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Бул иште жалпы түрк тилдүү элдер колдонгон чага-

тай жазуусу менен кыргыз  говорлорунун  үнсүздөр систе-
масындагы жалпылыктар салыштырма-тарыхый метод-
дун негизинде иликтөөгө  алынды. Ошонун  негизинде кыр-
гыз  тили  менен чагатай  тилинин ортосунда бир  катар  
маанилүү айырмалар болгондугуна карабастан башка  
бардык  түрк  тилдер сыяктуу эле  изилденип  жаткан  

объектилердеги  үнсүздөр  системасында жалпылыктар 
да байкалды. Алсак, түштүк кыргыздардын көпчүлүгүнө 
[v], [x], [h] фонемалары таандык болгондуктан чагатай  
тилиндеги  ([b], [v], [g],  [ғ], [d], [c, ( j ) ] [z], [k], [қ], [l], 

[m], [n], [nğ (ң)], [p] , [r], [s], [t], [ç], [ş], [x], [h], [f]) 
үнсүздөрдүн составы кыргыз тилине  толугу менен  туура  
келип, андагы консонантизм системасында ар бир ты-
быштын артикуляцияланышы, сөз  ичинен  алган  позиция-
лык орду, комбинатордук өзгөрүүлөрү, эрчишүүсү,  ты-
быштык  алмашуулары сыяктуу жалпылыктары  ачылды. 
Бул маселеге байланыштуу  окумуштуулардын көз  караш-
тары,  концепциялары системалаштырылып, иликтөөгө  
алынды. 

Иштин жыйынтыгында  келтирилген  фактылардан  
улам, азыркы  кыргыз  говорлору менен  чагатай  тилинин    
ортосундагы үнсүздөр  системасы боюнча  окшоштуктар  
аз  эмес  экендиги  ырасталды.    

Демек, түрк  тилдеринин  ар  биринин спецификалык  
бөтөнчөлүктөрү жана өздөрүнүн ички закон  ченемдүүлү-
гү эч кандай шек туудурбаган сыяктуу  эле, түрк  тилде-
ринин тил биримдүүлүгү же тектештиги да күмөн жа-
ратпайт. Андыктан бул багытта жалпы эле түрк  тил-
дериндеги тыбыштык жалпылыктарды иликтөө түрко-
логия  илиминдеги  актуалдуу  маселелердин  бири. 

В данной работе общности систем согласных букв 
чагатайской письменности и кыргызских говоров, исполь-
зуемых у тюркоязычных народов были исследованы на 
основании сравнительно-исторического метода. На его 
основании были отмечены общности в системе согласных 
у исследуемых объектов, таких как тюркские языки, не-
смотря на то, что между кыргызским языком и чага-
тайским языком имеются занчимые различия. Например, 
вследствие того, что многим южным кыргызам присущи 
фонемы [v], [x], [h], состав согласных звуков чагатай-
ского языка ([b], [v], [g],  [ғ], [d], [c, ( j ) ] [z], [k], [қ], [l], 

[m], [n], [nğ (ң)], [p] , [r], [s], [t], [ç], [ş], [x], [h], [f]) 
полностью соответствуют составу согласных кыргыз-
ского языка, и были раскрыты в системе консонантизм 
такие общности как артикуляция каждого звука, пози-
ционное место внутри слова, комбинаторские изменения, 

согласованность, перемены звуков. В связи с этим были 
систематизированы взгляды, концепции ученых по данной 
проблематике, и проведены анализы. 

Исходя из фактов, приведенных по результатам 
данной работы, были подтверждены имеющие место 
множества схожести в системе согласных звуков между 
кыргызскими говорами и чагатайским языком. 

Значит, точно так же, как специфические отличия 
каждого тюркского языка и их внутренние закономер-
ности не вызывают сомнения, так же и языковое единст-
во и однородность тюркского языка тоже не вызывают 
спорные вопросы. Поэтому в данном направлении в целом 
исследование звуковых общностей тюркского языка 
является одной из актуальных вопросов при исследовании 
тюркологической науки. 

