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КӚНЕ ТҤРКІ ТІЛІНІҢ ЖАЗБАСЫНЫҢ ДАМУЫ 

 

Рҥстемова Фариза Жандарбекқызы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Халықаралық қатынастар факультеті, «Түркітану» 

мамандығының І-курс студенты, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекшісі: Ү.Ҽ.Мұсабекова, түркітану кафедрасының доценті, ф.ғ.д.  

 

      Кҿне түркі тілдері осы күнгі түркі тілдерінің арғы тегі болып саналатын тілдер. 

Кҿне түркі тілі қарым-қатынастық кызметін жоғалтқан, тек түркі халықтарының жазба 

ескерткіштері тілдерін білдіретін шартты термин болып табылады. Олардың ҿмір сүрген 

уақыты да, тараған жерлері де кең. Руникалық жазулар шығыстағы Лена ҿзенінен бастап, 

батыстағы Дунай ҿзеніне дейінгі жерлерден табылған. Кҿне түркі тілінің алғашқы түрлерінің 

бірі—Орхон, Енесей алқаптарынан табылған руникалық ескерткіштер тілі.      

Сібір жҽне Моңғолия далаларына таралған жұмбақ жазулардың бар екендігі туралы ғылыми 

орта ертеден-ақ білетін еді. Оларды «Руна жазулары», яғни скандинавия тілдерінен алғанда 

«құпия, сыры ашылмаған» таңбалар деп атайтын. Ол кезде ҽлем ғалымдары сондықтан, бұл 

жазуларды кҿне Угор тайпаларының (Орал халықтарының ата-бабалары) мұрасы деп 

есептеді. Жазуларды зерттеуге арнайы ұйымдастырылған Ресей Ғылым Академиясының 

экспедициясы Минусинск ойпатында іздестіру жұмыстарын жүргізгені мҽлім. Кҿне Түркі 

жазуларының сыртқы түрі бізге тасқа қашалған түрде, "баспа ҽріптері" түрінде жетті. Оның 

жазбаша түрі қандай болғаны туралы мҽлімет жоқ. Себебі маталарға, ҿңделген терілерге 

жазылуы мүмкін жазба ҽріптер бұл материалдардың тҿзімсіздігіне байланысты бізге жетпеді. 

Алғаш кҿрген адам  бұл жазуларды бір қарағанда қазақ руларының таңбаларына ұқсатады. 

Яғни, жазулар «жебе таңбалар», «ай таңбалар» жҽне «тұмар таңбалар» мен «кҿз таңбалар», 

«аша таңбалар», «балық таңбалар», сосын «тарақ таңбалар» мен «сырға таңбалардан» 

құралады.Кҿне түркі жазба ескерткіштері, түркі руникалық жазба ескерткіштері – 7–9 

ғасырлардағы кҿне түркі ойма жазулары мен қолжазбалары, кҿне түркі ҽліпбиіндегі ҽр алуан 

мҽтіндер. Кҿне түркі жазба ескерткіштері арқылы қазіргі түрік халықтарының кҿне тілін, 

тарихын, этногенезін, географиясын, рухани мҽдениетін, жазба дҽстүрін, ҽдет-ғұрыптары 

мен дүниетанымын білуге болады.Кҿне түркі жазба ескерткіштерінің тілдік ерекшеліктеріне 

тоқтала кетсек. 

   Грамматикалық ерекшеліктер: Кҿне түркі тілі типологиялық жағынан жалғамалы 

топқа жатады, оның грамматикалық, морфологиялық құрылысының негізі –аффиксация 

түбір – жұрнақ жалғау. Түбір кҿбінесе бір буынды, кейде екі буынды болып келеді, 

аффикстік кҿрсеткіштер де осы іспеттес. Кҿне түркі тілінде тек (род) категориясы болмаған. 

Атау тұлғада тұрған сҿздің кҿптеген мағынасы болған. Жіктеу есімдіктері мен сілтеу 

есімдіктері – этимологиялық жағынан ҿзара тҿркіндес. Қазіргі түркі тілдерімен 

салыстырғанда, кҿне түркі тілінде мынадай айырмашылықтар кездеседі: табыс септігінің -ғ/-

г; -ығ/-іг жалғауы: сөз-сөздігі (сӛзді), баш-башығ (басты);-ғару/-геру (ға-ру, ге-

ру)табғачғару (табғачқа), -ңару/-ңеру, -ңару/-ңеру, -ңар/-ңер: аңар (оған), -йа/йе: курйа 

(кері, кері қарай); құралдық септіктің -ын/-ін, -ун/үн жалғауы: кӛлік-кӛлгүн (кӛлікпен). Қазіргі 

қазақ тіліндегі кҿрі, ілгері, сыртқары, шеткері, жазын, қысын, күзін сияқты сҿздер кҿне түркі 

