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АНЫҚТАМАЛАР 

 

 Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

 Алиф – араб әліпбиінің бірінші әрпі, қазақша  «Әлиф» деп оқылады. 

 Араб әліппесі (араб.: أَْبَجِديَّة َعَربِيَّة– «әбджәдийә арабия») – ежелгі 

Вавилондағы (б.з.б. 2000-шы ж.) аккад, шумер тайпаларының жазба әріптері 

негізінде пайда болған көне жазулардың бірі. Оңнан солға қарай жазылады. 

 Геминация (лат. gemino – «екі еселеймін») – фонетикадағы дауыссыз 

дыбыстың созылыңқы дыбысталуы. 

 Диахронды зерттеу (грек dia«арқылы» және chronos «уақыт») – тілдік 

жүйенің уақыттағы тарихи дамуы және сол даму барысындағы тілді зерттеу. 

 Диакритикалық белгі (гр.diakritikosа – «жаратушы») – белгілі бір 

дыбыстың қосымша артикуляциялық мағынасын білдіру үшін әріпке 

қосылатын шартты көмекші белгі. 

 Диалектизм – диалектілер мен говорларға тән тілдік ерекшеліктері, 

көркем шығармада әдеби тіл нормасынан ауытқу түрінде орын алады. 

 Идрак (ар.: ادراك– «түсінік») – түсіну, қабылдау, түсінік. 

 Интерпретация (лат. interpretatio – «түсіндіру») – белгілі бір тілде 

ұсынылған синтаксистік толық аяқталған мәтіннің мағынасына түсініктеме 

беру. 

 Лұғат (ар.: لغة  – «тіл») – лексикалық сөздік. 

 Мәмлүктер (ар.: مملوك – «иемдену») – араб тілінен аударғанда “ ақ құл” 

деген мағынаны білдіреді, ортағасырлық Мысырдағы түркі және Кавказ 

халықтары өкілдерінен шыққан жауынгер-құлдар.  

 Мураққақ (ар.: مرقق – «жұмсақ» ) – босаң, жұмсартылған, яғни түбір 

сөзінің жұмсақтығына сілтеме болып тұр 

 Муфаххам (ар.:  مفخم – «эмфатикалық») – қатты, түбірдің қатаң болуы. 

 Палеография (грек. παλαιóς – «көне», γράφω –  «жазу») – жазу тарихын, 

оның кескіндік формаларының даму заңдылықтарын зерттеумен, сондай-ақ 

ежелгі жазба ескерткіштерді оқу, олардың авторларын, уақытын, жерін 

анықтаумен айналысатын тарихи – филологиялық арнайы пән. 

 Ретроспективтік аспект (лат. retro – «артқа» және specto –«қарау») –

өткенге қайта қарау, қайта түйсіктен өткізу.  

 Синхронды зерттеу (грек. synchronous – «бір мезгілде») – тілдің белгілі 

бір кезеңіндегі қалпы және тілді сол қалыпта зерттеу. 

 Тәшдид (ар.: تشديد – «екі еселену») – араб тілінде қолданылатын 

филологиялық термин, яғни дауыссыз дыбыстың екі еселенуі. 

 Трактат (лат. tractatus — «қарастырылған») – белгілі бір тақырыпқа 

түбегейлі көзқарас қалыптастыруды мақсат ететін, ойды білдіру түрінде 

(көбінесе полемикалық бағытта) талқыланатын ғылыми очеркке сәйкес 

келетін әдеби формалардың бірі. 

 Тухфа (ар.: تحفة– «сыйлық») – сыйлық; сирек кездесетін құндылық; 

көркем шығарма. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B1%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80
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 Фарингализация (грек. φάρυγξ фаринкс – «көмей») –тіл артының кейін 

шегініп, жұтқыншақ қуысының тарылуы арқылы дыбыс шығарудың 

коартикуляциялық үдерісі. 

 Факсимиле  (латын. fac simile –«ұқсас ет») –көп құжаттарға қол қоюшы 

лауазымды адамның қойған қолын қайталап көшіретін мөр, клише.  

 Фотокөшірме – фотография әдісімен жасалған құжат, қолжазбаның 

көшірме нұсқасы. 

 Элизия (лат. ēlīsiō – «түсіп қалу») – сөз тіркестерінде кейінгі сөздің 

бастапқы дауысты дыбысының әсерімен алдыңғы сөздегі соңғы дауысты 

дыбыстың түсіп қалуы.  

 Этнографизм (грек. ethnos – «тайпа», grapho – «жазамын») – жеке бір 

ұлтқа, ортаға тән салт, тұрмыстық заттың атауы. 

 Этнолингвистика – халықтың этногенезін, тұрмыс-салты мен әдет-

ғұрпын, мекен-жайын, басқа халықтармен тарихи-мәдени байланысын,  

материалдық және рухани мәдениетін зерттейтін тіл білімі саласы. 

 Этноним (грек. этно – «қоғам, топ») – ру-тайпа, халық, ұлт атауы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%A9%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

  

 а – қолжазбаның а беті 

 алт. – алтай тілі 

 ар. – араб тілі  

 Ат-Тухфа– Ат-Тухфатуз закийату фил луғатит туркийати 

 ауыс. – ауыспалы мағынада 

 әзірб. – әзірбайжан тілі 

 б – қолжазбаның б беті 

 б. – бет  

 башқ. – башқұрт тілі 

 БК – Білге қағанға арналған ескерткіш  

 гр. – грек тілі 

 Диуан – Диуани лұғат ит-түрк 

 ДТС – Древнетюркский словарь 

 Е – Тыва елінде табылған Енисей ескерткіштері 

 Китаб ад-Дурра ал-Мудия – Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ат-туркия 

ала тамам уа ал-камал 

 Китаб ал-Идрак - Китаб ал-Идрак ли-лисан ал-атрак 

КТ – Күлтегін ескерткіші 

 қаз. – қазақ тілі 

 қ.қалп. – қарақалпақ тілі  

 қырғ. – қырғыз тілі  

 құм. – құмық тілі 

 лат. – латын тілі 

 мр. – мураққақ 

 мф. – муфаххам 

 ноғ. – ноғай тілі 

 өзб. – өзбек тілі 

 тат. – татар тілі  

 Тон – Тоныкөкке арналған ескерткіш 

 түрк. – түрікмен тілі 

 т. – ортағасыр түрікмен тілі (М.Т. Фазылов қолданған қысқарту) 

 түр. – түрік тілі 

 тув. – тува тілі 

 ұйғ. – ұйғыр тілі 

 хак. – хакас тілі 

 чув. – чуваш тілі  

 этногр. – этнографиялық   

 с. – бет (орыс тілінде страница) 

 p. – бет (ағылшын тілінде page) 

 s. – бет ( түрік тілінде sayfa) 

 (صفحة араб тілінде) бет –ص. 
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КІРІСПЕ 

  

 Зерттеу жұмысының жалпы сипаттамасы. Диссертацияда жалғыз 

түпнұсқасы Сұлтан Баязит мешітіндегі Валиеддин Ефенді кітапханасында 

(Ыстамбұл, Түркия) №3092 нөмірімен сақтаулы «ат-Тухфату-з- закийату фи-

л-луғатит туркийати» ( "التركية اللغة في الزكية التحفة" ) (бұдан кейін  «Ат-Тухфа»  

деп беріледі) атты қолжазбаның зерттелу тарихы, қолжазбадағы 

лексемалардың тарихи-тілдік интерпретациялануы, құрылымы, тілдік 

бірліктері қарастырылды.  

Түпнұсқадағы «التحفة الزكية في اللغة التركية» ескерткіш атауы сөзбе-сөз «Түркі 

тіліндегі бағалы сыйлық» деп аударылады. Автордың түркі тілі терминін 

қазіргі түркітанудағы 40-қа жуық түркі тектес халықтардың бәрін қамтитын 

жалпы атау ретінде түсіну қажет. «Түркі тілі (тілдері)» атауы  түркі тілдес 

халықтар мен  этникалық топтары деген ортақ атаумен аталады.   

 Жұмыста  «Ат-Тухфа»  ескерткішіндегі тілдік бірліктерді мағыналық 

топтарға бөліп, қазіргі түркі тілдерімен салыстыра отырып зерттеу, 

этимологиялық-семантикалық талдау жұмыстары жүргізілді. Мысыр 

тарихындағы Мәмлүктер билігі дәуірінде жазылған ескерткіштің тілі 

ортағасырлық деректерге, ортағасырлық және түркі тіліндегі сөздіктерге, 

түркітанушы ғалымдардың зерттеу еңбектеріне сүйене отырып анықталды.  

«Ат-Тухфа»  қолжазбасының арабша-қыпшақша сөздігінде берілген 

этнографизмдерге  лингвистикалық интерпретация жасалды.   

 Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазақстанның ортағасырлық  

тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі – Қыпшақ дәуірі болып табылса, осы 

дәуірдің жемісі ислам өркениетінде ерекше орны бар жазбаша деректерге 

ғалымдар тарапынан жан-жақты зерттеуге деген қажеттілік түркі өркениеті 

мен мәдениетіне жаңаша көзқарастардан туындап отырған. XIIІ-XV 

ғасырларда-ақ қыпшақ мәдениеті мен тіліне байланысты мәдени-тарихи 

жәдігерлер Жерорта теңізінің арғы бетінде шамамен мәмлүктер билік еткен 

тұста  дүниеге келгені белгілі. Қыпшақтар өз топырағында  көне Отырар 

қолжазбаларын сақтап қала алмаса да, араб әлеміндегі қыпшақтардың 

мәдени-әдеби мұралары бүгінгі күнге дейін жетіп отырғаны қазіргі түркітану 

ғылымы үшін орасан зор қазына деп бағалауымызға болады. «Мәдени мұра» 

және «Халық тарих толқынында» бағдарламалары аясында мәдени-әдеби 

мұраларды елімізге әкеліп, зерттеу түркітанушылардың тіл тарихын 

зерттеуде, қыпшақ тілінің мәртебесін анықтауда өз үлестерін қоспақ. 

 Орта ғасырларда Мысырда түркі тіліне қатысты «Китаб булғат ил-

муштақ фи луғат ит-турк уа-л-кифжақ»  (كتاب بلغة المشتق وفي لغة الترك والقفجاق)» 

(Джамаладин ат-Турки. «Түркі және қыпшақ тілдерін жақсы игеруге 

арналған кітап», XIV ғ.),  «Ал-қауанин-ал-куллийа ли дабт-ал-луғати ат-

туркийа (القوانين الكلية لضبط اللغة التركية)» («Мәмлүк қыпшақтарының тілін 

үйренуге арналған грамматикалық трактат»), «ат-Тухфатуз закийату фил 

луғати-т туркийати ( التركية اللغة في الزكية التحفة )» («Түркі тіліндегі бағалы көркем 

туынды», XV ғ.), «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак (كتاب االدراك للسان االتراك)» 
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(Түркі тілі туралы жазылған түсіндірме кітап, Асир әд-Дин  Әбу Хайан, XІV 

ғ.) сияқты ескерткіштер жазылғаны белгілі. Жоғарыда аталған араб, парсы 

тілдерінде жазылған деректерде қыпшақ тілі мен мәдениетіне қатысты 

көптеген мәліметтер сақталған, сондықтан оларды зерттеу қазіргі таңда өз 

өзектілігін жойған жоқ.  

 Ортағасырларда жазылған бұл қолжазбалардан түркілердің тілі мен 

тарихына, тұрмыс-тіршілігі мен өміріне, салт-дәстүрі мен мәдениетіне 

қатысты көптеген құнды деректерді табуға болады.  «Ат-Тухфа»  

қолжазбасын қазіргі таңда түркітанудың жаңа ғылыми парадигмасы 

тұрғысында зерттеу осы салаға жаңа көзқарастар мен пікірлердің 

туындауына себеп болатыны белгілі. 

 Диссертацияда «Ат-Тухфа» ескерткішінің түпнұсқасымен жұмыс істеп, 

оған талдау жасалды. Қолжазбаның түпнұсқасын зерттеудің, оған жаңаша 

көзқараспен талдау жасаудың қажеттігі, өз заманындағы қыпшақ тілі 

мәртебесін анықтау болып табылды. Қолжазба мазмұнынан байқағанымыз 

ХV ғасырда қыпшақ тілі, қазіргі терминмен айтқанда, дипломатия, сарай 

тілдердің бірі болған.  

 Ғылымда  «Ат-Тухфа»  қолжазбасы жазылған жері мен уақыты туралы 

да пікірлер бірыңғай емес. Түркітану саласында алатын орнына әділ баға 

берілу керек. Қыпшақ тілінде жазылған жәдігерлерді қайта қарастырып, 

қолжазбаларды жалпы оқырман қауымға қолжетімді қылу да жұмыстың 

басты мақсаты болмақ. Аталмыш еңбек түркі тілдері, әсіресе қыпшақ 

тобындағы қазақ, қарақалпақ, ноғай, татар, башқұрт, құмық, қарайым, 

қарашай-балқар, қырым татар  тілдерінің тарихында үлкен рөл атқарады. 

Қыпшақ тобындағы тілдердің этнолингвистикалық, этнографиялық 

қырларын талдауда «Ат-Тухфа»  қолжазбасындағы материалдың маңызы 

орасан зор.  

 «Ат-Тухфа» қолжазбасында берілген тілдік бірліктердің басым көпшілігі 

әлі де қолданыста екендігін ғылыми дәйектемелермен дәлелдеу жұмыстың 

өзектілігін арттырады. 

 «Ат-Тухфа» қолжазбасы тек ортағасырлық араб және қыпшақ 

тілдеріндегі, қостілді сөздік қана емес, түркі тілдерінің даму тарихы туралы 

маңызды мәлімет бере алатын лингвистикалық еңбек. Аталған ескерткішке 

қатысты қазіргі түркология мамандарының жаңа ғылымдар тоғысында 

зерттеу еңбектері көптеген тілдік фактілер мен байланыстарды, тіл 

тарихындағы маңызды факторларды тереңірек зерттеуге мүмкіндік береді.  

 Зерттеу жұмысының нысаны – ортағасырлық «Ат-Тухфа»  

ескерткішінің тілі. 

 Зерттеу пәні –  «Ат-Тухфа»  қолжазбасындағы лексикалық бірліктердің 

тарихи-лингвистикалық сипаттамасы. 

 Зерттеу жұмысының мақсаты – түпнұсқадағы араб және қыпшақ 

тілдерінде жазылған  «Ат-Тухфа»  ескерткішіне кешенді талдау жасау. 

 Аталған мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер қойылады: 
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-  «Ат-Тухфа»  қолжазбасының зерттелу тарихына шолу жасап, зерттеу 

деңгейін анықтау; 

-  «Ат-Тухфа»  ортағасырлық ескерткішіне палеографиялық талдау 

жасау, қолжазбаның құрылымы мен тілдік ерекшеліктерін айқындау;  

- қолжазбадағы лексемаларға  тарихи-лингвистикалық дәйектеме беру; 

-  «Ат-Тухфа» қолжазбасындағы саны жағынан ең көп кездесетін 

лексикалық бірліктер «жылқы» мен «ит» атауларына танымдық-

лингвистикалық талдау жасау;  

-  «Ат-Тухфа» еңбегіндегі этнографизмдердің танымдық-

лингвистикалық табиғатын анықтау. 

 Зерттеу жұмысының дереккөздері. Зерттеу жұмысын жүргізу 

барысында негізгі дереккөз ретінде араб-қыпшақ тілдерінде жазылған «Ат-

Тухфа ( التركية اللغة في الزكية التحفة  - Түркі тіліндегі бағалы сыйлық, XV ғ.)» 

ескерткішінің (жалғыз түпнұсқасы Сұлтан Баязит мешітіндегі Валиеддин 

Ефенді кітапханасында (Ыстамбұл, Түркия) №3092 нөмірімен сақтаулы) 

түпнұсқасы басшылыққа алынды.   

 «Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ит-туркия ала тамам уа ал-камал (  كتاب

والكمال تمام على التركية اللغة في المِضية الُدّرةِ   – Түркі тілінің жарқын інжу-маржаны әрі 

толық жазылып біткен кітап, XIV ғ.)» қолжазбасы қосымша дереккөзі ретінде 

қарастырылды. Сонымен қатар, М. Қашқаридің «Диуану лұғат ит-түрік» 

жұмысының А.Егеубайдың қазақ тіліне (1- 3 том, Алматы, 1997-1998), З.М. 

Ауэзованың орыс тіліне аудармалары (Алматы: Дайк-Пресс, 2005), 

Древнетюркский словарь (ДТС,  Ленинград, 1969), Э.В. Севортянның 

«Этимологический словарь тюрских языков (Түркі тілдерінің этимологиялық 

сөздігі) (Общетюркские и межтюркские основы на гласные, М., 1974)», 16 

түркі тілі (қазақ (Казахско-русский словарь, Алматы: Дайк-Пресс, 2002), 

қарақалпақ (Русско-каракалпакский словарь, М., 1967), ноғай (Русско-

ногайский словарь, М., 1956), татар (Русско-татарский словарь, М.: Рус. яз., 

1991), башқұрт (Башкирско-русский словарь, М., 1958), құмық (Русско-

кумыкский словарь, М., 1960), түрікмен (Русско-туркменский словарь, М., 

1956), әзірбайжан (Русско-азербайджанский словарь, Том1-4, Баку, 1946-

1990), түрік (Гүлтек В. Русско-турецкий словарь, Стамбул, 2012), өзбек 

(Русско-узбекский словарь, І-ІІ том, Ташкент, 1983-1984), ұйғыр (Русско-

уйгурский словарь, М., 1956), қырғыз (Русско-киргизский словарь, М., 1957), 

алтай (Русско-алтайский словарь, М., 1964), тува (Русско-тувинский словарь, 

М., 1980), хақас (Бутанаев В.Я. Русско-хакасский словарь, Петропавловск: 

«Полиграфия», 2011), чуваш (Русско-чувашский словарь, М., 1971) бойынша 

түсіндірме және аударма сөздіктері қолданылды.  

 Зерттеу материалы ретінде «Ат-Тухфа»  қолжазбасының арабша-

қыпшақша сөздігінде берілген 1500-ге жуық сөз, «ад-Дурра» сөздігінен  «Ат-

Тухфа»  сөздігінің лексемасына синоним 1000 сөз, «Көне түркі сөздігінен»  

«Ат-Тухфа»  сөздігінің лексемасына синоним 123 сөз,  16 түркі тілі (қазақ, 

қарақалпақ, ноғай, татар, башқұрт, құмық, түрікмен, әзірбайжан, түрік, өзбек, 

ұйғыр, қырғыз, алтай, тува, хакас, чуваш) бойынша аударма сөздіктерінен  
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«Ат-Тухфа»  сөздігінің лексемасына синоним 1152 сөз жинастырылып, 

талданды. 

 Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Зерттеу жұмысының нәтижелері 

қазіргі түркі тілдерінің тарихы, тарихи лексикологияның теориялық 

мәселелеріне нақты тілдік дәйектемелермен өзіндік үлес қоса алады. Олар 

төмендегідей:  

-  «Ат-Тухфа» қолжазбасына толықтай сипаттама беріліп, 

палеографиялық талдау жасалды; 

-  «Ат-Тухфа» қолжазбасындағы сөздер лексика-семантикалық топтарға 

жіктеліп, алғаш рет қазіргі түркі тілдерімен салыстыру жүргізілді,  

- қолжазба тіліндегі қыпшақтық, оғыздық, қарлұқтық элементтер 

ажыратылып, тарихи фактілермен дәлелденді;   

- ортағасыр мен қазіргі дәуірге ортақ, мағынасы да, тұлғасы да толық  

сәйкес келетін лексикалық параллельдер сараланып көрсетілді; 

- қолжазбадағы лексикалық бірліктердің салыстырмалы-тарихи 

интерпретациясы берілді; 

- «Ат-Тухфадағы»  «жылқы» және «ит» сөздерінің семантикасына 

танымдық талдау жасалды; 

- ортағасырлық сөздіктегі этнографизмдер қарастырылып, Мысырдағы 

қыпшақтардың этномәдени ерекшелігі сипатталды; 

- ортағасырлық  «Ат-Тухфа»  қолжазбасы негізінде арабша-қыпшақша 

сөздіктің транскрипциясы беріліп, сөздіктің қазақша аудармасы жасалды. 

 Зерттеу жұмысының ғылыми, теориялық және әдіснамалық негізі.   
Ортағасырлық қолжазбаларды зерттеу бойынша отандық (Ә. Құрышжанов,                 

Р. Сыздық, Ә. Дербісәлі, А.З. Рүстемов, М.Н. Маженова, Б. Сағындықұлы,                              

Ш. Шарапатұлы, Т.А. Арынов, Ә. Керімов, Ә. Ибатов, М.Б. Сабыр, 

С.Дүйсенов, З.А. Әуезова,  Б.Н. Жұбатова, Қ. Садықбеков, Б. Атабай, Ш.С. 

Қалиева, Б.М. Сүйерқұл) және шетелдік ғалымдардың (Х. Кун, Б. Аталай, 

С.М. Муталибов, А. Зайончковский, Э.Н. Наджип, Э.И. Фазылов, М.Т. 

Зияева, А.И. Чайковская, Р. Эрмерс), қазіргі түркі тілдерінің генеалогиялық  

классификациясы (Н.А. Баскаков), көне түркі ескерткіштерінің тілі және  

руникалық жазулар (С.Е. Малов), түркі тілдерінің құрылымдық тұрғыдан 

жан-жақты зертелуі (Э.С. Севортян, Н. Гаджиева, А.М. Щербак), қазақ 

лингвистерінің түркологиялық зерттеулері (Ә. Құрышжанов, Р. Сыздық, М. 

Томанов, Ғ.Айдаров, Б. Сағындықұлы, Ә.Т. Қайдар, М.Б. Сабыр,                          

Р.Ә. Авакова, Б.М. Сүйерқұл, Қ. Садықбеков, Г. Қортабаева), көне және 

ортағасырлық қолжазбаларындағы ономастикалық кеңістік (Т. Жанұзақ, В.У. 

Махпиров, Р.Н. Шойбеков, Г.Б. Мәдиева, С.Қ. Иманбердиева, Қ.Ғ. Аронов), 

араб тіліндегі түркизмдер (Ұ.Т. Алжанбаева, Б.Н. Жұбатова), 

этнолингвистика бойынша (Ә.Т. Қайдар, Е. Жанпейісов, Ж. Манкеева) 

ғалымдардың еңбектерінің әдіснамасы басшылыққа алынды.  

 Зерттеудің негізгі әдістері мен тәсілдері. Зерттеу жұмысында  алға 

қойылған мақсат-міндеттерді шешу барысында қазіргі түркітануда 

қалыптасқан негізгі принциптер мен әдіс-тәсілдер қолданылды. 
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Диссертацияны жазу барысында деректанулық, палеографиялық, 

семантикалық және компонентті талдау, тарихи-салыстырмалы әдіс және 

өңдеу, сұрыптау, аудару тәсілдері қолданылды. 

 Зерттеу жұмысының теориялық маңызы. Диссертацияда 

ортағасырлық қолжазбаны зерттеуде, талдауда қолданылған теориялық 

тұжырымдар, тіл тарихы, тарихи грамматика, тарихи лексикология, түркі 

тілдерінің салыстырмалы грамматикасын зерттеу ісіне өзіндік үлесін қосады, 

қыпшақ тобындағы тілдерге тән фонетикалық ерекшеліктерге қатысты 

пайымдаулар салыстырмалы фонетика, лексикография салаларын дамытуға 

септігін тигізсе, лексикалық топтарға жасалған талдауды мәдениеттану, 

этнолингвистика сынды пәнаралық кешенді ғылымдарда қолдануға болады. 

 Зерттеу жұмысының практикалық маңызы. 

 Зерттеу жұмысында алынған нәтижелер мен ғылыми тұжырымдарды 

жоғары оқу орындарында салыстырмалы-тарихи лексикология, түркітанудың 

теориялық және практикалық негіздерін оқытуда, оқу құралдарын құрастыру 

барысында, сонымен қатар жалпы тіл білімі, түркі тілдерінің тарихы мен 

мәдениеті бойынша арнайы курстар оқу және мәдени деректерді қажет ететін 

сөздіктер құрастыруда қолдануға болады. Сонымен қатар зерттеу 

нәтижелерін Қазақстан тарихына қатысты оқулықтарда сөздік ретінде 

қолдануға да болады. Қазақстандық  шығыстану, түркітану, қыпшақтану 

ғылыми зерттеу жұмыстарында байырғы этностардың ақпараттық қорын 

құрастыруда зерттеудің практикалық үлесі бар, этномәдени және 

лингвистикалық қатынастарды анықтауда тың деректер бермек. 

Құрастырылған арабша-қыпшақша сөздікті түркітану мамандығы бойынша 

бакалавр, магистрант, докторанттарға «Ортағасырлық түркі ескерткіштері»  

пәніне қосымша құрал ретінде қолдануға болады. 

 «Ат-Тухфа»  қолжазбасының арабша-қыпшақша сөздік бөлімі «Арабша-

қыпшақша-қазақша сөздік («Ат-Тухфа аз-закиййа фи луғати-т-туркиййа» 

(XV ғ.) қолжазбасының лексикасы)» атаумен сөздік болып құрастырылып, 

жарық көрді. 

 Зерттеу жұмысының қорғауға ұсынылатын тұжырымдары. Зерттеу 

барысында қол жеткізген ғылыми жаңалықтарға сүйене отырып, қорғауға 

төмендегідей тұжырымдар ұсынылады: 

1.  Қыпшақ тілі өз заманында араб халқы үшін жоғарғы билеуші тап 

өкілдерімен қатынас құралы болған. Қолжазба қыпшақ тілінің Еуразия 

даласында халықаралық мәртебесін нақтылай түсетін, арабтарға қыпшақ 

тілін үйрету мақсатында жазылған оқулық және қостілді сөздік болып 

табылады.  

2.  «Ат-Тухфа»  түркілердің Мысырдағы мәмлүктер билігі тұсындағы 

араб-мұсылман қоғамында өзіндік тарихи орнын сипаттайтын, өз кезеңінде 

түркі тілінің үлкен сұранысқа ие екеніне дерекнамалық дәлел бола алатын, 

сол дәуірде өмір сүрген мәмлүктер тілінің әлемдік бейнесінен мағлұмат 

беретін Мысырда жазылған қолжазба.   
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3. Ат-Тухфа қолжазбасының тілі оғыз және қарлұқ тілдерінің 

элементтері араласқан [й] тілдер тобына кіретін Мысыр мен Шамды 

жайлаған мәмлүк қыпшақтарына тән жазба ескерткіштердің бәрін дерлік 

қамтитын, ғылымда ортақ тіл деп аталатын көне қыпшақ тілінде жазылған. 

4. Қолжазбадағы қыпшақ халқының күнделікті тұрмыс-тіршілігінде 

ерекше орын алған «жылқы» және «ит» атауларының сандық көрсеткіші 

түркі тілдерінің бай сөздік қорының нәтижесінде болған. Аталмыш 

семалардың тарихи негіздері халықтың болмысымен тікелей байланысты 

«мәдени кодтарды» жеткізуші ұлттық сана-сезімді өз бойына сақтаушы 

тілдік таңба болып табылады. Қазіргі түркі тілдерінің барлығында дерлік 

сақталған «ит» және «жылқы» атауларында халықтың ұлттық танымы, 

дүниеге көзқарасы, мәдениеті мен салт-санасы көрініс тапқан. 

