырауы (дiрiлi) – дыбыс (физикаша). Дыбыс 
болғанда (шыққанда) ауа бiрде қоюлана, бiрде сирекси жан-жаққа толқиды. Бұдан келiп құлақ 
пердесi әрi-берi қалтырайды. Ауа қоюланса, құлақ пердесi тартылады, ауа сиресе, құлақ пердесi 
сыртқа  тебедi. Белгiлi уақыт мөлшерiнде ауа көп қалтыраса, дауыс ашшы болады (высокий звук). 
Белгiлi уақыт мөлшерiнде ауа аз қалтыраса, дыбыс қоңыр болады (низкий звук). Ауа секундiне 16 
000 рет қалтыраса, дыбыс өте баяу естiледi; 40 000 рет қалтыраса, ең ашшы дыбыс шығады. 

Одан көп болса (40 000-нан) дыбыс естiлмейдi. Адамның есту шамасынан тыс көп қалтырауын 
«ультра» деймiз, есту шамасынан кем, аз қалтырауын «инфра» деймiз. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Демек, ең қоңыр дауыс 16 қалтыраудан шығады, ең ашшы дауыс 40 000 қалтыраудан шығады. 

Дыбыс – қозғалыс категориясының көп тарамдарының бiрi (физикаша). Естiлуi дегенiмiз – дыбыс 
толқынының шапшаңдығы мен күшінiң белгiлi бiр кезеңi. Дыбыс естiлуi үшін сол кезеңнен артық 
та, кем де болмауы керек. 

 Домбыраның бiрде ашшы, бiрде қоңыр дыбыс шығару себебi: бiрiншiден, iшек неғұрлым жуан 
болса, дыбыс солғұрлым қоңыр (қалтырауы сирек) болады. Екiншiден, жіңішке iшекке ауа көп 
бөгет болмайды (жуан iшекке қарағанда). Қатты iшек қатты бұрылса, дыбысы ашшы болады. 
Қатты iшек бос бұрылса, дыбысы қоңыр болады. Iшек қысқа болса, дыбыс ашшы болады. Iшек 
ұзын болса, дыбыс қоңыр болады. 

Гармонның тiлi жұқа да, қалың да болады. Сондықтан оның дыбысы ашшы да, қоңыр да болады. 
Гармон тiлiнiң жұқалығы мен қалыңдығы бiрдей болғанымен, олардың материалы әр түрлi болса, 
дыбыстың қоңырлығы мен ашшылығы түрлiше болады. Өйткенi олар материалына қарай да 
түрленедi. Дыбыс үшін қозғалу керек, қозғаушы күш керек. Қозғалыстың әлдi-әлсiздiгiне қарай, 
яғни қандай күшпен қозғалуына қарай дыбыс түрленiп шығады. Әр түрлi затты бiр темппен 
қозғауға болады, бiрақ бұлардың бiтiсiне қарай дыбысы түрлi-түрлi естiледi. Себебi олардың  
құрылысы, қозғалудағы шапшаңдығы әр түрлi. 

 
Дыбыстың күшi (амплитуда) 

  
Бұл ұғым қатты, ақырын деп те аталады, құлаш деп те аталады. Кей дыбыс алысқа естiледi. 

Кей дыбыс жақынға естiледi. Бұл неден? Домбыраның шегiн тартқанда, оның созылып барып 
қайтқан жерi құлашы деп аталады. Мысалы: а мен б-ның арасындағы құлаш тең амплитуда. 

 
А 
В 

 
Амплитуда бiрте-бiрте қысқарады, бара-бара ноль болады, демек, дыбыс тоқталады. 

Амплитуда неғұрлым ұзын болса, солғұрлым дыбыс күштi болады; қысқа болса, күшсiз болады. 
Амплитуданың ұзындығы мен қысқалығы былайша белгiленедi: 

ұзындығы → 

қысқалығы →  

  (дыбыс күшi, қатты), 

 
   (дыбыс күшсiз, ақырын). Мұны құлашы алыс, 
құлашы жақын деп атау керек.

 
Амплитуда (қысқа) болса, дыбыс ашшы болады,ұзын болса, дыбыс қоңыр болады. Бұл 
көрсетілгеннің бәрі де дыбыстың жалаң түрі (простые звуки)
А     Д     С    Д     В. Бұл – амплитуданың шегi. С секунтiне 20 рет қалтыраса, Д секунтiне 40 рет 
қалтырайды. А мен С-тiң арасы бiрдей деп, кесiндiнi үшке бөлсек, оларға С+Д, Д+Е, Е+А деп 
ат қойсақ, жоғарғы есеп бойынша Д+Е шегiнің арасы 80 рет қалтырайды. Демек, толқын шетке 
кеткен сайын әрi жиi, әрi әрбiр есесi екiге көбейтiле бередi. 

Қорытынды: Шектiң әрбiр ноқаты әртүрлi дыбыс шығарады. 
Дыбыс амплитудасына маңындағы заттардың үнi де қоcылады. Мысалы, домбыра тартысының. 
Қосылатын дыбыс та әр заттың материалы түрiне, формына, үлкен-кiшiлiгiне, қалың-жұқалығы- 
на қарай үн шығарады. Яғни дыбыс шыққан аймақтағы заттың бәрi де үн қосуға ат салысады. 
Осыдан келiп дыбыстардың естiлуi жалаң болмай, күрделi болып шығады (сложный звук). 
Құлаққа естiлетiн түрлiше дыбыстар саны мен сапасына қарай түрлiше болады. Мысалы, 
домбыра даусы мен скрипка даусы бiр емес, өйткенi олардың тембрi басқа, екi түрлi музыка 
құралының не дыбыс шығарушы басқа заттардың дыбыстарының түрлiлiгiн тембр деймiз 
(Тембр жөнiнде Ушаков Д. Н.2-бет). 
Дыбыстарды екi түрге бөлiп қарастыруға болады: 1) гармониялы дыбыс (гармонический звук); 2) 
гармониясыз дыбыс (ангармонический звук). Бiрiншi түрiне музыка дыбысы, екiншiсiнде салдыр 
(шуыл) естiледi. Схемамен көрсеткенде бiрiншi түрiн былайша көрсетуге болады.

Дауыстылар – гармонды дыбыс, бiрақ шуылдан таза емес; дауыссыздар – шуыл дыбыс, 

бiрақ гармоннан таза емес. Мысалы: А мен Ы бiр-бiрiнен басқа бола тұрып, екеуi бiр-бiрiне 

жақын; себебi екеуi де гармонды. Гармонды не гармонсыз дегенiмiз – дыбыстың бiр қалыпқа 

түсуi не түспеуi. Құлаққа естiлгенде, дыбыстар жалаң күйiнде емес, көп заттардың 

қозғалысының жинағынан шыққан, белгiлi бiр тәртiппен қайта формаланған дыбыстардың 

қосындысы ретiнде естiледi.  
 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

дыбыстар к мей дыбыс ерiн дыбыс тiс дыбыс 

қатаң (үнсiз) ө, к п т, с, ш 

ұяң (үндi) ғ, г б д, ж, з 

 
 
 
 

   

 

 
 
 

Дыбыстардың бөлiнуi 

(таптастырылуы) 

 
Дыбыстар дегенiмiз – бiр-бiрiне таяу тұрған, тұтасынан жатқан бiр нәрсе. Бiз оларды 

үнiнiң көптiгiне, аздығына немесе жоқтығына қарап, дауысты, сонор, үндi (дауыссыз, 
үнсiз) дауыссыз деп бөлiп арастырамыз. Бөлiнудегi объект қалпын сақтап, әрiптердi бүтiн 
көрсетсек, мынадай тәртiппен тiзiледi: 

Д-ы (нағыз дауысты), С-р үндi / Д-з үнсiз / Д-з (нағыз дауыссыз). Бұлардың арасын пышақ 
кескендей айыру қиын, өйткенi сонордың бiрқатары дауыстыға жақын (v, j), бiрқатары дауыссызға 
жақын. Жоғарыдағыша бөлуiмiз сан тәртiбiнiң бiр-бiрiнiң жақындығы сияқты. Мысалы, екi саны, 
бiр жағынан, 1-ге жақын, екiнші жағынан, 3-ке жақын, дыбыстар да солай. Сондықтан санды 
тәртiбiн сақтамақ болғанда, 3, 1, 4, 2, 5 деп жазбайтынымыз сияқты, дыбысты да iшкi тәртiбiн 
сақтап жазамыз. Шындыққа жақын болғандықтан, осы жолды сонор тобына да қабылдап отырмыз. 

Дыбыстарды таптастырғанда екi дауысты, екi сонор, екi дауыссыздардыѓ бiр буында 
сиыспайтынын да ескердiк. 

 
* * * 

 

Сөз iшiндегi дыбыстардың бәрiн өзгерту шарт емес, бiреуi өзгерсе де өзге сөз болады. Мысалы, 

мал, шал деген екi сөздің ұйқастығы м, ш дыбыстардан басқаларының бiрдей болғандығынан. 

М,ш бөлек дыбыс деймiз. Олар сөздің мағынасын өзгерттi, басқа дыбыстарды өзгерткен жоқ. 

Сөз бөлшектерiнiң дыбыстары бiрдей болса, мағынасы да бiрдей (көбiнесе) болмақ. Оларды сөз 

алқасынан танимыз. Дыбысы бiр болғанмен, мағынасы басқа болса не мағынасы бiр 

болғанымен, дыбыстары басқа болса, ол бiр сөз болмайды. Мысалы: ат – жылқы, ат – есiм, ат 

– етiстiк; адам – кiсi. Алғашқы мысалдағы «ат» сөздерiнiң дыбысы бiрдей де, мағынасы 

басқа, соңғы мысалдағы «адам» мен «кiсi» сөздерiнiң мағыналары бiрдей де, дыбысталуы 

басқаша. Бiр дыбысы басқа болса, мағына артық не кем болып өзгередi.Олай болмай-ақ, 

дыбыстардың тiзiлу тәртiбi басқа болса, сөздер бiрiнен-бiрi басқаша болады. Мысалы «семсер» 

деген сөздегi дыбыстар саны – 6, сапасы – 4. Бiзде сапасы әр түрлi болатын дыбыстың арнаулы 

саны бар. Дауыссыздар созымды, созымсыз болады. 

 
қ, т, к, п 
б, ғ, г, д 

 
ш, с 
ж, з 

 
Бiр дыбысты айтқанда ауыз мүшелерiнiң қай жерi қай жерiне тисе, дыбыстың шығатын жерi 
сол деймiз.



 
 

 
 
Ән  

 

Ән – дыбыс басындағы зат емес, буын басындағы зат. Сондықтан әр буын жіңішке де, 

жуан да, ашшы да, қоңыр да, созылып та, қысқа да айтыла алады. Әндi тiл бiткеннiң бәрi 

пайдаланады. Бiрақ түрлiше (пайдаланады). Бiр сөздің мағына нышанын (оттенок) бiлдiру үшін, 

көңiл райын (настроение) бiлдiру үшін т. б.; бұйрықтар бiр-бiрiнен әнiмен айырылады (отыр, 

тұр). Мұны бұрмалау да бар: күлiп сөйлеп, iстеп жүрiп, iштей ренжу бар; ренжiген болып 

жүрiп, iштей қуануы бар. Дұшпан ниеттiлер әндi осылай пайдаланады. 

Демек, бiз бұдан әр тiлдің әндi пайдалануы да түрлiше болатынын аңғарамыз. 
Тiлдің музыкалық «оформлениесi» (әуенi) ортақ. Сондықтан басқа халықтың тiлiне 

түсiнбесек те, сөз әуенiнiң қайғылылығын не қуаныштылығын сезiнемiз. Тiл-тiлге ортақ ән де 
бар, әр тiлдің өзiне меншiктi басыбайлы әнi де болады. Бiр нәрсе сұрағанда, дауыс 5 тон 
көтерiледi. Қабат ноқат (қос нүкте) интонациясы мен жай ноқат интонациясы бiр емес; сұрау ( 
өтiну), бұйыру, қайғыру, таңдану – бәрi де ән арқылы бiлiнедi. Айқындауыш пен 
айқындалғыштың жапсарын жаба айтамыз; баяндауыш есiм болғанда, бастауышпен екеуiнiң 
жапсарын аша айтамыз. Анықтауыш пен анықталғыш қатар тұрғанда, басым екпiн 
анықтауышта болады. Мысалы, ақ қар, көк мұз (Абай). 
Демек, сөз музыкасын халық сөйлеу синтаксисiне де пайдаланады. Мәселен, қар төсенiп, мұз 
жастанып дегенде де екпiн қар, мұз сөздерiне түсiп тұр. Дауыстылар – әншi дыбыстар. Оларда 
мелодия жағы жақын. Халық буын iшiнде әннiң барлығын пайдаланған сияқты оның тiл 
құрамында жоқтығын да пайдаланады. Мысалы, бала-ақ; бала ақ. 
Бiз сөз мағынасын түрлендiргенде де, ырғақты пайдаланамыз. Сөздің сөз екендiгiн ғана түсiнiп 
қоймаймыз, оның әнi арқылы басқа мүмкiндiктерiн түсiнемiз. Мәселен, жеку үшін. Бұл соңғы 
мағына 
нышанын морфология тәсiлiмен бiлдiру мүмкiн емес. Сондықтан қырғыз, түрiкпен, якут, араб 
жұрттары дыбыстың ұзақ не қысқа айтылуын тiл заңына сәйкес мағына нышанын бiлдiру үшін 
қолданады. Бiз бұл ретте тек бiрiндеген сөздердi ғана кәдеге жаратамыз. Мысалы, бала-ақ > 
бала/қ. 
Бала мен бала-/қ – осы екi сөз балаға көңiлi тынғанда айтылады. 
Бiрақ соңғысының (ұзынының) мағынасы басқашарақ, оны бiз лексикадан да, морфологиядан 
да айыра алмаймыз, тек сөздің музыкасынан ғана айырамыз. Бұндай мағына нышандары 
(әндер) графикадан көрiне бермейдi. Дауыстылар – ән. Бұлар өзгергiш. Бұрынғы кездегi ролi 
белгiлi. Төмендегi тiркестен түрлiше мағына шығуы әнге ғана байланысты, яғни түрлiлiгiнен. 
Мысалы, к + е+л + м + а + ғ + а + м + б + е + т. 
 