тілінің кезінде қалыптасып кеткен реликті формаларда қолданылады. Ҿткен шақ, жекеше    2 

-жақ -тығ/-тіг: бардығ (бардық); ауыспалы келер шақ -тачы/-течі, -дачы/-дечі: болтачы 
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(болады), өлтүртечі (ӛлтіреді), ӛткен шақ -тұқ/-түк, -дұқ/дүк: өтүндүк (ӛтінген), бардуқ 

(барған), есімше 1–2-жақ есімдіктерімен тіркесіп айтылады: болтачы сөн (боласың); 

кӛсемшенің ӛткен шағы -бан/-пан, -бен/-пен арқылы берілген: келібен (келіп), алыбан 

(алып); шартты рай -сар/-сер: келсер (келсе), бҧйрық рай -ың/ің, уң/-үң (2-жақ кӛпше 

сыпайы тҥрде), -ғыл/-гіл (2-жақ кӛпше анайы тҥрі): барың (барыңыздар), барғыл 

(барыңдар), т.б. Ондық сан есімдердің жасалу жолдары ерекше түзілген: ҽуелі бірлік сандар, 

сонан соң ондық сандар айтылады: беш иігірмі (бес жиырма). 

   Синтаксистік ерекшеліктер: матасудың 1-түрі  (екі сыңарының да жалғаусыз келуі) 

ҿте жиі жұмсалады: түрк будун (түрік халқы), 2-түрі (бір сыңары жалғаулы болуы) біршама 

жиі (қаған інісі – ханның інісі), ал 3-түрі (екі сыңары да жалғаулы болып келуі) ҿте сирек 

ұшырасады, бұл нұсқа қазіргі қазақ тілінде жиі қолданылады.  

   Фонетикалық ерекшеліктер: жуан жҽне жіңішке болып айтылатын 8 дауысты 

дыбыс қолданылған: а-е, о-ӛ, у-ү, ы-і, (и), 18 дауыссыз дыбыс болған: б, д, ж, з, г, ғ, к, қ, й, л, 

м, н, п, р, с, т, ч, ш. Сҿйлемнің 1-жартысында 8, қалған жартысында 6 не 7 дауыссыз 

дыбыстар қолданылған (сҿз соңында о, ҿ дыбыстары кездеспеген, у, ү, ҿте сирек). Сҿз 

басында 7 дауыссыз фонема (б,т, қ, ч, м, с, й), басқа позицияларда 18 дауыссыз дыбыс 

қолданылған. Кейбір ұяң дауыссыздардың (ғ, г, б, д) сҿз соңында келуі ҽдеттегі құбылыс: 

сарығ (сары), кічіг (кіші), еб (үй), ӛд (уақыт). Сҿздің басқа позициясында екі дауыссыз дыбыс 

қатар келмейді, бірақ басқа орындарда (түбір мен қосымшаның қосылған жерінде) кездесе 

береді, сҿз соңында лт, рт, нт тіркестері жиі ұшырасады: алты (алды), олурты (отырды), анта 

(онда). Қазіргі түркі тілдерімен салыстырғанда ғ, г дыбыстарының ұ, й дыбыстарымен 

алмасуы не болмаса айтылмай түсіп қалуы, сол сияқты д/т/й заңдылығы жиі байқалады: оғры 

(ҧры), оғул (ул/ҧл), өгрет (ҥйрет), тағ (тау), адақ, айақ (аяқ), т.б. Кҿне түркі ілінде кейбір 

дыбыстар ҿзара алмасып отыратын болған: с/ш: сад/шад (атақ, дәреже), м/б: мен/бен 

(мен), т/д: тегрі/дегрі (де, дейін), ч/ш: кічі/кіші (кісі), е/и: ел/ил (ел), н/й: анығ/айығ (сұм, 

зұлым), ң/й: коң/қой (қой). Жергілікті тайпа тілдерінің ҽсерінен пайда болған мұндай 

фонетикалық құбылыстар сҿздің қай позициясында болса да ұшыраса береді. Қазақ тілінің 

говорларында кездесетін осы іспеттес дыбыстардың ҿзара алмасып келуі Кҿне түркі тілінен 

қалған тарихи іздер болуы ықтимал.Болашақ ұрпаққа мұра етіп қалдырылған кҿне түркілік 

жазба ескерткіштер кең байтақ Қазақстанның барлық аймақтарынан табылып, ескерткіштер 

саны жыл санап ҿсіп жатыр. Бірақ, осы кҿне кҿз жҽдігерлерге үлкен сезіммен қарап, оның 

ішкі мазмұны мен сырын ұғыну, қазақ халқы үшін құндылығынының қаншалықты екендігін 

анықтау соңғы жылдары баяулап кеткені белгілі. Рухани байлығымыз - салт-дҽстүр, ҽдет-

ғұрып, тіліміз бен діліміз қайта жаңғырып жатқандығы баршаға мҽлім. Соның нҽтижесінде 

