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Abstract. In the article  is considered new words which created by the ways of changing voices. And there will 

be researched changing of voices as the problem of phonetiсs, also word formation. In the article also was paid 
attention to the lexical unis which created by changing of voices are formed as nomination, and in the dictinaries are 
transferred as register.  
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Тірек сөздер: тіл, дыбыс, дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, дыбыстар сəйкестігі, сөз жасаушы 

дыбыстар сəйкестігі, əртектес жəне біртектес дыбыстар сəйкестігі. 
Аңдатпа. Мақалада дауысты жəне дауыссыз дыбыстардың сəйкестіктері арқылы сөз жасау қабілеті 

қозғалады. Дауысты, дауыссыз дыбыстардың жуан жəне жіңішке варианттарының лексикалық құрамды 
толықтырудағы рөлі қарастырылады. Дауысты дыбыстардың жуан мен жіңішке варианттарымен қоса 
дауыссыз дыбыстардың да қатаң жəне ұяң варианттары, үнді, ұяң дауыссыздарының сөз тудыратын 
сəйкестіктері тек фонетиканың ғана емес, негізінен, сөзжасамның зерттеу нысаны аясында қарастырылу 
қажеттігі айтылады. Сөз жасаушы дыбыстар сəйкестігі арқылы жасалған лексикалық бірліктер жаңа атау 
болып қалыптасатындығы, сөздіктерде жеке сөзтізбе ретінде берілетініне назар аударылған. 

 
Тілімізде дыбыстар сəйкестігі деген ұғым бар. Дыбыстар сəйкестігінің пайда болуы жайдан-

жай емес. Оның өзіндік тарихи ерекшелігі, даму тарихы бар. Дыбыстар сйкестігін тіл білімінде 
түрлі аспектілерді басшылыққа ала отырып, əртүрлі қырынан жіктеуге болады. Мəселен, дауысты 
дыбыстардың классификацисына сəйкес жуан жəне жіңішке дауыстылардың сəйкестігі, ашық жəне 
қысаң дауыстылар сəйкестігі, еріндік жəне езулік дауыстылар сəйкестігі, жуан жəне жуан, жіңішке 
жəне жіңішке дауыстылар сəйкестігі. Сол сияқты дауыссыз дыбыстарды да: қатаң жəне ұяң 
варианттарының сəйкестігін, қатаң жəне қатаң, ұяң жəне ұяң, ұяң жəне үнді, үнді жəне үнді,  қатаң 
жəне үнді т.б. секілді типологиялық сəйкестіктерді тіліміздегі тілдік деректер негізінде тауып, 
ажыратуға болады.  

Тілімізде дыбыстар сəйкестігінің əртектес жəне біртектес сəйкестіктер секілді генеологиялық 
түрлерінің бар екені белгілі. Біртектес сəйкестіктер  деп акустикалық жəне артикуляциялық 
жағынан туыстасатын дыбыстар сəйкестігін атайтындығын, ал əртектес сəйкестіктер деп туыстық 
сипаты жоқ дыбыстар сəйкестігі аталатындығы туралы ғалымдар жазып жүр. Əртектес жəне 
біртектес дыбыстар сəйкестігінің өзі сөз жасайтын, яғни жаңа атау тудыратын немесе сөз 
жасамайтын дыбыстар сəйкестігі деп бөлінеді. Осы мақалада біз сөз жасайтын дыбыстар сəйкестігі 
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туралы айтамыз. Дыбыстардың мағына ажырату қызметі тілдің қалыптасуына көп əсер етті. 
Сондай мғына ажырату қабілетіне ие болған бірнеше дыбыстар сəйкестігін сөз етпекпіз. 

О ~ ө сөз жасаушы дыбыстардың біртектес сəйкестігі. 
Түркі тілдеріндегі бір буынды сөздерді тұрақты немесе өзгермелі деп кесіп айтуға қарсы Ə.Т. 

Қайдар «Түркі түбіріне тəн варианттылықты кездейсоқ өзгерістердің нəтижесі ретінде қарастыруға 
болмайды. Керісінше, түбірлердің варианттас болып келуі жалпы хронологиялық реттілікті сақтай 
отырып, нақты бір тілдің морфонологиялық заңдылықтары аясында жүзеге асатын тарихи 
процесс» деген ойлары арқылы түркілік моносиллабтар диахрондық тұрғыдан алғанда табиғатынан 
икемді, өзгеруге бейім, тілдік элемент екенін аңғартады [1, 32-69].  