Мұны түрлендiруге де болады: 

 
Көл маған бет; 
Кел, маған бет; 

 
Жуан-жіңішкелiктi пайдалану да түрлi-түрлi болады. Мысалы, бiрде жуан, бiрде жіңішке 

болып келетiн дыбыстар орыста да, бiзде де, шуашта да бар, бiрақ солардың өзi әртүрлi: 

орыстың жуан л дыбысынан бiздің жуан л-мыз жуанырақ, орыстың жiңiшке л дыбысынан 

бiздің жіңішке л-мыз жіңішкерек. Бiз жуан-жіңішкелiктi былай белгiлеп отырмыз: жуан 

естiлетiн «л», жiңiшке естiлетiн «л». 

Бiз дауыстының да, дауыссыздың да ұзындығын (таштид-а) фонема ретiнде пайдаланбаймыз. 

Бiр дыбыстың бiр жерде ұзын, екiншi жерде қысқа айтылуы кездесе берсе (бiрен-сарандық 

болмаса), екi сөздi бiр-бiрiнен айырса фонема дер едiк. – Оның әлi келмедi деген бiр сөйлемдi 

екi түрлi түсiнуге болады: 1. Ол адамың осы уақытқа дейiн келмедi; 2. Ол адамның қолынан 

(арабша бiр сөз бар) келмедi. Осы екi мағынаны ән арқылы (басымдығына қарап) ғана 

айырамыз. 

Мәселен, Адам көркi – шүберек дегенде (көрiгi емес), – Ұстаның көрiгi дегенде (көркi емес), 

екi «көрiктi» айырып тұрған нәрсе – олардың әнi. Ал бөрiк – бөркi десең де, бөрiгi десең де, 

олардың мағыналары өзгермейдi. Өйткенi көрiк сияқты бөрiктiң мағынасын шатастыратын 

сыңары (лебiздесi) жоқ.  

 

 



 

 

 

Бұл сияқтылар – фонемаға сүйенгендiктен емес, орыстың «стоит» және «стоит» дегендерi 

сықылды бiр нәрсе. Бiз «қазақ халығы» демей, «қазақ халқы» деп бiр-ақ түрлi әнмен айтамыз. 
 
 

Буын 

Буынның бұрынғы анықтамасы (определениесi) физиологиялық едi. Онда: « өкпедегi ауа 

ағысы ауыздан үздiк-үздiк болып шығады, cодан бiрнеше дыбыс пайда болады», – делiнетiн. 

Бұл, әрине, дұрыс. Бiрақ, бiз доктор емеспiз ғой, мұның (буынның) тiлге не керегi (қатысы) бар, 

соны қарауымыз керек емес пе? 
Буынға мағынаның керегi жоқ. Буын тiлден бұрын пайда болған. Әуелi до, ре, ми т. б. 

әуендердi шығарып алып, әндi содан кейiн шығармағанымыз секiлдi, адам баласы әуелi ән 
шығарып, кейiн сол до, ре, ми-лердi әннiң керегiне жаратқан. Буын мен тiлдің арақатысы да 
сондай. Н. Маррдың айтуынша, адам баласы алдымен дыбыстаған, бiрақ ол тiл үшін емес. Үй 
салу үшін әуелi керпiш соғып үйренгендiк – дағдысы бiздi: дыбыс – буын үшін, буын – сөз үшін 
жасалған деп үйренуге (түсiнуге) бейiмдеген. 

 
Бұрын буынды не үшін қолданған? 

 
Би мен ән жұмысты (еңбектi) ұйымдастыру үшін шыққан. 

Келе-келе ән, би ритмдерiн дiн де пайдаланған. Буын да содан шыққан. Ән мен буын (арабша 
бiр сөз бар) – органик бiр зат; ритм мен әндi буыннан ажыратып алуға болмайды. Буын – 
айтылуы жағынан бiр бүтiн (самостоятельно-акустический целый), әрiп ондай емес. 

Әр буын жіңішке де, жуан да, қоңыр да, ашшы да, ұзын да, қысқа да айтыла алады. Буын жазуда 
емес, айтуда бой көрсетедi. Жазуда әрiп пен сөз ғана мағына құрайды (басым болады). Жазудан 
буын iздеу, ән iздеу – надандық. Аудиторияда дәрiс оқығанда, бiз жиi-жиi сөйлеймiз, ал митингiде 
(жиындарда) олай емес, сөздi бөлiп-бөлiп сөйлеймiз. Бiз қазiр буынды да осыған пайдаланамыз: 

– буын көбiнесе бiрнеше фонемадан құралады, сондықтан оны «фонемалар синтаксисi» деуге де 
болады; 
– ритм (ырғақ) дегенiмiз белгiлi – бiр сөзде сөз бөлшектерiн қайталап, симметрия жасау; 
– буын түрлiше айтылады: бiреулерi ала бөлек күштi естiледi, мұны «эксператорное ударение» 
дейдi (Шынында дыбыс күшінiң басымы – ентiгу деуге де болады). 
– Бiр буында сиыспайтын әрiптер: екi дауысты, екi сонор, екi дауыссыз қатар тұра алмайды. 
Әйтсе де әр елдің тiлiнде буын әр түрлi болады. 
Мысалы, абхаз елiнде тек ашық буын ғана бар. 
Маррдың айтуынша, бұрынғы замандарда буын құрамы мынадай болған: 

1. Сал: тiл// дауыссыз + дауысты + ауыз жолды сонор; 
2. Бер: ерiндiк дауыссыз + дауысты + ауыз жолды сонор; 
3. Йон: тiл// дауыссыз + дауысты + мұрын жолды сонор; 
4. Рош: сонор + дауысты + тiл// дауыссыз. 

 
Сөздердің жақындығы 

 
Ерiндiк дауыссыз дыбыстардыѓ бiрiн-бiрi ауыстыра беретiндiгiн жап, жабыл, жамыл, жауып 

деген мысалдардан да көремiз. 
«Жақтас» пен «жауластың» мағынасы бiр болған: жақтас ұйғыр тiлiнiң нормасы бойынша, 

жаулас – қыпшақ тiлiнiң нормасы бойынша қалыптасқан. 
– Тау, тағ, ту; суық, сұғық, ...*, су, сау сөздерi де бiр түбiрден өрбiген. 
– Жақын, жуық (-ық – қосымша); жабыс, жуыс, жұғыс – бәрi бiр түбiр. 
– Азақ (қыпшақ тiлiнiң нормасы, қазақшасы – аяқ). Бiздің «ез» дегендегi -з – «ер» дегендегi -р р 
дыбысының өзгерiмi. Ер iзiне түсу: 
iз=ей; ей+ер=ейер=ер. Осы күнi ер деп те, ез деп те айтамыз. 
– Ыңыршақ – ыңғыршақ. 
– Мағна, мән, мағана, мәнi, мәнiс, мәнiсi, ...* Кейде тәуелдi сөз тәуелсiздiк қатарында алынады да, 
бұрынғы тәуелдiк жалғаудың үстiне тағы бiр жамама тәуелдiк пайда болады: отағасы – отағасы- 
cы, қайсы – қайсысы. 
– Саз=сар (сарын); сеспей қатты (сес=дыбыс); сарын – моңғол тiлiнiң нормасы, олар гiздi гiр 
дейдi, саз – түрiкше, түрiк тiлiнiң нормасы. 
– йадақ=айақ (қара. азақ.) 
 
 
 



 
 
 
– қар + на = пышақпен жарып жiберу. Бұрын о-дан ұ, ұ-дан  пайда болған; қыр + на; қар > құр > қыр. 
– қыр + на = жону, қыру / қырқу / қыршу. 
– қыр + қыру (қырғыш), қырқу (қырықтық). 

Е с к е р т у: 
сөздердің этимологиясын табу үшін оның iшiндегi дауыстыларды алып тастау керек. 

   
Грузин «мама» дегендi «әке» деп түсiнедi. 
Қар монғолша қол деген сөз. Күш, бұз, қирату, кесетiн, тесетiн заттардың бәрi де (құралдар) қол 

сөзiмен байланысты. Бiздегi айт деген сөз шағатай тiлiнде ай болып айтылады, соңғы т – өзгелiк 
етiстiң жұрнағы (үстеуi). Айық (салық)= айтатын (нәрсе). 

Қайтар, қайыр сөздерiнiң бұрынғы түбiрi – қай. 
« Өлтiр» бұрын өзгелiк етiс болған, бүгiнгi (қазiргi) нормасы бойынша, өлдiр болар едi. 
Емiз – ќуелде емгiз. 
Ол + сол: о +со = осы. 
Шағаламақ=балаламақ (бала-шаға), демек, татарша (қырым татары тiлiнде) семантика жағынан 

бiр сөз. 
Қадақ (қада) – шеге; 
Құтты болсын – құтымышты ындыр йұрт (жұрт) – үй. 
йренә сиына – ерiне сиына (күйеуiне сүйкелiп жанасуы болуы керек). 
Кездiк пышақ=кес деген сөз. 
Жау жұмыр: жау = йағ (май). 
Жау қазын: қазын сөзінің соңындағы н дыбысы мен егiн сөзінің соңындағы н дыбысы бiр. 
бу = емдеу: п = ем (бұрынғыда түкiрудің ем екендiгiн ескеру қажет). 
Сеп = су + ла; түкiру, сүймек – себмек (түрiкше) 
Целовать: мұның негiзi де емдеу целевная трава. 
Кәрi-құртаң: құртақ – құртқа (кемпiр). 
Есiк=ауыз үй: бұл екеуiнiң бiр-бiрiне жақындығы бар, қалайша? 
Ұмай, құдай, ұма = май. 
«Ана – құдай» – «емiз»-ден шыққан. 
Парсыша: мән=«мен»; қарлұқша: мен; орысша: меня. 
                        Түрiктердің «ер ұғлан», «қыз ұғлан» деуiне қарағанда, «ұғлан»деген сөз бұрын 
бала мағынасында болуы керек. 
Үрiк/қорық: бұл екi сөздің түбiр бiр болуы керек: ( өйткенi) сөз басында үрiк дегендегi ү-ден 
бұрын бiр дыбыс болған; к мен қ – бұрын бiр фонема, осы күнге дейiн ғ – шаларда (бұл сөз 
танылмады) бiр фонема. 

   Қайтпаңыз деген сөздi қайман деушiлер де бар. 
   Дөңгелек – төбе – тау («дөң» сөзінің де бұған қатынасы болуы керек). 
   Көз – күн (бұрын). 
    Қол – су – әйел – бiр нәрсенiң бiр бетi. 

й=г; шүй (татарша) = шеге (қазақша). 

 
Қосымшалар тарихына 

 
 

Оқып дегендегi п әуел баста мен деген көмектес септiктен шық қан. «Мен» – жалғау ғой, 
сондықтан п қосымшасын да жалғау ретiнде қарау керек тәрiздi.  
Ата-еркек; «атан» дегендегi соңғы н не? Iнген=ене. Ұйғырлар ұрғашы сиырды енгек дейдi. 
Сонда iн+ген дегендегi «iн» не? «ген» не? басқа бiр ретте (Маррша) «кен» дегендегi к түсiп 
қалып, «ен» қалған дейдi. Бұл «ен» iнген дегендегi «iн» буынына қатысты ма, жоқ па, 
араларында байланыс бар ма? Сондай-ақ кен түбiрiндегi к дыбысын буын құрамынан түсiп 
қалатын (сусымалы) ғ, г дыбыстарының қатаң варианты есебiнде көрсеткен. Бұны қалай түсiну 
керек?! 