5.  «Ат-Тухфа»  арабша-қыпшақша сөздігі ортағасыр кезеңіндегі түркі 

тайпаларының мәдениеті мен шаруашылығы, дәстүрі, соғыс және зергерлік 

өнері, өмір сүрген және қоршаған ортасына қатысты  құнды деректер береді. 

Ескерткіште кездесетін түркі тілдеріне ортақ этнографизмдер халықтың 

тарихи-әлеуметтік, қоғамдық-саяси тағдырынан, әдет-ғұрпы мен салт-

дәстүрінен, наным-сенімдерінен тарихи ақпарат беретін ортағасырлық 

түркілердің табиғат пен қоғамды түсініп, қабылдауымен тікелей байланысты.   

 Зерттеу жұмысының сыннан өтуі мен жариялануы. Зерттеудің 

қорытындылары мен нәтижелері бойынша отандық және шетелдік ғылыми 

басылымдарда, ғылыми-теориялық халықаралық конференциялар негізінде                   

12 мақала жарық көрді. Оның ішінде Скопус (Scopus) мәліметтер базасында                             

1 мақала, халықаралық конференцияларда 8 мақала, ҚР БҒБ Білім және 

Ғылым саласындағы Бақылау комитеті бекіткен тізімге енетін журналдарда 3 

мақала жарияланды. 

 Скопус (Scopus) мәліметтер базасында 1 мақала: 

1. The concept «horse»: on the basis of the monument «at-Tuhfa az-zakiya 

fil-lugat at- turkiyya». // Man In India, 96 (10), 3939-3956p. 

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі Білім және 

Ғылым саласындағы Бақылау комитеті бекіткен тізімге енетін журналдарда 3 

мақала: 

1. Ономастикалық кеңістік: Ат-туһфа аз-закия фил-луғат ат-түркийя. // 

ҚазҰУ хабаршысы, шығыстану сериясы. 2015. №5 (75), 230-236 б. 

2. Ат-туһфа аз-закия фил-луғат ат-түркийя ескерткішіндегі үй 

жануарларының атауы.  // ҚазҰУ хабаршысы, шығыстану сериясы. 2015. №4, 

220-226 б. 

3. Ат-туһфа ескерткішіндегі түр-түс семантикасы: салыстырмалы-тарихи 

аспект. // Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік университетінің 

хабаршысы, филология сериясы. 2015. №2, 81-85 б. 

 Диссертацияның негізгі қорытындылары мен нәтижелері бірнеше 

отандық және шетелдік халықаралық конференцияларда сыннан өтті: 

1. Китаб ат-тухфат-уз-закийя фил-луғат-ит-туркийя»:  лингво-дерекнамалық 

экскурс. // Лингвистикалық мұра және жаңа заман үрдісі: Тіл, әдебиет, 
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мәдениет атты халықаралық ғылыми форум. – Алматы, 2 сәуір 2015 ж. – 99-

103 б. 

2. Лексико-семантический анализ лексемы лошадь (ат) в памятнике «ат-

тухфа аз-закия филлугат ат-туркийя». // Актуальные проблемы 

диалектологии языков народов России Материалы ХV Всероссийской 

научной конференции, проводимой в рамках IV Всемирного курултая 

башкир и посвященной юбилею доктора филологических наук, 

профессора  Ф. Г. Хисамитдиновой. – Россия, Уфа, 20 ноября 2015 г. – 124-

126 с. 

3. Ат-туһфа аз-закия фил-луғат ат-түркийя ескерткішіндегі аң атаулары. // 

«YI. Құрышжанов оқулары» атты дәстүрлі халықаралық  ғылыми-теориялық 

конференция. – Алматы, 25 қараша, 2015 ж. – 317-320 б.   

4. Historical excursion of the medieval monument «at-tuhfa az-zakiyya fil lugat at-

turkiyya» // VII International Conference "Global Science and Innovation". – 

USA, Chicago, March 23-24, 2016. – 72-76 p. 

5.  «Ат-туһфа аз-закия фил-луғат ат-түркийя» ескерткішіне тарихи-

лексикалық талдау // «Мәңгілік елдің  мәңгілік тілі» халықаралық симпозиум  

материалдары. – Астана, 24 қараша, 2016 ж. – 26-27 б. 

6. «Ат-тухфа аз-закия фил-луғат ит-түркийя»: ит атауына байланысты тілдік 

бірліктер // «Қазіргі заманғы түркітану» атты халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция материалдары. – Алматы, 17 қараша, 2017 ж. – 59-

64 б. 

7. Turkic Ethnic Realities in the Medieval Manuscript of Kipchak Origin //IRA-

International Journal of Education & Multidisciplinary Studies. Studies (ISSN 

2455-2526), 12(3), – 54-60p. 

8. «Ат-туһфа аз-закия фи әл-луғат ат-түркийа» ескерткіші: этнонимдер 

интерпретациясы // «Орталық Азия елдерінің араб әлемімен тіл, тарих және 

мәдениет салаларындағы  байланысы» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. – Алматы, 19 қараша, 2019 ж.  – 170-174 б. 

 Еуразия ғылыми зерттеу институтының жас ғалымдарға арналған 

стипендиялық бағдарламасы аясында диссертацияның бір бөлімі негізінде  

«Ат-Тухфа» еңбегіне «Тарихи-лингвистикалық экскурс» атты ғылыми жоба 

жасалып, ағылшын тіліне аударылды. 

 Диссертациялық жұмыс «Мысыр мәдениетіндегі түркі-қыпшақтық 

қабат» атты жоба аясында (2018-2020) (жоба жетекшісі – филол.ғ.д., доцент 

Жұбатова Б.Н.) түркі-араб байланыстары, мысыр араб мәдениетінің 

қалыптасуындағы  қыпшақтар үлесі, ортағасырлық Египеттегі түркі-қыпшақ 

тілінің мәртебесі деген мәселелерді анықтауда қарастырылады 

 Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

Шығыстану факультеті Түрксой кафедрасының ғылыми семинар мәжілісінде 

(2019 жыл, 28 мамыр; №35) талқыланды. 

 Зерттеу жұмысының құрылымы. Зерттеу жұмысы кіріспеден, үш 

бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. 

Қосымшада «Ат-Тухфа» қолжазбасының арабша-қыпшақша сөздігі қазақ 
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тіліне алғаш рет толық аударылып, сөздердің арабша, қыпшақша нұсқалары, 

транскрипциясы, қазақша аудармасы, қолжазбада көрсетілген парақтың 

бетіне сәйкестендіріліп берілді. 
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 1 «АТ-ТУХФАТУЗ ЗАКИЙАТУ ФИЛ ЛУҒАТИТ ТУРКИЙАТИ» 

ЕСКЕРТКІШІНІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

Қазақ халқының тарихы Мысыр мемлекетінің тарихымен тығыз 

байланысты. Себебі Моңғол шапқыншылығы кезінде Қыпшақ даласының 

халқы жалдамалы құл ретінде сатылып, Мысыр мен Сирия елдерінде билік 

жүргізген мәмлүк-қыпшақтар Орта Азиядан, нақтырақ Қазақ жерінен, қазақ 

халқының құрамына кіретін рулық қауымдастықтан шыққандығы анық. XIII-

XVI ғасырлар арасында Мысырда билік еткен Қыпшақ даласынан шыққан  

мәмлүктер тек саяси билік жүргізбей, қыпшақ халқының мәдениеті мен тілін 

кеңінен таратқан. 

Мәмлүк мемлекеті (1250-1517) – Мысыр, Сирия елдерін Орта Азия және 

Кавказ жерлерінен шыққан жауынгер-құлдардан билікке жеткен тұлғалар 

билеген ел. Мәмлүк сөздің мағынасына келетін болсақ, арабша-орысша 

сөздікте екі берілген мағынасы бар: біріншісі – иемдену болса, екіншісі – ақ 

құл, мәмлүк деп аударылады. Сол заманның араб деректері оған «сатылатын 

және сатып алынатын, әке-шешесі жоқ ақ құл» деген анықтама берген [1]. 

 Араб халқының өмірінде үлкен рөл атқарып, екі елдің тарихында 

мәңгілікке сақталған мәмлүк халқының шығу тегі жайында қазіргі таңда 

көптеген пікірлер айтылып жүр. Батыс, араб, орыс деректерінде мәмлүктер 

негізінен түркі және Кавказ халықтарынан шыққан деп берілген. Қ.Бегалин 

орыс жылнамаларында Украина мен Солтүстік Кавказдың басым көпшілігі 

шеркештер деп аталғанымен, қазіргі кезде Кіші жүз құрамына кіретін 

қазақтар мен алабұғы татарларынан еш айырмашылығы жоқ екендігін 

дәлелдеген. Ол Батыс Қазақстанда, қазіргі Атырау, Орал облыстарында кіші 

жүзге жататын шеркеш руы кең таралғандығын айтады да, шеркеш 

мәмлүктерімен байланыстырады[2]. 

 Қазіргі кезде батыс ғалымдары моңғолдардан бөлінген ойрат 

тайпасының бір бөлігінің Мысырда мәмлүктер құрамына енгендігін 

дәлелдеген. Анадолы жерінен де құлдар сатылып, мәмлүк әскерінің бір 

бөлігін құраған. Себебі, құл базарының өзі «Орта Азия» және «Анадолы 

түркілері» атты екі құл базары болған деп атап кеткен. Тарихи фактілер 

негізінде бастапқыда өз еркілерімен қосылған ойрат тайпасы кейіннен 

құлдыққа сатылғандығы туралы жазба бар[3].  

XIII ғасырда мәдениет пен ғылым дамыған орталықтардың бірі Алтын 

Орда болған. Алайда орталықтанған билік құлап, таққа таластың күшеюі 

мәдени орталықтардың әлсіреуіне әкеледі. Мәдени ошақтар өз 

шығармашылықтарын жалғастыру мақсатында қолайлы орталықтар іздеп, 

көп елдерге шашырап кетеді. Көптеген ғалымдар мен жазушылар мәмлүктер 

билеген Мысыр, Сирия елдеріне қоныс аударып, ғылыми және әдеби 

қызметтерін жалғастырады. XV ғасырдағы араб тарихшылары қыпшақ 

тайпаларынан шыққан көптеген ғалымдар, жазушылар мен ақындар жаңа 

елді-мекенде өз ана тілдері мен араб тілдерінде бірдей жазып отырған деген 

деректер келтіреді. Олар ағартушылық қызметпен айналысып, Мысырдың 
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көптеген білім ордаларында сабақ берген. Бұл деректі қазіргі араб елдерінің 

тарихшысы, филолог Әл-Холи де растайды. Қыпшақ халқының саны тек 

құлдардың қатарымен ғана емес, мәдени орталықтардың Алтын Ордадан 

Мысырға көшуі арқылы да көбейген. Бұл да өз кезегінде Мысырда 

мәмлүктер тұсында қыпшақ тілінің кең таралуына ықпал жасаған. 

Мәмлүктердің құрамы қыпшақтар, шеркештер, Анадолы түркілері, 

кавказдықтар, армяндар, ойраттар сынды халықтардан құралғанымен, басым 

көпшілігі қыпшақтар болғандықтан, қыпшақ тілі кең қолданыста болды. Өз 

кезегінде мәмлүктердің жүргізген ықпалы мен билігінің жергілікті халыққа 

басым болғандығынан, араб халқына арналған қыпшақ тілін үйренуге 

филологиялық трактаттар, яғни грамматикалық түсіндірме әрі арабша-

қыпшақша сөздіктер жазылды. Осы ғасырлардан бізге бірнеше еңбектер 

жеткен. Олардың қатарында біздің зерттеу нысанымыз болып отырған «Ат-

Тухфатуз закийату фил луғатит туркийати» қолжазбасы да бар. 

 

1.1 Әлемдік түркітану ғылымында «ат-Тухфатуз закийату фил 

луғатит туркийати» ескерткішінің зерттелу тарихы 

«Ат-Тухфа» қолжазбасының аудармалары 

«Ат-Тухфатуз закийату фил луғатит туркийати»– "التحفة الزكية في اللغة التركية" 

(бұдан кейін  «Ат-Тухфа»  деп беріледі) қолжазбасы ғылымда 1922 жылдан 

мәлім [4]. Алғаш рет қолжазба Түрік ғалымы М.Ф. Көпрүлінің «Körösi Csoma 

Archivum» атты мақаласы арқылы түркітануда танымал болған [5]. Мақалада 

автор қолжазбадан бірнеше сөздерді теріп алып, мысалға келтірген. «Китаб 

ал-Идрак», «ал-Қауанин» қолжазбаларынан кейін тұрған қолжазба екендігін 

атап кеткен. Қолжазбаның түпнұсқасы Ыстамбұлдағы (Түркия) Сұлтан  

Баязит мешітіндегі Валиеддин Ефенді кітапханасында №3092 нөмірімен 

сақтаулы. Түпнұсқаның көшірмесі жоқ, тек жоғарыда аталып кеткен нұсқа 

ғана сақталған. Қолжазбаның түрік тіліне аудармасын алғаш рет Шамсеттин 

Сами жасағанымен, аударма жарыққа шықпай қалған. 1934 жылы Хикмет 

Турхан Даглыоглу «Шемсеттин Сами. Өмірі және еңбектері» атты еңбегінде 

аталмыш аударма туралы айтып кеткен. Сол себептен де түрколог Х. Кунның 

1940 жылғы «La langue des kiptshaks (Қыпшақтардың тілі)» атты француз 

тіліне аудармасы, 1942 жылы баспадан шығарған нұсқасы алғашқы болып 

саналады. Еңбекте тек аударма ғана емес, қолжазбаның факсимилиесі де 

берілген. Өкінішке орай, қазіргі кезде «La langue des kiptshaks» атты еңбек 

жоғалып кеткен еңбектердің санатында [6], іздеу барысында, еңбектің араб-

қыпшақ сөздігіне арналған екінші лексикалық бөлімнің фотокөшірмесі ғана 

табылды. 

«La langue des kiptshaks» еңбегінің кіріспесінде, қолжазбаның 

түпнұсқасы қайда сақталғандығы туралы мәлімет француз тілінде берілген. 

Фотокөшірме жоғары деңгейде жасалғанымен, ұзақ уақыт сақталғандықтан, 

кітап беттері сарғайып кеткен. Жазуы өте ұсақ әрі үлкейтіп көре 

алмағандықтан, қолжазбаны оқу қиынға соғады.  
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1945 жылы Бесим Аталай қолжазбаны түрік тіліне аударып, «Türk 

dilinde temiz (Түрік тіліндегі таза тіл)» деген атаумен басып шығарады. 

Еңбектің құндылығы қолжазбаның фото көшірмесінің берілгендігінде. 

Аударманың кіріспесінде Б. Аталай қыпшақ тайпасының IX ғасырдан бастап, 

тарих сахнасында белгілі бола бастағанытуралы деректі келтіреді. Қазіргі 

қазақ, қырғыз халықтарының жерінде IX-XII, XIII-XIV ғасырларда өмір 

сүрген қыпшақтарды және Алтын Орда кезеңдерін жеке-жеке қарастырған. 

Алтын Орда кезеңіндегі тарихи жағдайды баяндай отырып, автор қыпшақ 

халқының да әдебиетін сипаттап, «Хұсрау және Шырын» шығармасын 

мысалға келтіреді. Алтын Орда билігінің тұсында қыпшақ тілінің гүлденген 

кезі еді. «Орта Азиядан Қытайға дейін түгелімен жергілікті халық қыпшақ 

тілінде сөйлеген, ұйғыр әліпбиін де қолданған» делінеді [5, S. VIII-IX].  

Бесим Аталай «Ат-Тухфа»  еңбегін «Диуани лұғат ит-түрік» еңбегінен 

кейін аударғандығын айта кетеді. Әрі «Ат-Тухфа»  қолжазбасын «Диуани 

лұғат ит-түрік» және «Китаб ал-Идрак» сынды қолжазбалардан кейін маңызы 

жоғары құнды еңбектердің бірі ретінде атайды. Басқа қолжазбалар  «Ат-

Тухфа»  қолжазбасынан кейінгі дәрежеде қарастырылуы тиіс делінеді [5, 

XIX-XX]. Батыс әлеміне қолжазбаның зерттелуі әлі кең жайылмаған. Тек 

белгілі түрколог Х. Кунның ғана еңбегі бар деп көрсетілген. Б. Аталай 

қолжазбаның жазылған уақыты мен авторы туралы нақты бір мерзімді не 

адам атын көрсету мүмкін емес деген [5, S. XIII].  

Дегенмен қолжазбаның түпнұсқасының алғашқы беті мен соңғы 

беттерінде көрсетілген мәліметтер төмендегідей: 

- хижра жыл санауы бойынша 829 жыл. Бұл жыл қолжазбаның 

түпнұсқасында көрсетілген; 

- Мехмет деген есім ғана оқылған. Есімнің жанындағы басқа сөздер 

анық болмауынан автордың аты ма әлде тарихи ат па - түсініксіз [5,S. XIII]. 

«Ат-Тухфа» еңбегіндегі сөздік автор тарапынан әліпби ретімен түзіліп, 

жазылу үлгісіне «Ал-қауанин-ал-куллийа ли дапт-ал-лугати ат-туркий», 

«Китабу булғат ал-муштак фи луғат ат-турк уа-л-кифчак» және «Китаб-ал-

идрак-ли-лисан-ал-атрак» атты басқа да ортағасырлар кезеңінде жазылған 

сөздіктермен салыстырмалы талдау жасалған. Қазіргі кезде «Ат-Тухфа»  

қолжазбасының түрік тіліне аудармасы өте жақсы тәржімаланған еңбектердің 

бірі болып танылады [6, С.7]. 

Нидерланды ғалымы Р. Эрмерстің зерттеуі бойынша, Б. Аталайдың 

түркі сөздеріне берген транскрипциясынан түпнұсқаны қайта қалпына 

келтіруге болмайды [7].Себебі, Б. Аталай араб графикасында берілген 

қыпшақ тіліндегі сөздерді түркілендірген. Алайда, біз ортағасырдағы 

сөздердің нақты дыбысталуын білмегендіктен, тек пайымдай ғана аламыз. 

Араб тіліндегі нұсқасын міндетті түрде беруіміз керек деп есептейміз. 

Т.А. Арынов Б. Аталайдың аудармасында бірнеше оқылмай кеткен 

сөздер бар екендігін айтады. Сөйтіп, аталмыш сөздерді 2 топқа бөледі: 1) 

түрікше және арабша аудармасы берілсе де, Б. Аталай оқи алмаған; 2) әрі 

араб тіліндегі нұсқасы ғана бар, қыпшақ тілінде аудармасы берілмеген және 
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сол тұсқа сұрақ белгісі ғана қойылған [8]. Сонымен қатар, кейбір сөздер 

түпнұсқада берілген нұсқасымен сәйкес келмейді [7, P.12]. 

Б. Аталай «Türk dilinde temiz» еңбегінде Мысыр-Қыпшақ диалектісін 

(Б.Аталай қолданған термин) түркі тілдеріндегі диалектілерімен салыстырып, 

жазып, төмендегідей мысалдар келтірген: 

 - түркі диалектілерінде [ч] әрпі қолданылады: борч, ал мысыр-қыпшақ 

диалектісінде [ш] әрпі борш (аудармасы борыш) қолданылған; кейбір 

сөздерде [ч]  әрпі де қолданылған: бычқырды; качты және т.б. 

- түркі диалектілерінде [г] әрпі қолданылады: йаг, ал мысыр-қыпшақ 

диалектісінде [в] әрпі: вав.; 

- мысыр-қыпшақ диалектісінде үш дауыссыз дыбыс және бір дауысты 

дыбыс қатарынан келуі мүмкін: корукты сөзінің орнына коркты;  

- түркі диалектілерінде [н] әрпімен [б] әрпі қолданылса, ал мысыр-

қыпшақ диалектісінде [м] әрпі қолданылады: минилмиш [5, S. XVI-XVII]. 

1968 жылы  «Ат-Тухфа» қолжазбасының үшінші аудармасы жасалған. 

Салих Муталибов қолжазбаны өзбек тіліне «Туркий тил (кыпчак тили) 

хаккида ноёб тухфа» деген атпен аударады [9]. 

Бұл аудармаға көптеген сын пікірлер де айтылған. Олардың қатарында 

А. Шукюрлидің сыни мақаласын және Т. Арыновтың  «Ат-Тухфа»  

қолжазбасына арналған кандидаттық диссертациясын ерекше атап кетуге 

болады. А. Шукюрлидің сыни мақаласында, өзбек тіліндегі аудармада 

қолжазбаның 16 беті, яғни 30б бетіндегі 10 тармақтан 41 - бетке дейін 

берілмегендіктен, 660 сөз аудармаға енбей қалған. Әрі аудармада кейбір 

қыпшақ тіліндегі сөздердің түрікмен тіліндегі ұқсастықтары өзбек тіліндегі 

аудармасында түсіп қалған. Кейбір араб тіліндегі сөздердің аудармасы 

берілмеген немесе түркі тіліндегі транскрипциясы ғана берілген. Сонымен 

қатар, кей жерлерде сөздердің жазылу тәртібі бұзылып, түркі сөздеріндегі 

созылыңқы дыбыстарды қос нүкте арқылы кейде белгілеп, кейде 

белгілемеген [10]. Кестеден үзіндіні 1- кестеде келтірдік: 

 

Кесте – 1. С.Муталибов аудармасындағы қателіктер 
 

Мәтінде Парақ Бет Индексте Бет 

1 2 3 4 5 

 биш 18б 44 быш 163 بيش

 билтир 19б 69 былтыр 183 بلطير

 биркат 23б 82 быркат 183 بير قاط

 бит 29а        100 быт 183 بيت

 битти 30а        103 бытты 183 بيتى

 бычак 19б 69 пычак 183 بيجاق
 

Ал, Т.А. Арынов, А. Шукюрли мақаласында берілген өзбекше 

аудармадағы кемшіліктерді атай келіп, өзінің ««Лексико-семантические и 

стилистические особенности языка старокыпчакского памятника «Китаб ат-

тухфа аз-закийа фил-луга ат-туркийа»» атты кандидаттық диссертациясында 
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толығымен түсіп қалған, әрі қате берілген сөздерді кесте түрінде өз 

тарапынан, жазып кеткен [8, С.13]. 

С. Муталибов аудармасының Б. Аталай аудармасынан ерекшелігі онда,  

басқа түркі тілдес ескерткіштермен салыстырмалы түрде қарастырылмаған, 

әрі факсимилесін бермеген. Ескерткіштің Б. Аталайдың аудармасымен 

салыстырғанда, өзбекше аудармасында түркі сөздері арабша жазумен 

берілген. 

«Ат-Тухфа» морфологиялық тұрғыдан да зерттелген, 1972 жылы            

М.Т. Зияева «Ат-Тухфа» морфологиясы бойынша кандидаттық диссертация 

қорғады [11]. Осы зерттеудің негізінде 1978 жылы академик А.Н.Кононовтың 

редакциясымен  «Ат-Тухфа»  ескерткішінің аудармасы «Изысканный дар 

тюркскому языку» деген атпен Ташкент қаласында жарық көреді. Негізгі 

аударманы М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов орыс тілінде жасаған. Аударма 

кіріспе, лексика-грамматикалық очерк, сөздік, қолжазбаның толық 

аудармасы, грамматикалық индекстен тұрады [12].  

М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов дайындаған еңбектің ең басты кемшілігі 

сөздердің арабша нұсқасының берілмегендігі. Орысша аударманың 

ерекшелігі сөздердегі таңба ерекшеліктері берілген. Аударма ғылыми 

көпшілікке танымал.  

Аударманың бәрінде де парақ санымен сәйкестікте берілмеген. 

Қолжазба بسم هللا الرحمن الرحيم(бисмиллахи ар-рахмани рахим) фразеологиялық 

тіркестен басталады. Мәтіннің өзі тек 2а бетінен басталады. Қолжазбаны 

аударған ғалымдар ескерткіштің атауы да бет санына жататынын ескермеген. 

Сол себебі, аударманы түпнұсқамен салыстыру үшін, тура бет-бетімен емес, 

сөз мағынасына қарай қарастыру қажет. М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов 

аударманы тура түпнұсқада берілген беттермен сәйкес жасаған. 

«Изысканный дар тюркскому языку» еңбегінің арабша-қыпшақша бөлімімен 

жұмыс істеу өте ыңғайлы [11, Б.101]. Себебі, парақтың беттері араб тіліндегі 

сандармен, яғни ۱,۲,۳ берілген. 

Зерттеушілер кіріспеде өздеріне дейін  «Ат-Тухфа»  ескерткішін кім 

және қашан зерттегендігі туралы толық мәлімет берген. Әр ғалымның өз 

дәйектемелері де келтірілген.  

Синоним, омоним сөздер тізбегін жасай отырып, М.Т. Зияева мен               

Э.И. Фазылов өз тараптарынан еңбектен табылған мысалдарды келтірген. 

Ескерткіштегі фонетикалық ауытқушылықтарды көрсеткен. Кейбір 

фонетикалық ерекшеліктерді басқа да ортағасырлық еңбектермен, нақтырақ 

айтар болсақ, «Китаб ал-Идрак», «Булғат ал-муштақ», «Диуану лұғат ит-

түрік» қолжазбаларымен салыстыра отырып талдау жасаған. 

М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов  «Ат-Тухфа»  қолжазбасында шамамен 

3600 сөз бар деп келтірген. Соның ішінде 1729 – зат есім; 1185 – етістік; 313 

– сын есім; 92 – сан есім; 53 – есімдік; 34 – үстеу; 22 – қосымша сөз; 32 – 

септеулік шылау; 7 – демеулік шылау; 6 – одағай деп көрсеткен. Лексикалық 

бірліктер толықтай қарастырылып, топтарға бөлінген.  

Олар: 
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1) дінге байланысты атаулар;  

2) табиғат құбылысына байланысты атаулар; 

3) географиялық атаулар;  

4) гидрологиялық атаулар;  

5) құрылыс заттарының атаулары;  

6) үй шаруашылығының атаулары;  

7) киім-кешек атаулары; әшекей атаулары;  

8) әйелдер киімінің атаулары;  

9) адам мен жануардың дене мүшелерінің атаулары;  

10) ағаш атаулары және т.б. 

Жалпы, авторлар ескерткіштегі сөздерді 36 тақырыптық топқа бөліп 

қарастырған [6, С. 65-70]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінің авторы түрікмен, татар тілдерінде берілген 

сөздерді белгімен атап көрсеткен. Араб, парсы, қытай тілдерінен енген кірме 

сөздерді де атап кеткен. М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов грек, авеста, соғды 

тілдерінен енген сөздерді көрсеткен. «Ат-Тухфа» қолжазбасында 

көрсетілмесе де, М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов қолжазбадағы кейбір 

сөздерге араб және парсы тілдерінен енгендігін жазып кеткен. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінің 4 тілде ғана аудармасы бар: 

1) 1922 жылдан бері ғылыми жұртшылыққа танымал бола бастаған. 

Қазіргі күнге дейін төрт тілдегі аудармасы ғылыми айналымға енді. Француз 

тіліне Х. Кун (1942 ж.), түрік тіліне Б. Аталай (1945 ж.), өзбек тіліне С. 