Көне түркі ескерткіштері тіліндегі бір буынды түбір сөздер мен негіздердің, сонымен қатар 
бірнеше буынды тілдік бірліктер құрамындағы дауысты дыбыстар сəйкестігі кездеседі.  

Бұл сəйкестіктерді, əрине, біз қазақ тілімен салыстыра отырып, зерделейміз. 
І.  Оң. сын.     1. Солға қарама-қарсы. 
                       2. Теріс емес, дұрыс, жөн. 
ІІ. Оң. ет.        Жөнді болу, жетісу. 
ІІІ. Оң ет.        Бояуы қайту, өңі, түсі кету [2, 429]. 
“Оң” сөзінің жіңішке варианты “өң” сөзінің де арасында мағыналық байланыс бар. 
Өң  1. Адамның бет-пішіні, бет əлпеті. 
       2. Заттың теріс жағына қарсы жылтыр жағы, оң жағы. 
       3. Адамның ұйықтамаған кезі [2, 556]. 
      Қазіргі тіліміздегі оң-өң сөздерінің мағыналық қырлары ортақ семаның бар екенін 

растайды. Бұл сөз көне түркі сөздігінде  екі түрлі сөздік ұяда берілген: 
      І.    Өң                   түр-түс. 
      ІІ.   Өң                   алды, алдыңғы жақ. 
      ІІІ.  Өң                   бұрын, алдын ала. 
      ІҮ.  Өң                   оңу, өзгеру, түсін кетіру. 
      Ү.   Өң                   қол сұғу (біздіңше, бұл өңмеңдеу болса керек). 
      Бірінші сөздік ұядағы тізбектің берілуі осындай. Мұндағы – қол сұғу мағынасы тіл 

дамуында пайда болған коннотациялық мағына.  Себебі онда эмоционалдық мəн басымырақ. 
      І. Оң                    оң, оң жақ. 
      ІІ. Оң                   оң, шын. 
      ІІІ. Оң                  жеңіл, ыңғайлы, қолай. 
      ІҮ. Оң                 оңалу, түзелу. 
      Ү. Оң оңу, ағару [2, 429]. Көне түркі тіліндегі Өң І түр-түс мағынасы Өң ІІ жұбында – оңу, 

ағару, түсі кету болып, қимыл мағынасына ауысқан. Қазіргі қазақ тілінде “өңі өрт сөндіргендей” 
деген коннотациялық мағыналы тұрақты тіркесі Оң Ү мағынасына сəйкес келеді. Əдетте, өрт 
сөндірген кісінің кейпі тəуір болмайтыны белгілі. Ал, “өңменінен өткендей” тіркесінде көзімен 
ішіп-жеп, тесірейіп қарау мағынасы сақталған. Оң – түр-түс  заттық мағынасы – Өң ІІ – алдыңғы 
жақ, Өң ІІІ – бұрын, алдын ала мағыналары екінші сөздік ұядағы Оң ІІ оң жақ, оң сөздерінің 
мағыналарында сəйкестік байқалады. 

Денотаттың оң, оң жақ  мағынасы шын, оң сигнификаттық мағыналарының дамуына себеп 
болған. Осыған қарап дұрыс, шын мағыналарының синонимдік қатарда дамығаны көрініп тұр. 
“Туынды мағыналар арқылы жасалған көпмағыналы сөздің əрбір жеке мағынасы өзара мəндес 
басқа сөздермен қарым-қатынасқа түседі де, соның нəтижесінде синонимдік сөздер пайда болады” 
[3, 52]. Өң сөзінен тараған оң, дұрыс, шын сияқты мағыналық қырлары сын есімдер синонимиясын 
құрап тұр. Сонымен қатар үшінші сөздік ұяда жеңіл, ыңғайлы сындық мағыналары екінші сөздік 
ұядағы оң, оң жақ мағыналарынан тараған деуге болады. 

Түйіндей келе, өң, оң сөздеріне тəн бастапқы мағына – алды заттық мағынасы да, ортақ 
мағына оң, оң жақ, дұрыс болу мағынасы болса, одан тараған антонимдік мағыналары – дұрыс 
емес, оңған, өзгеру, түсі кету сынды мағыналық қырлары. Белгілі бір заттың алдыңғы беті оң 
жағы – заттық мағына болады да, беті бері қарап тұрған түзу, оң жағына уəжделген сындық 
мағынасы дұрыс, шын жағы болады, өңмеңдеу  мағынасы коннотациялық мағынаға сəйкес келеді. 