Тәуелдiк «ы» бұрынғы замандағы ол есiмдiгiнен жасалған: соңғы л дыбысы уақыт те 
келе түсiп қалып, жалғыз «о» дыбысы қалған. Сөздің соңғы буынында келгенде о дыбысының 
өз қалпын сақтап тұра алмайтындығы белгiлi. Бұған қазiргi ыштан сөзінің бiр кездерi 
iш+тон деген екi түбiрден бiрiккендiгi де дәлел бола алады. Бұнда соңғы тон буынының «о» 
дыбысы «а» болып өзгергенi секiлдi, тәуелдiк жалғауына айналған «о» дыбысы да «ы» болып 
әлсiреген. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
Осы заңдылық бойынша, ол+сол деген есiмдiктер кiрiгiп барып бiрiккенде, соңғы л дыбыстары 
түсiп қалып, о+со болған да, сөз соңындағы «о» езулiк «ы» дыбысы болып қалыптасқан. 
Ерiншiл дауыстылардың аяқ буынында сақталып тұра алмауына к не түркілiк «йағмұр» с өзінің 
қазақ тiлiнде жаңбыр болып айтылатындығы да (ұ > ы) дәлел бола алады. 
Iлiк жалғауы: -ның=ны+ң. Мұндағы алғашқы н қосымшасы бiр кездегi табыс жалғауының 
көрсеткiшi. Ол бұрын «не» деген сұрау болған, демек табыстық мәндегi «не?». Бұл сұрау пассив 
мағынада тұрып, зат ұғымын берген. Зат болған соѓ сөйлем iшiнде оның пассив мәнде 
тұратыны белгiлi. Соңғы ң тәуелдiк жалғауының екiншi жағы болуы да мүмкiн [...]. 

Конец-тiң (көмектестiң ?! мен – менен) соңындағы «ен» – кiшiрейту. 
-да жалғауы: «да» – «тағы» сөзiнен қысқарған. Тағы=ру=бала. 

«Ұру» (ұрық) да, бала да адамдар арасындағы дәнекер болған; -да жалғауы да сөйлемдегi 
мүшелер арасындағы дәнекер «да» – парсыша бала деген сөз. 
З. Егiз дегендегi з коллективтi бiлдiредi. Жалғыз (жалқы). 

Мен: Менен – мелен – меллен – бiр+ле+ин. Мұндағы iн бұрын инструментальный 
(көмектес) падеж болған. Қолма қол деген күрделi сөздегi ма бұрынғы мен. Йадағын = аяқпен. 

Жiктеу. Бұл – есiмге тура жалғанады, етiстiкке тура жалғанбайды; демек, ол алғашқыда 
септiкке ұқсап келiп, кейiн жiк жалғауы болып кетуi мүмкiн. Мысалы, келiп = келубан 
(келiппiн); «барған». 

Жекелiк. Бұл әрi бiрлiк (даралық), әрi белгiсiздiк. 
«Мынау» деген сөздің соңында қазiрде «у» бар. Ол «у» бұрын =қу / =ку, =ғу/=гу деген 
қосымша болған. 

«Масақ» с өзінің мас  түбiрi бас деген сөзден згерген (м//б) сөздің соңындағы =ақ – 
қосымша, кiшiрейту қосымшасы. 

Құрлы (ғұрлы) қосалқысы деген сөз. 
Жапсыр: жап + с + ыр (жабыстыр). 
Алмалы (қ) дегендi ұйғырлар алмалық дейдi. 

 
Грамматика ненi қарайды, қандай пәндерден құралады? 

 

Лингвистика оны нендей ғылым деп жүр? Қазақ халқынан бұрын да талай жыл жасап, 

әлденеше жүз жыл бұрын туып, өзінің қандай ғылым екенiн бiлмейтiн пән бар. Осы өзi бар, 

бiрақ не екендiгiн бiлмей, қарайтын мәселенiң көлемiн бiлмей, басқа пәндерден iргесiн аша 

алмай: психология адамның жанын қарайтын ғылым делiнiп келедi (көбiнесе). Осы күнгi рух 

психика мағынасында болмай, барып тұрған мистика, спиритизм – жан деп келдi. 

Қазiрде де маңдайын түзеп алды деуге болмайды. Бiрақ диалектикалық материализм әдiсiн 

ұстанғаннан берi жүрiп ткен жолындағы бұлтарыстарын бiлу үшін ткендегi тарихына қарау 

керек болды. Тарих пәнiнiң өзi де қоғамның шын тарихы деп ненi түсiну керектiгiн бiлмей 

келдi. Осындай тұйыққа тiрелудің себебiн iздегенде буржуа зия ғалымдары ғылым 

дағдарысының барлығы грамматика жайын-дағы жоғарыдағы сұраққа жауап таба 

алмағандықтан деп бiлдi. 
Грамматика өз  алдына ғылым деп танылған соң және ол бiрнеше ғылымдардан құралып 

пайда болған деп бiлгесiн, алдымен грамматикаға кiретiн ғылымдардың бәрiне ортақ жалпы 
қасиетiн ашып алу керек едi; әрi мұның бәрiн де осы жалпы қасиет желiсiмен матастырып, 
өзара бiрiктiрiп басын қосу керек едi; сондай-ақ тiл ғылымының басқа тарауларымен 
грамматика пәндерiнiң арасында қандай айырмашылық барын ашу керек едi. Буржуазия тiл 
ғылымы скен сайын бұл шешiлмедi, қайта шиеленiсе бердi. 

Грамматика = фонетика + морфология-синтаксис деу салт болып кеттi. Бұның өзi ежелгi 
гректерден, тағы басқалардан қалған бұрынғы әдет болатын. Бұл ұшын тiлдің басқа 
тарауларынан айырып алып, бiрiн-бiрiне қосқанда табан тiрерi не екенiн буржуазия ғалымдары 
бiлмейтiн едi. Бұл – жай табиғи құбылыс болатын-ды. Өйткенi ол дәуiр тiл ғылымының өспеген 
кезi едi. Сондықтан ғалымдар грамматиканы логиканың бiр тарауы деп түсiнетiн; басқа 
iлiмдерден бөлектелмеген соң, оның iшкi жiктерi де ашылмаған болатын. 

Лингвистиканың өзiне сай зерттеу әдiсi туып, ғылым болғаны ХIХ ғасырдың басынан, 
үндi-еуропа тiл ғылымы шыққаннан кейiн ғана едi. Алайда мұның да ескiше жолмен жүруi к 
бiрек болды, соның бiрi – грамматика мәселесi.  

 
 



 
 
 
 

Ол кезде ескi көзқарастарға әлi тиiстi баға берiлген жоқ едi. Үндi-европалықтар жақын тiлдер 
арасындағы дыбыс өзгешелiгiн қараумен болды. Сөйтiп, үндi-европа тiлi ғылыми грамматиканың 
салыстырма түрiн шығарды. Бұл сол тұстағы ғылымның ең көрнектi табысы болғанымен, шын 
мәнiнде салыстырмалы грамматика емес, фонетика едi. Негiзiнде фонетика ол замандағы ғылым 
үшін тексеру объектiсi болмай, етiкшiнiң бiзi сияқты iс құралы ғана болатын. Фонетикаға 
айырықша көңiл бөлудің себебi де сондықтан едi. Ғалымдар ХIХ ғасырдың соңғы жартысындағы 
техникалық прогрестi сөйлеу дыбыстарының құбылысын тексеруге пайдаланады: олар дыбыстың 
физиологиясын, акустикасын қалдырмай зерттедi. Экспериментал фонетика көмекшi ғылым да 
жасап шығарды, яғни бiр дыбыстың түрлi жерде түрлiше естiлетiнiн, тiптi құлақ сезбейтiн 
дыбыстардың да болатынын ашты. Бiрақ, фонетиканы ли гвистиканың басқа бөлімдерінен бөліп 
қарағаннан кейін олардың еңбектері далаға кетті деуге болады;



Дыбысты адам баласы әлденеше түрлендiрiп айтатындықтан, оның үдесiне жете алмады. ХIХ 
ғасырда жаратылыс ғылымы iлгерiледi; оларды зерттеуге түрлi метод қолданылады. Объектив 
әдiсiмен iс iстеу тiлшiлерге де жұқты. Бұрын тiл логика негiздi әдiспен зерттелетiн едi (сағызша 
созыла беретiн белгiлi өлшеуге келмей, көбiне субъектив жорамалға сүйенетiн). Табиғат 
ғылымдарынша нақты ғылыми әдiстермен, дәлдеп өлшеуге келетiн әдiстермен зерттеу керек деп 
фонетиканы экспериментке айналдырған болса, кейiн осы фонетикада өзiн- өзi ақтаған 
техницизм әдiсi грамматиканың басқа тарауларына да жарайды деген көзқарас туды; морфология 
мен синтаксистi логикалық зерттеуден құтқармақ болып, бұған да объектив критерий iздей 
бастады. Бiрақ (грамматикалық құрылымдардың) сыртқы белгiлерiне сүйенуден формализм 
туды. Сөйтiп, морфология жеке сөздердің формасын, синтаксис сөз тiркестерiнiң формасын 
тексеретiн ғылым деп танылды. Бұл екеуiн жалпы тiл формасы жайындағы ғылым 
деп танып, бұрынғы грамматика деген атақты осыған бердi. Сонда «Грамматика ненi қарайтын 
ғылым» болып шықты? Демек, басқа тараудан бөлiнiп грамматика форманы қарайтын зат болып 
шықты; лексикология, семантика, фонетика сияқтылар бұл өлшеуге келмейтiн болғандықтан, 
грамматикадан бөлек ғылым болып қалып, грамматика дегенiмiз тек морфология мен синтаксис 
болып саналды. Синтаксистiң өзi де бұрынғы ұғымдағы сөйлем жүйесiн тексеретiн синтаксис 
емес, сөйлем болып құрылсын мейлi немесе жәй әшейiн сөз тiркестерi болсын мейлi, әйтеуiр 
тiркескен сөздердің тiркесу формасын қарайтын ғана ғылым болды. 

Сөйлем дегенiмiз – бұрын логика сөйлемiне, психология коммуникациясына тура келетiн, 
сөзбен айтылған лебiз болатын (аяқталған ойды бiлдiретiн сөздер). Формалистер «ой» десе-ақ зiрк 
ете қалатын болды («ғылыми» өлшемнен шығып кетпек қой). Формалистер: «сөйлем ойда болса 
болар, бiрақ сөзде болмайды», – дейдi. Мәселен, Петерсон: «Кiсi жақсы» мен «жақсы кiсiнiң» 
айырмасы жоқ, тең мағыналы тiркес дейдi. Шындығында бұлардың бiреуi сөйлем де, ендi бiреуi 
сөйлем емес қой. Бiрақ аталған ғалым баяндалатын ойдың аяқталғанына немесе аяқталмағанына 
қарамай, тiркескен сөздердің байланысына ғана қараған (Мағынаны мүлде жауып қоятындарын 
осы ғалымдардың басқалары ультра-формалист деп атайды). Орыстағы мұның геройы – Петерсон 
(У – П – С). Бұл ғалымдардың бiрқатары (орташа формалистерi) сөйлемдi түгел жоғалтып 
жiбермей, «сөйлем – сөз тiркесiнiң бiр түрi; мұның да формал белгiсi бар, ол белгi – дыбыс заңы 
(интонация)» дейдi.2 Бұлар да синтаксистi сөйлем жайындағы ғылым демей, сөздердің тiркесу 
формасын қарайтын ғылым дейдi. Сөйлем сол тiркестердің түрiғана болып табылады. Бұл 
идеяның геройы орыста – Пешковский. 

Форманы жүйелi түрде ұсынушы батыста Фердинанд де Соссюр, Ресейде академик Фортунатов 
болды. Ресей лингвистерi бұл жөнiнде алда келедi. Петерсон, Пешковский – өрбiндiлер (солардан 
өрбiгендер). Грамматистердің сынына фонетика толмаған соң, оны грамматикадан шығарып 
тастаған. Формашылар методологиясының тiрегi – үндi-европашылардың салыстырмалы жолы 
едi. Сөйте тұра, олар фонетиканы грамматикаға кiргiзбей, өзi мiнiп отырған бұтағын өзi кескен 
«қожаға» ұсаған. Сөздерiмiз жалаңаш қалмау үшін Пешковскийдi сөйлетейiк: «Грамматиканың 
жеке сөздердің формаларын зерттейтiн бөлiмi морфология болады», «Грамматиканың сөз 
тiркестерiнiң формаларын зерттейтiн бөлiмi синтаксис болады»... 

Сонда грамматиканың өзi тiл формаларын тексеретiн тiл ғылымының бөлiмi болып шығады. 
Тiл ғылымының басқа бөлiмдерi дегенiмiз: 1. Фонетика (дыбыстар жайындағы iлiм); 2. 

Семасиология – сөздердің мағынасы жайындағы iлiм (грамматикалық мағыналары еместерi); 3. 
Лексикология – сөздер жайындағы iлiм (тiлдің сөз байлығы). 