Муталибов (1968 ж.) және орыс тіліне М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов (1978 

ж.) аударған. Аудармалар ХХ ғасырдың II жартысында жасалғанымен, өз 

артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Француз тіліндегі аудармасы 

сақталмаған, тек екінші бөлімінің фотокөшірмесін ғана табуға болады. 

Фотокөшірмесінің парақтары кішірек, жұмыс істеуге қолайсыз. Ондаған 

жылдар бұрын жасалған фотокөшірменің парақтары сарғайып, ескіріп 

кеткен.  

2) Б.Аталай түрік тіліне «Türk dilinde temiz» атты аудармасының 

кіріспесінде қолжазбаның жазылған уақыты, авторы, мекені туралы 

мәліметтер береді. Аударманың ұтымдылығы осында, себебі Б.Аталай тек 

аударма ғана жасамай, палеографиялық жұмыс нәтижесін, аударма жасаған 

кезде аз ғана деректерге мән беріліп, болашақ зерттеушілерге нұсқау берген. 

Аударманың екінші бөліміндегі «Арабша-қыпшақша сөздікке» келер болсақ, 

Б. Аталай бірінші араб тіліндегі нұсқасын, сосын қыпшақ тіліндегі нұсқасын 

латын графикасымен және түрік тіліндегі қазіргі атауы өзгеріске ұшыраған 

сөздердің аудармаларын жақша ішінде беріп отырған. Мысалы, ازرق – kӧk 

(gӧk, mavi) [5, S.6]. 

Аудармада көрсетілген парақ беттері қолжазбаның түпнұсқасымен 

сәйкес келмейді. Аударманың соңында Б. Аталай қолжазбаның 

фотокөшірмесін берген. Қыпшақ тіліндегі сөздерді арабша берілген 

нұсқасымен тура бермеген, қыпшақ тіліне тән фонетикалық ерекшеліктермен 

көрсеткен. Мәселен, epçi (  (түпнұсқадағы арабша варианты берілмеген اْبِجى 
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Т.А. Арынов осылай беруін «жұмыстың артықшылығы» деп көрсетсе, 

нидерландық ғалым Р. Эрмерс керісінше, «латиницамен берілген сөздерді 

арабша нұсқасына қайта келтіруге болмайды деп мұны жұмыстың кемшілігі 

ретінде қарастыру керек» деген. Р. Эрмерс араб тіліндегі нұсқасы берілмесе, 

транскрипцияны қайта қалпына келтіруге болатындай етіп жазу керек деген 

принципті ұстанған. 

3) С. Муталибовтың аудармасы «Туркий тил (кыпчак тили) хаккида 

ноёб тухфа» деген атпен ғылымда белгілі. Аударманың ұтымдылығы араб 

тіліндегі нұсқалары беріліп, өзбек тіліне аударылған. Алайда аударманың ең 

үлкен кемшілігі 16 бет, 660 сөз түсіп қалған. Өзбек тіліндегі нұсқаның 

артықшылығы «Арабша-қыпшақша сөздікте» берілген араб тіліндегі сөздер 

араб графикасымен түзілген.  

4) Ескерткіштің орыс тіліне жасаған аудармасын М.Т. Зияева мен                  

Э.И. Фазылов «Изысканный дар тюркскому языку» деген атпен 1978 жылы 

басып шығарған. М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов жұмыста тек қолжазбаның 

аудармасы ғана емес, сонымен қатар ғылыми ортада белгілі қолжазба авторы, 

жазылған жері мен уақыты туралы пікірлер мен болжамдар жазып кеткен. 

«Арабша-қыпшақша сөздік» бөлімін 36 лексика-семантикалық топқа бөліп, 

ғалымдар сол сөздікте берілген сөздердің арасынан басқа тілден енген 

сөздерді бөліп кеткен. Орыс тіліне жасалған аударманың да кемшілік 

тұстары бар. Бұл нұсқадағы арабша-қыпшақша сөздіктің араб тіліндегі 

сөздері кириллицамен берілген. Өзбек тіліндегі аудармада да араб графикасы 

берілсе, одан кейін жасалған орыс тіліндегі аудармада араб графикасымен 

беру мүмкіндігі болғанымен, аудармашылар тарапынан араб графикасымен 

терілмеген. Орыс тіліндегі аудармада қолжазбаның арабша-қыпшақша 

жазылған еңбек екендігі ескерілмеген.  

Көріп отырғанымыздай «Ат-Тухфа» қолжазбасы төрт тілге тек аударма 

ғана жасалып, мәмлүк ескерткіштері жайында сөз болғанда тек аты ғана 

аталып жүр немесе кейбір аспектілер бойынша ғана зерттелген. Қолжазбаның 

құрылымы толықтай сипатталып, палеографикалық тұрғыда зерттелмеген.  

 «Ат-Тухфа» қолжазбасының зерттелуі 

ТМД елдеріндегі зерттеулер. Түрікмен ғалымы З.Б. Мухамедова XI-

XIV ғасырлардағы түрікмен тілінің тарихын зерттеу барысында бірнеше 

ортағасырлық еңбектерді қарастырып кеткен. Олардың қатарында «Ат-

Тухфа» ескерткіші де бар, себебі ескерткіште «قيل [qila]» «айтылған» деген 

сөзден кейін түрікмен тіліндегі нұсқалар көрсетілген. Мысалы, ُكوَكاور 

[kükāwur] – құмған [1, 4a-4б], بِِرْنج [birinč] – күріш [4б], قَاْقتِى [qāqtı] – ашулану 

[5б], بَاَكْنِدى [bekindi] – таң қалу [6а] және т.б.  Міне осы сөздерді, 

грамматикалық формаларын, етістіктерді зерттеп, түрікмен тілінің тарихында 

«Ат-Тухфа» ескерткішінің рөлі ерекше деп айтқан [13]. Мәселен,                      

М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов сынды ғалымдар түрікмен сөздерінің 

қолжазбада берілген саны – 167 дейді [6, С.71].  

Сонымен қатар, ғалым А.И. Чайковская өзінің «Тюркская грамматика в 

арабоязычных филологических трактатах XIII – XIV вв. (Глагол)» атты 
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еңбегінде ортағасырлық төрт филологиялық еңбекке тоқталып кеткен: 1. 

«Китāб мажмӯʻ таржумāн туркӣ ва ʻажамӣ ва мӯгулӣ»; 2. «Китāб х илйат 

ал-инсāн ва х албат ал-лисāн»; 3. «Китāб ал-идрāк ли-лисāн ал-атрāк»; 4. 

Китāб ат-тух фат аз-закиййат фӣ-л-луг ат ат-туркиййат» [14]. 

Әрбір ескерткішке жеке-жеке тоқталып, зерттелу тарихы, авторы, 

жазылған уақыты мен мекені туралы баяндаған. Ғалым А.И. Чайковская «Ат-

Тухфа» ескерткішінің француз, түрік, өзбек, орыс тілдеріне жасалған 

аудармаларын беріп әрі ескерткіш авторы түркі халқынан шыққан, араб 

тілінің грамматикасын жетік білмейді деген пікірлерді айтады [14, С.4]. «Ат-

Тухфа» ескерткішінің толық лексикалық материалы А.И. Чайковская  

зерттеуінде талданбаған. Тек автордың зерттеу тақырыбы етістік сөз табы 

болғандықтан, қолжазбадан етістіктер ғана беріліп, талданған (раккиб  

баййид   чактир және т.б.) [14, С.42].  

Ескерткішті линвистикада зерттеуге арналған материалдардың қатарына 

О. Прицак жүргізген XIII-XVII ғғ. қыпшақ тілі ескерткіштерін салыстырмалы 

зерттеуін қосуға болады, ғалым өз зерттеу жұмысында араб және араб тілді 

ғалымдар еңбектеріне шолу жасаған [6, С.8].     

Э.Н. Наджип Мысырда мәмлүк кезеңіндегі қыпшақ-оғыз әдеби тіліне 

арналған еңбегінде қолжазбаны аталған кезеңнің жазба ескерткіші екендігін 

атап кеткен. Әрі лексикалық материалдары мен аударма дәлдігіне қарап,                                

Э.Н. Наджип «Ат-Тухфа» еңбегін Абу Хайанның еңбегінен жоғары 

бағалайды [15].  

Татарстан ғалымы А.Р. Рахимованың 2016 жылдың 25-27 мамырында 

өткен  ІІІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері Симпозиумында  «XIV  yy.  

Kıpçak Türkçesine  Ait  “Kitab-et-tuhfet üz-zekiye” Eserinin Sözvarlığı ve İnsanı 

Nitelendirme Kelimeleri (XIV ғасырда қыпшақ тілінде жазылған «Китаб-ет-

Тухфет үз-зекийе» атты жәдігердегі адамның қасиеттерін сипаттайтын 

лексика)» атты мақаласы жарияланған. Мақалада автор адамның мінез-

құлқына байланысты лексемаларды талдап, 130 бірлік жинастырған. Оның 

ішінде отызға жуық лексемаларда ғана оғыз элементі бар екен. Осы сөздер өз 

кезегінде татар тілінде қазіргі кезде қолданыста жүргенін айтады [16]. 

Cонымен қатар, Татарстан ғалымы Г.Ш. Гайнутдинова өзінің 

«Историко-лингвистический анализ тюрко-татарского письменного 

памятника XIV века Джамал ад-Дина ат-Турки «Китабу булгат ал-муштак фи 

лугат ат-турк ва-л-кифчак» атты кандидаттық диссертациясында «Ат-Тухфа» 

қолжазбасын Мысырда жазылған араб ғалымдарының қолжазбаларының  

тізіміне қосады [17].  

Түркітануда «Ат-Тухфа» қолжазбасы бойынша қорғалған 

диссертациялық еңбектер соңғы 15 жылдың ішінде жазылса да,  

қолжазбаның жазылған жері, мекені, қолжазбаның авторы жайлы көптеген 

даулы мәселелер көп.  

 Шет елдерде жасалған зерттеулер. Түрік ғалымдары негізінен өздеріне 

дейін жазып кеткен ғалымдар еңбектерінің библиографиясын қарастырған. 

Мәселен, Ахмет Туран Синан қыпшақ тіліндегі қолжазбаны зерттеген 
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ғалымдар еңбектерінің тізімін жазып шыққан. «Қыпшақ түрікшесі 

библиографиясы» деп аталатын  бұл еңбекте жалпы 2010 жылға дейінгі 

қарастырылған қолжазбалар енгізілген. Тізімде «Ат-Тухфа» қолжазбасы да 

бар. Жоғарыда қарастырылған үш түрлі нұсқа: түрік, француз, орыс 

тілдеріндегі аудармаларын атап кеткен [18]. 

Түрік ғалымы Муса Салан «Et-tuhfe ve onun Müellifi «Ат-тухфа және 

оның авторы» атты мақаласында Т. Халаши-Кунның еңбегінің негізінде «Ат-

Тухфа» қолжазбасы жайлы мәліметтер беріп, қолжазбаның авторы кім болуы 

мүмкін деген сұрақ бойынша ғылымда бар болжамдарға тоқталған. 

Жұмысында «Китаб ал-Идрак ли-лисан атрак» атты еңбекті де атаған. 

Мақаланың соңында қолжазбаның бірнеше көшірмелерінен үзінді берілген 

[19].  

Сонымен қатар, Жан Өзгүрдің «Kipçak sahasina ait sözlük ve kaynaklarda 

at ve atçilikla ilgili terminoloji (Қыпшақ тіліндегі сөздіктер мен ресурстарда 

берілген ат және ат әбзелдеріне байланысты терминология)» атты 

мақаласында ортағасырлық қолжазбалардан атқа қатысты лексикалық 

бірліктерге талдау жасалған. Ортағасырлық қолжазбалардың қатарында «Ат-

Тухфа» ескерткіші де бар [20]. 

А. Зайончковский де «Мәмлүктер билігі кезеңінде жазылған араб-

қыпшақ сөздіктері жайында кейбір ескертпелер» атты мақаласында қолжазба 

туралы айтып кеткен [6, С.52]. Қолжазбаны мәмлүктер билігі тұсында 

жазылған филологиялық еңбектер қатарында атап отырып, «Ат-Тухфа» 

ескерткішінің жазылған уақыты мен жазылған жері туралы ғалым өз 

пайымдауын білдірген. Сирияда жазылған деген пікірді келтірген. Пікірін 

дәлелдеу мақсатында қолжазбада кездескен сириялық диалектіде берілген 

сөздерді мысалға келтірген. 

Нидерланды ғалымы Роберт Эрмерс өзінің «Turkic forms in Arabic 

structures» атты еңбегінде XIV ғасырда жазылған қолжазбаларға қысқаша 

түрде тоқтап, сипаттама беріп, 10-ға жуық ортағасырлық ескерткіштерге 

ғылыми талдау жасаған. Мәмлүк дәуірінде жазылған қолжазбалар қатарында, 

ғалым  Х. Кун фотокөшірмесінің негізінде «Ат-Тухфа» қолжазбасының 

ескерткіштің сақталған жері, зерттелу тарихы жайлы құнды мәліметтер 

береді. Негізгі дереккөздер негізінде араб тілінің грамматикасымен 

салғастырмалы талдау жасаған. Фонетикалық және грамматикалық 

ерекшеліктері сарапталған. Осы талдауларға ортағасырлық еңбектерден 

мысалдар келтірген [7].  

Америкалық ғалым Мариа Мина Лазареску-Зобиан (Lăzărescu-Zobian 

Maria Mina) өзінің «Kipchak Turkic loanwords in Rоmanian (Румын тіліндегі 

қыпшақ-түркі кірме сөздері)» атты докторлық диссертациялық жұмысында 

әртүрлі жазу үлгілерінде берілген қыпшақ тіліндегі ескерткіштерді талдап, 

мәмлүк кезеңінде араб графикасымен жазылған ескерткіштерге де, оның 

қатарында «Ат-Тухфа» қолжазбасына да тоқтап кеткен. «Ал-Қауанин» мен 

«Ат-Тухфа» ескерткіштерінің фонетикалық қырлары бірдей, Шығыс қыпшақ 

түркі қолжазбаларымен үндес делінеді [21].  
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Халаши Кун пайымдаған бұл ұқсастық тек лингвистикалық жаңалық 

қана емес, 1387-1517 жылдар арасында Мысырды билеген Мәмлүк 

сұлтандарының этникалық құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Қыпшақ 

тілінде жазылған Мәмлүк сұлтандарының бұйрықтары, араб және парсы 

тілдеріндегі шығармалар аударылды. Мәмлүктер тұсында Мысыр, Сирия мен 

Йемен елдері «Түркі мемлекеті» деген бейресми атауға ие болған. Араб 

графикасындағы қолжазбалардың ерекше тұстары да талданған [21, Р.77-85]. 

Ғалым Мариа Мина Лазареску-Зобиан өзінің диссертациясында                               

А. Зайончковский, Х. Кун, А.М. Щербак сынды ғалымдар еңбектеріне 

сілтеме жасаған. 

 Қазақстандағы зерттеулер. Қазақ ғалымдарының ішінен алғаш болып, 

қолжазба туралы ғылымда сөз қозғаған белгілі қыпшақтанушы ғалым –                  

Ә. Құрышжанұлы. Оның қолжазба туралы алғашқы еңбегі 1972 жылы Қазақ 

Совет Энциклопедиясында жарияланған [22].  

Еңбектерінде «Ат-Тухфа» ескерткішінің қазақ халқының тарихында 

үлкен рөл атқарғандығын, еңбектің  қазақ тіліне ең жақын қыпшақ тілінің 

қолданысы жайлы орта ғасыр еңбектерінен мол мәлімет беретіндігіне зор мән 

береді. Ә. Құрышжанұлы қолжазбада  3000 -дай қыпшақ сөздерімен қатар, 

түрікмен, татар, қарлұқ тілдерінен де мәліметтер келтірілген деген пікір 

айтқан. «XIV ғасырда Мысыр елінде араб грамматикасының үлгісімен 

жазылған еңбек» деген. Түрік және өзбек тілдеріндегі аудармасын атап 

кеткен. Зерттеулерінде осы аталған ескерткішке арнайы тоқталмаса да, 

«Язык старокыпчакских письменных памятников XIII-XIV веков» 

тақырыбында жазған  докторлық диссертациясында ортағасырлық қыпшақ 

тіліндегі ескерткіштерден, соның ішінде, «Ат-Тухфа» қолжазбасынан да 

тілдік фактілер талданған. 

М. Томанов «Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» атты 

оқулықта салыстырмалы фонетика және грамматика бойынша «Ат-Тухфа» 

еңбегіне сүйенген. Руналық жазулар кезінен жазба деректерді салыстырып, 

ортағасырлар кезеңінен бірнеше қолжазбалар, соның қатарында «Ат-Тухфа» 

қолжазбасының лексикалық бірліктерін талдаған. Мәселен, кейбір сөздерде 

ң›й дыбыс ауысуын байқауға болады: «Ат-Тухват» - сүгүк, «Абухайиан» 

сүңүк, «М.Қ.» - сөңүк, қазақ - сүйек [23]. 

Т.А. Арынов «Лексико-семантические и стилистические особенности 

языка старокыпчакского памятника «Китаб ат-тухфа аз-закийа фил-луга ат-

туркийа» атты кандидаттық диссертациясын «Ат-Тухфа» ескерткішінің 

лексикасына арнаған [8]. Ғалым жұмысының бірінші бөлімінде Б. Аталай 

жасаған фотокөшірмемен жұмыс істегендігі жайлы айтып кеткен. Еңбекте 

осы ескерткішке жасалған үш негізгі аудармаға тоқталып, оларды 

салыстырып, талдау жасайды. Әр аударманың артықшылығы мен 

кемшіліктерін  көрсетеді. Мәселен, түрік, өзбек, орыс тілдеріндегі 

аудармаларда бір сөздің оқылуы әртүрлі берілген, яғни транскрипциясы бір-

бірімен сәйкес келмейтінін көрсетеді. Т. Арынов салыстырмалы түрде 2-

кестеде көрсеткен [8, Б.29].  
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Мысалы: 

 

Кесте  – 2. Үш тілдегі аударманың түпнұсқамен салыстырмасы 
 

Түпнұсқа: беті: Б. 

Аталай: 

беті: С. 

Муталибов: 

беті: М.Т. 

Зияева 

мен Э.И. 

Фазылов: 

беті: 

 50а ketmek 86 кэтмак 217 катмак 324 َكاْتَماكْ 

 12а yügür 22 Іугур 206 иугур 316 يُوُكورْ 

 31б yügen 61 Іукан 206 иуган 316 يُوَكانْ 

 26а eyledi 50 аІІадІ 174 айладІ 272 إاَِلِدى

 20б kirpik 39 кІрпІк 219 кирпик 325 ِكْربِكْ 

 50б nege 73 нэга 235 нага 351 نَاَكا

 12б uvru 23 увру 366 ору 356 اوُرو

 32б kevdeli 63 гавдаІІ 192 гавдали 289 َكْوَدالِى

 4а tumaw 7 тумав 264 тумав 393 تُوَماوْ 

 18а tüyme 35 туІма 263 туйма 384 تُوْيَما

 19а erte 36 - - ирта 299 إِْرتَا

 3а yel 4 Іэл 201 йал 309 يَال

 38а yeldi 72 ІэлдІ 201 йал (дІ) 310 يَاْلِدى

 

Екінші кестеге шолу жасайтын болсақ, бірінші сөзде созылыңқы а әрпі 

берілген. Араб тіліндегі дауысты әріптердің бұл ерекшелігі үш автордың 

жұмысында да көрсетілмеген. Кестеде берілген сөздердің түрік, өзбек, орыс 

тілдеріндегі аудармаларында созылыңқы әріптерді транскрипцияда бермеген. 

Сол себептен де, бұл сөздерді араб тіліне қайта қалпына келтіруге болмайды. 

Бұл өз кезегінде түпнұсқамен сәйкессіздігінің анық белгісі болып табылады. 

Т.А. Арынов осы сәйкессіздіктер аталмыш аудармалардағы ең үлкен 

кемшіліктердің бірі деп сынға алған. 

Т.А. Арынов ескерткіштегі сөздерді 26 мағыналық топқа бөледі. 

Мысалы: астрономиялық атаулар, құрылыс атаулары, туыстық атаулар, 

пайдалы қазбалар және т.б. Т.А. Арынов ескерткішті М. Қашқаридің 

«Диуани луғат ит-түрік» сөздігімен салыстырып, кірме сөздерді анықтаған. 

Қолжазбадағы синоним, антоним, омоним, диалект сөздердің реестрін 

жасаған. Кірме сөздер қатарын да тізіп кеткен. Кірме сөздер қатарына араб 

және парсы, қытай және монғол, грек тілдерінен мысалдар келтірген.  

«Ат-Тухфа» ескерткішінде қыпшақ тілінен өзге татар, түрікмен 

тілдерінен сөздер қатары да берілген. Т.А. Арынов сөздікте тек бір ғана 

қыпшақ тілі ғана емес сонымен қатар өзге екі түркі тілдес тілден берілген 

сөздерді де талдап кеткен. Ғылымда алғаш рет, қыпшақша-қазақша сөздіктің 

тізбесін береді. Өкінішке орай, автор  сөздігі тек қосымша ретінде, 

диссертация көлемінде қалған.  

Т.А. Арыновтың «Арабша-қыпшақша» сөздігі құнды еңбек болса да, 

жеке кітап ретінде баспадан шығарылмаған. Автор еңбекке лексика-

семантикалық және лексикографиялық ғылыми талдау жасап, «ат-Тухфатуз 

закийату фил луғатит туркийати» ескерткішінің тілі ортағасырлық қыпшақ 
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тілі, түркі тілдерінің ішінде қазақ тіліне жақын, әрі сөздіктегі сөздер қазақ 

тілінің 75-80% құрайды деген тұжырымға келеді [8, Б.79]. 

Кез келген ортағасырлық ескерткіш кірме сөздермен тілдің лексикалық 

қорын толықтырып отырған. Мысырдағы мәмлүк жазған шығармада моңғол 

тілінен енген сөздер көп болса, ал шығыс түркілерінің еңбектері араб және 

парсы тілдерінен енген сөздерімен толыққан. «Ат-Тухфа» ескерткішінде де 

кірме сөздер бар. Алайда басқа ортағасырлық ескерткіштермен салыстырсақ, 

аталмыш қолжазбада кірме сөздер қатары аз. Мәселен «Хұсрау мен Шырын» 

- 22,3%; «Мухаббатнаме» - 24,8%; «Гулстан» - 45,3%; «Түркі-монғол сөздігі» 

- 45,3 %; «Ат-Тухфа» - 0,4 % [8, Б.60]. 

Сонымен қатар, Т.А. Арынов «Ат-Тухфа» қолжазбасын зерттеп, талдай 

отырып төмендегідей нәтижелерге жеткен [8, Б.143-145]: 

 «Ат-Тухфа» қолжазбасы таза, аралас емес қыпшақ бұтағындағы 

тілдерге ортақ қыпшақ тілінде жазылған. Себебі еңбекте тек араб тілінен – 

15, парсы тілінен – 60, татар тілінен – 5, басқа диалектіден – 10, түрікмен 

тілінен – 160 сөз кездеседі. Басқа тілдердің үлесі қолжазба лексикасының 6-

7%-ын құрайды. Қолжазбада берілген лексемалардың жалпы саны – 3584. 

 лексикалық бірліктері көптеген басқа ортағасырлық сөздіктерде 

кездеспейді. 500 синоним, 230 омоним, 58 антонимдер тізбегі анықталған; 

 лексика жалпы ортақ және арнайы кәсіби сөздер деп бөліп 

қарастырған. 

 «Қазақ тілінің шығу тарихы: Фонетика» ғылыми басылымы «Алдоңғар» 

Мәдениетті дамыту қорының «Қазақ тегі» жобасының аясында «Қазақ тілінің 

шығу тарихы» сериясы бойынша профессор Б. Сағындықұлының 

басшылығымен шыққан екінші кітабының Алтын Орда мемлекеті ыдыраған 

тұстағы көне қазақ тілінің жазба дереккөздері (ХІ Х ғғ.) (Қыпшақ тілі және 

жазба ескерткіштері жайында) атты бөлімі «Ат-Тухфа» қолжазбасының 

зерттелу тарихы мен ғылыми сипаттамасына арналған. Қолжазбаның 

ғылымда белгілі аудармалары жайлы жазылған.  

 Сонымен қатар, ескерткіш тілінің лексика-семантикалық және 

стилистикалық ерекшеліктерін атап кеткен. Қолжазбаны зерттеген ғалымдар 

еңбегін талдаған. «Ат-Тухфаның» авторы, жазылған жері мен уақыты жайлы 

ғылымда белгілі пікірлерді саралай келе, ғылыми басылымның авторлары 

жәдігерді ХІV ғасыр туындысы деген пікірге келеді. Қолжазбаның фонетика, 

лексика, грамматикаға арналған үш бөліміне қысқаша тоқтаған.  

 Негізінен фонетикалық ерекшеліктерін қазіргі қазақ тілімен салыстыра 

отырып,  

 1) фонетикалық тұлғасы да, мағынасы да қазақ тілімен толық сәйкес 

келетін сөздер;  

 2) қазақ тіліндегі сөздермен салыстырғанда бір дыбысында өзгешілігі 

бар сөздер;  

 3) қазақ тіліндегі сөздермен салыстырғанда екі дыбысында өзгешілігі 

бар сөздер;  
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 4) қазақ тіліндегі сөздермен салыстырғанда үш дыбысында өзгешілігі 

бар сөздер; 

  5) қазақ тіліндегі сөздермен салыстырғанда үштен көп дыбысында 

өзгешілігі бар сөздер;  

 6) қазақ тіліндегі сөздермен салыстырғанда сыртқы пішінінде 

өзгешіліктер болғанымен, мағынасы толық сәйкес келетін сөздер;  

 7) үнемдеу заңының ықпалынан, метатеза, сіңісу, жылысу, ығысу 

құбылыстарының әсерінен пайда болған фонетикалық өзгерістер деп бірнеше 

тараушаларға бөліп қарастырған [24]. 

Қазақ ғалымдарының ішінде соңғы жылдары «Ат-Тухфа» ескерткішіне 

арнайы зерттеу жұмысын арнаған Б. Сүйерқұл. «Ат-Тухфа... ескерткіші /XIV 

ғ./ тіліндегі етістік категориялары (тарихи-салыстырмалы талдау)» атты 

кандидаттық диссертациясында аталған ескерткіштегі етістік категориясын 

талдаған [13].  

Ескерткіш туралы жазбастан бұрын, зерттеуші Б. Сүйерқұл XIV-XV 

ғасырлардағы тарихи-мәдени жағдайларды сипаттаған. Өзіне дейінгі 

зерттеулерге сипаттама беріп, «Ат-Тухфа» ескерткішінің тарихын баяндаған. 

Еңбектің жазылу орны мен уақыты, авторы туралы ғылымда бар 

болжамдарға тоқталған. Негізінен сөздікпен жұмыс жасап, етістіктің 

грамматикалық категориясы, яғни етістік түрлері, шақ, жақ, етіс 

категориялары қарастырылған.  

Мәселен, сабақты етістіктер туралы тарауында сабақтылық 

көрсеткіштері ретінде 13 аффикс аталып, мысалдар берген: миндир  башлат  

ичир  каңирт  дадирт  чактир  тиргиз  кийир  өткар  имиз  улғат  йатқыр  

турғуз және т.б. [13, Б.103-104]. 