Ұ ~ ү дауыстыларының біртектес сəйкестігі. 
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Сандық атаулар заттық, қимылдық атаулардың макросемаларынан жіктелген. Мысалы “Үш”  
сандық мағыналы сөзді алайық: 

Үш. Сан. Екіден кейінгі есептік сан [4, 17].   
“Үш” сандық мағыналы сөздің негізінде қазақ тілінде синтетикалық тəсіл арқылы үшем, үшеу, 

үшкіл, үшкілсіз, үшкілтім, үштік сынды туынды сөздер пайда болып, сөзжасамдық тізбек құрайды. 
Көне түркі тілінде  “уч” сөзі сандық үш мағынасын берген.  “Үш” сан есімі тілдің екі сипатында  
ешқандай мағыналық дамуға түспеген.  

М. Қашқари сөздігінде: Уч 1. Тау ағашы. 2. Заттың ұшы. 3. Бір нəрсенің бітуі, шегі. 4.  а) 
ұшу, ə) өлу, б) жығылу, в) өшу, сөну мағыналары таралған [12, 173 б.]. Үш-уч-үч тұлғаларының 
мағыналық тығыз байланыста екендігін білеміз. Біздіңше, үш сандық мағыналы сөздің алғашқы 
көне мағынасы ұш – заттың ұшы атаулық мағынасы болған. Үш – уч – үч – ұш тұлғалары бір-
біріне себепші  негіз болып мағыналық байланысқа түскен. Мысалы, үш саны - үш нүктенің 
бірігуінен пайда болған. М. Қашқари сөздігіндегі уч - тау ағашы – жоғарыда, үш нүктенің 
түйіскен жерінде шыққаны үшін зат атауы болып қалыптасқан. Ал уч – шекаралық аудан – ауыс 
мағынасында заттың ұшы, шегі, шеті мағынасының негізінде пайда болған. Уч 4. Бір нəрсенің 
бітуі, шегі  мағынасы Уч 3 семасынан тарап тұр. Уч 5. – ұшу мағынасы, биікке көтерілу семасымен 
қоса антонимдік мағына да бар. Ұшу – ұшып түсу – яғни белгілі бір шекке жетіп құлау. Мысалы, 
мұрттай ұшты –құлады. Жығылу, өлу, өшу, сыну – мағыналық қырлары осы ұшып түсу 
мағынасынан тарап тұр. Сандық мағынадағы “үште” – үш нүкте түйіседі, “ұш” атауында үш 
нүкте түйісіп, заттың, нəрсенің шетін, шегін, бір нүктесін көрсетеді. Демек,  “үш” сан есімі - үш 
нүктенің бірігуі мен “ұш” – бір нəрсенің ұшы – бір құбылыстың атауы. Заттық мағына уақыт өте 
келе сандық мағынаға ауысқан. Сөйтіп семантикалық тəсіл арқылы бірнеше мағыналы сөздер 
дамыған. Түрколог, алтаист ғалымдардың пікірінше, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті сан есімдер 
өзге сөз таптарынан транспозицияланып, санданған. Сонымен, түркі (қазақ) тілдеріндегі сан 
есімдердің алғашқы бастау көздері – адам танымы.   

а~і əртектес сəйкестігі. 
Жіктеу есімдіктері – есімдіктер ішіндегі семантикалық, грамматикалық жақтан да 

құрылымы күрделі есімдіктер тобы. Қазіргі қазақ тілінде мен, сен (сіз), ол, біз сияқты бес 
жіктеу есімдігі бар. Жіктеу есімдіктерінің ішінде “біз” есімдігінің табиғаты ерекше. Бұл 
есімдіктің этимологиясы, мағынасы жайлы М. Томанов: “…жіктеу есімдіктерінің жекеше жəне 
көпше түрлерінің арасындағы айырмашылық тек қана соңғы -н (жекеше), -з (көпше) 
элементтері екенін көреміз” [5, 209]. Ғалымның осы пікірінің дұрыстығына өзге тілдердегі 
жіктеу есімдіктерін салыстырғанда көзіміз жетеді. Мысалы: 

     Латын тілінде :     mu, tu, su. 
     Ағылшын тілінде: mu, tu, shі. 
     Неміс тілінде:      Іch (meіn), du (deіn), sіe, Sіe (біз).  
     Орыс тілінде:   я (мой), ты, он, мы. 
    Қазақ тілінде: мен, сен, ол, біз 
“Біз – жіктеу есімдігінің бірінші жағының ортақ түрі” деген анықтама қазақ тілінің 