Әдетте тiлдің дыбысын сөздің грамматикалық құрамынан бөлек зерттеу (чередование 
мәселесiнде), формаларды здерiн құрастырып тұрған дыбыстан бөлек зерттеу мүмкiн емес 
болғандықтан, фонетиканы грамматикаға кiргiзе тексерген (Қара: Пешковский. Орыс тiлiнiң 
ғылыми синтаксисi. Мәскеу, 4 басылуы, 1934 жыл, 34 бет). 

 
 
 
 
 
 Осы пiкiр әлi де үстемдiк етуде. Шапироның орта мектепке арналған стабил оқымдығында: 
«Грамматика нендей ғылым?» деген сұрауға былай деп жауап бередi. – Грамматика екi 
тараудан 
құралады, оның бiрi – морфология да, екiншiсi – синтаксис. Ал, әдетте, грамматиканың жанына 
дыбыс жүйесiн – фонетиканы да қосып қояды. 
РСФСР-дың осы күнгi оқу халық комиссариатының жоғары дәрежелi педагогикалық мектепке 
арнап шығарған тiл ғылымының (пәнiнiң) програмында грамматиканы: «морфология мен 
синтаксистен құралатын ғылым», – дейдi, фонетиканы бөлiп алып, баяғы Ф. де Соссюрдің екi 
бөлген iзiмен «фонетика және фонология» деп екiге айырған.  
 
 



 
 
 
 
Мұнда да фонетиканы грамматиканың тарауы деп танымай, грамматиканың қанжығасындағы 
нәрсе деп қараған. 

Шапиро – бiрде мағынашыл, бiрде формашыл. Ол эклектизм жолымен кетедi. 
Грамматика жөнiндегi бұл пiкiр орныққанымен, тiл ғылымының бiрауыздан шығарған 
тұжырымы емес, басқа да пiкiрлер бар: проф. Богородицкий (үндi-европа тiлдерiнiң ғалымы, 
грамматика мәселесiнде психологизм ағымын қолдаушы) «Орыс тiлiнiң жалпы курсы» деген 
кiтабында (Қазан, 4 басылуы, 1913 жыл, 4-5-6 беттер) грамматиканың ненi қарайтынын, нендей 
пәндерден құралатынын айта келiп, былай дейдi: «Грамматика тiл iлiмiнiң бiр тарауы. Ол үш 
тараудан (бөлiмнен) құралады – фонетика, морфология, синтаксис». Сөйтiп, фонетиканы 
грамматиканың бiрiншi бөлiмi дейдi. Грамматиканың составын (құрамын) ашады, бiрақ ол 
пәндер арасындағы ортақ қасиеттердi айтпайды; грамматикаға қосылмайтын басқа тараулардың 
(лексикология) қандай айырмасы барын атамайды. Оның түсiнiктерiнде грамматика нендей 
ғылым? дегенге жауап жоқ, қандай тараулардан құралады дегенге ғана жауап бар. 

Тағы бiр пiкiр: Фердинанд де Соссюрдің (Швейцария французы, атақты бiлiмпаз) 
айтуынша, грамматика тiлдің бiр дәуiрдегi қалпын бейнелейдi, екiншi сөзбен айтқанда, Ф. де 
Соссюрдің статика лингвистика дейтiнi – осы грамматика. «Сондықтан тарихи грамматика 
болуы мүмкiн емес», – дейдi. Тiлдің бiр дәуiрдегi қалпын баяндайтын болғандықтан, тiл 
қалпының iшiне тiлдің сөздiгi де кiретiн болғандықтан, Ф. де Соссюр лексикологияны да 
грамматиканың бiр тарауы дейдi (Ф. де Соссюр. «Жалпы лингвистиканың курсы», орысша 
аудармасы. Мәскеу, 1933 жыл, 129-130-131-беттер). Бұл кiсi фонетиканы грамматикаға 
қоспайды, бiрақ жаңадан бiр тарау қосады. Осы негiзбен конкрет грамматика жасап берген жоқ, 
шәкiрттерi де оны iстеген жоқ. Бiрақ Карцевский «Орыс тiлiнiң пысықтауыш курсы» дегендi 
осы негiзде құрмақ болды, басқа грамматикадан ол да өзгеше болып шықпады. Ф де Соссюрдің 
бұл әрекетiнен iс шығар емес болды, себебi ол былай дейдi: «Тiлдің бiр дәуiрдегi қалпын 
көрсетiп тұрған бiлгiрлердің бәрi де не синтагма теориясына, не ассоциация теориясына табан 
тiрей бiлулерi керек едi. Қазiр-ақ бұрынғы грамматика бөлiмдерiн осы екi группаға (топқа) 
айыруға болады. Сөз өзгерту құбылысы – бұл сөйлеушiнiң санасындағы ассоциация; сөз 
өзгерту ассоциация грамматикасына жатады; екiншi жағынан ең көп таралған ұғым бойынша 
сөз тiркестерiнiң теориясы деп аталатын синтаксиске, синтагматикаға да қарайды. Себебi 
сөз тiркестерi қашан да болса ең кем болғанда екi бөлшектi iлгерiлi-кейiндi орналастыру болып 
шығады. Синтагматика құбылысының барлығы бiрдей синтаксиске қатысты болмайды, бiрақ 
синтаксис құбылыстарының бәрi де синтагматикаға жатады» (Жоғарыдағы кiтаптың 131-бетi). 

Сөйтiп, Ф. де Соссюр сөз өзгерту құбылыстарын синтаксис құбылыстарынан бөлек 
қарағысы келедi, бұл екеуiн грамматиканың екi бөлiмi дегiсi келедi, демек, бұдан iс шықпайды, 
өйткенi сөз згерту құбылыстары деген – синтаксистiң кәдесiн өтеу үшін, бiр сөзбенекiншi сөздi 
байланыстыру үшін жұмсайтын тiлдің амалдары ғана. 

Жоғарыдағы сұрауға үш түрлi көзқарас барын бiлдiк: 
1. Формашылдар: грамматика екi пќннен құралады, бұған фонетика кiрмейдi, 

лексикология да кiрмейдi. 
2. Психологистер: грамматика үш пәннен құралады, бұған фонетика кiредi, лексикология 

кiрмейдi. 
3. Ф. де Соссюр: грамматика үш пәннен құралады, бұған фонетика кiрмейдi, 

лексикология кiредi. 
Бұл – грамматиканың қандай пәндерден құралатындығы жайындағы пiкiр. Ал 

грамматиканың нендей пән екендiгiне келсек, бұның жауабы алғашқы сұраудың жауабынан да 
гөрi алашұбар: 

1. Формашылдар: грамматика тiлдің формасын зерттейдi. 
2. Психологистер: (Богородицкий) бұл сұрауға жауап бермейдi, бiлмейдi. 
3. Ф. де Соссюр: грамматика тiлдің бiр дәуiрдегi күйiн түгел 

баяндайды. 
Шапиро: грамматиканың құрамын формашылдарша түсiндiредi, оның қандай пән екендiгiне 

келгенде, тiлдің құрылысын қарайтын ғылым дейдi, мұнысында (бұл қисында) фонетика болмай 
шығады; материалсыз құрылыс бола ма? 

Шапиро құрылыс теориясын Маррдан алған, бiрақ нендей құрылыс екендiгiн өзi де 
түсiнбеген, сондықтан дыбыстарды шығарып тастаған; грамматика морфология мен  
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а) грамматика – әдебиет тiлiнiң 

де, халық тiлiнiң де 

грамматикасы; бұларды әрi осы 

күнгi қалпы жағынан, әрi 
тарихи даму жағынан 

қараймыз; б) лексикология 

немесе сөздiк. Сөздердi және 

олардың мағынасын (әдебиет 
тiлiнiң де, халық тiлiнiң де), 

бұлардың осы күнгi қалпын да, 

бұрынғы жазба түрiн де 

қарайды. 

1. Фонетика 

2. Морфология 

(әрi мағына 
жағынан, әрi 

форма жағынан) 

3. Синтаксис 

Б. Тiл ѕылымының 

қолданылуы 

а) мәдениет тарихы мәселеле- 

рiнде; 
б) оқыту-педагогика iсте- 

рiнде. 

 

 

 
  
синтаксистен құралады, бұған дыбыс кiрмейдi деген қисынды ол формашылдардан 

алған. Шапироның пайымдаулары жоғарыдағы ағымдардың бiреуiнiкi де емес, өзiнiкi де емес, 
қойыртпақ. 

Ал жоғарыдағы формашылдарға келсек, олар тiл құрылысыналексикологияны да 
кiргiзген, сөйте тұрып, грамматиканы өз алдына көрсеткен (бұлардың қойыртпағы тым қою). 

Мiне, сөйтiп бiр сабаға құйылған пiкiр жоқ. Ал, грамматика – бар iлiм, осы, жазушысы 
бар, бiрақ сұрауға жауап жоқ. Бұл – парадокс сияқты нәрсе. Бiрақ амал қайсы, хал осындай! 

12 февраль 1937 жыл. 
 

Грамматика тараулары жайындағы жоғарыда айтылғандарға 
толықтыру есебiнде мына төмендегi таблицаны береміз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Е с к е р т у: Синтаксис – абстракт. 

 
Сұраулар: 
1. Лексиканы неге грамматика демеймiз? 
2. Ана үшеуiн неге грамматика деймiз? (үшеуi дегенi фонетика, морфология, синтаксис 

болуы керек). 
3. Грек заманынан (Александровскийден берi бұл үшеуiн сол заманның зiнде неге 

грамматика деп атаған, олар логика жолымен жүрушi едi ғой?) 
4. Тiл ғылымының басқа тарауларын грамматика демеуiмiздің себебi не? Грамматика Айса 

тумастан 200 жыл бұрын пайда болған деседi, дұрыс па? 
 

 
 

ГРАММАТИКА ДЕГЕН НЕ? 

(Шолу) 

 

Мына менiң қолымдағы зат – бор. Онымен жазуға болады. Ол қара тақтаға ақ болып 

жұғады. Ал, бор деген сөз – осы зат жөнiнен мағлұмат берушi атау. Мұнда екi элемент бар: 

бiреуi – субъект, екiншiсi – предикат. Латынның суб+ъектум сөзi қазақша «бастауыш», орысша 

«подлежащее» деп аталады. 

Бұл – оның сөйлемдегi атқаратын қызметiне қарай берiлген атауы. Басқаша айтқанда, 

бастауыш – iстi iстеушi, ал латынның «предикат» сөзi – орысша – «сказуемое», қазақша – 

«баяндауыш».Латынның «субстанция» деген сөзi «суб» – зат; «станция» – сипаттылығы, өз 

беттiлiгi бар зат немесе соның мәнi – «сущность». Сонда «субстанция» = негiз = предмет. 

Мұның аты – есiм = «существительное», «субстантив». 
 
 
 
 



 
 
 
Объект = iстелушi; ол латынша «об+ъектум». Сөйлемдегi мүшелер осы екi топтың, яғни 

субъект мен предикаттың бiрiне жатады. Мұндай сөйлем «психологическое предложение» деп 
аталады. Ол заманда тiл бiлiмi логика шылауында болған. Сондықтан сөйлем мүшелерiн 
бастауыш, баяндауыш деп атаған. Бұлайша тану – Аристотельден қалған логикалық жол.  

Орыстардың «подлежащее», «сказуемое» дегендерi де – сол логиктердің терминi. Бiз 
соларды әлi күнге пайдаланып келе жатырмыз. Бiрақ кейде терминдiк атау ескiден қалған сөз 
болғанымен, оны тұтынатын ғылым өсiп, жаңа мәнге ауысып кететiнiн есте ұстауымыз қажет. 

ХIХ ғасырда табиғат ғылымдарының, техниканың өсуi тiл iлiмiне де мықтап әсер еттi. 
Математика, физика саласындағы нақтылы танымдар сияқты тiл құбылыстарын бiлуге де дәл 
өлшеуiштер керек деген көзқарастар қалыптасты. Шындығында, бұл дұрыс емес едi. Ашығын  
айтқанда, мұның өзi тiлдi объектив жолмен тексерем деп барып, жаңылысу болатын. Осы 
қателiктiң нәтижесiнде формализм ағымы келiп шықты. Сол қисынға сүйенiп, орыстар барлық 
сөздердi сыртқы тұлғасына қарап таптастыратын болды; оларша, сөз септелсе, есiм болады, 
жiктелсе, етiстiк болады, түрлi родтық белгiге айналдыруға көнсе, сын болады деген. 

Формалистердің көрнектi өкiлдерi Швейцарияда Ф. де Соссюр болса, Ресейде 

Фортунатов едi. Ал осы формашылардың өзi екi түрлi болатын: әсiре формашылар=ультро 

формалист; орташа формалист=умеренний формалист болмаса экзист. 