Ключевые слова: кыргыз  говорлору, чагатай  тили, 
фонетика, фанема, диалектология, классификация, арти-
куляция,   комбинатордук  өзгөрүүлөр,   тыбыштык  алма-
шуулар. 

This work covers community of systems of consonants of 
Chagatai script and Kyrgyz dialects, used by Turkic-Speaking 
nations based on comparative and historical method.  Based on 
this the communities in systems of consonants have been noted 
at the studied objects, such as Turkic languages, in spite of the 
fact that there are significant differences between Kyrgyz 
language and Chagatai language. For example, due to the fact 
that many southern Kyrgyz people are characterized with 
phoneme [v], [x], [h], the composition of consonant sounds of 
Chagatai language ([b], [v], [g], [ғ], [d], [c, (j)] [z], [k], [қ], 

[l], [m], [n], [nğ (ң)], [p], [r], [s], [t], [ç], [ş], [x], [h], [f]) 
completely correspond to the composition of consonant sounds 
of Kyrgyz language, and such communities as articulation of 
every sound, positional place inside the word, combination 
changes, uniformity and change of sounds are revealed in the 
system of consonantism. In accordance with it, the views, 
concepts of scientists due to this problematics have been 
systematized and analyses have been performed.  

Subject to the facts, due to the results of this work, a 
great number of similarities in systems of consonants of Kyrgyz 
dialects and Chagatai script have been confirmed.  

It means that, exactly as the specific differences of every 
Turkic language and their internal regular occurrence do not 
raise doubts, the language community and uniformity of Turkic 
language do not raise matters of dispute. Therefore, the study 
of communities of Turkic language is generally one of the 
urgent issues under the study of Turkic languages in this 
direction.  
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Түштүк кыргыздардын көпчүлүгүнө [v], [x], [h] 
фонемалары  таандык болгондуктан чагатай  тилин-
деги  ([b], [v], [g],  [ғ], [d], [c, ( j ) ] [z], [k], [қ], [l], [m], 

[n], [nğ (ң)], [p] , [r], [s], [t], [ç], [ş], [x], [h], [f]) 
үнсүздөрдүн составы кыргыз тилине  толугу менен  
туура келет жана консонантизм системасында ар  
бир тыбыштын артикуляцияланышы, сөз ичинен  ал-
ган  позициялык  орду,  комбинатордук  өзгөрүүлөрү,  
эрчишүүсү,  тыбыштык  алмашуулары, сөз  ичинде 
айтылбай  калуулары боюнча  жалпылыктар  байка-
лат. Муну төмөнкү фонетикалык белгилер  ырастайт: 

[b], [m],  [v], [p], [ f ]  – Чагатай  тилиндеги [b]   
тыбышы сөз  ичинен  орун  алышы  жана артикуля-
цияланышы  боюнча  азыркы  кыргыз тилинен  айыр-
маланбайт. Бул тыбыш сөз башында жана сөз  орто-
сунда кеңири  учуратылат, сөздүн  аягына  келиши 
мүнөздүү  эмес:  baġır «бакыр», bar «бар»,  barmaú 
«бармак», bər «берүү», bış / biş  «бышуу, кызаруу»,  
bol  «болуу»,  boyun  «моюн»,  yalbar  [байырк. түрк.  
yalbar, харез. түрк. yalbar / yalbawar] «жалбаруу» 
ж.б. Эки  үндүүнүн  ортосуна келгенде [b] белгилүү  
комбинатордук  өзгөрүүгө  дуушар  болуп,  байыркы 
түрк жана  хорезм   тилдеринде сөздүн ортосунда  [b 
– w] тыбыштары  менен  келсе,  чагатай  тилинде  
кыргыз  тилинин  говорлорундагыдай (таvасың // ад. 
табасың; аvа ырайы // ад. аба  ырайы; ата-баvала-
ры // ад. ата-бабалары) өзүнүн акустикалык  ка-
сиетин жоготуп, ого  бетер жумшарган  түрдө [v] -га  
өтөт:  tavar [байыр. түрк. tabar,  хорез. tawar] «кой 
же эчки айдоочу, жүк  унаасы»;  tavışúan   [байыр. 
түрк.  tabışġan, хорез. tawışġan] «коён»;  təve [байыр. 
түрк. tebe,  хорез. tewe] «төө»;  yavaş [байыр. түрк. 
yabaş, хорез. yawaş] «акырын, жумшак».  Бирок бул 
[v]  тыбыш  биз  изилдөөгө алган  объектилерде сөз-
дүн маанисин өзгөртпөгөндүктөн өзүнчө  фанемалык 
касиетке ээ болбой, [b] тыбышынын комбинатордук 
варианты гана болуп  саналат.  