түсіндірме сөздігінде берілген [6, 599]. Тарихи тұрғыдан -быз, -біз, -мыз, -міз тұлғаларының 
жіктік жалғауы болып қалыптасып кеткені А. Баскаков, Н. Кононов, А. Щербак, Б.А. 
Серебренников, Б. Сағындықұлы еңбектерінде айтылып жүр. “Біз” есімдігі туралы Н.А. 
Баскаков: “формы типа “бизлер - мы”, которая употребляется паралелльно с “биз - мы” в тех 
случаях, когда говорящие хотят подчеркнуть изолированность, особеность группы, которую 
они составляют” – деген шындыққа жанасымды пікір келтіреді [7, 261]. Ал Б.А. Серебренников 
пен Н.З. Гаджиева “біз” сөзінің көне формасы “пиз” деген болжау айтады. Əрі қарай: 
“Окончание –из один из древних тюркских аффиксов собирательной множественности. 
Архетипный и закономерно отражается в тюркских языках: тур. биз, тат. біз, каз. біз и т.д.” 
деген жаңа пікір айтады. Сонда -ыз - қосымша да, б- көне түбір [8, 136].  

Қазіргі тілімізде “бар” сөзі бірде модаль сөз, бірде сындық мағыналы сөз деп танылып жүр. 
Ал түркітанушылар бұл сөзді зат есім деп қарайды. Ғалым Н.К. Дмитриев: “в основе лежит 
известное грамматическое слово “бар” “имеется” “есть”, которое по новейшим взысканиям 
первоначально было существительным со значением “наличность, присутствие чего-нибудь”” – 
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деген пікір келтіреді [9, 82]. Қазақ тілінде А. Ысқақов, Ə. Ибатов дəл осы пікірді қостайды. 
Ғалымдар пікірінің растығына көз жеткізу үшін қолда бар дерек сөздіктерге жүгініп көрейік. 

      І.    Бар.   Барлық, бүкіл, тұтас. 
      ІІ.   Бар.  1. Жақында, жуықта, жет. 
                      2. Кет, жоғал. 
       ІІІ.  Бар. 1. Жоқ емес, бар болушылық. 
                      2. Ауқатты [4, 47].  
Қазіргі тілімізде заттық мағынасы сақталмаған. “Бар” есімдік мағыналы сөз бен сындық 

мағыналы сөздің арасында мағыналық байланыс болып, бір семантикалық өрісте жатқаны 
белгілі. Ал Бар ІІІ бару, жоғалу қимыл мағыналарының Бар І, ІІ мағыналарымен антонимдік 
сипатта тұрғанын байқаймыз. Бұл сөз көне түркі тілінде мынадай сипатта көрінеді.  

      Bar     1. Бар (есть, имеется). 
                2. бəрі (все находящийся, наличный). 
      bar bayavut  бай, дəулетті, дүниелі. 
      bar er-          бар болу. 
      bar jog bol   бару, жоғалу, жоқ болу [10, 35].  
Бұрынғы түркілік мағынасы мен қазіргі тілдік сипаттағы “бар” сөздерінің мағыналық 

қырлары оның алғашқы атаулық мағынада жұмсалғанын растайды. “Бар” тұлғасы тек бір 
заттың атауын бермеген. Ол бүкіл заттардың бар болған кездегі жағдайына, сипатына қатысты 
аталған. Ғасырлар аясында белгілі бір уақыт мөлшерінде “бар” заттық мəндегі сөз, сындық 
мəнге көшкен. Қазіргі тіліміздегі есімдік мағынасы бір кездегі атаулық мəннің болғанының 
дəлелі. “Бар” сөзі өзге жалпылау есімдіктерін жасауға негіз болған: барлық, бəрі (бары), 
барлығы, барша, баршасы т.б. “Бар” сөзінен өрбіген жалпылау есімдіктерінің қалыптасу жолы 
морфологиялық тəсіл арқылы түсіндіріледі. Біздің ойымызша, “бар” заттық мағынадағы сөз бен 
“бір” тұлғасының  түп негізі бірдей.  

Тіл білімінде тіл алды дауыстылары арқылы айтылатын сөздер мен тіл арты дауыстылары 
арқылы айтылатын сөздерді өзара салыстырғанда «тілдердің қисапсыз ұзақ уақыт бойы даму 
нəтижесінде тіл арты, тіл ортасынан айтылатын дауыстылар да, дауыссыздар да тіл алдына 
қарай ығысқан» [11, 46].  Осы ойдың айғағы ретінде жуан дауыстылар тіл арты арқылы 
жіңішкергенде тіл алды дауыстыларына айналып, сəйкестіктер құрайды. Осы зерттеу мақалада 
жаңа атау тудырушы дыбыстар сəйкестігі қарастырылды. 
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