Сонымен қатар, ғалымдар С.Е. Боранбаев, М.Е. Әлімбаев   өздерінің 

еңбектерінде «Ат-Тухфа» ескерткішін дереккөз ретінде пайдаланған.                    

М.Е. Әлімбаев   «Ат-Тухфа» ескерткішінен жылқы атауына қатысты тілдік 

бірліктерімен жұмыс істеген [25].  

Ортағасырлық мәмлүк-қыпшақ әдебиетін зерттеген ғалым А. Әлібекұлы 

мәмлүктер заманында қыпшақ тілін үйретуге арналған сөздіктердің 

қатарында «Ат-Тухфа» ескерткішін де атап өтіп, «Түркі тілі туралы жазылған 

ерекше сыйлық» деген аударма беріп кеткен [26].  

Бірнеше сөздіктерді атап отырып, мәмлүк-қыпшақ тілінде жазылған 

шығармаларды зерттеу – болашақтың ісі болмақ деген пікір айтады.                    

Қ.А. Cадықбеков мәмлүктер дәуірінде жазылған қыпшақ тіліндегі 

грамматикалық оқулықтар мен трактаттардың қатарында «Ат-Тухфа» еңбегін 

де атап кеткен. Зерттеу жұмысында өзі атап кеткен еңбектерді әлі де кеңінен 

зерттелуі тиіс деп көрсеткен [27].  

Қазақ тілінде жазылған еңбектерде «Ат-Тухфа» ескерткіші «Түркі тілі 

туралы жазылған ерекше сыйлық» деп аударылып, қолданыста жүр. Соңғы 

жылдары, жас ғалымдар тарапынан да қолжазбаларды зерттеу қайта қолға 

алына басталды. Мәселен, Қ. Аубакирова өзінің «Мәмлүктер билігі кезіндегі 

түркі-араб мәдени тілдік байланыстары (XIII-XV ғ.)» атты диссертациясында 
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мәмлүктер кезінде жазылған қолжазбаларға тоқтап, әрқайсысына қысқаша 

сипаттама берген. Соның ішінде «Ат-Тухфа» қолжазбасы да бар. Ізденуші                    

Қ. Аубакирова қолжазбаның сөздік бөлімінде берілген кейбір лексикалық 

бірліктерді талдаған [28]. 

Қыпшақ тіліндегі «Ат-Тухфа» қолжазбасы мәмлүктер билігі тұсында 

жазылған мұра болғандықтан кеңінен зерттеуді қажет етеді, бұл өз кезегінде 

ұлттық-мәдениеттің тарихын, рухани мұраны және түркі халықтарының 

араб-мұсылман өркениетіне қосқан үлесін терең тануға, пайымдауға 

мүмкіндік береді. 

 

1.2 «Ат-Тухфатуз закийату фил луғатит туркийати» еңбегінің 

құрылымы 

Ортағасырлық араб елдерінде ғылым, білім кеңінен оқылып, дамып 

жатқан кезде көптеген лексикографиялық еңбектер жазылған. Әр автор бір 

жүйеге келтіріп, ортақ бір дәстүрге, канонға салып жазуға тырысқан. «Ат-

Тухфа» қолжазбасының құрылымын талдамастан бұрын, ортағасыр 

кезеңіндегі лексикографиялық еңбектердің классификациясына тоқталайық. 

Жалпы ортағасырлық сөздіктерді төмендегідей бөліп қарастыруға болады: 

I. Мазмұны бойынша: 

1. Ортақ түсіндірме сөздіктер; 

2. Шектеулі сөздер көлемін қарастыратын шағын көлемді пәндік-

тақырыптық сөздіктер және үлкен көлемді кең тақырыптарды 

қарастыратын антологиялық сипатты сөздіктер; 

3. Синонимдер сөздігі; 

4. Сирек және аз қолданылатын сөздер; 

5. Түрлі білім саласына қатысты сөздіктер; 

6. Шет тілінен енген кірме сөздер сөздігі; 

7. Екі тілді сөздіктер. 

II. Лексиканы жинақтау тәсілі бойынша: 

1. Лексика-семантикалық немесе тақырыптық принцип бойынша 

құрастырылған сөздіктер; 

2. Грамматикалық, яғни парадигматикалық немесе аналитикалық-

морфологиялық белгілері бойынша жинақтайтын сөздіктер; 

3. Сөз түбірін сақтап, тілдің барлық лексикалық қабатын қамтитын 

сөздіктер. 

III. Сөздердің берілген тізбегі бойынша: 

1. Фонетикалық – пермутативті принцип; 

2. Алфавитті – пермутативті принцип; 

3. Алфавитті – шеңберлік принцип; 

4. Рифмалық принцип; 

5. Сөздің алғашқы түбірін ғана есепке алатын толық емес алфавитті 

принцип. Әртүрлі жасалынады: 

a) қарапайым әліпбиді қолдануымен; 

b) фонетикалық әліпби нұсқаларын қолдануымен; 
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c) дәстүрлі семит әліпбиін қолдануымен. 

6. Жалпыға ортақ әліпбиді қолдануымен толық алфавитті принцип [29]. 

Мазмұны бойынша «Ат-Тухфа» ескерткішінің арабша-қыпшақша 

сөздігін екі тілді сөздікке жатқызамыз. Лексикалық бірліктер жинақталуына 

байланысты сөз түбірін сақтап, тілдің барлық лексикалық қатпарын 

қамтитын сөздік болып табылады. 

 Қолжазбаның палеографиялық сипаттамасы 

Қолжазба «Ат-Тухфатуз закийату фил луғатит туркийати» –  التحفة الزكية"

 деп аталады. Қолжазбаны аударған ғалымдар арасында في اللغة التركية"

қолжазба атауы бойынша бірізділік жоқ. Көрнекті ғалым-түркологтар Х. Кун 

«La langue des kiptshaks», яғни Қыпшақтардың тілі, ал Б. Аталай «Türk dilinde 

temiz» – Түрік тіліндегі таза тіл, С. Мутталибов «Туркий тил (кыпчак тили) 

хаккида ноёб тухфа» – Түркі тілі туралы ерекше сыйлық, М.Т. Зияева мен 

Э.И. Фазылов «Изысканный дар тюркскому языку» деген атпен аударады. 

Түпнұсқадағы атау « التركية اللغة في الزكية التحفة », Түркі тіліндегі бағалы сыйлық 

деп сөзбе-сөз аударылады. Араб тіліндегі фи қосымшасы – ғы, гі, ішінде 

деген сөздермен сәйкес келеді. Автор араб халқына түркі тіліндегі, яғни 

қыпшақ тіліндегі ең бағалы сыйлықты жасап жатыр демек. Қыпшақ тілінде 

бар інжу-маржанды, тілдік байлығы мен дұрыс сөйлеп үйрену үшін 

фонетикасы мен грамматикасын сыйлық етіп оқулық ретінде тарту еткен. 

Қолжазбаның атауынан-ақ еңбектің өте құнды, әрі араб халқына арналған 

екендігін саралауға болады. 

Диссертацияда XIX ғ. 20-жылдардан бастап «Ат-Тухфа» ескерткішін 

зерттеген ғалымдар еңбектері толыққанды қарастырылып, ғылыми талдау 

жасалды. Алайда, жоғарыда аталған зерттеулерде еңбектің авторы нақты кім 

екені анықталмаған. Жазылған уақыты мен мекені туралы мәселелерде 

зерттеуші ғалымдар бір тоқтамға келе алмаған. Қазіргі күнге дейін әртүрлі 

пікірлер айтылуда. 

Себебі қолжазбаның өзінде автор туралы ешбір мәлімет жоқ. Б. Аталай 

өзінің «Türk dilinde temiz» атты еңбегінің кіріспесінде «Мехмет» деген есімді 

оқи алған [5, S.XIII].  

Сонымен қатар, қолжазба авторы «ат-Тухфаның» кіріспесінде:  

قال الشيخ االمام العالمة شرف الدين ابو حيان محمد بن يوسف بن على حيان االندلسى رحم هللا تعال فى 

 qāla al-šaiχ al-imām al-‘ulāma Šaraf al-Dīn Abu Ḥaiān Muḥammad bnu] كتاب التركى

‘Ali Ḥaiān Al-andalusi raḥima Allahu ta‘āla fi kitāb al-turki] – Шейх Имам 

Шарафуддин Абу Хайан Мухаммад ибн Йусуф ибн Али Хайан ал-Андалуси 

(қ.м.т.) Ат-Турки кітабында былай деп жазған [4, ص. 1а-1б]. 

 Абу Хайанның 1313 жылы жазылған «Китаб ал-идрак ли-лисан атрак» 

деген еңбегімен таныс екендігі ғана жазылған. Сонымен қатар, қолжазбаның 

авторы Абу Хайанның толық атын жазып кеткен. Берілген деректерге 

сүйенсек, яғни 1256-1344 жылдар арасында өмір сүрген Абу Хайан қайтыс 

болғаннан кейін қолжазба жазылғаны жоғарыда келтірілген үзінді дәлел бола 

алады. Қолжазба 1344 жылдан кейін жазылғандығы анық. Әрі Абу Хайанды 
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ғылымда белгілі аты Эсируддин деген есімімен емес, Шарафуддин деген 

есіммен қолжазбада жазып кеткен [30]. 

 Осыған орай көптеген зерттеушілер автор Абу Хайанның замандасы 

немесе оның еңбегі жазылғаннан кейін, яғни XIV ғасырда жазылған еңбек  

деген пікірді бір топ зерттеушілер, мәселен Б. Аталай, С. Муталибов және 

т.б. қолдайды. Ал, А. Шукюрли еңбектің жазылған уақыты 1426 жыл деген 

пікір айтады. Себебі қолжазбаның бірінші бетінде осы жылдар, яғни һиджра 

бойынша 829 жыл деп көрсетілген. Зерттеуші Т.А. Арынов болса, ескерткіш 

жазылған уақытын XV ғасыр деген пікірді қолдайды [8].  

 Себебі өз пікірінің дәлелі ретінде ескерткіштің соңғы бетінде Ашраф 

Қайтбайдың ұлы Насыр Мұхаммед Қайтбай сұлтаны 904 жылы қайтыс 

болған деген мәліметтерді келтіреді [12, Б.55]. Әл-Ашраф Сайф ад-Дин 

Қайтбайдың ұлы Ан-Насир Насир ад-Дин Мухаммад ибн Қайтбай 1496-1498 

жылдар аралығында, яғни һиджра жыл санауы бойынша 901-904 жылдарда 

билік еткен [31]. Біз А. Шукюрлидің пікірін қолдаймыз, себебі қолжазбаның 

факсимилесінде осы жылдар ۹۲۸ (һиджра бойынша 829 жыл) деп жазылып 

көрсетілген, шындыққа жанасады.  

«Ат-Тухфа» қолжазба ескерткішінің қай елде жазылған деген мәселеге 

келетін болсақ, зерттеушілер бір тобы, яғни Б. Аталай, С. Муталибов,                        

А. Шукюрли, А.И. Чайковская, Т. Арынов және т.б.  Мысыр десе, екінші 

тобы, А. Зайончковский, Х. Кун, О. Прицак және т.б. ғалымдар Сирия дейді. 

Б. Аталай өз пікірінің дәлелі ретінде Мысырда XIV-XV ғасырларда болған 

тарихи оқиғалардың қолжазбаның бірінші және соңғы беттерінде жазылғаны 

туралы  деректерді келтіреді. Ал, С. Муталибов болса, қолжазба қыпшақ 

тілінің негізінде жазылғандықтан, Мысырда жазылған деп есептейді [6, С.9]. 

Кейбір мамандар қолжазба Дешті Қыпшақ аймағында жазылған немесе 

Дешті Қыпшақ өзбектеріне өте жақын қатынаста болған адам еңбектің 

авторы болып табылады деген пікірлерді ұстанады. А. Зайончковский араб 

тіліндегі сөздіктегі сириялық элементтердің басым екендігіне баса назар 

аударған. Сол себептен де, «Ат-Тухфа» ескерткіші Сирияда жазылған деген 

пікір айтады. Х. Кун де осындай пікірде болған, себебі араб-сириялық 

сөздердің аудармасын тек сириялық диалектінің негізінде ғана танып білуге 

болған [6, С. 9]. 

Ескерткішті зертеуші ғалымдар М.Т. Зияева мен Э.И. Фазылов өз 

аудармасында жоғарыда аталған мәселелерді қарастыра келіп, еңбектен екі 

жақты қолдаған зерттеушілер дәлелдерін келтіреді. Мәселен, сириялық 

диалектіге жататын сөздерді, яғни  قرمة [qurma] «бөрене», حزورة  [ḥazzura] 

«жұмбақ», غبر [γabara] «қалдық», غوش [γauš] «шуылдау» және т.б. Р. Дози,              

А. Бартемели, Б. Белот сөздіктеріне сәйкес негізін көне сириялық сөздерге 

жататындығын білуге болады [6, С. 10].  

Қолжазбада тек мысырлық диалектісі ғана емес, сириялық диалектінің 

де кең қолданысын байқауға болады. Бұл өз кезегінде Сирияда қолжазба 

жазылған деген пікірді жақтаушы ғалымдардың пайымдауларына дәлел бола 

алады. 



30 
 

Сонымен қатар, кейбір сөздерді Мысырдағы диалектісі мен Сириядағы  

диалектісін салыстырып, сөздердің семантикасын талдап, зерттеуші 

ғалымдар мысал келтіре отырып, аталмыш сөздердің түрікше аудармасында 

негізінен мысырлық нұсқасы қолданылатыны дәлелденген [6, С.11]. 

Мәселен, жеміс-жидек атаулары, етістіктер мен балық атаулары және 

т.б. Дәлелдерді сонымен қатар, қолжазбада берілген тарихи жылдар сүйене 

отырып, зерттеушілер қолжазбаның авторы Орта Азиядан шыққан, ұзақ 

уақыт бойы Сирияда тұрған, алайда еңбек Мысырда жазылған деген 

тұжырымдар ұсынады [6, С.11].  

Біз өз тарапымыздан, осы пікірмен келісе отырып, Мысыр мен 

Сирияның мәмлүктер билігі тұсында XII-XVI ғасырлар кезінде біртұтас ел 

болған деген тарихи дәлелді келтіреміз. Сол себептен де, қолжазба негізінен 

Мысырда жазылғанымен де, автор бірдей осы екі елде тұрып, қолжазбаның 

бір бөлігі Сирияда жазылып, бір бөлігі Мысырда жазылуы да әбден мүмкін 

деуге болады.   

Қолжазбада Мысыр, Халеб және Сафад (қазіргі кезде Израильдің 

солтүстігінде орналасқан, еврей халқы үшін қасиетті қалалардың бірі, XIII-

XV ғғ. мәмлүктердің қол астында болған) елді-мекендер атауларын 

келтірген. Автор мәмлүктер билік еткен елдерді (Мысыр, Шам, Сафад – 

мәмлүктердің қол астында болған ел мен қалалар [31, Б. 249]) аралап, жұмыс 

жазған деген тұжырымға келеміз. XV ғ. дейін Сафад қаласы мәмлүктердің 

қол астында болса, бұл дерек те қолжазбаның  XIV ғасырдың аяғы мен XV 

ғасыр аралығында Мысырда жазылғандығына дәлел бола алады.  

Қолжазба 91 парақтан тұрады (шамамен 26*17,5 сантиметр) және 

парақтың екі бетіне де жазылғандықтан 181 бет деп айта аламыз. Бір бетте 13 

жол және әрбір жолға шамамен 6-7 сөзден келеді. Түркі тіліндегі сөздер араб 

жазуымен диакритикалық белгілермен берілген (тек жолдың шетінде ғана 

қысқа дауыстыларсыз жазылған) 

Қолжазба қазіргі күнде кең таралған араб каллиграфиясының «насх» 

үлгісімен жазылған. Сонымен қатар парақтары өте жұқа. Жұмыстың ең басты 

ерекшелігі араб тіліндегі сөздер қара түсті бояумен, ал түркі тіліндегі сөздер 

қызыл бояумен берілген. Қыпшақ тілін үйренген адамға оңай айырып, тануға 

арналған құрал болып табылады.  

 Қолжазбаның құрылымына сипаттама: 

«Ат-Тухфа» қолжазбасы Абу Хайанның «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-

атрак» еңбегіне ұқсас, араб тілінің сөздікте берілу дәстүрімен берілген. «Ат-

Тухфатуз закийату фил луғатит туркийати» ортағасырлық ескерткіші үш 

бөлімнен тұрады: 1) фонетика; 2) лексика: арабша-қыпшақша сөздік; 3) 

морфология. Еңбек басқа араб тілінде жазылған ортағасырлық еңбектер 

дәстүрімен Алланың атымен басталады:  بسم  هللا الرحمن رحيم [bismi Allaḥ al-

raḥman al-raḥim]. Жолдың шетінде автор қолжазбаны бастаған жылы һиджра 

бойынша 829 жыл деп алғашқы бетінде көрсеткен. 

Фонетика қолжазбаның 2 бетінде ғана берілген. Дыбыстардың тізімі 

және бірнеше дыбыстардың екі әріптің қосындысы туралы қысқаша 
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сипаттама беріп кетеді. Қыпшақ тілінде 23 әріп бар деп айтылғанымен, оның 

19 әрпі ғана негізгі әріптер деп көрсетіледі: االلف (алиф),  الباء (ба), التاء (та), الجم 

(джим), الراء (ра), الزاي (за), السين (син), الصاد (сод), الطاء (то), الغين (ғайн), القاف 

(қаф), الكاف (каф), الالم (лям), الميم (мим), النون (нун), هاءال  (һа), الواو (уау), الياء   (йай), 

сәйкесінше [а], [b], [t], [č], [r], [z], [s], [s], [t], [γ], [q], [k], [l], [m], [n], [h], [u], 

[i]. Қалған 4 әріп қос дыбыстан құралған дыбыстар: [b]  және [f] дыбыстары, 

яғни [p]; [č] мен [š], яғни [č] дыбысы; [n] және [k], яғни [η ] дыбысы, [k] мен 

[g] дыбыстары. 

Арабша-қыпшақша сөздік араб әліпбиіне сәйкес хамзадан басталып, 

төмендегідей бөлімдерді қамтиды:  

- хамзадан басталатын сөздер – 3a10-3б13; 

- адамның дене мүшелері – 3б13-4a3; 

- жылқының түсіне байланысты атаулар – 4a4-4a6; 

- ат әбзелдері – 4a6; 

- жер бетін мекендейтін тіршілік иелерінің атаулары – 4a7-4б1; 

- тағам атаулары– 4б1-4б4; 

- уақыт және мекен атаулары– 4б7-6б3; 

- бағыттар - 4б6; 

- өткен шақ етістіктері – 4б7-6б3 [6, C.15]. Бұл бөлімшелер автор 

тарапынан бөлініп берілгенімен, атаулары қойылмаған. 

Басқа сөздер араб әліпбиіне сәйкес, алфавиттік тәртіп бойынша берілген. 

Сәйкесінше, [б, т, ĉ, ж] яғни [b, t, ṣ, č]  және т.б. Дегенмен араб тілінде 

берілген сөздердің араб әліпбиіне сәйкес тізбегінде [б/п] әрпінде қате кеткен. 

Мәселен:  

,6б3 [basir] بصير ,6б4 [bāqi]  باقى ,6б4 [bikr] بكر   [‘bā] باع ,6б4 [bākir] باكر 

6б4, بطن [batn] 6б5,  بضر [badr] 6б5,   برطيل [bartil] 6б5,  بّر [barra] 6б6,  بركة

[baraka] 6б6,   بعض [ba‘d] 6б6,  بزاق [buzāq] 6б7,  بول [baul] 6б7,  بخيل [baχil] 6б8, 

 .6б9 және т.б. [6, С.15] [balid]  بليد ,6б8 [baһlawān] بهلوان 

Тағы да осындай мысалды [ж] әрпінде де кездестіруге болады: الجنة 

[аlčanna] 10б7,  جهنم [čaһаnnam] 10б8, جوزاء  [čauzāʼ] 10б8,   جليد [čаlid] 10б8, جبل

[čabal] 10б9,  جزيرة [čazira] 10б9,  جرف [čurf] 10б9,  جسر [čisr] 10б10,   جحر [čuḥr] 

10б10,   جّوا [čawwā] 10б10; [д] әрпінен басталған бөлімде де: دق [daqqa] 15a12, 

دفع  ,15б1 [daһаna] دهن  ,15б1 [dufina] دفن  ,15a13 [dāsа] داس  ,15a13 [dārа] دار

[dafa‘а] 15б2; [х ] әрпінен басталған бөлімде:   حضرى [ḥadari] 12a3,  حماة [ḥamāt] 

12a4,  حمو [ḥamu] 12a4,   حاجب [ḥāčib]. Сонымен қатар араб әріптерінде басқа 

әріппен басталатын сөздер де кезігуі мүмкін. Мысалы, [т – ت] әрпі [с  - ث] 

әрпінен басталатын сөзден басталған:  

يَاِدى كارْ   ,ʼulkar- أُوْلَكاْر، - [ṣurаiiā] ثريّا   - iadikar- Үркер  

[Х – ح] әрпінде [р –  ر] әрпінен басталған сөз кездеседі:  

  .kuie - жолдас –ُكويَا - [rafiq] رفيق

[Д] әрпі [  з] әрпімен басталады:  

ذهن  [δiһn] –  اُونُكوْز- ʼuηuz – ес. 

Автор арабша-қыпшақша сөздікті бастамастан бұрын араб тілі мен 

қыпшақ тілінің арасындағы айырмашылықтарды атап кетеді. Мәселен, 
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қыпшақ тілінде дауысты дыбыстың орналасуына байланысты сөздердің 

беретін мағыналары әртүрлі: هوا [араб тілінде, hawa] – يَال [қыпшақ тілінде, jel] 

жел деген сөз; سنة  [араб тілінде, sana] –  ْيِل [қыпшақ тілінде, jil] жыл сөзі; طريق 

[араб тілінде, tariq] – يُول [қыпшақ тілінде, iul] жол сөзі деп берілген. Қыпшақ 

тілінде екі ғана дауыссыз [й, л] дыбыстар арқылы дауысты дыбыстардың 

көмегімен үш түрлі сөз жасалған. Араб тілінде де дауысты әріптердің орын 

тәртібін ауыстыру арқылы сөзді түрлендіруге болғанымен, негізгі мағынасы 

қатты өзгеріске ұшырамайды. Араб тілінің флективті тілдер қатарына, ал 

қыпшақ тілінің аглютинативті тілдер қатарына жататындықтан, екі тілдің 

сөзжасам ережесі екі түрлі болуы заңды құбылыс.  

Ескерткіш арабтарға қыпшақ тілін үйретуге арналған оқулық 

болғандықтан, арабша-қыпшақша сөздік бөлімінде әуелі араб тіліндегі сөз, 

одан кейін қыпшақ тіліндегі баламасы жазылған. Біріншісі қара сиямен 

жазылса, екіншілері қызыл бояумен ерекшеленіп берілген. Қыпшақ тіліндегі 

сөз нұсқалары харакатпен, яғни араб тіліне тән диакритикалық белгілермен 

берілген. Сөздік араб тілінің дәстүрі бойынша араб тілінің әліпби тізімімен 

берілген. 

Бірінші сол әріптен басталатын есім сөздер – االسماء, сосын араб тілінде 

етістік өткен шақта, III жақта беріледі. Осы тілдік дәстүр сақталып сол 

әріптен басталатын етістіктер өткен шақта, III жақта -  االفعال الماضية  

көрсетілген. Кейбір әріптің соңында жаңа әріпке қатысты сөздер 

басталмастан бұрын, қыпшақ тіліндегі баламасынан кейін هللا اعلم [Аllaһu 

а‘lam] – «Аллаһ бәрін біледі» деген сөйлеммен аяқталып отырады Мәселен, 

жим әрпі, етістіктерден кейін осы сөйлемді кездестіруге болады: جسر  [časara] 

علم هللا ا .zaһlāilādi - қайсар болу, өжет болу -َزْهاَلْي اَلِدى - [Аllaһu а‘lam] [4, .12سa]. 

Діни тұрғыдан, адам баласы болғандықтан, қателіктер болуы мүмкін, 

сонымен қатар сөздер мен аудармасы да толығымен берілмеуі мүмкін деген 

мағынада берілген деген пікірдеміз.  

Арабша – қыпшақ лексикалық сөздік жиырма тоғыз бөлімнен тұрады. 

Зат есімдер мен етістіктер бөлек көрсетілген. Біріншіден, араб тілінің 

әліпбиіне сәйкес есім сөздер, одан кейін III жақта, жекеше түрде, өткен шақ 

формасында етістіктер тізімі тізілген. Араб тілінің грамматикалық дәстүрі 

қатаң сақталған. Араб тіліндегі сөздіктерде де етістік жоғарыда айтылған 

тәртіп бойынша беріледі. 

Т.А. Арынов сөздіктің лексикалық бөлімін жалпы сөздер және кәсіби 

сөздер деп екіге бөлген. Қарапайым, жалпы сөздер өз тарапында 

төмендегідей топтарға бөлінген: [8, Б.130] 

- аспан денелерінің атаулары; 

- табиғат құбылыстарының атаулары; 

- географиялық атаулар; 

- өсімдік атаулары; 

- үй жануарларының атаулары. 

Адамзатқа және қоғамға қатысты сөздер төмендегідей топтарға 

бөлінген: 
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- этникалық атаулар; 

- антропонимдер; 

- әлеуметтік-саяси лексика; 

- этнографикалық лексика. 

Этникалық атауларға тайпалардың аттары жатады. Сөздіктегі 

этнонимдердің көпшілігі XIV ғасырдағы түркі тілдес халықтардың солтүстік 

тайпаларының атауларын қамтиды. Антропонимдер қазіргі кезеңдегі түркі 

тілдеріндегі адам есімдерімен сәйкес келеді. Олар мысалға Арслан  Сұңқар 

және т.б. Қазіргі күндері осы есімдер қазақ халқының арасында кең таралған 

[8, Б.130]. 

Әлеуметтік-саяси терминологияға хан (патша сынды елді билеген 

адамды атаған), сұлтан (хан сөзіне синоним сөз, бірақ сұлтан түгелдей елді 

емес, елдің бір бөлігін ғана билеген), тілмаш (аудармашы), құл және т.б.. 

Аталған сөздер түркі тілі бойынша «Ат-Тухфа» ескерткішіне дейін жазылған 

басқа да ортағасырлық еңбектерде де берілген. Алайда би сөзі алғаш рет «Ат-

Тухфа» ескерткішінде «бек» деген мағынада қолданған. Бұл – басқа 

ескерткіштерден зерттеу нысанымыздың ерекшеліктерінің бірі. 