Эрин-эринчил каткалаң [p] тыбышы кыргыз  
тилиндеги жана  чагатай тилиндеги  уңгу  сөздөрдүн  
ортосунда жана аягында  фонема  катары  эч  кандай  
чек  коюлуусуз  колдонулат (кыргыз тилинде: апа,  
чопо,  кепе,   арпа,  кампа,  сымап, чалап,  чап,  тап; 
чагатай  тилинде:  çapış  «чуркоо,  жүгүрүү»;  ipek 
«жибек»; köpelek «көпөлөк»;   kopup «чыгып»;  süpür  
«шыпыр»;  tapar «табат»;  yapuş  «жабыш»;  tap 
«табуу»;  alýp «алып»;  körip «көрүп»).  Ал  эми бул 
тыбыштын  сөз  башында  колдонулушун  А.Щербак  
жалпы эле түрк тилдеринде  чанда кездешерин  айт-
кан. [5. 72-б.]  Изилденип  жаткан  объектилердеги  
фактылар  да  бул  пикирдин тууралыгын ырастайт.  
Себеби  сөз  башында [p] тыбышынын  колдонулба-
гандыгы  кыргыз адабий  тилиндегидей  эле   чагатай 
тилине да мүнөздүү. Ошондуктан [p] тыбышы 
изилденип  жаткан объектилерде эзелки түрк  тилде-
ринин лексиконунда  учуратылбай, кабыл  алынган  

сөздөрдүн составында гана жолугары  байкалды. Ми-
салы, кыргыз  тилинин  говорлорунда: паш,  пут, 
пычак, палапан, полот, палvан, пейпул, парда,  поезд, 
пальто ж.б. [4. 136-б.]   Чагатай  тилинде: paçı «жөө  
аскер»,  padaş «табакташ», pade «бада»,  pahsa  «бак-
са, сокмодон  тургузулган  дубал» payeke «төр,  ко-
ноктор  отурган  жер»,  paku «устара»,  parhi «найза»,  
paru «тон,  кементай» ж.б. [2. 40-б.] 

Байыркы  түрк  тилдеринде [p] тыбышы сөздүн 
ортосунда комбинатордук өзгөрүүгө учурабай турук-
туу  сакталып  колдонулса, чагатай  тили  боюнча  
жыйналган материалдарда аталган  тыбыш сөз  орто-
сунда кыргыз  тилинин айрым говорлорундагыдай   
[p]   [f ]  -га өткөн: ofra / ofran  [кашг. opra] «каруу, 
улгаюу», tofrak / à (кашг., хорез. toprak) «топрак,  
жер», yafraú/ġ (уйг.yapırġak, yalpıġak, кашг. yapurġak, 
хорез. yaprak) «жалбырак», köfrüg / k   (köprüg / k) 
«көпүрө»,  tofuk  (tapok)  «томук».  Демек, байыркы 
түрк тилдеринде байкалбаган мындай форманы кыр-
гыз жана  чагатай  тилдеринде  башка тилдердин таа-
сиринен  кийин  пайда  болгон көрүнүш  катары  ка-
роого  болот. Себеби  бул  багытта жүргүзүлгөн или-
мий эмгектерде эрин тишчил, каткалаң  [f ]  тыбышы 
түрк  тилдерине  коңшу  элдердин  тилдери  аркылуу 
оошкон   сөздөрдө гана кездешип, ал эми  чагатай  
тилдеринин төл сөздөрүндө [f]  тыбышы сейрек учу-
рары айтылган: чулфан  «Чолпон»,  жафраг «жалбы-
рак»,  арфа  «арпа»,  тофраг  «топурак» [5. 72-б.].   