Акад. Самойлович түрiк грамматикасын формал жолға салды (танымы формаға 

негiзделдi); Петерсон сырттан оқитын орыс кiтабын осы жолмен жазды. Формашыларша, 

фонетика грамматикаға кiрмейдi. Мысалы: оқимын деген бiр сөзде объектiк те, субъектiк те, 

предикаттық та элементтер бар; бұл – пәлсәфә жағы. Шынында, сөз бiткеннiң бәрi де адам үшін 

объект. Солай бола тұрып, адамның өзi де бiр-бiрiне объект те, субъект те бола алады. Себебi 

адам көп және бұрынғы тұрмыс оларды бiр-бiрiне сондай қатынасқа келтiрген. Сөйлемдегi 

сөздердің бiр-бiрiне объект те, субъект те болуы осындай тарихи шарттастыққа (историческая 

обусловленность) байланысты. 

Атрибут; өз беттiлiгi жоқ, тек қана бiреудің меншiктi белгiсi. 
Объект – өзiнен тыс деген сөз. Тақырып – субъект, сол тақырыпқа қатысты нәрсе – 

объект. Суб – заттың көзге көрiнбей тұратын мәнi; станция – сол заттың көрiнiсi (Осы 
терминдердің арабша баламалары да берiлген, бiрақ бiз оны жазбадық, кейiнен толықтыра 
кетпекшiмiз – Е. Ж., М. М.). 

1. Фердинанд де Соссюр. 
Тiл болу үшін уақыт пен орынның бiр болуы шарт. Мысалы, бiз қазақ тiлi жөнiнде 

айтатын болсақ, белгiлi бiр территориядағы белгiлi бiр жылдарда тiршiлiк еткен белгiлi бiр 
халықтың нақты тiлi жайында айтқан боламыз. Өйткенi тiл бас-аяғы шектеулi бiр ғана заманда 
жасалмақ емес, ол талай замандарды басынан өткередi. Тiлдi синхроника (син – бiргелiк, 
хроника – заман) жолымен тексеру деген сөз бiрнеше замандардың нәтижесiн бiр заманға 
әкелiп, сәйкестiгiн қарау болып табылады. Ал бiр замандағы тiл фактысын қосып (жинақтап) 
айтсақ, онда грамматика болады... 

«Историческая грамматика» деген болмайды-мыс. Өйткенi барлық замандарға лайықты 
грамматика жоқ. Бiр тiлдің лексика арқылы бiлдiретiн ұғымын екiншi тiл грамматика арқылы 
бiлдiредi. 

Диахроника. Тiлдің жеке фактiлерiн аламыз да, мысалы, осы күнгi адамшылық деген 
сөз бұрын адамшалық болған, келе-келе -ша өзгерiп, -шы тұлғасына айналған; орыстың день 
деген сөзi бұрын дин болған, сон деген сөзi бұрын сын деген сөз болған десек, яғни заманды 
қуалай тексерсек, «диахроническое языкознание» болады. Бiрақ, жеке сөздердің тарихын 
тексеру дегенiмiз – барлық сөздердің тарихын тексеру деген сөз емес (диа = меж, аралық; 
хроник = заман). 

Ф. де Соссюрдің айтуынша, фонетика, морфология, синтаксис дегендердi жинап тастап, 
синтагма ретi, ассоциация ретi деген «реттi» (қатарды) алуымыз керек; өйткенi буынды 
айтқанда болсын, сөздi, сөйлемдi, сөйлеудi айтқанда болсын, оларды бiрiнен соң бiрiн тiзiп 
айтамыз. Бұл – синтагма (құрау), дәлiрек айтқанда, синтагма қата ры. Бұларды айтқанда әуелi 
бiреуi (сөздің дыбыстары: с, , з), кейiн өз тәртiбiмен қалғандары айтылады. Демек, бұдан 
синтагмалық қатардың уақытқа байланыстылығы көрiнедi. Мұның үстiне бұл тiзбектегi 
объектiлердің орындарын ауыстыруға да болмайды. Бұл айтылғандар – морфемдерден бастап, 
сөйлеуге дейiнгi элементтердің тiзбегi синтагма қатары болып табылады. Ал ассоциация 
қатарына келсек, оның түзiлiсi мынадай. 
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Мiне, осы кестеден әрi түрлi сөздің аяғына қосылған қосымшаның бiрлiгiн, бiр түрде екендiгiн  

көремiз, әрi түрлi қосымша таңтауда «ағаш» сөздерiнiң бiрыңғайлылығын сеземiз. Осы сезуiмiз 

қайталай-қайталай келгенде, ақырында бұлардың арасында белгiлi бiр ассоциация пайда болады. 

Осылайша талдай келiп, Ф. де Соссюр синтаксистi синтагма деп атайды, бiрақ оның синтагмасы 

синтаксис емес болып шығады. Менiң өз түсiнуiмше, бұл қисын бойынша осы күнгi морфология 

дегенiмiз ассоциация қатары болып шығады. 

 
Ф. де Соссюрдің тiлге көзқарасы 

 
Бұл – тiл бiлiмiнде әлеуметтiк бағыт ұстаған әйгiлi Женева мектебi деген көрнектi мектептiң 

адамы. Ф. де Соссюр – «синхроническое языкознание» деген бағыттың негiзiн салған ғалым. 

Аталған бағыт тiлдің бiр дәуiрдегi қалпын ғана қарайды. Осы идеяға берiлген ғалым әр заманда 

тiл жүйесi әр басқа болады деген жаңсақ көзқараста болады. Оның қателiгi тiлдi еш уақыт 

өзгермейтiн қатып қалған зат деген түсiнiктен туған. Соның нәтижесiнде тiлтану iлiмi 

«статическое языкознание» деген жасанды жолға түседi. Статика – станция деген сөз. Бұл 

көзқарас бойынша, тiлдің болмысы көлденеңнен (горизонталь) қарастырылмай, тiгiнен, яғни өн 

бойын қуалай (вертикаль) зерттелуi тиiс. Мәселен, етiстiк категориясын замандарды қуалай 

зерттеуге болады. Мұны «диахроническое языкознание» дейдi. Алдыңғысын, яғни синхронды 

белгiлердi грамматика деп қараған.  

Қазiргi қазақ тiлiнiң барлық құрамды бөлшектерiн - дыбысты, морфологияны грамматика 

тексередi деп бiлген. Оның грамматика тарауына лексикология да кiредi,өйткенi бiр кезеңдегi 
тiл болған соң лексиканы да қамту қажет деп есептеген. Соңғы диахроникалық тiл бiлiмiн 
грамматикадан басқа деп түсiндiредi. Сонымен, Ф. де Соссюр грамматиканың құрамын 
фонетика, морфология, синтаксис, лексика тараулары деп белгiлеген. Демек, ол бiздің 
морфологияға кiредi деген категорияларымызды синтаксиске кiредi деп, ал синтаксиске кiредi 
деген объектiлерiмiздi морфологияға (сарфқа) кiредi деуi де мүмкiн. Мысалы: Мен оқушымын 
деген тiркестiң құрамындағы мен=мын дейтiн есiмдiктердің бiрiншiсiн айтқанда, екiншiсiн 
айтпай немесе екiншiсiн айтқанда, бiрiншiсiн айтпай қоюға болатыны мәлiм. Осы iлгерi-
кейiндiлiктi Ф. де Соссюр синтагма дейдi де, бiрiншi мен екiншiнi қосып, синтагма тiзбегi деп 
атайды. Сөйтiп, Ф. де Соссюрдің синтагмасы дыбыс болсын, басқа болсын, қайсысы бұрын, 
қайсысы соі келу тәртiбiн қарайды. Жоғарыдағы тiркестiң екiншi сыңарындағы сөз мүшелерiнiң 
орналасуын синтагма тiзбегi деп түсiндiре отырып, оқушымын дегендегi морфемдердің тәртiбiн 
бұзбасақ қана ол дұрыс ұғым бередi, әйтпесе сөз болмай шығады не басқа сөзге айналып кетедi. 
Демек, мағынасын дұрыс беру үшін әуелi «о» дыбысын, одан кейiн 
«қ», одан соң «у» дыбысын тағысын тағыларды айту керек. 

Cодан әрi «мен де оқушымын» деген мысал келтiрiп, оны ассоциация қатары деп 
түсiндiредi. Өйткенi бұлайша тiркескен сөз тәртiбiнiң де өз мағынасы бар деп қарайды. Сөйтiп, 
морфология 
мен синтаксистiң еншiлерiн бөлгенде, «мын», «мен» элементтерiне қатысты пiкiр бiлдiредi, 
яғни оларды морфологияның қарайтын объектiсi дейдi, ал сол сөз бөлшектерiнiң iлгерлi-кейiндi 
тiркесуiн синтаксистiң объектiсiне жатқызып, олардың мағына жағын лексика қарайды деп 
түйедi. Шынында, «-мын» жалғауы оқушы сөзiн «мен» есiмдiгiне байлап тұр, сондықтан бұл 
элементтер синтаксистiк қатынасқа түскен. Соның нәтижесiнде мағыналық тұтастыққа ие 
болған, ал мағына мен форманы зара ұштастырмай бөлек қарау формашылдық болып 
табылады. Қысқасы, Ф. де Соссюрдің көзқарасы динамикалы емес, қатып қалған догма, 
динамика өзгерiстi бiлдiредi, динамикалық көзқарас та даму, өзгеру үстiнде болады. 

 



 
 
 
 
 

Ф. де Соссюрдің бiр шәкiртi осы мәселелерге арнап кiтап шығарды, бiрақ ол да жарытып 
ештеңе айта алмады. 

Нағыз формашылар (ультра) сөз тiркесiн ғана сөйлем дейдi. А.М.Пешковский «Сөйлем 
әрi сөз тiркестерi» дейдi. 

А. В. Богородицкий (логик) фонетика, морфология, синтаксис үшеуi грамматикаға кiредi 
деген, бiрақ неге олай екендiгiн түсiндiрмеген. 

Буржуазия тiл мамандары праязык (ата тiл) тұсындағы тiл мен осы күнгi тiл бiр; о 
заманда да жiктеулер, септеулер болған, қазiрде де бар; тiл әлмисақтан берi бар, оның түрлi 
формалары да сол кезден басталады. Тек кейiннен ағылшын тiлiнде еркектiк-ұрғашылық 
родтар жоқ болып кеткен дейдi. Олай болғанда тiл өспейтiн iлгерлемейтiн болып шығады. Бұл 
қисынның терiстiгi де – осында. Буржуазия тiл ғалымдары тiлдің бұрынғы қалпын да бiлмейдi. 

 
Марр және грамматика 

 

Н. Я. Марр грамматика жасамағанымен, бұл салада да, басқа мәселелер жөнiнен де 

кесек-кесек пiкiр тастап кеттi. Ол: «Грамматика тiлдің құрылысын қарайды» деген; сондай-ақ 

«грамматика – стройка» деген де сөзi бар. Оның айтуынша, морфология – синтаксистiң 

техникасы болса, фонетика – морфологияның материалы. Синтаксис түпкi мақсатты көздесе, 

морфология оның қызметiн атқарады, фонетика да сондай. Бұлардың арасында тығыз байланыс 

бар. Маррдан бұрынғылар бұл үшеуiн бөлек белгiлеп (түстеп), араларындағы байланысты 

ашпаған болатын. Олар фонетика – дыбыс жайындағы ғылым деп те шығатын. 

Грамматика категориясының тiл дамуы тарихында қалай пайда болғанын ашқан – Н. Я. 

Марр. Оның айтуынша, грамматика категориясының әр тарамы әр заманда қалыптасқан. Ерте 

дәуiрдегi тiл грамматикалық категорияларға бөлiнбеген; ым тiлi мен сөз тiлi аралас болған; 

есiмдер, яғни зат атаулары аталған, ал етiстiк ұғымдарын ыммен бiлдiрген. Бұрынғы кезде сөз 

мағынасы қимылмен орындалғаны (түсiндiрiлгенi) осы күнгi сөздердің бiрқатар семантикалық 

мазмұнынан көрiнедi. «Сөз» – шақыру деген сөз – «зов», зовут – шақырып жатыр. 
Егер есiм болмаса, етiстiк те болмас едi, бiрлiк пен көптiк ұғымдары да солай. Коллектив 

(ұжым) меншiгiнен соң есiм категориясында жiктеу пайда болған, етiстiктiң жiктелетiндiгi де 
соған байланысты. 

«Ат аунаған жерде түк қалады» деген сөз бар. Тарих артқыларға белгi тастап отырады. 
Марр – археолог, этнолог ретiнде жансыз заттарды да сөйлеткен. Ол сабленiң (сәлде?) жылан 
образды болуын тапқан. Морфология лексиканың, фонетиканың, синтаксистiң техникасын 
қарайды; фонетика синтаксистiң, лексиканың, морфологияның техникасын қарайды деген пiкiр 
айтқан. 