Ескерткіштің ІІІ бөлімі грамматикаға арналып, 64 бөлімнен тұрады:  

  ;жалпы және жалқы есімге арналған бөлім – باب النكره والمعرفه (1

  ;жіктеу есімдігіне арналған бөлім – بَاب الضمرات (2

 бірге жазылатын жіктеу есімдеріне – فصل في عالمة الضماير المتصله (3

арналған тарау;  

 есім сөздерге қосылып жазылатын – فصل في اضافة الضماير المتصله لالسماء (4

етістіктерге арналған тарау;   

 етістерге қосылып жазылатын – فصل في اضافة الضماير المتصله باالفعال (5

етістіктерге арналған тарау;  

  ;табыс септігіне арналған бөлім – فصل عالمه النصب (6

  ;III жақта қолданылатын есімдіктерге арналған тарау – فرع للعائب (7

  ;жалқы есімдерге арналған бөлім – فصل العلم (8

  ;сілтеу есімдіктеріне арналған бөлім – باب اسماء االشارة (9

  ;қатыстық сын есімге арналған бөлім – باب الموصول (10

  ;кішірейткіш есім сөздерге арналған бөлім – باب التصغير (11

  ;есімшеге арналған бөлім – باب اسم الفاعل (12

  ;ырықсыз көсемшеге арналған бөлім – باب اسم المفعول (13

  ;мекен үстеуіне арналған бөлім – باب اسم المكان (14

  ;құрал-сайман атауларына арналған бөлім – باب االله (15

  ;қимыл-сын атауына арналған бөлім – باب اللهبه (16

  ;қимыл атауына арналған бөлім – باب المصدر (17

  ;бұйрық етістігіне арналған бөлім – باب فعل االمر (18

  ;іс-қимылға тыйым салуға арналған бөлім – باب النهى (19

 ;болымсыз етістікке арналған бөлім – باب النفى (20

 билā» жоқ сөзімен жасалған болымсыз етістікке» – باب النفى باِل (21

арналған бөлім;  

  ;өткен шақ етістігіне арналған бөлім – باب الماضى (22
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 осы шақ етістігіне арналған бөлім (терминология бойынша – باب الحال (23

 болуы керек еді, берілген автордың термині үстеу деп аударылып مضارع

жүр);  

  ;келер шаққа арналған бөлім – باب االستقبال (24

  ;сабақты етістікке арналған бөлім – باب المتعدى (25

ب افعل التفضيلبا (26  – салыстырмалы-асырмалы шырайға арналған бөлім;  

  ;сұрау көмекші сөздеріне арналған бөлім – باب االستفهام (27

  ;көпше түрге арналған бөлім – باب الجمع (28

  ;ырықсыз етіске арналған бөлім – باب نايب عن الفاعل (29

  ;ортақ етіске арналған бөлім – باب المفاعل (30

  ;өзгермейтін, тұрақты сөздерге арналған бөлім – باب المبنيات (31

  ;сан есімге арналған тарау – فصل العدد (32

  ;қатыстық сын есімге арналған бөлім – باب النسب (33

  ;шартты көмекші сөздерге арналған бөлім – باب حروف الشرط (34

كام التركيب الكالمباب االح (35  – сөйлемді дұрыс құрастыру тәртібіне арналған 

бөлім;  

  ;табыс септігін талап ететін етістіктерге арналған бөлім – باب النواسح (36

 есімді – باب المبتدأ والخبر ;етістікті сөйлемге арналған бөлім – باب الفعليه (37

сөйлемнің бастауышы пен баяндауышына арналған бөлім;  

 табыс септігін талап ететін көмекші сөздерге арналған – باب النواسخ (38

бөлім;  

  ;қалау райға арналған бөлім – باب ليت (39

 ;кім сөзіне арналған бөлім – باب ِكمْ  (40

 ойлау, санау, білу етістіктеріне арналған – باب أُوُروْناَلِدى وَصأاْنِدى وبِْلِدى (41

бөлім;  

 етістік және етістіктен кейін келетін есім сөзге – باب الفعل والفاعل (42

арналған бөлім;  

 етістіктің сөйлемдегі басқа мүшелерге қатысына – باب مقتضبات الفعل (43

арналған бөлім;  

  ;уақыт пысықтауышына арналған бөлім – باب ظرف الزمان (44

  ;мекен пысықтауышына арналған бөлім – باب ظرف المكان (45

 ;қимыл-сын пысықтауышына арналған бөлім – باب الحال (46

  ;сабақты етістікке арналған бөлім – باب المفعول به (47

 етістіктің атау сөзінің сабақты етістігімен – باب معلق اسم الفاعل بالمفعول به (48

қатысына арналған бөлім;  

 масдардың сабақты етістігімен қатысына – بالمفعول به     باب معلق  المصدر (49

арналған бөлім;  

  ;болымсыздық көмекші сөздеріне арналған бөлім – باب ليس (50

 құптау, растау үшін қолданылатын сөздерге арналған – باب التوكيد (51

бөлім;  

 бір сөзді басқа сөзбен ауыстырып айтуға қолданылатын – باب البدل (52

сөздерге арналған бөлім;  

 дауыссыз дыбыстардың ассимиляциясына арналған – باب االزعام (53

бөлім;  
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  ;қаратпа сөз бағытталған жаққа арналған бөлім – باب المحاطب (54

يةباب الحكا (55  – хабарлы сөйлемге арналған бөлім;  

  ;әріптердің түсіп қалуына арналған бөлім – باب حذف (56

  ;cөзжасам туралы бөлім – باب االشتقاق (57

 ;қаратпа сөзге арналған бөлім – باب الندا (58

  ;таң қалуды білдіруге арналған сөздер туралы бөлім – باب التعجب (59

  ;мақтау және жазғыруға арналған сөздер туралы бөлім – باب نعم وبئس (60

  ;көмекке шақыруға арналған сөздер туралы бөлім – باب االستغاثة (61

  ;жинақтық есім сөзге арналған бөлім – باب الجمع (62

  ;сукунға аяқталған етістіктерге арналған бөлім – باب حروف الجزم (63

 есімдіктер мен басқа да көрсеткіштерді – باب جامع للضمائر والعالمات (64

қорытындылау арналған бөлім [4]. 

Бұл бөлімнің мақсаты араб халқына араб тілінде түркі тілін, яғни 

қыпшақ тілін түсіндіру еді. Қолжазбаның осы үшінші бөлімі негізінен, 

морфологияға арналған. Мысалы, жіктеу есімдері туралы айтылған. Жіктеу 

есімдіктері жекеше және көпше түрлерінде бола алады. Бірінші жақта 

жекеше түрінде - мен, көпше түрінде - біз; екінші жақта жекеше түрінде - сен; 

үшінші жақта жекеше түрінде - ол, көпше түрінде - олар.  

Бірақ автор тәуелдік жалғау және басқа да жалғаудың түрлерін бөлек 

ажыратып бермеген. Жіктеу есімдіктері бірге және бөлек жазылатын деп 

екіге бөледі. Бөлек жазылатындарға бірінші жақта ман  биз; екінші жақта сан  

сиз және –ңыз  -ңиз; үшінші жақта өзі  канси  канда  көптік мағынаны білдіру 

үшін көптік жалғауларын қосады. Бірге жазылатын есімдіктері өткен шақта, 

осы және келер шақта жазылатын формаларын көрсете отырып, жалпы мына 

жалғауларды атап кетеді: -м  -к; -лық  -лик  -лим  -ң  -ңыз  -уң  -үң  -аң  -аңар.  

[32]. 

«Ат-Тухфада» сан есім, етістік және көмекші сөздер туралы да мәлімет 

берілген. Мәселен, сан есім – باب العدد туралы айтатын болсақ, сан 1 ден 9-ға 

дейін беріледі:  ْبِر – бір, إِكِّي – екі,  ْاُُوج – үш,  ُْدوْرت – төрт,  ْبَاش – бес, أَْلِطى – алты, 

 тоғыз. Содан кейін ондықтарды, жүзден мыңға – تَاقُوزْ  ,сегіз – َساِكزْ  ,жеті – يَاِدى

дейін, мыңдықтар да айтылған. Әрі араб тілі мен қыпшақ тілі арасындағы 

ондықтардан бастап айырмашылықты айтып кеткен. 

Мәселен араб тілінде 21 санында бірінші бір одан кейін жиырма саны 

айтылады. Бірлік бірінші, ондық екінші айтылады, ал қыпшақ тілінде 

керісінше. Бірінші кезекте ондық, одан кейін бірлік айтылады. Міне, санау 

жүйесіндегі екі халық ойлауындағы ерекшелік көрсетіледі. Сонымен қатар, 

реттік және топтау сан есімдер түрлері де берілген. 

Үшінші бөлімде сөз ішінде әріптің түсіп қалуы туралы да айтылып 

кеткен. Дыбыстардың мүлдем түсіп қалуы элизия деп аталады [33]. Қыпшақ 

тілінде элизия өте сирек кездеседі. Мәселен: «д» әрпінің түсуі: 

 ,ʼičdir (іштірту – إِْج ِدرْ  ʼičir  (ішір) деп айтылғанымен, негізгі сөзі – إِِجرْ 

ішкізу); 

«Б» әрпінің түсуі:  ْأَاَكار – ʼākār (егерде) негізінен أَاْبَكاْر – ʼābkār; 
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«Р» әрпінің түсуі:  بِْراَل – birlā (бірге) сөзінің орнына  بِياَل – bilā сөзі 

қолданылады. 

«Қ» әрпінің түсуі де кездеседі:  ِْصْشقَان – sišqān (тышқан) сөзінің орнына 

 tāšāri – طَاَشاِرى tāšqāri (сыртқы жағы) сөзінің орнына – طَاْشقَاِرى ;sičān – ِصَجانْ 

сөзі; بَاْشقَار – bāšqār (басқар) сөзінің орнына  ْبَاَشار – bāšār сөзі қолданылады. 

«К» әрпі де түсіп қалу кездері бар: إِْشَكاِرى - ʼiškari (ішкі жақ) сөзінің 

орнына إَِشاِرى – ʼišari сөзі пайдаланылған. 

Болымсыз түрдің I жағы да қысқартылып айтылады:  ْأَاْلَماْزَمان – ʼālmazmān 

(мен алмаймын) сөзінің орнына  ْأَاْلَمان – ʼālmān сөзі берілген. 

II жақ көпше түрінде «з» әрпі түсіп қалу да бар:  ْأَالِنِكز – ʼāliηiz (алыңыз) 

сөзінің орнына  ْأَالِن –  ʼālin етістігі айтылады. 

Сөздің жасалу жолдары, сөзжасам туралы да автор айтып кеткен. Араб 

тілінде қазіргі күнге дейін бірінші пайда болған есім сөз бе әлде етістік пе 

деген мәселе даулы. Ал, қыпшақ тіліне келер болсақ, есім сөзден етістік 

туындаған. Автор екі тілдің морфологиялық айырмашылықтарын ескеріп, 

бірнеше мысалдар келтірген: 

ақ (  اآْق- āq) – ағарды (  ;(ʼāγārdi - أَاَغاْرِدى

қара ( َقاَرا- qara) – қарайды (  ;(qarardi – َقاَراْرِدى

сары ( َصاِرى-sari) – сарғайды (  ;(sarardi, saγardi – َصاَراْرِدى، َصاَغاْرِدى

қызыл ( ) qizil) – қызарды - ِقِزلْ   ;(qizardi – ِقَزاْرِدى

қайғы ( ) qaiγi) – қайғырды – َقاْيِغى  ;(qaiγirdi – َقاْيِغْرِدى

бай ( ) baбāй) – байыды – َبايْ   ;(bayidi – َباِيِدى

қысқа ( ) qisqa) – қысқарды – ِقْصَقا  ;(qisardi – ِقَصاْرِدى

сатылым ( ) satu) – сатты - َساُطو  .(satti – َساطِّى

Ескерткіш түркі тілдерінің тарихы бойынша көптеген маңызды деректер 

береді. Бұл фактілер қазақ тілінің тарихын білуде өте маңызды. Орта 

ғасырлардан бері кейбір қосымшалардың мағыналары өзгеріп, кейбіреуі 

қолданыстан түсіп қалған.  

Мәселен, түрікмен тіліндегі [-ығчы], [-ычы], [чы] қосымшасы туралы 

айта келіп, оның етістіктерге де, есімдерге де жалғанатындығын, 

мағынасында тұрақтылық болатындығын көрсетеді. Мысал ретінде отмакчы 

– аспазшы, каличи – әрдайым келетін сынды сөздерді айтуға болады. Қазіргі 

түркі тілдерінде бұл қосымшалар беретін мағыналарынан өзгеше. Әрі 

етістікке қосылып жазылмайды. Есім сөздермен бірігіп жазылып, кәсіп 

атауының мағынасында қолданылады [32, Б.30].  

Қолжазбаның орфографиялық ерекшеліктері: 

Жалпы сөздікте берілген сөздерге келетін болсақ, түрік ғалымы                  

Бесим Аталай өзінің алғашқы еңбектерінде сөздікте тәшдид берілмеген 

дейді. Алайда М.Т. Зияева және Е.И. Фазылов бұл пікірге қарсы 

төмендегідей дәлелдер келтіреді [6, С.11]: 

ُتوَزاتِّى  عدل  – – tuzetti – түзету; [‘аdala] 

خلق –َياَراتِّى   – jāratti – жарату; [χalaqa] 
سخونه –إِسِّ لك   – ʼıssılık – ыстық. [suχuna] 
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Бұл құбылыс өз кезегінде ғылымда геминация (лат. gemino – «екі 

еселеймін») құбылысы деп аталады [23, Б.61]. 

Сонымен қатар, сөздікпен жұмыс істеу барысында екі еселенген 

әріптерді көрсету үшін ташдид қолданылған төмендегі сөздерді келтіруге 

болады: 

سهى ونسي –أُُونُوتِّى   – ʼunuttı – ұмыту; [saһi, nasiā] 

شوش –ى إِْنِجتِّ   – ʼinčitti – зақымдау; [šawwaša] 

طلق –بُوَشاتِّى   – bušattı – босату, ажырасу.  [talaqa] 

Қолжазба авторы араб тіліндегі сөздерді диакритикалық белгілермен 

бермеген. Араб тіліндегі сөздерде тек бірдей жазылған сөздерді бір-бірімен 

оқылуын шатастырып алмас үшін кейбір сөздерде ғана жазылған. Мысалы:  

ب  جرَّ – čarraba – байқау, сынау; 

َجُربَ   – čaruba – қышыма ауруымен ауыру; 

َرُجل  – račul – ер адам; 

 ;ričl– аяқ – ِرْجل

 ;saʼala – сұрау – سأل

َسالَ   – sāla – жаңбыр жауу; 

َرْكب  – rakb – караван; 

َرُكب  – rakub – үзеңгі; 

 .rakib – атқа отыру [6, С.11] – َرِكبَ 

Қолжазба толықтай дерлік өте жақсы сақталған. Тек 6, 18а, 18 б және 

т.б. беттер ғана түсініксіз. Бірде-бір ғалым оқымаған. Ал, «Ат-Тухфа» 

ескерткішінің зерттелу тарихын сараптай келе, зерттеу бойынша ғалымдар 

бұл түзетулер мен ескертпелерді автордың өзі емес, автордан басқа өзге адам, 

яғни кейінірек жазылуы мүмкін деген болжамдар айтады. Сонымен қатар, 

осындай болжамдардың қатарында, «Ат-Тухфа» ескерткіші алғашқы нұсқа 

(черновик) түрінде болуы да ықтимал деген пікір бар. Автор қолжазбаны 

түзетілген түрінде көшіріп үлгермеген делінеді. Біз осы болжамды 

қолдаймыз. Себебі, көптеген сөздердің дыбыстық варианттары, сөздерге 

түсініктемелер, тіпті, «түрікмен сөз» деген ескертпелер де жол шетінде 

берілген. 

Сонымен қатар, мәтіннен тыс өлең жолдары, ескертпелер де берілген. 

Олар түсінікіз, осы күнге дейін ғалымдар оқи алмапты. Бұл беттер: 1а, 2а, 

38а, 81б, 89б, 90а. Мәселен:  

- араб тіліндегі сөз ايكى; 

 барлық ауруды емдеу – осы сөзде түркі тіліндегі – [indamala] اندمل

баламасы түсініксіз; 

6 а бетінде 1 жолда берілген араб және түркі тілдерінде берілген сөз 

түсініксіз, оқуға келмейді [6, С.12]. Аталған сөздерді қолжазба бетінен оқи 

алмадық. Себебі сиямен боялып, көрінбей қалған. 

Ғалым Э.Н. Наджиптың көрсетуінше, еңбекте алиф мадданың орнына 

созылыңқы екі алиф түркі сөздерінде қолданылған. Бұл өз кезегінде Махмұт 

Қашғаридың еңбегімен ұқсастығын көрсетеді [30, С.29].  
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Мысалы: – أَاَشاَغا  ʼāšāγā – төмен, төменгі бөлік;   ْبَاْرِدى أَاْرَماَغان –  ʼārmaγan 

berdi - сыйлық беру. Бұл құбылыс ғылымда фарингализация (греч. φάρυγξ 

фаринкс, «көмей») деп аталады. Фарингализация үдерісі алғашқы немесе 

түркі негізі тілінен келе жатқан созылыңқылар және кейін қалыптасқан 

созылыңқылар деп бөлінеді [34]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде алғашқы немесе прото түркі тілінен келе 

жатқан созылыңқылар үрдісі тән деп айтамыз. Себебі, А.М. Щербак 

еңбегінде жинастырылған тілдік бірліктер «Ат-Тухфа» еңбегінде де бар. Әрі 

Мысалы: 

  ;aq – ақ – اآقْ 

 ;ʼala – ала – أاال

 ;ʼār тв./ ārlı – ар, ұят – أَاْر، اارلي

طَاشْ   – taš – тас; 

 ;ʼāγaš – орман, ағаш – أَاَغاشْ 

 ;büzüldı, tǖzǖldi – бүліну – بُوُزوْلِدى وطُوُزوْلِدى

 ;iaš – көздің жасы, жас, ғұмыр – يَاشْ 

  ;kȫk – аспан – ُكوكْ 

 ;χatun – ханым – َخاتُونْ 

 .qan – хан – قَانْ 

Түрікмен тілінен де мысалдар келтірілген: 

 ;ʼāγu т. – у – أَاُغو

 ;ʼāγri т. – ақша, дирхем – أَاْغِرى

 ;ʼāwlandırdı т. – үйлену – أَاْواَلْنِدْرِدى

  ʼāsradı т. – тістеу – أَاْصَراِدى

[Н] және [к] дыбыстарының ң дыбысын бейнелеуге қолдануы көптеген 

басқа да ортағасырлық қолжазбаларда кездеседі.  

Мәселен, «Китаб-и меджму-у терджуман тюрки ве ʻаджеми ве моголи ве 

фарси» қолжазбасында да [ң] әрпі 6 түрлі тәсілдер арқылы берілген: ،غ، نڭ، نك

  .[35] ڴ، ڭ، ك

Оның ішінде қазақ тіліне сәйкес келетіні [نك – нк] дыбыстарының 

қосарланып келуі. Сонымен қатар, Махмұт Қашғаридың еңбегін орыс тіліне 

аударған З. Ауэзова да транскрипциясында نك – дыбыстарын ң әрпін 

белгілеуге қолданған [36]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінен мысалдар: 

 ;taηri – тәңір – تَاْنكِرى

 ;ʼāηlı – зейінді  – أَاْنِكلى

 ;suη – соңғы – ُصونْک

َصاْنَكرْوا  – saηru – саңырау; 

أُونُكوِدى  – ʼuηudı – томсыраю.  

[Ч] әрпі қолжазбада [چ] әрпімен таңбаланады. Әрі бір-екі жерде ғана 

кездеседі: 

 ;ʼičaki – емші, дәрігер – إِچاِكى

أَاچِدى  – ʼāčidi –  жағу, жағып жіберу;  

 ;ʼučtı – ұшу – أُوچتِى
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ِچْرِكن  – čirkin – жаман,нашар; 

ْنِدى، چابَااَلِدىقَاْيقَااَل   – qaiqalandı/ čabaladı –  мазасыздану;  

ُشوْق بُوْلِدى وُكوْب بُوْلِدى، ُچوقَاْلِدى  – šoq boldi, kop boldi/ čuqaladi –  мол болу.  
[Г] әрпінің де қолданысы бар. Қолжазбада [ؼ] әрпімен берілген: 

 .sug[η]uk (басқа тілде берілген) – сүйек – وكْ ؼُسو 

ُڮوْڮ   – gűg – тек; 

 ;ʼurgegen – қорқыныш – أُوْرَڮاَڮانْ 
أُوَڮايِڮْ   – ʼugaig – жабайы көгершін; 

 ʼemgaglādı – еңбектеу – أَاْمَڮاْڮاَلِدى

[П] әрпінің қолданысы [ڀ] графикасымен берілген: 

 ;parla – жалтыраған – ڀَاْراَل 

ڀُولْ   – pul – пұл; 

 .piala – кесе – ڀِيَالَ 

Сонымен қатар [ш] әрпі 3 нүкте жоғары және төменде де қойылған 

сөздер кездеседі: 

ِڜرَڜا  – širšā – әйнек; 

 ;šāšāq – ескі киім – َڜاَڜاقْ 

َڜايشاِدى  – šainadı – шайнау. 

[Н] әрпі 3 нүктемен берілген сөз де кездеседі: اكْ ثأَا  – ʼānāk – иек. 

[ң] әрпінің астында 3 нүкте берілген сөздер де бар:  أونْكدى-ʼuηdi- 

мақсатқа жету, жетістікке жету; َماْنڮاَلِدى –  maηlādi – намазға шақыру, намаз 

уақытын хабарлау. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде төмендегідей фонетикалық қосымша 

белгілер бар: 

1) Мураққақ – босаң, жұмсартылған, яғни түбір сөзінің жұмсақтығына 

сілтеме болып тұр:   َباْرِدى (мураққақ) – bardi – беру, сыйлау; أُوُزوْنِدىى
(мураққақ) – ʼuzundi – кесілген болу; أَاَكاِدى (мураққақ) – ʼākadi – 

салқындау; 

2) Муфаххам – қатты, түбірдің қатаң болуы:   ُتوْش (муфаххам) – tǖš – төс;   
 ;iul – жол [6, С.21-22]  – (муфаххам) ُيوْل ;šāl – кемістік  – (муфаххам)َشاْل 

3) Кейбір сөздердің нұсқаларын мәселен бір ғана әріп өзгеше болса үстіне 

көрсетіп қойған, алайда осы диссертациялық жұмыста  ط، ص، غ
сәйкесінше [t], [s], [γ] әріптері сөздің жоғарғы тұсында емес, өз орнына 

қойылып, сөздің бір нұсқасы ретінде көрсетілді:   ِقْرْقِدى، ِقِرْقِطى – qiriqdi, 

qiriqti – шашты, жүнді кесу; أَاْلَداِدى، أَاْلَصاِصى   – ʼāldadı/ ʼālsāsi – алдау;  
 .iaηlišti, iaγlišti т./ iaγildi – жаңылу, қателесу – َياْنكلِْشِتى، َياْغلِْشتِى، َياِغْلِضى 

 Қолжазбаның 2-бөлімінде бірнеше түркі сөзі араб тілінің дәстүрімен 

жазылған. Мысалы: َشالُوا – šālu – тұлып; ُسوْملُوا –sumlu- найза, сүңгі. Соңында 

алиф жазылғанымен оқылмайды. Осы ерекшелікті ғалым М.Т. Зияева және 

Е.И. Фазылов та атап кеткен [6, С. 21].  

 Әрі осындай құбылыс Джамал ад-Дин ат-Туркидің «Китабу булғат ал-

муштақ фи луғат ит-турк уа-л-кифжақ» еңбегінде кездескен, ал Абу 

Хайанның «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» еңбегінен аталмыш 

фонетикалық ерекшелік байқалмаған. Негізінен, бұл ереженің қолданғаны 
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араб тіліндегі сөздерде емес, қыпшақ тіліндегі сөздерде түсініксіз. Арабша-

қыпшақша сөздік бөлімінде қыпшақ тіліндегі сөздерде тілдің табиғатына 

сәйкес қосымша әріптер қолданылған. Араб тілінің фонетикалық ережелерін 

қыпшақ тіліне қатысты сөздерде қолданған. Бұл мәселенің өзі «Ат-Тухфа» 

ескерткішін араб тілді меңгерген халыққа арналған еңбек деп айтуға 

дәлелдердің бірі бола алады. 

Кірме сөздер: 

Автор сөздікте араб тіліне басқа тілден кірген сөздердің жанына  معرب 

[му‘арраб] деп жазып отырған. Арабтанған, парсы тілінен кірген сөздер 

төмендегідей: 

 ;limun ар.  – лимон араб тіліне енген сөз - لِموْن  – [laimun] ليمون

 .šaršār ар. – гүрсіл – َشْرَشارْ 

Кейбір сөздердің араб тіліндегі нұсқасын ғана беріп, қыпшақ тіліндегі 

нұсқасын көрсетпеген: ادم –  адам – араб тіліне  енген сөз. 

Парсы тілінен енген сөздер: 

 ;zindān парсы – зындан – ِزْنَدانْ 

 ;čiһān – әлем, жарық парсы сөзі – ِجهَاْن 

  .bučaq (парсы) – бұрыш – بُوَجاقْ 

Қытай тілінен енген сөздер бар: 

 ;šuiun (қытай тілінен енген) – шойын – ُشويُونْ 

  .ʼinči (қытай сөзі) – інжу  – اِْنِجى

Жоғарыда берілген сөздердің бәрінде автор басқа тілдің сөзі екендігін 

жазып кеткен. Әрі бұл тілдік бірліктер тек қолжазбаның арабша-қыпшақша 

сөздік бөлімінен ғана көрсетілген.  

Ғалым Е.И. Фазылов және М.Т. Зияева «Изысканный дар тюркскому 

языку» атты еңбектерінде  басқа тілден енген кірме сөздер қатарын тізген. 

Кірме сөздер қатарын қолжазбаның авторы тарапынан басқа тілден енген деп 

көрсетпеген. Е.И. Фазылов және М.Т. Зияева өз еңбегінде түбі басқа тілден 

енген сөздер екендігін жазып көрсеткен. Мәселен: 

بَابَاسْ   – babas –  поп діни қызметшісі (грек тілінен енген); 

 ;kant –  қала, қыстақ (соғды тілінен енген) – َكاْنتْ 

 .ʼāčdiḥā –  жыланның түрі, аждаһа (авеста тілінен енген) – أَاْجِدَحا

Т.А. Арынов болса, «Ат-Тухфа» ескерткішінен моңғол тіліне енген 

сөздерді көрсетеді: 

 ;ʼirdām –  білім иесі –  إِْرَدامْ 

 .ʼāmrāq – дос, жолдас [8, Б.62]  –  أَاْمَراقْ 

Қолжазба авторы қыпшақ тілінен өзге түрікмен, татар тілдерінде де 

берген нұсқаларын көрсеткен. Көбінесе قيل، قال، تقال «айтқан» деген сөзбен 

немесе түрікмен тілінен келген сөз деп айтылған. Мысалы: 

 ;birinč – күріш – بِِرْنج

تقال  أُويُوْش بُوْلصِ   –  ʼuiuš bulsi - су болу; 

 ;qaqtı – ашулану  – قَاْقتِى

 ;bakandi – таң қалу  – بَاَكْنِدى

ىُموْشْطاَلدِ   -– muštlādı – жақсы хабармен қуанту. 
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Татар тілінен төмендегідей сөздерді кездестірдік: 

 ;bursaq – бауырсақ – بُوْرَصاقْ 

Сонымен қатар, татар тілі емес өзге тілдерден берілген сөздер де 

кездеседі: 
وكْ ؼُسو  – sug[η]uk (басқа тілден енген сөз) – сүйек; 

نُوزْ بُويْ ، -  boinūz (басқа тілден енген) – мүйіз; 

 ;tṻkdi, dṻkti – ұру – تُوْكِدى، ُدوْكتِى

ُكوْكاَلك  –  kȍηlek – жейде. 