[y], [c], [ j]  (й, ж, дж) – Диалектологиялык 
эмгектерде абсалюттук  сөз  башында [y] тыбышы-
нын  колдонулушу кыргыз  говорлорунун  эч  бирине  
мүнөздүү эместиги  белгиленип  жүрөт. Бирок бар-
дык  кыргыз  говорлоруна мүнөздүү  болбосо  да, сөз  
башында кезигүүчү  [c], [y]  сыяктуу параллелдүүлүк  
түштүк  кыргыздардын  кебинен  жолукпай  койбойт. 
Мында  бир эле сөз  кээде [c], кээде [y] тыбышы  
менен башталып  айтыла  турганы  бул  багыттагы 
эмгектерде узактан бери белгиленип келе жатат. 
Алсак, Өзбекстандагы кыргыздардын тилинин  
жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн  изилдешкен Э.Абдул-
даев, Г. Бакинова, Н. Бейшекеевтер [c], [y] тыбыш-
тары эч кандай позоциялык себепке байланышпастан 
эле  абсолюттук  сөз башындагы [c] тыбышынын 
орду [y] менен алмашылышы Түштүк  Кыргызстан-
дын  бардыгына бирдей  даражада таралбай  өзбек  
тилинин  таасири  күчтүүрөөк болгон  объектилерге  
гана (көбүнчө  ичкилик кыргыздарга) кеңири  мүнөз-
дүү экендигин  айтышат. Муну  Өзбекстандагы кыр-
гыздардан  жазылып  алынган  төмөнкүдөй  факты-
лар  аркылуу  далилдешет: Йакшылыкты, йаманлык-
ты, бээрин  билген  адам. Шу  йерде  йашаймын. Эки 
йагы тов. Йолдо йыкылып  капмын. Йер йок  болду.  
Йалаң баш.  Төрт  йашар. ж.б. [1. 43-б.]   

А. Шербактын чагатай тили боюнча жазган 
эмгегинде [c] тыбышы араб-фарс тилдеринен  кабыл 
алынган эки-үч гана  сөзүндө кездешерин  айткан: 
acunda «дүйнөдө», acdaxa «ажыдаар» [5. 72-б.]  
Бирок биз чогулткан материалдарда  бул [c] тыбышы  
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кыргыз  тилиндегидей  эле  чагатай тилинде да сөз-
дүн  башында  жана  ортосунда  үзгөлтүксүз  колдо-
нулары  байкалды: circir «пахта  тазалоочу  станок», 
cirib «өлчөө  бирдиги», cirici «кийим тазалоочу, 
кийим  жуугуч»,  cirik «чирик»,  cirilmak «жарылуу, 
бөлүнүү», cilim (çilim) «чылым», cimçik «чымчык», 
cilcik «жилик», ciğan «жээн» ж.б.     

 [с]  тыбышына  салыштырмалуу орточул  [j]  
тыбышы  чагатай  тилинде сөздөрдүн башында  кол-
донулат:  jok «жок»,  jer «жер»,  jüz «жүз». 

Бирок  жогоруда  окумуштуулар  белгилеп  кет-
кендей кыргыз тилинин түштүк  говорлорунда   [j] 
аффрикатасы менен  башталган  сөз  удаа  айтылса,  
эки  үндүүнүн  ортосундагы  [j] ого  бетер  жумша-
рып,  орточул [y] сапатына  өтөт: орф. атасы  жок // 
түш.г. атасы йок; орф. бара  жатат // түш.г. бара 
йатат ж.б. [6. 134-б.]  Бирок  муну  менен  сөздүн  
мааниси   өзгөрбөйт. 