Өткен бiр сабақта лексиканы грамматикаға кiрмейдi деуiмiздің себебi не? Олай 
дейтiнiмiз – грамматика даяр нәрсенi қарамайды, ал лексика – даяр материал. Тiл ( өзiне 
керектiң) даярын, даяр емесiн бiледi, сөз мүшелерiн бiледi, ал бiз солардан құрап аламыз 
(Алматыдан үй салатын екi мекеменi мысалға келтiредi). Демек, лексика бұрыннан дербес сөз 
болып, даяр болып тұрған соң грамматикаға кiрмейдi. 

Әрiп материалы әзiр. 
Буын материалы әзiр. 
Сөз материалы әзiр. 

Шылау таптың материалы әзiр. (Жалаңы болсын, жайылмасы болсын). 
Грамматика сөз құраудың (речь) техникасын, әдiсiн қарайды. Морфология лексиканың керегiн, 

синтаксистiң керегiн құрайды. Осы екеуiнiң керегiн құрайтын морфология, екiншi сөзбен айтқанда, сөз 
бұйымының жасалу техникасын қарайды; сөз материалының түр сипатын қарайды. 

Фонетика синтаксис пен морфологияға және лексикаға керек; осы үшеуiнiң қызметiн атқарады 
(аз – ас мысалынан лексиканың керегiн тегенiн бiлемiз; ат пен + ет сөздерiне жалғанғандар қандай 
тұлғада болып келедi, соны қарайды); фонетика дыбыстардың ұстасу амалын қарайды, демек, 
морфологияның мiндетiн қарайды, фонетика синтаксистi де қарайды (бара алмады деген екi сөздің 
жапсарын жаба айтудан бiр түрлi, аша айтудан екiншi түрлi синтаксистiк тiркес (мағына) пайда 
болады; осылай айтқанда, оның бiр мүше екендiгi не екi мүше екендiгi белгiлi болады. Сөздердің 
жапсарын жаба айту мен аша айту – синтаксистiк қасиетiн тану болып табылады). 

 
 
 



 
 
 
 
Морфо = форма (морфо – грек сөзi, форма – латын сөзi). Фонема бiр сөздi екiншi сөзден айыру 
үшін керек. Айыруға жарағандықтан, оны бұйым деймiз. Фонема дыбыстың ұсақ 
элементтерiнен жасалады. Бiр дыбыстың өзi түбiр құрамында фонема болып, қосымшада 
фонема болмайтындығын да ескеруiмiз керек. 

Лексика етiк, етiкшi сөздерiнiң қалай жасалғанын қарамайды. Сондықтан ол 
грамматикаға да кiрмейдi, тек даяр материалды ғана қарайды. Тегiнде материалдың сыр-
сипатын қарайтын iлiм – технология; сондықтан сөз жасау технологиясын қарайтын iлiмдi 
грамматика десе де болар едi. 

Грамматика процестi қарайды. Екiншi түрлi айтқанда морфология – қызметшi; ол 
лексиканың қызметшiсi болғандықтан, түбiрлер тудырады (үш негiздi еске ал); синтаксистiң 
қызметшiсi болғандықтан жалғау, жалғауыштықты қарайды. 

Морфология морфемдердi қарайды (морфем – сөз мүшесi); морфем дегеннен гөрi 
лексема деген жақсы. Морфемдер (лексема) синтаксисi – сөз. 

Грамматика бұл терминнiң мәнiсi түрлi сөздердің жақын-алыстығын тергей, әр тобына 
белгiлi форма тағатын, сөздер ауыл-үй қонғанда, оларға тиiстi орын сайлап беретiн ғылым 
саласы дегендi бiлдiредi. Сөздің грамматикалық мағынасы дегенiмiз сөз бен сөздің арасындағы 
осы жуықтықты көрсететiн жағы. Сондықтан сөз бен аталған заттардың, құбылыстардың 
ұқсастығын осы грамматикадан бiлемiз. Мысалы, темiр, ағаш дегендер конкрет заттар, сөзде 
(тiл iшiнде) бұл екеуi ылғи бiрөңкей формаланады, сөйлем iшiнде бiрөңкей қалыпта болады, зат 
есiмнiң тонын киедi. Басқа сөз таптары да солай. 

Демек, грамматиканың арқасында сөздердің жақындығын да бiлiп отырмыз (Қ. Жұбанов 
коммуникацияны түсiндiргенде алдымен осыларды айтқан). 

Этимология әр сөздің тарихын қарайды (Айлан – әйлеңкес = кес парсының қосымшасы). 
Арбакеш, пайдакес дегендегi кес те осы кес. Осы: -ол+сол деген екi сөзден құралған. Мұндағы 
«о» = ол, «с» = сол. 

 
Грамматиканы кiм, қалай жазған 

 

И. Я. Яковлев әуелi синтаксистi, одан соң морфологияны, одан кейiн дыбыстарды 

баяндау тәртiбiмен жазған. Олай жазу себебi тiл категорияларының сол ретпен пайда 

болғандығынан емес, ол тек үндi-еуропа ғалымдарының б ркiн терiс айналдырып кигендiгi 

ғана болатын. 

А. Б. Шапиро әуелi сөйлем, одан кейiн дыбыс, одан кейiн сөздi баяндау тәртiбiмен 

жазған. Қырым татарлары да осы жолмен жүрген. 

(Қ. Жұбанов фонетикадан бастап жазған. Себебi ол фонетиканы етiкшiнiң бiзi сияқты 

қару етiп пайдаланған). 

 
Тiл бiрлiгi неден? 

 

Тiл – бiр адам үшін керек емес, тiл – жеке адам үшін жасалған нәрсе. Тiл деген не? 

дегенде, алдымен осыны ескеру керек. Бiр тiлмен сөйлесу үшін адамдар бiр-бiрiмен аралас 

болуы керек, iстес болуы керек. Мұндай бiр топтың бәрi бiр тiлдi емес, бiр цехтағы адамдар да 

түрлi-түрлi тiлмен сөйлейдi. Сондықтан iстес болу, бiрге болу дегеннiң өзi де жеткiлiксiз. Тiл 

бiрiгу үшін бiр мезгiлдiк топ құру емес, ұзақ замандар бойы бiрге болу керек. 

Бiздің бiрөңкей қазақша сөйлеуiмiз нелiктен? Ол атамыз бiр болғандықтан емес. Ата-тегi 

түрлiше болса да, бiр тiлде сөйлейтiндер аз емес. Мысалы, Анатолиға, Америкаға қожа болып 

отырған, көп нәсiлден құралған құранды келiмсектер бiр тiлде сөйлесе, түп нәсiлi бiр еврейлер 

әртүрлi тiлде сөйлейдi. Тiлдің бiрлiгiне дiн де себеп бола алмайды. Тiлi, тегi бiр бола тұрып, 

адамдардың кескiнi бiр-бiрiне ұқсамау, басқа болуы да мүмкiн. Мысалы: татар тiлдес 

әзербайжан тiлдес көптеген халықтардың түрлерi ұқсас емес. 
Сонымен, тiл бiрлiгi неден? Адам – қоғамның үйiншiгi емес, ұжым. Мұны ескеру қажет. 

Үндi-европа тiл мамандары әртүрлi халықтардың тiлiнiң бiр болу себебiн олардың тегi (нәсiлi) 
бiр болғандықтан деп түсiндiредi. Әуелдегi бiртұтас тiлдер келе-келе бөлiнген деп бiледi. 
Шындығында, тiлдің бiрлiгi халықтардың тарихының бiрлiгiнен, нәсiл бiрлiгiнен емес.  

 
 



 
 
 
 
Үндi-европашылдардың айтуынша, орыс, парсы, иран, үндi жұрттары бiр атадан 

тарапты-мыс. Тiл жақындығын өтiрiк демеймiз. Ол – рас. Мәселен, поляк, серб, бұлғар тiлдерi 
орыс тiлiне жақын. Дүниеде таза тiл жоқ. Бiр бiз емес, барлық халықтың тiлi солай (қамтама = 
арабша). Корейде жылқыны мал дейдi, арабта да мал, бiзде де солай, орыста да мерин т. б. 
тiлдер де морен, мар болулары түрлiше жорылады. Арабтың мән деген сөзi, орыстың меня 
дегенi, қазақтың мен, өңге түркілердегi бән, бiз, бәрi дегендердi айырып тастау қиын. 

 
 
 
 

ТIЛ ДЕГЕН НЕ? 

 
Зат пен құбылысқа тағылған аттардың 

қалай пайда болуы мен олардыңмағыналарының      
өршуі



 
Грек пәлсәпәшыларының арасында тiлдің шығу жөнiнен түрлi ағымдар болған: 
1) Бiр зат пен сол затты атайтын сөз арасында байланыс бар (қарқылдаған құсты «қарға 

деп атаған) дегендей алжастықтар туған (Руссо). Былайша тiлдi жаратылыс құбылысы деп 
түсiну қате болатын (сатыр-сұтыр, жылжу...). Ал ағаш бiз бiр түрлi, немiсте екiншi түрлi емес 
қой, жоғарыдағы қисынның қателiгi де осы. Сөз (атау) елiктеуден туған десек, адам пассив 
болады, бұл – бiр; елiктеу ерте дәуiрде адамдардың  қолынан келмеген, бұл – екi. 

2) Кейбiр философтардың айтуынша, әр затқа шартты түрде ат қойған. Мысалы, «мынаны 
ағаш дейiк!» деп, зара ағаш атына келiскен (Аристотель). Мұны кейiн Руссо мен Мейер де 
қуаттады (Мұның қателiгiн көрсету үшін қызық бiр мысал – «Тоқал қатынның (ешкiнiң) 
тойы»). 

Алайда, алдыңғы топтағы пәлсәпәшылар бұған келiспейдi. Бұл дұрыс болса, қоңырау, 
сурет, музыкалар да тiл болар едi ғой; сиырдың атын өзгертiп қоя берер едiк қой, – дейдi. Ал 
соңғы топтағылар: «Бiр заттың атын жеке адам қоймайды, группа (топ) болып қояды; бiр 
қойылып қалған соң ол атты өзгертпейдi», – деп дәлелдейдi. Бұл орайда Құдайдан мүйiз сұрап, 
құлағынан айырылған ешкiнiң әңгiмесiн ескерген жөн. Қазiргi кезде буржуазия ғалымдары осы 
Аристотель жолында. 

Дұрысы – ауызекi тiлге қарағанда, жазуда шарттылық бар. Бiздің әрiптерiмiздi өзгертуiмiз 
де содан. Бұл – аз ұшыраса да болмай тұрмайтын шара. 

 
* * * 

 
Бұл мәселенi бiлу үшін тарихи шолу керек. Құбылыс – көп, сөз – аз. Орыста қой сөзінің 

баламасы жоқ. Олардың овца дегенi – саулық, баран дегенi – қошқар. Орысша корова – сауын 
сиыр; рога-тый скот – мүйiздi мал; толстый дегенi бiрде – жуан, бiрде –қалың; лошадь – 
жылқы; бiрақ ат, байтал, айғыр емес. 

Ал бiздің iсек, тұсақ, құнан, құнажын, дөнен, дөнежiн деген сөздерiмiз басқаларда жоқ. 
Қазақ синий, голубой, зеленый деген түстердің бәрiн көк дейдi. Адайларда, арабтарда түйе 
түлiгiнiң аттары көп; Едiл, Каспий (Атырау) бойының қазақтары балық түрлерiнiң аттарын көп 
бiледi. Демек, қолданылмаған затқа ат жоқ. 

Халықтардың тұрмыс қалпы түрлi-түрлi болған соң, олардың әр затқа қоятын аттары да 
түрлi-түрлi. Тiл ұзақ заман жасалады, бiрден өзгермейдi, оның өзгерiсi тұрмысқа байланысты. 

 
Бiр сөз мағынасының кеңейiп тарауы 

 
Бұрын «алақанның ауданындай» деп, аудан сөзiн конкрет орында қолданбайтын едiк (үй 

ауданы...). Қазiр аудан сөзi әкiмшiлiк, территория дегендi бiлдiредi. Бұл мағынаның 
шақталғанына мысал. 

Қатын деген сөз ерте замандарда ханның әйелдерiне ғана арналған атау болған, кейiн 
келе ханның уәзiрлерiнiң  әйелдерiн де солай деп атаған, ақыр соңында байға тиген барлық 
әйелдердi қатын деп атап кеткен. 

 
Микро-космический период 

(Кiшкене космос дәуiрi; кiшкене дүние дәуiрi) 

 

Адам баласының табиғатында әуелi басқаны бiлiп алып, өзiн кейiннен бiлу қасиетi бар. 

Мысалы: адам фотографияны танып бiлгеннен кейiн ғана өзінің көру аппаратын (көзiн) бiлген. 

Ежелгi дәуiр адамдарының алдымен өзiнен басқа заттарға ат қоятыны өзiн сол басқаларға 

ұқсата атайтыны – өз басын кiшi дүние деп бiлiп, оны ана үлкен дүниеге ұқсатуынан болған. 