Синонимдер, омонимдер, этнографизмдер: 

Қолжазба жазылғанына бірнеше ғасыр өткенімен жақсы сақталған, 

жазуы анық. Тек парақтың шетінде, яғни жазу жолынан тыс тұрған сөздер 

ғана түсініксіз. Бұл сөздер өз кезегінде синонимдер немесе негізгі сөздің 

мағынасын түсіндіру мақсатында жазылған деген болжауды айтамыз. Ғалым 

Т.А. Арынов бұл сөздер ортағасырларда тайпааралық диалектілер ретінде 

қолданылған вариантты лексемалар деп, төмендегідей мысалдар келтірген [8, 

Б.127]: 

 ;iašiq/ āšıq – темір бұйымдар – َياِشْق، اشق - خوده

ظل  - ا كوََلْتَكا وُكوََلَكا، ُكْلكَ   – kulātkā, kulākā/ kulka – көлеңке; 

َياَراْق وَياْرِقيْن، َياِرقْ   – ضوء – iaraq, iarqın/ iarıq – жарық; 

 ;tikenek/tiken – тікенек – ِتَكاَناْك، ِتَكانْ  – شوك

َفار   ;šıšqan/ sıčān – тышқан – ِشْشَقاْن، ِصَجانْ  –

 ;ʼiylākān/ ʼišlākan – істеп тұрған – إََِلَكاْن، ِاْشََلَكنْ  – فعال

وْق، َبَطقْ  – غطاس   .battuq/bataq – сүңгуір үйрек – َباطُّ

Т.А. Арынов ұсынған «вариантты лексемалар» деген пікірді біз де 

қолдаймыз. Зерттеу  барысында құрамындағы дыбыстардың бірінің 

ауысуымен пайда болған фонетикалық варианттар да барын байқадық, 

мысалы: )ُكوَكاْن )ُكوَكاْم – kukān (kukām) –  алхоры, қара өрік;  ِصيِْن، ِصِعْن – siin/ 

siʻin – жабайы сиыр. Себебі, синоним сөздер болса, жолда сөздер қатарында 

берілер еді. Мысалы: 

وبُوتِّه أُوَماجْ   – ʼumač, buttiһ – нысана сөзі дәлелі болмақ. 

Сөздер сөзбе-сөз бірінен соң бірі аударылып берілген. Түркі тіліндегі 

сөздердің бір ғана сөзіне араб тіліндегі бірнеше нұсқалары, синонимдері 

ұсынылған. Мысалы:  

العقعق, ابو زريق  [аl‘ ābu zuraiq] – َصاْغَصاَغاْن– saγsāγān –  1) сауысқан; 2) 

жорға торғай; 

 ;ʼindі – түсу  -إِىْنِدى – [inḥadara, tadalla] انحدر،تدلى

– [āхт ā, тāһа] اخطا وتاه أَاْزِدى   – ʼāzdı – қателесу; 

دق وغمز وطقطق  [daqqa, γamaza, taqtaqa] –  قَاْقتِى – qaqtı  – соғу; көз қақты [6, 

С.18]; 

 ;tȫkti – төгу – تُوْكتِى  – [kabba, baddada] كّب وبّدد

Сонымен қатар бір ғана араб сөзіне түркі сөздерінің синонимдер тізбегі 

де берілген тұстары бар. Мысалы:  

انفحه  [infaḥa] -  َْمايَا ويُوُمور - maiā, iumur – ұлтабар мед.; 

اتسع  [ittasa‘а] -  يَايِْنِدى وِصىيْنِدى – iāiındi, siıindi – кеңею, өсу, үлкею; 
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 ;ʼāčiqti, tāzlādi – асығу -أَاِجىْقتِي وتَاْزاَلِْدى   - [ista‘čala] استعجل

وُعوَماْن تَاْنِكْز تَاْنِكْز   - [baḥr] بحر - teηiz, ʼumān  teηiz – теңіз, мұхит; 

تاجر  [tāčir] - تَاِجْك وبَاِزْرَكان- tāčik, bāzirkān – сатушы, саудагер; 

Сонымен қатар сөздікте омонимдер де кездеседі, яғни бір ғана сөздің 

бірнеше мағына беруі: 

Қыпшақ тіліндегі  يَاْش – iāš араб тіліндегі екі түрлі  دمع [dam‘] – көздің 

жасы;  العمر [аl‘umr] - жас, ғұмыр деген мағыналарды береді [4, ص.  14б]. 

Сөздікте араб тілінде баламасы жоқ сөздерді этнографизмдерді  араб 

тілінде бірнеше сөз тіркесімен түсіндірген. Этнографизмдерге арнайы 

диссертациялық жұмыстың үшінші бөлімінде тоқталамыз. Бұл сөздер 

көбінесе белгілі бір халықтың дәстүрі, салтына байланысты сөздер, баламасы 

жоқ сөздер деп атаймыз. Мәселен:  

 егер сүтке пісірсе, онда ботқа деп) [izā tabaḥa billaban faiaqul]اذا طبح باللبن فيقول

айтады) –  بُوْطقَا– botqa - сүтті ботқа; 

 ,ʼābišqā -أَابِْشقَا وقَاْرطَايْ - ( жасы жағынан үлкен) [āllazi ākbar minһu] الذى اكبر منه 

qārtāi - қарт адам; 

 ;jun – жүн –يُوْن   - (ешкінің жүні) [šа‘ru аlma‘iz] شعر المعز

 ;qimiz – қымыз -  قِِمزْ  – (жылқының сүті) [labanu alχail] لبن الخيل

محمر من الشمس  [muḥammar min al-šams] (күннің шуағынан қызарған) - 

 .totoqubtür/ qizilubtür – тотығып тұр - ُطوُطوقُوْبُتوْر، ِقِزلُْبُترْ 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында қос сөздер қолданысы кездесті, қос сөздер 

түркі тіліне тән құбылыс екені ғылымда белгілі. Мәселен: 

وَباَر اَباَرا ُبوْلِدى  - bārā bārā boldı – уатылу; 

 ;sabā sabā iurur - масайрап жүру  -َسَبا َسَبا ُيوُرورْ 

ى وَقاِطي ُبوْلِدى  َقاطِّ – qatti, qattı boldı - күшті болу; 

  ;qas qas kǖldi - қарқылдап күлу – َقاْص َقاْص ُكوْلِدى

َزاْر َزاْر ِيََلِدى  - zār zār jilādı – зар илеу, жылау, зарлау. 

Қолжазбадағы қыпшақ тілдер тобына тән белгілер: 

Автор сөздіктің екінші бетінде еңбек қыпшақ тілінде жазылған, себебі 

қыпшақ тілі көп қолданылады деген,: اللغة القيبجاقية فـأنها كثر االستعمال [аlluγatu 

alqibčāqia kaṣru al-isti‘māl . Біз өз тарапымыздан еңбектің ортағасырлық 

қыпшақ тілінде жазылғанына еш күмән келтірмейміз. Ескерткіш тілі 

академик А.Н. Самойлович берген топтастыру бойынша Тау тобына жатады, 

яғни, қыпшақ тіліне тән негізгі айырым белгілеріне сәйкес келеді. Мәселен, 

1) Тоғыз:  تَاقُوْز– taquz – тоғыз: толығымен сәйкес келмейді, Д тобына 

сәйкес келеді. 

2) Айақ:  أَايَاْق- ʼāiaq – аяқ. 

3) Бол// бұл:  بُوْل– bol – бол. 

4) Тау:  طَاْو– taw  – тау. 

5) Сары:  َصاِرى– sary – сары. 

6) Қалған:  َكاْلَكاْن– kalkan – қалған: ғ әрпінің орнына к әрпі қолданылып 

тұр. قَاْلَغاْن    qalγan қалдық. 

Т.А. Арынов өз зерттеуінде «Ат-Тухфа» қолжазбасын [ш] тілді деп 

анықтаған. Себебі [ш] әрпінен басталатын сөздер саны -132, ал [ч] әрпінен 
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басталатын сөздер саны – 56. Мысалы: шайна  шойун  шырай  шөлмек және 

т.б. [8, Б.143].  

Әрі ескерткіште берілген тілдік бірліктер негізінде [й] тілді ескерткіш 

деген қорытындыға келеміз. Мысалы: 

  ;jaraqlandi - дайын болу –َياَراْقََلْنِدى

 ;jarali – жаралы – َياَرالِى

 ;jan – жаны, жақ – -َيانْ 

 ;jaraqladi – дайындау - َياَراْقََلِدى

 ;jalan ʼāiaq/jalin – жалаң аяқ –َياََلْن أَاَياْق، َيلِنْ 

 ;jukli – жүкті –ُيوُكل

 ;jabaγli  – жабағлы -   َياَباْغلِى

 ;jabraq – жапырақ –َياْبَراقْ 

 ;iaš –  балғын, жас –َياشْ 

 .jurγa – жорға  – ُيوْرَغا

Т.А. Арынов қыпшақ тілі туралы алғаш рет жазылған қолжазба «Диуану 

лүғат ит-түрік» деп тұжырымдайды, М. Қашғари бірінші рет тілдің 

фонетикалық, морфологиялық ерекшеліктерін көрсеткен  [8, Б.44].   Еңбекте 

салыстырмалы түрде екі қолжазбадан мысалдар келтірілген. Төменде 

берілген мысалдарда «Ат-Тухфа» ескерткішінің тілі қыпшақ тілі екендігін 

Т.А. Арынов дәлелдейді: 

 

Кесте  – 3.  Диуан және ат-Тухфа қолжазбасы 

 
«Диуанда» 

берілген 

қыпшақ 

тіліндегі сөздер: 

том, беті: «Ат-Тухфа»: беті: қазақ тіліндегі 

баламасы: 

уккІ І, 48 уку 7б үкі 

ІІнІу І, 67 ІнжІ 31б Інжу 

Іугду І, 67 иун 16б шуда 

Игай І, 67 - - шығай 

КаІІн І, 68 -  -  қайын 

Чумук І, 69 шыбшык 25б шымшық 

Тамак І, 69 тамак 4а тамақ 

 

Жұмыстың фонетикалық ерекшеліктерін қарастыра отырып, қыпшақ 

тіліне тән тарихи құбылыстар негізінде, бірқатар фонетикалық 

ерекшеліктерге тоқталайық. Мысалы қыпшақ тобындағы тілдерде [б~м] 

сәйкестігі кездеседі: 

 ;burn - мұрын - -بُوْرنْ 

 ;buiun/buinum - мойын; менің мойным - بُوويُوْن، بُوْينُومْ 

 .büründüq - белдік, мұрындық –بُوُرْنُدوقْ 

Осы тұста белгілі ғалым М. Томановтың айтуынша: «Түркі негіз тілі 

дәуірінде-ақ п›б›м ауысуы қалыптасты. П~б ауысуы уақыт жағынан аса ерте 

заманда болды да, тілдердің бәрін дерлік қамтиды, ал б~м сәйкестігі түркі 

негіз тілінің соңғы дәуірлерінде пайда болуы мүмкін [37]. 
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Еңбекте сонымен қатар, «р, ш» сияқты сына дыбыстары да кездеседі. [Р, 

ш] дыбыстарының сына ретінде қолданылуы көбіне топтау сан есімдерінің 

құрамында, түбір мен қосымша шегінде екі дауыстының арасында 

(дауыстыға аяқталған түбір мен дауыстыдан басталатын қосымша арасында) 

кездеседі [34, Б.68]: шāр – топтау сан есім жасаушы жұрнақ. 

َشارْ  إِكِّى  - ʼikkišar – екеуден; 

َشارْ  أَاْلِطى  - ʼаltišar – алтаудан; 

َشارْ  يَاِدى   - jedišar – жетеуден. Бұл құбылысты М. Томанов татар тіліне тән 

құбылыс деп те көрсеткен. 

[Ғ, г] әріптерінің сөз соңында көне түркі тілдерінде, сонымен қатар, 

ортағасырларда қолданылғанымен, «Ат-Тухфа» ескерткішінде ғ, г әріптері 

түсіп қалған: Мысалы: 

 ;sari – сары – َصاِرى

М. Қашғари сөздігінде «сары» сөзі  َْسِرغ деп беріліп, екі мағынасы 

көрсетіледі: 1) сары: қою сары нәрсені « َْسْب َسِرغ Sаp sarығ: Сап-сарығ – Сап-

сары» дейді. Адамның өтінде болатын кеселді де,  яғни сары ауруды «  َسِرغْ 

Sarығ: Сарығ – Сары» дейді; 2) сары: « َْسِرْغ ُسوث Sarығ suv: Сарығ сув – Іште 

жиналып қалған сары су». Сары реңді нәрселерді َسِرْغ ُسِرغ sarығ-surығ – сарығ 

сұрық» деген жұп сөзбен білдіреді («Сап-сарыала» деген секілді. – А.Е.) [38]. 

Ғ,г дыбыстары түсіп қалуға өте бейім. Жазба мұрадағы «сарығ» сөзінің 

қазіргі тіліміздегі «сары» нұсқасында қолданылатыны осы құбылысқа нақты 

мысал бола алады. Ал «сары» сын есімінен туындайтын «сарғай» етістігінің 

құрамында «ғ» дыбысының сақталуы сөзімізді нақтылай түседі: сарығ+ай → 

сарғай. Мысалы: Күзде жапырақтар сарғайып, түсе бастайды. Демек, «Ат-

Тухфа» жазылған уақыттан бері өткен алты ғасырда тіліміз соншалықты 

елеулі өзгеріске ұшырай қоймаған екен. 

М. Қашқари сөздігіндегі сөздерге сәйкес келетін қазіргі қазақ тілінің 

қорындағы біраз лексема үнемдеу принципі бойынша өзгеріске түскен. 

Жалпы тілші ғалымдардың кейбірі фонетика саласындағы өзгерісті тіл 

біліміндегі үнемдеу принципі тұрғысынан алып қарастырады. 

Лингвистикалық үнемдеу теориясын алғаш енгізген ғалымдардың бірі А.М. 

Мартине фонетикалық өзгерістің үнемдеу принципіне негізделетінін айтады. 

Үнемдеу принципі бойынша, айтылуы ауырлау дыбыстардың өзгеруінен 

немесе түсіп қалуынан сөздің жаңа тұлғаға ауысуы басталады. Өзінің 

айтылуы ауырлау дыбыс элементтерінің түсіп қалуынан сөздің жаңа тұлғаға 

ауысуы көптеген тілдерде кездесетін құбылыс. Мұндай құбылыс бірер 

жылдың емес, ұзақ уақыт мөлшерінде жүзеге асатыны да белгілі. Үнемдеу 

заңы тарихи жазба ескерткіштерінде де, қазіргі түркі тілдерінде де, оның 

диалектілерінде де өзінің ізін қалдырған. Сол ізге түсіп, түбірлердің, 

қосымшалардың ең алғашқы күйі қандай болғанын болжамдауға болады [39]. 

Бұл үрдіс хакас және өзбек тілдерінде сақталған. Бұл да өз кезегінде 

тілдің даму эволюциясын көрсетеді. 

 ;ʼālli – елу-أَالِّي 

 .ʼātli - салт атты -أَاْطلِى 
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[Ш] ~[с] қыпшақ тобындағы тілдерде сәйкестігі [34, Б.68]: 

 ;qamiš – қамыс – قَاِمشْ 

 ;bašladi - бастау, тұрғызу – بَاْشاَلِدى

 ;bištiбиштӣ – пісу – بِْشتِى

 ;iaš qurma– құрма – يَاْش قُوْرَما

  .ʼāirilišti – айырылысу -أَاْيِرلِْشتِى

Түрікмен тілінің қыпшақ тілінен ерекшелігі ғ қолданысы: 

وطُوْغِرى طُوَرا  – tura, tuγri т.  –  тура 

وبَاِغرْ  بَاُوورْ   – bawir, baγir т. – бауыр. 

[Қ, к] әріптері түркі тілдердің бәрінде де негізгі түпкі әріптерінің (прото 

түркі) бірі болып саналады. Оған дәлел ретінде бір буынды көнеден келе 

жатқан сөздер бола алады. Мысалдар «Ат-Тухфа» еңбегінен беріледі: 

 ;qiz – қыз – قِزْ 

 ;qara – қара – قَاَرا

 ;kes – кес – َكاسْ 

  .kir – кір – ِكرْ 

[Ғ] дыбысы көне түркі тілінде дауыстылармен бір тіркесте жұмсалған. 

Кейінгі өзгерістер де бүкіл тіркесті қамтыған. Сол тіркестердің түрлері мен 

кейінгі көріністері («Ат-Тухфа» қолжазбасынан табылған мысалдары ғана 

көрсетілген) төмендегідей кездесіп отырады [23, Б.94]: 

 -ағы – бағыр~  َباُووْر– bawur –бауыр;    –  ағыр~ أَاُووْر   -ʼāwur – ауыр; 

 -ығы - сығыр ~  ;siγir – сиыр (өзгеріске ұшырамаған)– ِصِغرْ 

 -уғ - суғ~ ُصْو   – su – су;-уғ - буғдай~   ُْبوَضاي - būdai – бидай. 

[Д] ~ [т] сәйкестігі: لِي ِدلْ  ِشِرنْ    – širin dilli - шырын тілді. 

Д ~ т сәйкестігі түркі негіз тілінің соңғы дәуірлерінде, оның жеке 

тілдерге ыдырау дәуірінде болған өзгеріс болу керек. Орта ғасырларда басқа 

түркі тілдеріне қарағанда қатаң дауыссыздар басым қолданылады. 

Жұмысты жазу барысында ортақ қалыптасқан Древнетюркский словарь 

еңбегінде берілген транскрипция қолданылды: 

 

Кесте – 4. Араб әріптерінің латын графикасында берілуі 

 
№ Түрікше 

аталуы 

Арабша берілуі № Түрікше 

аталуы 

Арабша берілуі 

1 2 3 4 5 6 

1 a  ََ  م m 23 آ اَ  

2 ā 24 ا َا n ن 

3 ä  ََ نكڭ  η 25 اَ  

4 ǟ - 26 o اُو ُ و 

5 b 27 ب p پ ب 

6 č  جچ  28 q ق 

7 d 29 )ض( د r ر 

8 ḍ - 30 s س ص 

9 δ 31 ذ š ش 

10 е ي ِا  32 t ة ط ت 

11 ẹ  َا ََ  33 ϑ ت 
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Кесте – 4 жалғасы: 

1 2 3 4 5 6 

12 ē اَ اي ا  34 u اُو ُ و 

13 f 55 ف ü اُو ُ و 

14 g   كڭ  53 v ڨ ۋ و ف 

15 γ 37 غ w  

16 h 38 ه χ خ 

17 ḥ 39 ح z ض ز ظ 

18 i  ِىي ِ ا  40 ž ژ 

19 ī  ِيا  41 ǯ ج 

20 j 42 ى ʼ ء 

21 k ع ‘ 43 ك 

22 l 44 ل ṣ ث 

  

 1 тараудың тұжырымдары: 

Диссертацияның 1 тарау 1 тараушасын қорытындыласақ, «Ат-Тухфатуз 

закийату фил луғатит туркийати» атты ортағасырлық қолжазба қазіргі 

қыпшақ тармағындағы тілдердің ортағасырларда қалыптасу тарихы бойынша 

құнды тілдік мәлімет беретін еңбек болып табылады. Еңбектің авторы 

белгісіз. Бірақ зерттеулерді сараласақ, автор түркі халқының өкілі, араб тілін 

жетік меңгергені анық.  

«Ат-Тухфа» қолжазбасының 4 тілге жасалған аудармасы болғанымен, 

кешенді түрде қарастырылмаған. Ғылыми ортада тек атауы ғана аталып 

немесе кейбір аспектілері ғана зерттелген. Мәмлүктер тек елді билеп қана 

қоймай, ұлттық ерекшеліктерін, тілін сақтап қалған. Филологиялық 

трактаттар осының дәлелі болып табылады. Ескерткіш қыпшақ тілді 

қолжазба болғандықтан араб-мұсылман қоғамындағы түркілердің тілін, 

мәдениетін, ұлттық ерекшелігін тереңірек қарастыру керек. Сондықтан 

қазіргі тіл ұстанушы үшін XIV-XV ғғ. жазылған мұраларға лингвотарихи 

түсіндірмелер беру ісінің қажеттілігі сөзсіз. 

Диссертацияның 2 тараушасын қорытындылайтын болсақ, Сирия мен 

Мысыр мәмлүктердің қол астында болғандықтан, автор екі елдің 

диалектісімен таныс болғандығына сөздіктегі тіл бірліктері дәлел бола алады. 

Бәлкім осы елдерге саяхат жасаған, немесе тұрақтаған болар. Сирия 

диалектісіндегі тіл бірліктері болғанымен, қолжазба мәмлүктердің негізгі 

орталығы Мысыр елінде жазылған деген тұжырымға тоқталамыз. Себебі, 

қолжазбада берілген жылдарда Мысыр елінде автордың болғандығы тарихи 

факті дәлелдейді. Еңбекте Мысыр билеушісі туралы да мәлімет берілген. 

Қыпшақ тілі араб халқы үшін жоғарғы билеуші тап өкілдермен қатынас 

құралы болған еді. Сол себептен де, сол кезеңдерде араб тілінде қыпшақ тілін 

үйрену үшін оқулықтар, сөздіктер кеңінен жазылған болатын. Сирия мен 

Мысыр бір уақытта мәмлүктердің қол астында болған, білім ошағы, ірі 

ғалымдардың басы қосылған орталықтары болған.  

Біз зерттеген ескерткіш Абу Хайанның «Китабу Идрак ли лисани атрак» 

еңбегінен (автор осы еңбекті өз еңбегінде фонетика бөлімінен кейін екінші 
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бетінің соңғы жолында атап кетеді) кейін шамамен XV ғасырда жазылған 

деген түйінге келеміз.   

«Ат-Тухфа» қолжазбасы 91 парақтан тұратын, насх жазу үлгісінде 

жазылған авторы белгісіз еңбек болып табылады. Қолжазба қысқаша 

фонетика, арабша-қыпшақша сөздік және грамматика бөлімдерінен, жалпы 

64 бөлімнен тұрады. Қазіргі күнге дейін өте жақсы сақталған 

қолжазбалардың бірі. Ескерткіште синонимдер, омонимдер де түзілген. 

Автор өзі белгілеген араб, қытай, парсы тілдерінен алынған кірме сөздер де 

бар. Қолжазба араб графикасымен жазылғанымен, араб тіліне тән емес, яғни 

ескерткіш тілінің табиғатына сай бірнеше қосымша әріптер берілген. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасы қыпшақ тілін үйрену үшін араб тілді 

халықтарға арналған еңбек болып табылады. Автор қолжазбаны қыпшақ 

тілін қолданғанымен, түрікмен тілінен де мысал келтіріп отырған. 

Ортағасырда мәмлүктер билігі тұсында қыпшақ тілі түрікмен тілімен, 

сонымен қатар тайпааралық вариантты сөздермен аралас қолданылған. 
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2 «АТ-ТУХФАТУЗ ЗАКИЙАТУ ФИЛ ЛУҒАТИТ ТУРКИЙАТИ»: 

ТАРИХИ-СЕМАНТИКАЛЫҚ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 

 «Интерпретация» сөзі ағылшын тілінің interpretation деген сөзінен 

алынған. Сөздіктерде «түсінік беру», «түсіндіру», «мағынаны ашу» деп 

көрсетілген. Лингвистика саласында «Түсіндіру нақты тілде ұсынылған 

кейбір синтаксистік аяқталған мәтіннің мағынасына, тілдік құбылыстарға, 

т.б. түсініктемелер беру», дегенді білдіреді [40].  

«П. Рикер интерпретацияны «толкование», яғни «түсіндіру, түсінік 

беру», -деп санаса, М.М. Бахтин «научное изучение», яғни «ғылыми оқу» 

дейді. Ал. Х.Г. Гадамер «истолкование», «түсіндіру», Г. Гийом «лингвист 

ғалым жұмысы» десе, Р. Барт «критика», яғни «сын» деп санайды. Бір сөзбен 

айтқанда, интерпретация мәтіннің бұрынғы болмысы төңірегіндегі жаңа 

шығармашылық ретінде түсіндіріледі» [40, Б.41]. 

Интерпретация жайында қазақ ғалымдары: 

- Түсіндіру (интерпретация) – мағыналық құбылыстарды түсіндіру (Р. 

Сыздық); 

- Интерпретация сөзі – түсінік беру, мәнін ашу, айқындау (Қ. Есенова); 

- Интерпретация термині – герменевтиканың орталық термині ретінде 

түсіну және түсіндіру сынды қос операцияның бірлігінен тұратын 

зерденің (интеллектінің) негізгі қасиеті, құрылымдық әрекеті. Түсіне 

отырып түсіндіру әлде түсіндіре отырып түсіну өнері болып табылатын 

екіжақты интерпретацияның мазмұнын жалғыз түсіндірмемен 

шектеудің қажеті жоқ (А. Құлсариева); 

- Интерпретация терминінде түсіну мен түсіндіру қатар жүргендіктен, 

оның баламасын іздемей-ақ қойып, Абай қолданысындағы «тәʼуил» 

деген терминді беру (Ы.М. Палтөре) [40, Б.41]. 

Интерпретацияның басты міндеті – қалам иесінің ойы мен сезімдерін 

мейлінше нақты анықтап, жеткізу. Мәтінде автордың айтпақ ойы жасырын 

түрде беріледі. Жасырын мәліметті анықтауда интерпретация жасалынады.  

Профессор А.Р. Масалимова: «Интерпретация әдісі «белгісіз, түсінікті 

емес құбылыстардың» астарында жасырғанды түсінікті етіп жеткізуге 

тырысады» [41, Б.70] деген пікірді айта кеткен. Осы тұстан 

интерпретацияның басты мақсаты анықталады. Интерпретацияның басты 

мақсаты – автордың айтқысы келген идеясы, ойы, сезімі, қаламгердің өмір 

сүрген ортасы мәтінде кодтар арқылы бейнеленген мағлұматтарды айқындау. 

Әрі сол алған мағлұматтарды барынша басқа да адамдарға жеткізу.  

Жоғарыда берілген анықтамалардан түйіндеме жасасақ, интерпретация – 

мәтінге не сөзге авторлық өзіндік түсініктеме беру, түсіндіру, сипаттау, 

мәтіннің не сөздің астарлы ақпаратын беру. Лингвистикалық интерпретация 

филология саласы бойынша жазылған еңбектерге түсініктеме беру. «Ат-

Тухфа» қолжазбасы филологиялық трактат болғандықтан, лингвистикалық 

интерпретация жасалынады. 
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Ат-Тухфа қолжазбасы ортағасыр, яғни XV ғасырда жазылған қыпшақ 

тілін үйренуге арналған еңбек екендігі жалпыға мәлім. Қолжазбада берілген 

мәтінге интерпретация жасалғаннан кейін бірнеше мағлұматтар анықталды: 

1) қыпшақ тілі кең танымал, қолданыста болған тіл екендігі;  

2) түрікмен тілінің қыпшақ тілімен аралас тіл ретінде қолданысы; 

3) аймақтық тілдік айырмашылық, яғни дыбыстардың біресе қатаң не 

ұяң болуы; 

4) қолжазбаның тек қана араб тілін үйренуге ғана емес, араб тілі мен 

қыпшақ тілдер арасындағы айырмашылықтарды сипаттау, тек тілдік 

деңгейде ғана емес, сонымен қатар грамматикалық деңгейінде де көрсету; 

5) қыпшақ халқына тән ұлттық құндылықты ерекше атап, көрсету. 

