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Typnam жагынан тууранды сөздөр башка туркумдөгу сөздөр менен дээрлик жалпылыкка ээ, т.а. алар да тилдик 
фонетикалык мыйзамченемдүүлүгүнв ылайык уюшулат. Бирок ошентсе да, тыбыштык курамы боюнча өзүнө гана таандык 
айрым бөтөнчөлүктөрү да бар. 

Экинчиден, тыбыштык курамы жагынан алганда, түрк жана кыргыз тилиндеги тууранды сөздөр жалпылыкка ээ 
болуу менен катар өз ара айырмаланбай да койбойт. Мьша ушундай жагдай-шарттардан улам биз бул макалабызда 
аталган маселени атайы териштирүүнү эп көрдүк. 

Негизги сөздөр: тууранды сөздөр, үндүү тыбыштар, фонетикалык өзгөчөлүк, фонетикалык кубулуштар ж.б. 

Structurally the imitative words have the common features with other words, i.e., they are also organized according to the laws of 
phonetics. But, nevertheless, they have some peculiarities of sound structure. 

Secondly, sound structures of imitative words have some common features and differences. In such case we have decided to 
provide a specific investigation the conditions of applying the consonant structures of imitative words of Turkish and Kyrgyz 
languages. 

Key words: imitative words, consonants, phonetic peculiarity, and etc. 

Кеп кылуучу маселе менен тикеден-тнке байланышы болгондуктан, адегенде эки тилдеги тыбыштар 

системасы тууралуу кыскача маалымат бере кетүү абзел. Эки тилдин тең тыбыштык курамына жетиштүү 

денгээлде изилдөө жүргүзүлгөндүгүн,бул маселе боюнча түркологияда калыпташкан окумуштуулардын 

пикирлерин эскерте кетүү жөн. (1) 

Үндүүлөр: Түркия түркчөсүндө сегиз ( а, э, ы, и, о, ө, у, ү); (а, е, I, I, о, ө, и, II) үндүү, ал эми кыргыз тилинде 

14 үндүү тыбыш бар. Анын 8и кыска үндүү (а, э, ы, и, о, е, у, ү), алтоо созулма үндүү (аа, ээ, оо, өө, уу, үү) болуп 

саналат. Демек, түрк жана кыргыз тйлиндеги үндүүлөр созулушу боюнча өз ара айырмаланат. Ал эмк калган 

белгйлери боюнча жалпылыкка ээ, т.а. үндүүлөр эки тилде тең төмөнкүдөй мүнөздө бөлүштүрүлөт. 

1.Тилдин   горизонталдык  абалына карай: 

жоон (kalin) жана ичке (ince) үндүүлөр; 

2.Эриндердин катышына карай: эрин (yuvarlak) жана ачык (duzг) үндүүлөр; 

3.Жаактын  ачылышына  карай: (genis) жана кууш (dar) үндүүлөр; 

Бул үндүүлөр баары тең тууранды сөздөрдүн курамында колдонулат, ошондуктан ар бир тыбышка кыскача 

мүнөздөмө берүү менен, ал катышкан сөздөрдү мисал катары келтире кетели: 

а (а): жоон, кең, ачык үндүү (kalin, genis, dtiz unlu). Бул үндүүнү айтканыбызда тил артка тартылып, тилдин 

түп жагы жумшак тандайды көздөй көтөрүлөт да, жаак кең ачылат жана эрин катышпайт. 

Мисалы aksirik (чүчкүрүп)  anirmak (айкыруу), cayir cayir (чаиыр-чутур) ж.б. / шар-шар (saril-saril), жал-жал 

(hayranlikla batkak) ж.б. 

э (е): ичке, кең, ачык үндүү. (ince genis, duz unlu). Тилдин ортоңку бөлүгү бир аз көтөрүлүп, алга карай 

жүткүнгөн абалда болот да, жаак кең ачылат жана эрин катышпайт. Мисалы: кекете (kekeme), кекеч (kekec), 

mekeme (маароо) ж.б. / дердең-дердең (heyecanli ve dogusmeye hazir bir haladebulunmak), желпилде (dalgalanmak), 

серең- серең (hareket etmek, kucucuk sey hakinda cocuk tansan gibi) ж.б. 
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ы (1): жоон, кууш, ачык үндүү (kalin, dar, duz unlu). Тил артка тартылып, түп жагы жумшак тандайды көздөй 

көтөрүлөт да, жаак кең ачылбайт жана эрин катышпайт. Мисалы: fikirdamak (быкырдоо), hicirik (эчкирик), islik 

(ышкырык) ж.б. / жылт (par),качыр (dicir),(gicir) быж-быж civil civil) бырк-бырк (sakir-sakir) ж.б. 
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