Осы таным тiлге де әсер еткен. Мысалы, орысша небо – аспан, неба – таңдай; қазақ тiлiндегi 

таң = аспан әлемiнiң аты, яғни жоғарғы жаққа тән қасиеттiң иесi; таңдай = адам денесiнiң 

жоғарғы жағы 

Көз, жүз деген сөздер бет мағынасын бiлдiрген; көне түркідегi беңiз=бет, екi бет деген 

ұғымды  бiлдiредi (беңзе=меңзе). Ай, күн = көз, жүз; сөз = жүз ағыз – бәрi бiр мағынада 

болған. Бұрын сөз деген қимылды бiлдiрген; демек қол қимылы, бет қимылы (жүз қимылы). 

«Сөз» атауының «жүз» дегеннен шығуы осыған байланысты;



 
 
 
 
 
 

бас=биiк деген сөз. Бiз биiктi нұсқау үшін «таудың басы», «үйдің төбесi» деймiз. 
Ал адамның басы деген қазiргi қолданыс кейiннен қалыптасқан болу керек. «Көмей» мен 

«көк» сөздерiнiң де байланысы болуы ықтимал (Қасымов дәптерiнен:). Көз, жүз, ауыз деген 
сөздер бұрын бiр сөзбен айтылған. Ай мен күн = аспан көз (жүз = ай, күн = көз). Ай аз=ай юз 
(Алпаров). 

 
Тотемизм (идеология) 

 

Ежелгi дәуiр адамдары әр заттың нәрсенiң не жақсы, не жаман иесi бар деп түсiнген. 

Сондықтан жақсы жақтағыларды Құдай, пе рiште, пайғамбар, әулие деп атап, жаман 

жақтағыларды шайтан, албасты, перi (мұның да екi түрi бар) деп сенген. Алғашқы қоғамдағы 

адам бұларды нақты өмiр сүретiн нәрселер деп бiлген. Осы күнге дейiн «ҚазПИ пәлен қылып 

жатыр» деуiмiз бұған дәлел. Төрт түлiктiң пiрi, қолдаушысы ретiнде сиыр атасын –Ойсылқара, 

түйе атасы – Зеңгi баба, жылқы иесi – Қамбар ата, қой малының иесi –Шопан ата, ешкiнiң 

пiрi – Шек-шек ата деп атау сол кезден қалған. Ол заманда әйелдер құдайының аты Ұмай 

болған. Кейiннен сөз басындағы қысаң ұ дыбысы түсiп қалып, май деп айтылып кеткен. 

Қазақтың: «От ана, май ана, жарылқа!» дейтiн және «Май әулие, майсыз жарылқайтын  

қай әулие?» – деген мақалдары да осы ұғымнан туған (Ұйғыр мақалы...). 
Құт сөзінің бақыт мағынасында екенi белгiлi. Құт=Құдай=бақыт – бұлар мағыналас.«Құтыр» 
деген сөздің түбiрi де – сол құт; соңғы -ыр үстеу (жұрнақ). Осы ұғым-түсiнiктерге сай адамға ат 
қойылған (Қасым: Мұны туғызған шаруашылық пайдасы болу керек). 

Адам баласы: әлемде бiр күш бар, бiз соның құралы, – деп түсiнген. Ол заманда «Қойшы 
ән салды» дегендi әлгi күш қойшымен ән салады деп түсiнгенбiз. 

 
Дүниеге көзқарас арқылы да нәрсеге ат қойылады 

 

Бiз ол кезде дүниедегi заттың бiрiне пассив, екiншiсiне актив деп қарағанбыз. Рама 

бұрын әйел жынысты сөз емес, пассив болған. Бұл мәселе Пайыздың кiтабы деген мысалды 

еске түсiредi. Бұрын бiз бiрiншi сөздi (Пайыз) актив деп ұғынғанбыз, қазiр не деп ұғамыз. 
Қазiр екiншi сөздi (кiтап) пассив деп ұғынғанбыз, қазiр мүлiк деп ұғамыз. Бұлайша 
түсiнуiмiздің  өзгерiп кетуi тұрмыста «ие», «мүлiк» ұғымдарының пайда болуынан. Әуелi 
көзқарасымызды тұрмыс өзгерткен бұрынғы сөзге жаңа мағына телiген. Әрине, мұның да 
керi әсерi бар – ол рлемелi әсер. Аналық дәуiрде женский род, аталық дәуiрде мужской род 
пайда болған (Пайыз). 

Пайыздың кiтабы дегенде, оның иелiк мағынасы да, мүлiктiк мағынасы да бар дегендi 
түсiнемiз. 

Себебi: меншiк тұрмысты жақында ғана басымыздан өткерiп бара жатқандығымыздан. 
Бұл екi сөздің бiрi – «производитель», ендi бiреуi – «продукт» мағынасында екендiгiн 
ұмытқанбыз. Себебi – ол мағынаны соңғы иелiк мағына басып озған. Сөйтiп, ескi формаға жаңа 
мағына беру жолымен де тiл өрлеп отырған. Тiл – идеологияның бiрi; сондықтан оның сөздiгi 
бұрын туған болады да, талай мағынаны iшiне алып отырады. Тiлдің грамматисы өте жай 
өзгередi. 

Сөз – мағына. Мағынаның қалай өсетiндiгiн айттық. 
 
 

Функциональная семантика 
 

(Атқаратын қызметiне қарап затқа ат тағылады) 

 
Құбылыс көп және олар әр түрлi; бiр халық оның, бiр заттың бiр сипатын бiлiп, екiншi 

жағын бiлмейдi; мұның үстiне бiреуiн көп, екiншiсiн аз бiледi. Содан келiп атауда түрлiлiк, 
көптiк туады. 

Тұрмыста пайдаға асқан затқа ат қойылады немесе бiр зат зиянды болса, соған ат 
қойылады (глобусқа не деп ат қояр едi).  

Киiз үйдің түндiгiнен жарық түседi, терезе де жарық түсiредi. Сондықтан Алтай елiнде 
терезенi «түндiк» дейдi. Орысша «перо» деген сөз «қауырсын» емес, «қаламұшты» бiлдiредi. 
Себебi ол жазудың құралына айналған. «Косилканы» «орақ» деуiмiз де осыдан. Демек, заттың 
аты оны атқаратын қызметiне қарай қойылады. Академик Марр бұл құбылысты функционал 



семантика деп атаған (ит, ат, ад, ай + ақ; шырақ, шыра; кереге – стена...); «да» қосымшасы 
«тағы» сөзiнен қысқарған. Тағы – ру, бала деген сөз. Бала мен ру адамдар арасындағы 
байланыс болғандығы белгiлi. Демек, синтаксистегi байланыс осы айтылған тарихи байланысқа 
ұқсатылған (исторический обусловленный); «да» – парсыша бала. 

 
 
 

Бүтiннiң мағынасының бөлшекке көшуi 

 
Қол – иықтан бастап саусақ басына дейiнгi адам мүшесiнiң аты. Шынтақ, бiлек, қар, 

саусақ бұрын қол 
 болған. Монғол тiлiнде осы күнге шейiн қол дегендi қар дейдi (қош = қой, қар = еркек; 
қошқар = еркек қой; бұрын қошқар, қозы сөздерi қой мағынасында болған). 

Түрiкпенде қойды қож дейдi ж=и; жоқ = йоқ; қож = қар; ж өзгерiп, ш дыбысына 
айналуы – ассимиляция заңы; қошақан=-қоша+қан (қан – кiшiрейту); қоша=қозы. Қой 
шаруашылығының өсуi қой атын көбейткен. гiз = к, әукiм = менiң өгiзiм. Мошка – мысық; 
маңыз = мағыз; мән = мағына; (ң=қ, ң=ғ). кiмет – власть; үкiмет – правительство. 

 
Бөлшектiң мағынасы бүтiнге көшедi 

 
Силхи = «жал»; бұл шуваштың сөзi (жилхи). Мүйiз бен сиыр деген – бiр сөз; үш тұяқ = 

үш мал; бес бас = бес адам («жал» бұрын жылқы деген сөз, қазiр «жал» шуваш тiлiнде жылқы). 

 
Сөз өзгешелiгi мен сөз қызметi 

 

Сөйлеу – хабар беру, коллективтiк көрiнiс. Бұған ең азы екi адам қатысуы керек. Ұжым 

болып қатынасудың (хабарласудың) басқа да амалдары бар. Тiлiмiздің олардан айырмасы не? 

Хабар қалайша, қай жолмен берiледi? – мќселенің түйiндi жерi мiне осы екеуi. 

Бiздің жоғарыда «басқа да амалдар бар» дегенiмiздің мәнiсi мынау: сүгрет арқылы да көп 

оқиғаны бiлдiруге болады; операның алдындағы увертюрасы да сол операда не болатындығын 

бiлдiредi; белгiлi бiр сюжеттi музыкамен сүйемелдеу арқылы да, үлкен ғимараттардың, мәселен 

кеңестер сарайының, Мысырдағы мұнаралардың (пирамида) әшекейлерi де сол құрылыстардың 

не екендiгiнен хабар бередi. Өйткенi ұлы ғимараттар мен пирамидалар – құр үйiндi тас емес, 

мақсат-тiлекке қарай салынған нәрселер. Әр алуан дабылдар да (сигнал) мезгiлдi, келе жатқан 

жақсылық, жамандық (жаугершiлiк) жайларынан жұртты хабардар етеді. 

Сонау Аристотельден бастап, көпке аян болған, осы күнге дейiн буржуазия ғалымдары 

қайталап айтып келе жатқан қисын бойынша, тiл дегенiмiз – шартты таңба ғана болып 

табылады. Олай болса, бiз айтып отырған табиғи тiлден басқа хабарласу амалдарының бәрiн де 

тiл ретiнде тануымыз керек болмай ма?! 

Бiз сөз етiп отырған қарым-қатынастың алдыңғы (бiрiншi) түрi мен соңғы (екiншi) 

түрiнiң арасында хабарласу амалынан басқа ұқсастық бар ма? Иә, бар: 1) екеуiнде де 

психологиялық қиялдаудан туған жорамал бар; бiреудің өзiн көрмей тұрып, бөркiнен тану 

сықылды, ендi ғана сөйлей  бастаған адамға: –Бiлдiм-бiлдiм, қоя ғой! – десек, әңгiме түгел 

айтылмай тоқтап қалады, бiрақ осы түгелсiздiктен қызықтаушылық туады. Оның қызық 

болатындығы iзденудi қажет ететiндiктен. Бұл фактор мәселенiң дұрыс-бұрысын, қайшылығын 

ашуға себеп болады. Оның нәтижелерi, яғни хабардың екi жақты мазмұны достың да, 

дұшпанның да кәдесiне жарауы әбден ықтимал.   

ҚазПИ деген маңдайшадағы жазу «осы алдыңда тұрған үй – ҚазПИ-дің үйi» дегендi 

бiлдiредi. Демек, бұндағы сөз зат арқылы айғақталып тұр. Кiтап аттары да солай. Сөйтiп, тiлде 

де (оны жұмсауда) шалалық болады. Ол – әңгiменiң мазмұнын түгел айтпай, шала айту. 

Мұның аты – берiлуге тиiстi хабардың керегiн ғана айтып, керек емесiн iшке бүгiп қалу. Осы 

шала айтылған формалар да айтушының негiзгi ойымен, мақсатымен астарлас. 2) Хабарласудың 

осы екi амалында да образдылық бар. Cол тәсiл ұқсастығының өзi хабарласудың екi жақты 

қасиетiнiң арасындағы ұқсастық болып табылады (шошқа тұмсығын тығып көрсiншi....). 

Сөйте тұра, бұл екi амалдың бiрқатары санғатқа (басқаша оқылмады) жақын жағы болса, 

бiрқатары – сөзге жақын жағы болмақ. 

Бiр замандарда сөз бен ым қатар жүрген кезi де болған. Есiктен қарап тұрып, бiреудің 

атын атап алып ымдап шақырамыз ғой. Мұның заттық жағы – сөз, етiстiк жағы – ым, – дейдi 

Марр. Демек, сөз+ым=сөйлем. Сөйлем болудың шарты – сөйлеу (речь) емес. Адам сөйлегенде 

бiртүрлi айтып, негiзгi ойы басқа болуы да мүмкiн. 



 Ақылсыз адамды да «осы кiсi ақылды!» дейтiнiмiз де содан; үндемей сөйлесетiн тәсiл де 

бар. Тiлдің осындай табиғаты болмаса, буржуазияшыл оқымыстылар сөздi бiртүрлi сөйлеп, iстi 

екiншi түрлi iстей алмас едi (сталиндiк конституция жөнiнде шет мемлекеттердің үндемей 

қалуы – сынаудың бiр түрi). 

Сонымен, тiл арқылы хабарласудың екi түрiнiң арасында қандай айырмашылық бар? 

Алдыңғы тәсiл бойынша хабарды тұтас күйiнде емес, бөлшек күйiнде бiлдiредi, ал соңғы жол 

мен хабарды бөлшек күйiнде емес, тұтас күйiнде бiлдiредi. Тiлдің тыңдаушыны адастыру 

амалы осы бөлшектеу табиғатына қатысты. Л. Фейербах: «Құдайлар сын есiмдердің жинағы» – 

деген. 