Қолжазбаның алғашқы 3 бетінде ғана мәтін, 4 беттен 136 бетке дейін 

арабша-қыпшақша сөздік берілген. Қолжазбаның негізгі бөлігі сөздікке 

арналғандықтан сөз деңгейінде интерпретация жасалды. Кіріспеде берілген 

мәтіннен үзінді: 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 بالشفاعة المخصوص محمد سيدنا علي هللا وصلى الردي، من المنقذ الهدي أبواب فاتح هللالحمد 

 فمعلوم وبعد،، أبدا، المقامة دار في الخلود توجب صالة وعترته وأصحابه آله وعلى عليه صلى ،غدا العظمى

 األدوات أحسن من اللغات في المشاركة أن واعلم  اللسان، ونطق بالفهم إال انالحيو على ال يتميز اإلنسان أن

 من وأجيب السلف من مضى من سنن اتبع أن وقصدت كثيرة كتب اللغة هذه في صنف وقد السمات وأعال

فيسر بمنه .. فجمعت هذا الكتاب وجعلته فصوال وأبوابا  ةاإلعان وسألت هللا فاستخرت اإلخوان من سأل

 .عا وتنبيهات وسميته التحفة الزكية في اللغة التركيةوفرو

Аудармасы: «Мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға шүкір, 

дұрыс есіктерді ашқан, ажалдан сақтаушы Пайғамбарымыз Мұхаммед пен 

сахабалары, ұрпақтарына мадақ, жандары жәннатта болсын. Адам жануар 

мақұлығынан түсіну мен сөйлей алу қабілеттерімен ерекшеленеді. Тілдер 

арасындағы ортақтық ең керемет қатынас құралы болып табылатыны мәлім. 

Тіл арқылы көптеген кітаптар құрастырылды. Ата-бабаларымыздан қаншама 

еңбектер сақталған. Алладан көмек сұрағандарға осы кітаппен жүріңдер 

деген. Достарымның сұрауымен, мына кітапты жинап, құрастырдым. Бөлім 

мен тарауларға бөліп, еңбектің атын Түркі тіліндегі бағалы сыйлық деп 

атадым». 

«Ат-Тухфа» қолжазбасының алғашқы беті осы мәтіннен басталады. 

Қолжазба Алланың атымен басталып, ары қарай Мұхаммед пайғамбар мен 

сахабаларын айтып, дұға жасайды. Орта ғасырлардағы дәстүр бойынша 

бірінші Алланың атымен бастаған. Содан кейін пайғамбар мен сахабаларын 

атап, қолжазбаның өзін бастаған. «Адам мен жануар арасындағы басты 

айырмашылық түсінік пен сөйлеу алу қабілеті деген. Тіл Алланың берген 

бізге дарытқан ең үлкен сыйлықтардың бірі ретінде автор сансыз 

шүкіршілікті айтады. Тілдер арасында ортақтастық арқылы көптеген 

еңбектер жазылғандығын айта келіп, өз кезегінде аталған еңбектер ғасырлар 

бойы сақталған. Автор өз тарапынан бөлімдер мен баптарға, тарауларға 

бөліп, достарының сұрауымен еңбек жазғандығын айтады. Еңбектің атын 

Түркі тіліндегі бағалы сыйлық деп атайды. Бұл еңбектің аталуында да 
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астарлы мәлімет бар. Түркі тіліндегі екі тілді сөздік араб халқы үшін 

жасалған ең үлкен, бағалы сыйлық болмақ. Себебі, қыпшақ тілі сол кезеңде 

кең қолданыстағы билеуші тап өкілдерінің қатынасатын тіл құралы болған. 

Араб халқы үшін қыпшақ тілін оқуға ең қажетті, бағалы үйренетін оқу 

құралы ретінде қолданылған. Міне, осы тұстан автордың еңбекті атау себебін 

де түсінеміз. Еңбектің өзінде автор ең көп қолданыстағы тіл қыпшақ тіліне 

жұмысымды арнадым деп айтып кетеді. 

 

2.1 Қолжазбадағы лексемалардың тарихи-тілдік интерпретациясы 

Тілдік құбылыстарды диахрониялық тұрғыдан зерттеу – қазіргі тіл 

білімінің өзекті бағыттарының бірі. Диахрониялық тәсілді әсіресе 

лексикология саласында қолданудың берері мол. Онда жекелеген лексикалық 

бірліктер ғана емес, түрлі құрылымдық-семантикалық бірлестіктерді де 

(лексика-семантикалық, тақырыптық топтар т.б.) аталмыш тәсіл бойынша 

талдауға болады. Тарихи лексикологияның маңызды міндеттерінің бірі – 

ежелгі дәуірлерден мирас болып қалған мәтіндерді лексика-семантикалық 

тұрғыдан зерттеу болып табылады. 

Мәтінге түсіндірме беру – ғылым тарихында бұрыннан белгілі тәсіл 

болғанымен, оған қатысты шешімін таппаған біраз мәселе бар. Мұнда 

негізінен мағынасы түсініксіз немесе күңгірт сөздердің семантикасын ашуға 

назар аударылады. Зерттеушілер өткен дәуір шығармаларын талдау 

барысында тілдік деректер ғана емес, тілден тыс, яғни 

экстралингвистикалық себептер де орын алатынын, сөйтіп екеуі 

бірлескенде мамандар алдына бірқатар мәселелер туындайтынын айтады. Бұл 

тұрғыдан келгенде көне туындыларға лингвистикалық түсіндірме беру ісі сол 

шығарма жазылған кезеңдегі сыртқы факторлардың оған тигізген ықпалын, 

мәтіннің тілдік, тарихи және мәдени мұра ретіндегі маңызын  айқындауға 

бағытталатын дереккөз танымдық талдаумен тығыз байланысты екенін 

көреміз. Тарихи  мәтінді зерттеуде лингвистикалық және деректану 

аспектілерін ұштастыру ғылыми айналымға  түсіндірме берудің жаңаша бір 

түрі ретінде лингвотарихи және лингвомәдени түсіндірмелер сияқты зерделеу 

тәсілін енгізуге мүмкіндік береді. Алайда аталмыш түсіндірмелер түптеп 

келгенде мәтінде қолданылған лексемалардың семантикалық құрылымына, 

өзге тілдік бірліктермен байланысын көрсететін семантикалық 

қатынастарына, ортақ архисема негізінде түзілетін лексика-семантикалық 

топтарға енетін басқа сөздермен байланысына, жалпы мәтінде олар 

атқаратын семантикалық қызметтерге, сондай-ақ барлық тілдік бірліктердің 

бірігуіне ұйытқы болып, оларды бір өзек маңына шоғырландыратын 

семантикалық өріс мәселесіне табан тірейді.  

Семантикалық өріс — тілдік бірліктердің қандай да бір ортақ  

семантикалық белгісі бойынша біріктірілген жиынтығы. Мұнда тілдік 

бірліктер мазмұндық (семантикалық) межелеуіштері бойынша топтасады. 

Өрісті реттеу, жүйелеу үшін ондағы басымдықты анықтап алады. Ол рөлге 
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бүкіл өріске атау болуға әлеуеті жететіндей сөз таңдалып алынады және ол 

доминанта деп аталады. Доминанта да өріс құрамына кіреді [42]. 

Қазіргі лингвистикалық әдебиетте семантикалық өріске «ортақ 

семантикалық тақырып бойынша біріккен сөздердің тақырыптық тобы» 

деген анықтама беріледі. Семантикалық өріс ұғымы ғылымға лексиканы 

жүйе ретінде сипаттау мақсатымен енгізілген болатын. Семантикалық өріске 

мысалдар ретінде мынадай сөздер топтарын келтіруге болады: қозғалыс 

етістіктері, киім атаулары, көлік атаулары,  тағам атаулары, дене мүшелері 

атаулары т.б. 

Семантикалық өрістер – лингвомәдени құндылығы жоғары біріктер 

болып табылады, олар әрі тілге, әрі мәдениетке қатысты болады. Яғни олар 

бір мезгілде бір тілдің ерекшеліктерін де көрсетеді, сол мәдениеттің 

спецификасын да бейнелейді [42, Б. 25-30]. 

Өрістің ортақ, жалпы қасиеттері ретінде мыналар танылған: 

элементтердің өзара байланысы; элементтер арасындағы байланыстардың 

жүйелілігі; әрбір элементтің өзімен іргелес, көрші элементтерге қатынасына 

тәуелді, байланысты болатын маңыздылығы; эквивалентті өрістер негізінде 

жататын семантикалық құрылымдардың барлық тілдерге ортақ, барша тіл 

үшін бірдей, принципті түрде жалпы деп танылатын сипаты; әрбір тілде 

тарихи тұрғыдан шарттасқан, орныққан нақты бір өрістің болуы, өмір сүруі; 

әртүрлі тілдерде эквивалентті өрістер құрайтын семантикалық 

құрылымдардың көрінуінің мәдени-тілдік ерекшеліктері (спецификасы) [42, 

Б.15-20]. 

Бірліктердің семантикалық құрылымындағы айырым (дифференциал) 

семантикалық белгіні сема дейміз [42, Б.38]. 

Сема — мағынаның, әртүрлі сөздердің мағыналарын өзара қатар 

қойғанда айқындалатын компоненті, дифференциал семантикалық белгі. 

Мысалы, «жақсы//жаман» сөздері теріске шығару, жоққа шығару семасы 

бойынша ажыратылады, ерекшеленеді. Сөздердің мағыналарындағы 

семаларды бөліп алу, көрсету амалы компоненттік талдау деп аталады және 

ол, көбіне, бинарлы оппозицияларды құру арқылы жүзеге асырылады. 

Сондай-ақ «ата//әже» туыстық атауларына компоненттік талдау жасасақ, 

екеуінің де архисемасы – адам. Одан кейінгі негізгі семалары – жасы үлкен, 

туыстық қатынасты, яғни баланың ата-анасының әке-шешесі дегенді 

білдіреді. Ал осы атаулардың бірінің орнына екіншісі қолданылуына «жол 

бермейтін» дифференциалды семасы - жыныстық айырмашылығы, яғни ата – 

ер адам, әже – әйел заты екендігі.  

Жалпы мұндай компоненттік талдау жасау арқылы бір лексика-

семантикалық топқа жататын сөздердің барлығын бір-бірінен ажыратуға 

негіз болатын семаларды анықтауға жол ашылады. Мысалы, «аға//әпке» 

сөздерінің де архисемасы – адам. Одан кейінгі негізгі семалары – жасы 

үлкен, туыстық қатынасты, яғни «баланың бір ата-анадан туған бауырлары» 

дегенді білдіреді. Ал осы атаулардың бірінің орнына екіншісі қолданылуына 

«кедергі болатын» дифференциалды семасы - жыныстық айырмашылығы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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яғни аға – ер адам, әпке – әйел заты екендігі. Ал «аға//іні» сөздерінің де 

архисемасы – адам. Одан кейінгі негізгі семалары – туыстық қатынасты, яғни 

«баланың бір ата-анадан туған бауырлары» дегенді білдіретін мағыналық 

бөлшектері. Бұл лексемалардың бірінің орнын екіншісі алмастыруына 

«мүмкіндік бермейтін» дифференциалды семасы – жас ерекшелігі, аға – жасы 

үлкен, іні – жасы кіші бауыры.   

Осы туыстық атауларды қазіргі кезде сөйлеуші не жазарман бірге 

тумаған, бірақ жасы үлкен немесе кіші ер адамдарға қатысты қаратпа сөз 

ретінде де жұмсай беретіні белгілі. Бұл сөз семантикасының қолданыс 

аясына қарай кеңеюі ретінде танылады.  

Бұл талдауды бинарлы оппозиция құрмайтын, бір-бірімен сатылай 

байланысатын сөздерге де қолдануға болады. Ескерткіштің сөздік бөлімінде 

берілген, қазіргі тіл ұстанушылар мағыналық айырмашылығын дөп басып 

тани бермейтін, адамның дене мүшелерінің қызметіне, атап айтқанда 

кемтарлығына байланысты бір лексика-семантикалық топқа жататын «көр» 

және «соқыр» сөздерін алайық.  

Кӯр - көр, екі көзі де көрмейтін, зағип. 

С ӯқӯр – соқыр, бір көзі көрмейтін адам.  

 kür – көр, екі көзі де көрмейтін, зағип – 3б6 – ُكورْ  – اعما

 soqur – бір көзі көрмейді – 3 б6 – ُصوقُورْ  – اعور

Екі сөздің семантикасындағы елеулі айырмашылық, біріншісі - көру 

қабілетінен мүлдем айырылуды, екіншісі – бір көзі көрмегенімен, екінші 

жанары иесінің бір көзімен болса да көруге /әлі де/ қабілетті екенін білдіреді. 

Адамдарды осындай кемістігіне қарай атап, аталмыш сөздерді кісінің өз 

есімінің орнына жұмсайтындар да бар. Бұл, әрине, дұрыс емес.  

Осы тұста қазақ тілінің паремиологиялық қорындағы бірқатар 

мәтелдерге тоқтала кетейік. Қазақ «Көршің соқыр боса, бір көзіңді қысып 

жүр...» дейді. Неге? Себебі, адам көрші тұрған соң, қаласа да, қаламаса да, 

өзгенің тұрмыс-тіршілігіне, дүние-мүлкіне, киген киімі мен ішкен-жегеніне 

дейін көріп, біліп отырады. Бұл қатар қонған екі үйдің арасындағы 

айырмашылықты байқап, екі отбасының әлеуметтік ахуалын салыстыруға 

себеп болуы мүмкін. Пенде болған соң, өзінде жоқ нәрсенің көршісінде бар 

екенін, оның материалдық жағынан өзінен жоғары тұрғанын түсініп, 

қызғанышқа бой алдыруы әбден мүмкін. Мұндай іштарлықтың, 

қызғаныштың түбі жақсылыққа апармайтыны белгілі... Сондықтан 

бабаларымыз қандай ақылды, бай, дәулетті болсаң да, өз жағдайыңның 

көршіңнен артық екенін ашық көрсетуші болма, өзіңді онымен тең ұста 

дегенді меңзеген.  

Сондай-ақ тілімізде «Соқыр тауыққа – бәрі бидай» деген мәтел бар. Бұл 

өмірде көп нәрсеге жеңіл-желпі қарайтын, өзіне де , өзгеге де қатаң талап қоя 

бермейтін адамдарға қатысты жұмсалады. Тура мағынасы – көзі көрмейтін 

тауықтың тұмсығына ілінген затты тегіс, жем ба, басқа ма, қарамастан, 

талғамай жұта беруі.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Диссертациямызға зерттеу нысаны болып отырған ескерткіште 

қамтылған сөздердің басым бөлігі қазіргі тілімізде аздаған дыбыстық 

өзгешеліктерімен кездеседі. Оларға жұмысымыздың келесі тараушаларында 

тоқталамыз.  

Жалпы интерпретация  барлық салаға қажет. Әр саланың 

интерпретациясында өзіне ғана тән талап болады. Сол талаптарға сай әдістер 

пайда болады. Интерпретацияның бірнеше әдісі бар: генетикалық, 

құрылымдық, функционалдық, кешенді және жүйелік. 

Біз жұмысымызда жүйелік әдісін қолдандық. Себебі бұл әдіс зерттелетін 

құбылыстың әр компонентін жүйе деп қарап, олардың бір-бірімен 

байланысын қарастырады. 

Бір мәтін немесе сөз әртүрлі түсіндірілуі ықтимал, яғни интерпретация 

жасауда объективтілік маңызды рөл атқармайды. Мәтінді немесе сөзді 

интерпретация жасауда интерпретатордың жеке тұлғасының  маңызы зор. 

Әрі түсіндіру жасалған уақыт пен кезеңнің де өз мәні бар.  

«Ат -Тухфадағы» сөздерге тарихи лингвистикалық интерпретация жасау 

үшін, алдымен түркітанушы ғалымдардың алдыңғы буын өкілдерінің 

ескерткіштердегі лексикалық бірліктерді талдау мәселесі туралы 

көзқарастарымен танысып, олардың тұжырымдарының негізінде өзіміз 

зерттеген еңбектегі лексикалық бірліктерге талдау жасағанды жөн деп 

ұйғардық. 

Ортағасырлық ескерткіштердің лексикалық бірліктерін салыстыра 

талдау қажеттігін түркітанушы Э.Н. Наджип: «Детальное сопоставление 

изучение языка памятников поможет нам в полной мере воссоздать историю 

становления литературных языков, их сходство и расхождения. Кроме того, 

такое изучение облегчило бы нашу задачу по составлению исторических и 

толковых словарей тюркских языков, задачу по созданию исторической 

лексикологии и т.д.» деп дәйектеген [43 ]. 

К.М. Мұсаев та өз тарапынан түркілік лексикалық бірліктерді 

синхронды да, диахронды тұрғыдан зерттеп, көне заман, орта ғасыр, қазіргі 

түркі тілдеріндегі бірліктерді салыстыра отырып, семантикалық, құрылымы 

жағынан қарастыру міндетін қойған [44].  

Э.Н. Наджип «орта ғасырлардағы түркі тілді жазба ескерткіштер түгелге 

жуық аралас тіл болды» деген [43, Б.38]. Бұл пікірді К.М. Мұсаев, М. 

Томанов, Қ. Өмірәлиев, М. Мырзахметов қуаттап,  осы тұжырыммен толық 

келіседі. Ә. Құрышжанов XIII-XIV ғасырлардағы ескі қыпшақ жазба 

ескерткіштері тілінің сөздік құрамын:  

1) көне, ескі қыпшақ жазба ескерткіштеріне ортақ сөздер; 

2) орта түркі және ескі қыпшақ ескерткіштеріне ортақ сөздер;  

3) ескі қыпшақ ескерткіштеріне ортақ сөздер; 

4) ескі қыпшақ ескерткіштерінің әрбіріне ғана тән сөздер деген [43, 

Б.39]. Бұл тұжырым да жоғарыда айтылған пікірмен сәйкес келеді.  

Түрколог Ш. Шарапатұлы өз еңбегінде түркі лексикасын түркі 

ескерткіштері мен қазіргі түркі тілдерімен салыстыру нәтижесінде ғана тілдің 
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семантикалық даму үрдісін реконструкция жасауға болады деген. Формалық 

және мазмұндық сәйкестіктегі сөздердің мағыналарын: 

1) ескерткіштерді өзара;  

2) қазіргі түркі тілдерін ескерткіштермен;  

3) қазіргі түркі тілдері мен қазіргі қазақ тілін;  

4) қазіргі қазақ тілін ескерткіштермен;  

5) қазіргі түркі тілдерін өзара;  

6) қазіргі қазақ тілін өз ішінде салыстыру керек екен [43, Б.44]. 

«Ат-Тухфатуз закийа фил луғатит туркийа» қолжазбасы Э.И. Фазылов 

және М.Т. Зияева ғалымдарының көрсетуі бойынша, лексикалық қоры 3600 

сөз, оны 36 мағыналық топқа бөлген. Т. Арынов лексикалық топтарға 

бөлгенде, 26 топқа, яғни 10 топқа қысқарту жасаған. Кейбір топтарды бөлек 

қарастырмай, қосып жіберген. Мәселен, Т. Арынов өсімдік таулары мен 

дәнді-дақылдар атауын, үй және жыртқыш жануарларын бір топта 

қарастырған. Осы күнге дейін қолжазбаны қарастырып, талдаған ғалымдар 

арасында тек осы жоғарыда аталып кеткен ғалымдар ғана қолжазбаның 

лексикалық бөлімін жеке-жеке топтарға бөліп, талдаған. Біз де өз 

тарапымыздан қолжазба бірліктерін бірнеше лексикалық топтарға бөлдік, 

атап айтсақ: 

1) дене мүшелерінің атаулары: ْرنْ بُو - انف  - burn-мұрын; قْ  -اذن   – qülaq – قُوَلا

құлақ және т.б. 

2) түр-түс атаулары:  ْابيض –آاق – aq – ақ; ا– اسود   .qara – қара және т.б –قاارا

3) өсімдік атаулары:  - اس  murt –  мирт, мирта (ақ-сұр гүлдерімен мәңгі -ُموْرطْ  

жасыл бұта не ағаш); اْستاانا  – قصطل اكا  – kāstānā – каштан және т.б. 

4) аспан дене атаулары:  يِْتِكرْ  –بنات بعش– yitkir –Жеті Қарақшы жұлдыздарының 

тобы;شمس - وُكونْ  ُكونااشْ   – kṻneš,kṻn – күн және т.б. 

5) туыстық атаулар: أَاَطا – اب - ata – әке; أَانَا – ام –  ana – ана және т.б. 

6) адам есімдері: ا – شال بُوغا   ;ʼāla büγā –  Ала Боға адам аты - أااَلا

7) адамның кемістігін білдіретін атаулар: ،رْوا -   صاعر اطروش اْنكا – sāηrü - صا

саңырау; لاُكو ِسْز، تِلْ  -اخرس لاِكى كا وكا   - tilsiz, kalakü, kalaki - мылқау, сөзсіз және т.б. 

8) жылқының түр-түсіне байланысты атаулар: واَلشهب اَلبيض  boz –  боз - بُوزْ  -

ат; آاطْ  وقِرْ  بُوزْ  تااِمر - اخضر - tāmir boz, qır āt - қара түсті, сұр реңкі бар ат және т.б. 

9) ат әбзелдері: ،ين تكلتى امازا ْلتِي يُوووْرلُوْق، -  تاكا  - juvurluq, takaltı - ат жабуы; ابزيم-

ا  .toγa – тоға -طُوغا

10) құс атаулары: قاازْ  - انيسه انْ  -العقعق  ;itlāqaz - сауысқан -إِىْتَلا اغا اْغصا  – صا

saγsaγan – сауысқан және т.б. 

11) жабайы жануарлар атаулары: َلانْ  أااْرسْ  - اسد  - arslān  – арыстан;  ارنب -

انْ  قِياانْ , طااْوشا   –  taušan, qiān - қоян және т.б. 

12) тамақ атаулары: فيقول باللبن طبح اذا اتْ  -  - ذرا ;botqa - сүтті ботқа -  بُوْطقاا-  ُسورا  

sürẹt –  кептірілген ет және т.б. 

13) мекен, мезгіл атаулары: تُوناا  -امس – tuna – кеше; امس اول - ا ُكونْ  أااْسرا  –  ʼāsrā 

кӯн – алдыңғы күн  және т.б. 

14) жеміс-жидек атаулары: ا - اجاص إِىِرىكْ  قاارا  -  qara irik - қара өрік;  - برقوق-   

انْ  امْ ) ُكوكا وإُِركْ ( ُكوكا  - kukan (kukam), ʼ irik - алхоры, қараөрік және т.б. 
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15) дәнді дақылдар:  - ارز اْن،   بِِرْنج طُوطُوْرغا - tuturγan, birinč – күріш; - دخن  -طااِرى 

tarı – тары және т.б. 

16) сүтті тағам атаулары: قااِطقْ  - اِدام - qatiq –  қатық, ұйыған сүт, тамаққа 

тұздық; حليب  ُسوطْ  -   –  süt – сүт және т.б. 

17) географиялық атаулар:   تُوْز، - بر قِرْ  قُوَلا  –  qulatuz/qır –  шөл, дала, қыр; - بحر   

ا تااْنِكزْ  - تااْنِكزْ  نْ وُعوما   – taηiz, ʼuman taηiz - теңіз, мұхит және т.б. 

18) балық атаулары: ا- بورى ابْ  - بى  ;čirā - мерлан (балық) -  ِجرا اوا  – saāvāb – صا

Ніл тұқысы (балық) және т.б. 

19) бауырымен жорғалаушылар мен жәндік атаулары: أاياازْ  إِيااْز، - برغاش - 

ʼijaz/ʼаjāz – маса;  ا قاابااْرِجاْقلِى - سلحفاء بااغا  – qabarčaqlıi baγa – тасбақа және т.б. 

20) үй жануарлары: اكْ  – بختى را - بقرة ;bijsarak - түйе (еркек) – بِْيسا ِصِغرْ  إِنااْك،  –  ʼınẹk, 

sıγır – сиыр, бұқа және т.б. 

21) көкөніс атаулары: انْ  -بصل  qabaq – асқабақ - قاابااقْ  - قرع ;soγan – пияз – ُصوغا

және т.б. 

22) қару-жарақ атаулары: حديد ترس قااْلقاانْ  تااِمرْ  -   – temir qalqan - темір қалқан; 

انْ  - تركش  .qurman – қорамсақ және т.б – قُوْرما

23) кәсіп атаулары: اْج،   -ترجمان اجْ  تِْلماْج، ِطْلما ِدْلما  – tilmač/tilmāč/ dilmāč –  тілмаш, 

аудармашы; ابااْنِجى – حراث  .sabančı –  диқаншы, егінші және т.б – صا

24) ұлт атаулары: تااِجكْ  - تاجر  –  tāčik –  сатушы, саудагер; тәжік (ұлт);  - حضرى  

اْرتْ  وطااطْ  صا  – sart, tat –  отырықшы, қалалық ; сарт, тат және т.б. 

25) табиғат құбылыстары:  - ثلج -جليد ;qar – қар – قاارْ   بُوزْ  -  buz  – мұз және т.б. 

26) киім атаулары: طُونْ – ثوب- ton – киім; انْ  -  ُجوخ اْكما  ,čekmen -  шекпен –  جا

сыртқы киім және т.б. 

27) діни атаулар: اقْ  - الجنه ىطاامِ  طااُمو، - جهنم ;ʼučmaq – жұмақ - أُوْجما  – tāmu/tāmi –  

жаһаннам, тозақ және т.б. 

28) ауру атаулары: قُوطُورْ  - جرب – qotır -қотыр;  ِششااك  - جدرى –  šišāk – шешек 

және т.б. 

29) музыкалық аспаптар атаулары: اْنكْ   – جلجل جلجل -   ;čаη  –  чанг - جا  

ْنرغى  .жанрағӣ - čunraγi (музыка аспабы) және т.б – جا

30) бағалы тас таулары: ُكوهاارْ   – جوهر –  kauhar – гауһар; لاْعلْ  – بلخش – laʻl  – 

лағыл, асыл тас және т.б. 

31) зергерлік атаулар: اَلذن حلقه ا، -  أٍِصْرقاا ِسْزغا  - sizγa/ isirqa – сырға; بُوْنُشوْق، - خزر 

 .bonšaq/ bončṻq – моншақ және т.б - بُوْنُجوقْ 

32) құрылыс атаулары: ُصو يِلِى - حمام  –  jili su – монша; ُكوْبِرى– قنطره – kubri –  

көпір және т.б. 

33) сын-сипатты білдіретін атаулар: خفيف - يُنُُكلْ  ويُوقاا، ياانِْكل  - jaηil, juqa/ juηul –  

жұмсақ, жеңіл; اايِي إِِكى، أاِكى،  – خير  – āki/ ʼiki т., ʼiji – жақсы және т.б. 