түркітану саласына деген кҿзқарас қайта ҿзгеріп, ғылым Одағы біршама ҿзінің жаңа 

табыстарымен қайта оралды. Осы мақсатта ғылым саласы да ҿз зерттеу объектілеріне жең 

түре кірісіп, халық тарихы мен мҽдениетінің қайнар бастауын кҿне заманнан іздеп, қазіргі 

уақытта кҿптеген табыстарға да қол жеткізіп үлгерді. Қазіргі кезде ежелгі түркі тайпалық 

одақтары ҿмір сүрген аймақтардан руникалық жазумен ойылып жазылған үй-тұрмысына 

қажетті заттар, қой тастар табылып жатыр. 

    Орталық Азияны жҽне Оңтүстік Сібірді мекендеген түркі тілдес ру-тайпалар бірігіп 

VІ ғасырдың орта шенінде Түрік қағанаты мемлекетін құрғаны тарихтан белгілі. Осы 

қағанаттың құрамына енген тайпалық одақтар бір кездерде ҿз елі мен жерінің бостандығы, 

тҽуелсіздігі үшін алапат қақтығыстар мен жойқын соғыстарды басынан кешті. Тұс-тұстан 

қаумалаған дұшпандардың шапқыншылығынан қорғанған түркі ру-тайпаларының 

жорықтары қол бастаған ержүрек, дана ҽскер басылардың ерлік істерімен, оған тіреу болар 

ел бірлігімен жүзеге асты. Ұрпаққа ҿнеге болар атақты Күлтегін, Тонұқұқ, Білге, Бумын 

қағандар ҽрі тарихи, ҽрі ҽдеби дастан жырлардың кейіпкерлеріне, сомды тұлғаларына 

айналды. Ардақты есімдерді ел жадында сақтау үшін, сол заманның данагҿй білімдарлары 

ҿркениеттің белгісі болып табылатын түркілік сына жазумен тас бетіне түсірді. 

Түркі тайпаларынан қалған бұл ескерткіштер кҿне дҽуірдің қоғамдық мҽдени, ҽрі ҽдеби 

тұрмыс-салт ҿмірлерінен хабар беретін жҽдігер қазына ретінде бүгінгі күні барлық түркі 
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тектес халықтарға ортақ мұраға айналды. Түркінің сары даласының ішкі сырын бойына 

сіңірген таңбалы тастар қас батырдың ерлігіндей сан ғасырларды аттап, ҿз заманының 

шындығы мен қайғы-қасіретін, амал-ҽрекетін бейнелеп, еш ҿзгерместен бүгінге жетіп отыр.  

Болашақ ұрпаққа мұра етіп қалдырылған кҿне түркілік жазба ескерткіштер кең байтақ 

Қазақстанның барлық аймақтарынан табылып, ескерткіштер саны жыл санап ҿсіп жатыр. 

Бірақ, осы кҿне кҿз жҽдігерлерге үлкен сезіммен қарап, оның ішкі мазмұны мен сырын 

ұғыну, қазақ халқы үшін құндылығынының қаншалықты екендігін анықтау соңғы жылдары 

баяулап кеткені белгілі.  

      Мұндай қол жетпес дүниелер ертеңгі күні егеменді еліміздің кез-келген жерінен табылуы 

мүмкін. Егер табылып жатса, түркі халықтарының тарихы мен мҽдениетінің дамуын, 

ҿркениеті мен мемлекеттігінің қайнар бастауын ғылыми түрде одан ҽрі дҽлелдей түсуге ҿз 

септігін тигізері анық. 
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В эпоху раннего средневековья ключевую роль на территории Евразийского региона 

играла древнетюркская цивилизация. Она оказала большое влияние на формирование 

иразвитие совершенно разных этнокультурных сообществ средневековья и нового времени 

[1,15]. 

Важным элементом данной цивилизация выступала своеобразная письменность, 

названная рунической. Одним из регионов ее массового распространения в VIII-XI вв. 

являлась Минусинская котловина и бассейн р. Енисей. 

Первые сообщения об енисейских памятниках поступили в XVII – XVIII вв., а первые 

полноценные исследования были предприняты в XIX в. По енисейским письменным 

памятникам опубликовано огромное количество материалов археологических, исторических 

и лингвистических исследований [2]. Существуют самые разные направления их 

исследования, но фактически вне поля зрения ученых остается связь подобных памятников с 

религией. Исходя из содержания енисейских текстов их расположения рядом с 

погребальными комплексами, изначально признавалась принадлежность надписей на стелах 

к погребальной обрядности, а общим местом фольклористики и литературоведения стало 

утверждение об их жанровой связи с народными надгробными плачами [3, 12].  

Между тем, раннесредневековая словесность, запечатленная в разнообразных 

памятниках енисейской письменности, представляет собой большую и разнообразную 
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