Бiз хабарласудың екi амалының хабарласу қасиетiн алып басқа жақтарын қоя тұрдық; 

олар (бiз атамағандар): көркемдiк, таптық, әлеуметтiк мақсаттар; бiз бұл мәселелердi қоя тұрып, 

хабарласудың тiлге ғана тән жағын сөз етiп отырмыз. 

Тiлдің өзiндiк өзгешелiгi – затқа ат қою, ол аттарды бiр-бiрiнен айыру. Мысалы: жылқы 

– түйе емес, қой – сиыр емес, сиыр – жылқы емес. Атаулардың мағынасын осылайша айыруды 

– сигнификация деймiз. Әр нәрсенiң өзiн жеке көрсету, даралап айту қасиетiне ие болған сөз – 

зат, сипат, құбылыс аттары болып қалыптасқан. Бұл аталғандар – тiлдің негiзгi згешелiктерi. 

Тiлдегi осы айтылған ат қою мүмкiншiлiгiн номинация деймiз. Тiлдің бұдан басқа тағы бiр 

негiзгi қызметi – хабар беру. Оның бұл өзгешелiгiн коммуникация деймiз. Оның мағынасы 

орысша – общение, қазақша - қауымдасу, хабарласу дегендi бiлдiредi. Номинация – атау, номи- 

нат – ат, номинатив – атаушылық. Номинатив функциясы – стабил (тұрақтылық). Мысалы, өсiп 

тұрған ағашқа күн сайын жаңа ат қойып отырсақ, номинатив функциясына қайшы келер едi. 
Қағаз деген сөз – әрi заттың аты, әрi оны басқа заттың атынан айырып атауға қажеттi 

амалы. Демек, бұл жерде номинатив бар; сондай-ақ бұнда коммуникациялық та бар  
(хабарлылықтың мүшесi, яғни бөлшек). Солай бола тұра, мұны қағаз сөзi бiресе бүтiн 
(номинация), екiншi ретте бөлшек (коммуникация) деп бөлу қайшылық болар едi. Бұл жердегi 
ерекшелiк мынада: тiл элементi атау қызметiн тесе, сөз болғаны; егер хабар беру қызметiн тесе, 
сөйлем болғаны. Бұл келтiрiлген екi түрлi өзгеше қасиет барлық сөздерге де тән, өйткенi олар 
әрi номинативтiк, әрi коммуникациялық қызмет атқарады. Сөздің бiр басында екi функция 
(қызмет) болады: бiрiншi – хабар беру қызметi, коммуникация функциясы; екiншi – таңбалау 
қызметi, номинатив функция не сигнификация. 

Сөз хабарласу үшін керек, егер осы керекке жарамаса, ол – сөз емес. Сөйлеп 
хабарласқанда, әр нәрсенiң аттарын (номинативтердi) құрап, хабар берiледi. Осылайша 
номинативтерден құралмай жасалған хабар жоқ. Ат болмаса, сөз де болмайды. Номинатив сөздi 
бiрiнен-бiрiн айыру үшін ат қоямыз. Атты неге қоямыз? Оны заттардың өздерi жоқ жерде сөз 
қылу үшін қоямыз. 

Нәрсенiң, сипаттың бәрi түгел қасымызда болса, онда сөздi шығын қылмай-ақ ымдап те 
шығар  едiк, сонымен де бiрталай хабар берер едiк (алқашқы адамдар, осы күнгi мылқаулар 
солай сөйлеседi ғой). 

Зат пен оған қойылған атты тексерейiк: столдың төрт аяғы бар, үстi, асты, түсi, ұзындық, 
қысқалығы бар; ал оған қойылған ат та ондай белгiлердің бiрi де жоқ, тек ұғым ғана бар. Демек, 
сөз оймен , ал басқа белгiлер жоқ. Сондай-ақ тiлде заттың ұғымы бар, мәнi (сущность) жоқ. 
Ойымызбен бiр заттың өзiн быт-шыт қыламыз. Сондықтан заттың саны, сипаты, аты тағы 
басқалары бөлек айтылып талданады; ол заттың зiнде оның бөлшектiк белгiлерi талданса, ол зат 
зат болудан қалады. Өйткенi столдың төрт аяғы, биiктiгi, ұзындығы сол затпен бiрге жүр. 

Сөз белгiлi тәртiппен тiзiлiп барып, хабар болады. Сөздер жеке- жеке жүредi, бiрақ олар 
жекелiк үшін жасалған емес, басқаға жанасым тауып, үйлесерлiк болып жасалған. өз басы атау 
болуға жаралаған сөздi бүтiн деймiз. Бүтiн, әрине, бөлшек емес. Сөйте тұра олар құрамды 
бөлшек болып барып материал болып, тұтас ой туғызатындықтан, жеке сөздердi үйлесiм 
табушылар тобының бiр бөлшегi деймiз. Бұл айтылған бүтiндiк пен бөлшектiлiк бiрiнсiз бiрi 
өмiр сүре алмайды (семасиология мен лексика бiр зат, бiрақ iлiм ол екеуiн бiр-бiрiнен айырып 
қарайды; лексика – сөздің денесi болса, семасиология – мағынасы). 
 

 



Синтагматика – латынша құрау, құрастыру дегендi бiлдiредi. 
Лексика дегенiмiз сөздердi мағына жағынан бiр-бiрiнен айыру болып табылады. Кiтап, 

қалам, оқы, сөйле деген сөздердің әрқайсысы бiр-бiр лексика (бiрыңғай етiстiктер лексика) 

ретiнде бiр-бiрiне жақын да емес, қашық та емес. Алайда олар өз iшiнен айыруға жараса, 

лексикон болады, есiмдер де солай. Мысалы: масақ пен басақ – бiр түбiрден өрбiген сөздер. 

Бiрақ екеуi – екi лексикон. Себебi олардың мағынасында айырмашылық бар. Бiр түбiрден 

жасалғанымен, мәнiсi екi басқа болса, дербес сөз болады. 

Хабар – стандарт емес. Солай болған соң сөйлем мүшелерi бiрде құралса, екiншi жолы 

таратылып, қайта құрыла бередi (изменчивый), олар баспахананың харiптерi сияқты. Ал 

лексиканың тұрақты екенiн, заттың атын өзгертуге болмайтындығын жоғарыда айттық. Сөйтiп, 

тiлдің бiр басына сиысатын екi түрлi қайшылықтан– бүтiн мен бөлшектен – екi жақтың теңдiгi 

туады (кiтап бер). Кейде бұл екi жақтың бiрi басым болады (ала бер, тайға таңба басқандай, 

әй!...). Бұл мысалдардың алғашқы екеуiнде лексика жағы басым болып кеткен де, синтаксистiк 

жағы – хабар беру жағы – басым болып кеткен. Cебебi алғашқысында анық заттық ұғым бар, 

соңғысында зат мағынасы көмескiленiп кеткен. 

Лексиканың атау ретiндегi, мағына айырмашылығындағы кемшiлiгiн синтагматолтырады 

(жылқышы) – бұл бiр; лексиканың жарамды-жарамсыздығына байланысты кемшiлiгiн де 

синтагма толтырады (жылқымның жарымы) – бұл екi. Бiз жоғарыда лексиканың стабилдiк 

тенденциясы бар да, синтаксистiң згергiштiк тенденциясы бар дегенбiз. Бiрақ ешбiр тенденция 

таза күйiнде ұшыраспайды. Демек, лексиканың бiр басында стабилдiк тенденцияға қоса 

згергiштiк тенденция да болады. 
Синтаксис те солай. Синтагма лексиканы жеңедi. Бұл не деген сөз? Сөз негiзі өзінің үшке 
бөлiнуi, үш негiз тууы, осы тенденциядан («адамшылық» деген сөз – лексика, бiрақ бұрынғыдай 
қатып қалған сөз емес, өйткенi сөздің соңындағы -шылық қосымшасы алмалы-салмалы, бұрын 
адамшалық болған). Әр сөздің табиғатында болатын осы екi тенденциядан: айыру, атау-хабарлау 
– сөз таптары бөлiнген. Табиғаты осындай болғандықтан, әр сөз табының, мысалы, зат есiмнiң 
лексикалық категориясы, синтаксистiк категориясы бар деймiз. Басқа сөз таптарын да осылай 
қарастырамыз. Бұл орында амеба және инфузория құбылыстарын еске алу керек. Осыған орай 
белгiлi бiр заттың товар болуы үшін әрi тұтыну құны, әрi айырбас құны болуы керектiгi сияқты 
жоғарыда аталған құбылыстар бiр сөздің басындағы екi мiндетiн түсiну үшін жақсы мысал бола 
алады. «Тайға таңба басқандай» сияқты тiркестер идиом деп аталады. (Идиоматология дегенiмiз 
– идиоматиканы қарайтын iлiм). Идиомаға мысалдар: баратын, ашудас, су ағар т. б. Мұнда 
лексика тен-денциясын синтагма тенденциясы басып кеткен. «Сегiз көз», «қой үстiне бозторғай 
жұмыртқалап тұр» деген мысалдардың құрылысы синтаксистiк болғанымен, здерi – тiркес 
күйiнде лексикалық құрылыстағы идиома. 

Одағайлар сөз табы ретiнде өз орнында толық айтылады. Бiз бұл жерде әңгiмелеп отырған 
тақырыбымызға одағайларды байланыстыра ғана сөз айтамыз. Ескi тiл iлiмi одағайларды 
«алғашқы тiлдің қалдығы, сөз содан жасалған, одағайлар адамның сезiмiн бiлдiредi» деген. Олар 
бұл жөнiнде көптеген пiкiрлер айтты, бiрақ одағайлардың  табиғатын аша алмады. Сондықтан 
олардың тұжырымдары дұрыс емес едi. Әңгiме мынада: сөз заттың iсiн, зiн, сынын айыра 
атайтын болса, одағайларда ол жоқ. Ол тұтас күйде тұрып, кейде бiр сөздi немесе бiр сөйлемдi 
бiлдiруi мүмкiн. Мысалы, бiр нәрсенi «жақсы iстеген екенсiң» десек те, «жаман iстеген 
екенсiң» десек те бәрекелде! Деуге болады. Оның қай мағынада айтылғандығын сөйлемдегi 
тұрған орнына қарап және дауыс ырғағына қарап айырамыз. йткенi одағай– жiктелмеген, 
дифференцияланбаған сөз табы. Мысалы, Әй! – сен берi қара! Одағай сезiм үшін айтылмайды, 
оны әлдекiм қуанған боп айтып, iшiнен жылап тұруы мүмкiн. Одағай әрi зат атауына, әрi iс-
қимыл (етiстiк) атауына жақын – cараланбаған сөз (Малдың қай түлiк екендiгiне қарап 
айтылатын арнаулы одағайлар бар). Осылайша қатыстылық жағынан айырылғаннан кейiн көс-
көс, кәус-кәус (түйеге), шәуiм-шәуiм (сиырға) деген одағайларды зат есiмге жақын деймiз. Сөйте 
тұра олардың шақыру мағынасы да болғандықтан (мұнда кел), етiстiкке жақындығын да 
ескеремiз. Сөйтiп, бұл одағай екi сөз табына да қатысты болып шығады. Пай-пай деген одағайды 
хабар беру үшін де пайдалануға болады. Бiреу түшкiрсе, оның ерiксiз дыбыс шығарғандығын 
(түшкiргендiгiн) бiлемiз. 

– Әй! мә! деген одағайлардың кiмге айтылғандығы, кiмдi шақыратыны белгiсiз 
 Қап, әттеген-ай! дегендер нағыз одағай. Бұларды басқалардан бұрын жасалған деу – қате.  
 
 



 
Ә деген-ай! Атта дегендегi тт – екi дыбыс емес, созылған бiр дыбыс. 

Айтуға оңай болу үшін бiр дыбысты екiге бөлiп (таштид) буындаймыз. «Әттеген-ай» 
дегендегi т-да сол созудан келiп шыққан. «Мә, саған» дегендi одағай ретiнде айтқанда 
мәссаған деп бiр «с»-ны бөлiп, екi буынға жiберу де осы созым дегендiктен.Одағай 
елiктеуден шықты деушiлердің пiкiрi де дұрыс емес. 

«Жалт-жұлт», «жылт-жылт» дегендер – құбылыстың тұрақты тұрақсыздығын, бiр 
қалыпта болатынын-болмайтынын бiлдiретiн қолданыстар ғана. Одағайдың сурет сияқты бүтiн 
күйде болуы тiлде исскуство әдiсiн пайдаланып, түйдек көрiнiстi бiлдiруге байланысты. Адам 
баласы аң болып жүрiп те санғаттан (түсiнiксiз) пайдаланған ғой. 

Бiз одағайды қолдан жасаймыз, тiптi тұтас сөйлемнен де одағай жасап аламыз: – й,  
жүзiң айдай болғыр! 

 