Орточул [y] тыбышы изилденип  жаткан объек-
тилерде сөз  ортосунда жана сөз  аягында бирдей  
учурайт. Бирок   [y]   тыбыш тарыхый  жагынан  ал-
ганда кыргыз  тилинини түштүк  говорлорунда жана  
чагатай  тилинде башка  тыбыштардын  алмашуусу-
нан улам  пайда  болгондугунда  да  жалпылыктар  
байкалат.  Алсак,  кыргыз  говорлорунда көп  учурда  
үндүүдөн  кийин тере ң  түпчүл [гъ, ң], жумшак [ дж, 
з], көмөкөйчүл [ h]  тыбыштары  уя ң  үнсүз [ й]   
тыбышына өткөн. Мисалы: гъ > й: оозеки 
жыгъырма >  ад.т. жыйырма;  түш-бат. д. агъыл >  
түнд. г. айыл;  түнд. г. сагызгъан  > түш.- бат.д. 
сайызгъан – савызгъан;  г > й: Ллк. г.  үгрөн > ад.т. 
үйрөн;  Бт.г. чигине >  ад.т. чийне; түш.- бат. д. жигде 
> ад. т. жийде;   дж >  й: түш., -бат. д. сүдүрө > ад.т. 
сүйрө;  Ллк.г. сыдыра > ад.т. сыйра (бир  сыйра);  з > 
й: Ллк.г. чызын > ад.т. чийин; h > й: həм > йəм;  
Шаhимардан > Шаймардан. [6. 134-б.]    

Ал  эми чагатай тилинде карахан жана  хорезм 
түрк  тилдеринде колдонулуп келген [Ģ]  тыбышы  
байыркы  түрк  тилинде  сөз  ичиндеги жана сөз  
аягындагы  [d] тыбышына  туура  келсе, ал   чагатай  
тилинде кыргыз  тилиндегидей  [y]  болуп өзгөргөн: 
ayak [< adak, aĢak] «аяк, бут», ayır  [< adır, aĢır] 

«айруу», eye [< idi, iĢi] «ээ,  кожоюн», bəyik (< bedük, 
beĢük ) «бийик», boy (<bod, boĢ) «бой», əygülük 
(<edgü, eĢgü) «ийгилик,  жакшылык»,   ıy  [< ıd, ıĢ ] 
«жиберүү», kəy (<ked, keĢ) «кий,  кийүү,  кийинүү», 
kəyin (<kidin, kiĢin, / kədin) «кийин», küyev (<güdegü, 
küĢegü) «күйөө,  жигит», kayġu (<kadġu, kaĢġu ) 
«кайгы»,   yayag / k [< yadagın, yaĢag] «жайдак»  ж.б. 

[y], [c], [ j]  тыбыштары байыркы түрк тилдери-
не мүнөздүү болсо да, жогоруда келтирилген  мисал-
дар чагатай тили менен кыргыз говорлорундагы 
үнсүздөр системасында бир топ  жалпылыктар бар 
экендигинен кабар  берет.   

Жыйынтыктап айтканда, жогоруда кыргыз ти-
линин  говорлору менен чагатай  тилининдеги фоне-
тикалык жалпылыктарды изилдөө үчүн үнсүз  ты-
быштардын   айрымдары  гана  иликтөөгө  алынды. 
Бирок  бул  багытта жалпы  эле түрк тилдериндеги 
тыбыштык жалпылыктарды иликтөө түркология  
илиминдеги актуалдуу  маселелердин  биринен. Ант-
кени мындай изилдөөлөр тил илиминдеги фонети-
калык мыйзам ченемдүүлүктөрдү белгилүү бир  дең-
гээлде аныктоого  шарт  түзүп  бере  алат. 
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