34) табиғат құбылыстары: اكْ  – رعد اكْ  – زلزله ;kukrak – найзағай – ُكوْكرا اما  – تِْترا

titramak –  жер сілкінісі және т.б. 

35) өлшем бірлік атаулары: انْ  – رطل  فتر -  ;batman - батпан өлшем бірлігі – بااْطما

 .sujām - сүйем ұзындық өлшемі және т.б – ُسوياامْ 

36) пайдалы қазба атаулары: اِشنْ  - رصاص وقُوْرُشونْ  قُوْرغا  - qurγašın, quršun – 

қорғасын; فضه   .kṻmṻš – күміс және т.б - ُكوُموشْ  - 
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37) тұрмыс зат атаулары:   ا -زر وُدوْكماِ  تُوْيما  - tujma, dukma т. – түйме; زبديه –   

انااقْ   .šanaq –  қыш ыдыс және т.б – شا

38) этнографиялық лауазым атаулары: اتُونْ  -سيده  – قاانْ – سلطان  ;χatun – ханым – خا

qan – хан және т.б. 

39) этнографизмдер: تُوْنكلُوكْ  – شباك – tṻnlṻk - жарыққа арналған тесік, түңлік; 

ابِنْ   .kabin - қалың мал және т.б - كا

40) су құрылғылары: ا – مركب اما تْ  ياانِْق، - معديه ;kama – кеме – كا ُكجا  –  janıq/ kačat –  

паром, сал және т.б. 

41) құрал-сайман атаулары: اْو، - مبرد اوْ  أااكا إِكا    –  ʼākāu, ʼikāu – егеу; مطرقه –  

اُكوشْ   .čāküš – балға және т.б -  جا

«Ат-Тухфа» ескерткішінің лексикалық бірліктерін лексика-

семантикалық топтарға бөліп, қазіргі түркі тілдерімен салыстырып, қолжазба 

тілі қазіргі түркі тілдерімен ортақтастығын мысалдар негізінде 

қарастырылады. Осы мақсатпен қолжазба лексемасы синхронды, диахронды 

тұрғыдан қарастырылып, зерттелді. Жоғарыда 41 лексика-семантикалық 

топтардың ішінен ең көп таралған, мағынасы өзгермеген, халықтың тыныс-

тіршілігін, табиғатын және де жануаралар арасынан саны жағынан ең көп 

жинастырылған лексемалар қарастырылды. 

Соматизмдер. Соматикалық лексика (грек тілінен аударғанда soma - 

дене) – кез келген тілде кездесетін әмбебап лексикалық топтардың бірі және 

әр тілдің лексика-тақырыптық жүйесінде бірінші болып отандық, сондай-ақ 

шетелдік лингвистердің салыстырмалы-тарихи, құрылымдық-салғастырмалы 

мен лингвомәдени жұмыстарында жиі қарастырылатын  зерттеу нысаны. 

Мәселен, Р.М. Вайнтрауб, Ф.О. Вакк, Ю.А. Долгополов, А.В. Дыбо,                    

Н.М. Шанский, В.Н. Суетенко, Е.М. Сендровец, Д.А. Базарова, А.Ф. 

Богданова, Ю.С. Степанов, В.Г. Гак, А.В. Кунин, Ю.Ю. Авалиани, Г.А. 

Ахметжанова, А. Құрманалиева, Н. Карменов, С.С. Мұхтарова және т.б. 

ғалымдар соматикалық лексиканы зерттеген. 

Жоғарыда аталған зерттеушілердің осы топ лексикасына қызығушылық 

танытудағы экстралингвистикалық көзқарасы қоршаған ортада өзін-өзі тану 

үдерісі және жеке тұлға ретінде сезіну сезім мүшелері мен жеке өзінің дене 

мүшелері арқылы басталған. В.Г. Гак өзінің соңғы жұмыстарында: «Адам – 

эгоцентрлік тұлға, - деп жазған, - өзін әлемнің ортасында көріп, әлемді өзіне 

қарап бейнелейді» [45].  

Уақыт пен кеңістікте бейімделу, өзін-өзі бағалау – осының бәрін адам 

біртіндеп, өзін қоршаған таным құралдары, яғни дене мүшелері  арқылы 

түсінген, ұғынған.  

Адам өзін қоршаған ортадағы заттарға атау беру, ең алдымен, ол заттың 

түр-түсін, сыр-сипатын және т.б. ерекшеліктерін білу керек. Бұл үдеріс сол 

затты басқа бір затпен салыстыру, теңестіру, ұқсату арқылы жүзеге асады. 

Міне, осы кезде адам баласы өзі жақсы білетін дене мүшелерімен салыстыру, 

теңеу арқылы жансыз заттарға жанды заттың атын қоюға тырысады. Бұл 

принцип лингвистикада – гомоцентристік принцип деп аталады. 
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Н.А. Власова танымал кавказтанушы ғалым В.И. Абаевтың сөзіне 

сілтеме жасай отырып, «бас, қол, аяқ, көз, құлақ, ауыз сынды кейбір дене 

мүшелерін атай алмайтын халық жер бетінде әлі табылмаған, соматизмдер – 

кез келген адам қоғамына қажетті түсініктер мен қарым-қатынастарды 

құрауға негіз болатын сөздер», - деген. Соматикалық лексика негізгі 

семаларға сүйенетін, жиі қолданылатын, ең дамыған тіл қатпары [46]. 

В.А. Ямшанова адамның дене мүшелері «алғашқы құралдар» («primary 

instruments») тобына жататынына еш күмән туғызбайды. Себебі соматизмдер 

субъектімен тығыз байланыста болады [47]. 

Әлемді танудың өзі өзін-өзі танудан басталған. Мәселен, дүниенің 

жаратылысы туралы космогониялық мифтер, аңыздар бойынша әлем ең 

жоғарғы билеушінің денесінен жаратылған (Тиамат туралы аккадтік миф, 

Сонмо жайлы тибеттік миф). Сонымен қатар, адамның дене мүшелері барлық 

тілдерде бірыңғай. Басқа лексикалық топтар (мәселен зооморфтық, 

фитонимдік)  әр территориялық аумақта әртүрлі. Бір халықтағы қоршаған 

орта басқа халықтың қоршаған ортасымен бірдей емес. 

Түркі тілдерінде фразеологиялық соматизмдерді  зерттеген ғалымдар 

деп К.У. Халилова («Соматизм «сердце» в языковой картине мира (на 

материалах азербайджанского и немецкого языков»); А.Г. Абрамова 

(«Фразеологические единицы с компонентами-соматизмами в 

разноструктурных языках (на материале русского и чувашского языков)); 

А.Б. Нұржанова («Дүниенің қарабайыр бейнесі: фразеологиялық фрагменттің 

соматикалық коды»); Б.С. Нағасбекова («Соматикалық фразеологизмдердің 

көпмағыналығы»); Қ.С. Қалыбаева («Көз» сөзінің қатысуымен жасалған 

фразеологизмдер); М.И. Мугидова («Соматические фразеологические 

единицы кумыкского и русского языков»); Р.А. Авакова («Фразеологиялық 

семантика») және т.б. атауға болады. 

Адамның табиғи жаратылысы дене мүшелері атауларының 

фразеологизм жасаудағы ұйытқы  немесе тірек сөз болуындағы қызметі 

ерекше. Олардың ішінде фразеологизм жасауда көз  жүрек  қол  бас  ауыз   

бет  қан  іш  тіл лексемалары жиірек қолданылады. 

Бұлардың барлығы көзге көрінетін сыртқы бөлшектер. Ал көзге 

көрінбейтін ішкі ағзалар да фразеологизм жасауға қабілетті. Жалпы 

соматикалық процестердің (дене мүшелерінің жай – күйі, динамикалық 

сипаты т.б.) барлығы тірек сөз бола бермейді. Қазақ тілінің он томдық 

түсіндірме сөздігінде бұлардың әрқайсысы Ә. Болғанбаевтың есебімен 100-

ден 500-ге дейін фразеологизмдерді жасауға ұйытқы болған. 

Міне, осы себептерден де қолжазбада берілген соматизмдерге тоқталып, 

қазіргі түркі тілдеріндегі дене мүше атауларымен салыстырылды. 

Төменде берілген кесте негізінен, Ф.Г. Исхаков «Опыт сравнительного 

словаря современных тюркских языков» атты еңбегі негізінде жасалып, 

толықтырулар енгізілді [48]. 

 

Кесте – 5. Соматизмдер: бас-бет аймағы. 
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Соматизмдер  Ат-тухфа 

еңбегінде 

қыпшақ тілінде 

берілуі 

Ат-тухфа 

еңбегінде араб 

тілінде берілуі 

Дене мүше 

аталуы 

қазіргі түркі тілдері 

1 2 3 4 5 

Бас- бет аймағы  َْباش – baš رأس 
- rās 

бас әзірбайжан, алтай, 

башқұрт, қырғыз, құмық, 

татар, тува, түрік, 

түрікмен, ұйғыр 

اُتوَبا، ُدبَ    - 

tȫbe/dubā 
 ام الرأس

- ummu al-

rʼаs 

еңбек (бастың)  қаз. – еңбек, төбе; хак. - 

чулай, еемек, миңнік; тат. 

– түбә; түрк. – депе; өзб. – 

мени; қырғ. – чоку; 

қарақалп. – төбе; ұйғ. –  

чоққа; тува – тей; түр. – 

тепе; ноғ. – тоьбе; башқ. – 

түбә; алтай. – тӧбӧ; құм. – 

башны тëбеси; әзірб. – 

тәпә; чув. – лӗпке. 

 - أَاِزْق، أَازِ  
ʼāziq/ ʼāzi 

 ضرس الزاد  
- dirs al-zad 

азу тіс қаз. – азу тіс; хак. – тÿп 

азығ; тат. – азу теш; түрк. 

– ази диш; өзб. – озиқ 

тиш; қырғ. – азуу тиш; 

қарақалп. – азыў тис; ұйғ. 

– еғиз чиш; тува – даг 

диш; түр. – азы диши; 

ноғ. – азув тис; башқ. – 

азау теш; алтай. – тÿп 

тиш; құм. – азув тиш; 

әзірб. – азы диш; чув. – 

кайри шăлсем. 

َصْلَيرْ  ِسْلْك،   
- silk/salıar 

 ِرياله
- riıāla 

сілекей қазақ, қарақалпақ, құмық, 

татар – сілекей, селәгәй  

 وجه  yuz -  ُيوزْ  
- wačһ 

бет, жүз башқұрт, түрікмен, ұйғыр 

– йуз; қазақ, қырғыз – 

жүз. 

 - أَاوزْ  
ʼāwuz 

 فم
- fam 

ауыз құмық – авуз; башқұрт, 

қазақ, қарақалпақ – ауыз 

 ُضوَضاغْ  
 ,dudāγ - وإِِرنْ 

ʼerin 

 شفه
- šaffa 

ерін алтай, башқұрт, қазақ, 

қарақалпақ, қырғыз, 

құмық, татар, ноғай, тува, 

хакас (ерін); әзірбайжан, 

түрік, түрікмен (дудақ) 

 – َياَناقْ  

iānāq 
 خد

- χad 
жақ башқұрт, татар, түрікмен 

– яңак 

 kȫz – ُكوزْ  

 
 عين

- ‘аin 
көз өзбек  тілімен толық 

сәйкес келеді, алайда араб 

тілінде 3 дауысты әріп 

болғандықтан қазақ, 

қырғыз, татар, ұйғыр 

тілдерімен сәйкес деп 

айтуға болады   
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Кесте – 5.жалғасы: 

1 2 3 4 5 

َقاَراْق وقيل  
 ,qaraq - َباَباكْ 

bebek т. 

 

 ناظر العين
- nazir al-

‘аin  

көздің 

қарашығы 

қаз. – көздің қарашығы; 

хак. – харах; тат. – күз 

карасы, бәбәк; түрк. – 

бәбенек; өзб. – қорачиқ; 

қырғ. – карек; қарақалп. – 

қарашық; ұйғ. – көзниң 

қарчуғи; тува – карак огу; 

түр. – гөз бебеи; ноғ. – 

коьздинъ карасы; башқ. – 

күз караһы; алтай. – 

кӧстин каразы; құм. – 

гёзню бебейи; әзірб. – 

бәбәк; чув. – куҫ шăрҫи. 

  حاجب qāš – َقاشْ  
- ḥāčib 

қас ұйғыр 

 -  ِكْرِبكْ  
kirpik 

 شعر العين
- ši‘ru аl‘аin 

кірпік алтай, тува – кирбик 

 – َقاَباقْ  

qābāq 
 جفن

- čafn 
қабақ қазақ, қарақалпақ 

 – قُوََلقْ  

qülaq 
 اذن

- uzn 
құлақ қазақ, қарақалпақ, ұйғыр 

 - ُبوْرْن،  
burn 

 

 -منقار
munqar 

мұрын әзірбайжан, құмық, ноғай, 

татар, түрік, түрікмен, 

өзбек, ұйғыр – бурун; 

башқұрт – тумчук 

َمانْكََلىي،  
 /māηlaıi -  الِنْ 

ālin 

 جبهه

- čabһа 

маңдай башқұрт, татар, түрікмен, 

ұйғыр – маңлай; 

әзірбайжан – алын. 

 -  َصاَقالْ  

saqal 

 لحيه
- laḥia 

сақал қазақ,  қарақалпақ, ұйғыр 

ْن، ُبووُيو 
 - ُبوْيُنومْ 

buwun/boinum 

 رقبه
- raqaba 

мойын түрік, түрікмен, өзбек, 

ұйғыр 

 til – ِتلْ  

 
 لسان

- lisān 
тіл алтай, қарақалпақ, құмық, 

қырғыз, өзбек, ұйғыр – 

тил; қазақ – тіл 

وِدشْ  ِتشْ    - 

tiš, diš 

(түрікмен) 

 ِسن
- sin 

тіс алтай, қырғыз, құмық, 

өзбек, ұйғыр – тиш, 

әзірбайжан, тува, түрік, 

түрікмен – диш 

 – َصاشْ  

saš 
 شعر

- ši‘r 
шаш қазақ, қарақалпақ, ноғай 

  

 Қолжазбада 52 соматизм, яғни  16 түркі тілдес тілдермен: қазақ, хакас, 

татар, түрікмен, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр, тува, түрік, ноғай, 

башқұрт, алтай, әзірбайжан, чуваш тілдеріндегі нұсқаларымен 

салыстырылып талданды.  

Адамның бас-бет аймағы: бас  бет-жүз  еңбек  маңдай  мойын  мұрын  

желке   ерін  жақ  көз  көздің қарашығы  қас  кірпік   шаш  құлақ  тіл  тіс  

сақал  атаулары талданды. 

Бас сөзі біздің зерттеу нысанымызда baš деп колданылса, ортағасырлық 

ескерткіштерде де баш сөзі пайдаланылған. Қазіргі түркі тілдерінің арасында 
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әзірбайжан, алтай, башқұрт, қырғыз, құмық, татар, тува, түрік, түрікмен, 

ұйғыр тілдерінде бас сөзі ш болып дыбысталады.  

Ал, қазақ тілінде с әрпімен бас деп қолданылады. Ш  дыбысы оғыз 

тілдеріне тән болса, с дыбысы қыпшақ тілдеріне тән фонетикалық белгі 

болып табылады. Тарихи тұрғыдан с~ш дыбыстарының сәйкестігі 

дәлелденген [46].  

Тіл атауы түркі тілдерінде еш өзгеріссіз болып кездеседі: алтай, 

қарақалпақ, құмық, қырғыз, өзбек, ұйғыр – тил; қазақ – тіл. Тіл сөзі мағынасы 

да, тұлғасы да еш өгеріссіз жеткен сөз болып табылады. Тіл сөзінің 

ортағасырда тек сөйлеу қатынасу құралы ретінде бір мағынасы болса, қазіргі 

кезде мағынасы кеңейген. Мәселен, сағат тілі, тыңшы, тіл алғыш, тілге ерді, 

тіл алды және т.б. 

Тіс сөзі алтай, қырғыз, құмық, өзбек, ұйғыр – тиш, әзірбайжан, тува, 

түрік, түрікмен – диш түрінде кездеседі. Тіс сөзі мағынасы толық, тұлғасы 

жағынан бір әріп қана өзеріске ұшыраған. 

Маңдай мағынасына келетін алын сөзі қыпшақ тіліне тән сөз 

болмағандығынан болса керек, қолжазбаның жиегіне жазылған. Дегенмен 

қазіргі түрік, әзірбайжан тілдерінде кеңінен қолданылады.  

Азу тіс соматизмі ортағасырлық «Ат-Тухфа» қолжазбасында ʼāziq/ ʼāzi 

деп берілген. «ДТС»-те azїγ деген нұсқасы көрсетілген. Қазіргі түркі 

тілдеріндегі қыпшақ тобына кіретін қазақ, қарақалпақ, ноғай, құмық, татар, 

башқұрт,  оғыз-түрікмен тобына кіретін түрікмен, оғыз-селжұқ тобына 

кіретін түрік, әзірбайжан, қарлұқ-хорезм тобына кіретін өзбек, қырғыз-

қыпшақ тобына кіретін қырғыз тілдерінде ортағасырлық атау сақталған. Тек 

хакас, тува, ұйғыр, алтай, чуваш тілдерінде ғана өзгеше болып табылады.  

Негізінен, қыпшақ, оғыз тобындағы тілдерінде сақталған. 

 

Кесте – 6. Соматизмдер: адамның қол-аяқ мүшелері. 

 
Адамның қол-

аяқ мүшелері 

 qul – قُولْ 

 
 عضد

- ‘аdud 
қол өзбек – қул; алтай, қазақ, 

қарақалпақ, құмық, ноғай, 

ұйғыр – қол  

1 2 3 4 5 

 – بَاْرَماقْ  

barmaq 
 اصبع

- isba‘ 
саусақ қарақалпақ, ұйғыр – 

бармақ 

وأَايَا إِلْ    - 

ʼel, ʼāiā 
 كف

- kaf 
алақан құмық, ноғай, түрікмен, 

хакас – ая 

 – باَِلكْ  

bilek 
 زند

- zand 
білек өзбек – билак; әзірбайжан, 

қырғыз, құмық, тува, 

түрік, түрікмен, ұйғыр – 

билек, биләк; қазақ – 

білек  
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Кесте – 6 жалғасы: 

1 2 3 4 5 

 – قُوْلطُوقْ  

qoltüq 

 

 ابط
- ibt 

қолтық  қаз. – қолтық; хак. – 

холтых, холтырмах; тат. – 

култык; түрк. – голтук; 

өзб. – қўлтиқ; қырғ. – 

колтук; қарақалп. – 

қолтық; ұйғ. – қолтуқ;  

тува – колдук; түр. – 

колтук; башқ. – культык; 

алтай. – колтук; құм. – 

къолтукъ тюп; әзірб. – 

голтуг; чув. – хул хушши; 

ْرنَاقْ طِ     - 

tırnaq 
 ظفر

- zufr 
тырнақ қазақ, қарақалпақ, өзбек, 

ұйғыр 

- بُوطْ  

 but 
 فخذ

- faχz 
сан құмық, түрікмен – бут 

 ركبه tiz – تِزْ  
- rukba 

тізе құмық, ноғай, өзбек, 

ұйғыр қазақ, қарақалпақ, 

ұйғыр 

 – طَابَانْ  

taban 

 

 قدم
- qadam 

табан башқұрт, қазақ, 

қарақалпақ, құмық, ноғай, 

татар, тува, түрік, хакас 

 -  ِطْرنَاقْ  

tırnaq 
 ظفر

- zufr 
тырнақ қазақ, қарақалпақ, өзбек, 

ұйғыр 

َجاَغانَاْق  

وقيل تِْرَساْك، ِدْرَساكْ 

 -

čāγānāq, tirsak 

т./ dirsek 

 مرفق
- mirfaq 

шынтақ алтай – чағанақ; өзбек, 

түрікмен, ұйғыр – тирсак; 

әзірбайжан, түрік – 

дирсек 

 

Адамның қол-аяқ мүшелері: алақан, аяқ  балтыр  білек  қол  табан  

тізе  тырнақ  сан  саусақ атаулары талданды. 

Айа сөзі көне түркі тілінде «алақан» мағынасында қолданылған. 

Мысалы: Ол қарс қарс айа йапты. Ол қарс-қарс еткізіп алақанын 

шапалақтады (МҚ 1761).  

Б. Сағындықұлының айтуы бойынша, «Қазіргі кезде бұл сөздің 

мағынасы өзгеріп, біріншіден, алақанның шұқыры, екіншіден, туып-өскен, 

тәрбие алған орта, үшіншіден, қойнау, баурай, төртіншіден, ауыспалы 

мағынада бір нәрсе болып жатқан жердің жалпы көрінісі мағыналарын 

білдіреді. Бұрын жеке дара қолданылған болса, енді (алақанның аясы) матаса 

байланысқан сөз тіркесінің екінші сыңарын құрайды» [49, Б.161].  

Айа сөзі қазіргі тілімізде «алақанына салып аялау» деген тұрақты тіркес 

құрамында сақталған. Мағынасы – «бір адамды, баланы немесе үлкен кісіні, 

әйелін немесе туысын т.б. бағып-қағып, киіндіріп-тойындырып, бар 

қажеттілігімен қамтамасыз етіп, асырап отыр» дегенді білдіреді. Тілімізде 

осымен сабақтас «аялы алақан» деген тұрақты тіркес жиі қолданылады. 

Шынтақ сөзі түркі тілдерінде екі түрлі аталумен берілсе де, екеуі де 

тілде сақталған екен: алтай – чағанақ; өзбек, түрікмен, ұйғыр – тирсак; 

әзірбайжан, түрік – дирсек. 
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Қолтық сөзі «Ат-Тухфа» қолжазбасында qoltüq деп берілген.                              

Махмұт Қашқари еңбегінде қолтық деп көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінен 

қыпшақ тілдер тобындағы тілдер ортағасырлық атаумен сәйкес келеді, 

мағынасы да, тұлғасы да толық сәйкес келеді: 

қаз. – қолтық; хак. – холтых  холтырмах; тат. – култык; түрк. – 

голтук; өзб. – қўлтиқ; қырғ. – колтук; қ.қалп. – қолтық; ұйғ. – қолтуқ;  тува 

– колдук; түр. – колтук; башқ. – культык; алт. – колтук; құм. – къолтукъ 

тюп; әзірб. – голтуг; чув. – хул хушши; 

Оғыз тобының түрікмен және әзірбайжан тілдерінде «қ ~ г» 

дыбыстарының сәйкестігін байқауға болады. Хакас тілінде холтых деп, «х» 

әрпімен берілген. Бұлғар тобына кіретін чуваш тіліндегі нұсқасы 

ортағасырлық нұсқасынан тіптен өзгеше.  
 

Кесте – 7. Соматизмдер: адамның ішкі ағзалары. 

 
Адамның ішкі 

ағзалары 

 بَاُوورْ 

 ,bawur - وبَاِغرْ 

baγir т. 

 كبد
- kibda 

бауыр башқұрт, қазақ, 

қарақалпақ, қырғыз, 

ноғай, құмық, татар – 

бауыр, бавур; әзірбайжан, 

түрікмен – бағыр 

  - ِميِيى،بَْينِى 

miıi/baini 
الدماغ ُدهن  

- duһn al-

dimāγ 

ми башқұрт – мейе; түрікмен 

– бейни 

 - أُوَزاكْ  

ʼuzāk 

 

 نخاع
- nuχā‘ 

жұлын  қаз. – жұлын; хак. - чілің, 

чÿлÿң; тат. – арка желеге; 

түрк. – арка йүлүк; өзб. – 

орқа мия;  қырғ. – жүлүн; 

қарақалп. – жулын;  ұйғ. 

–  жулуң; тува – чүн; түр. 

–омурилик; ноғ. – юлын; 

башқ. – йолон; алтай. –

jÿлÿк; құм. – аркъа 

сюекни майы; әзірб. – 

онурға беjни; чув. – 

ҫурăм шăмми мими. 

 – يُوَراكْ  

jǖrek 
 قلب

- qalb 
жүрек татар, ұйғыр – йүрәк 

 أُوْبَكا، 

 ,ʼǖpke - أُوْبَكنْ 

ʼǖpken 

 رّيه
- riya 

өкпе башқұрт – үпкә, 

қарақалпақ – өпке, татар 

– үпкә 

بُوَراْك،  

 - بُْكَراكْ 

burak/bukrak 

 كلوه
- kulwa 

бүйрек ұйғыр – бөрәк; алтай – 

бöрöк 

 – قَاِرنْ  

qārin 
 بطن

- batn 
қарын қазақ  

 إَِشاِكى 

 وبُوَواْرِصْق،

 ,ʼišеki-بُوَغاْرِصقْ 

buwarsiq/ 

buγārsiq 

 مصران
- musran 

ішек алтай, қырғыз, түрікмен – 

ичеги; әзірбайжан - 

бағырсаг  

  بُوُووْن، بُُغنْ  

- büwün/ büγün 
 مفصل

- mafsil 
буын құмық – бувун; түрікмен, 

өзбек, ұйғыр – боғун  

 

Адамның ішкі ағзалары: бауыр  бүйрек  жүрек  буын  жұлын  ми   

қарын атаулары талданды. 
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Ми атауы башқұрт тілінде  мейе, түрікмен тілінде бейни нұсқасында 

кездеседі. Бұл сөз мағынасы толық, бірақ тұлғасы жағынан екі әріппен 

өзгеріске ұшыраған. Дұрысында, айтылуы бойынша «мый» нұсқасында 

жұмсалғаны жөн. 

Ішек сөзі алтай, қырғыз, түрікмен – ичеги деп кездеседі; ал әзірбайжан  

тілінде – бағырсаг түрінде кездеседі. 

Өкпе атауы башқұрт – үпкә, қарақалпақ – өпке, татар тілінде – үпкә 

түрінде кездеседі. Өпке деген ортағасырлық атау мағынасы жағынан толық, 

екі әріптің орын ауысуымен тұлға жағынан сәйкестігін байқаймыз. 

Жұлын сөзі зерттеу нысанымыз болатын қолжазбада ʼuzāk деп берілген.                  

Махмұт Қашқари еңбегінде жұлын деп көрсетілген. Қыпшақ-ноғай 

тобындағы тілдерде жұлын деп беріліп, М. Қашқаридің еңбегінде берілген 

соматизм атауымен сәйкес келеді. «Ат-Тухфа» қолжазбасында көрсетілген 

нұсқа қазіргі түркі тілдерінде қолданыста жоқ. 

 

Кесте – 8. Соматизмдер: адамның кеуде тұсы 

Адамның кеуде 

тұсы 

 - بُويُو،تَنْ 

büwü/tȧn 
 بدن

- badan 
дене өзбек, қарақалпақ, 

башқұрт, татар, ұйғыр – 

тан, тән 

1 2 3 4 5 

  - أَاْرقَا 

ʼārqā 
 َظهر

- zаһr 
арқа қазақ, қарақалпақ, ұйғыр 

ُكوُكوسْ  

  - kȫgṻs 

 

اَلنسان صدر  
- sadr al-

insān 

кеуде, көкірек алтай, түрік 

يَاْغِرنْ  

 - iaγrin 

 

 لوح
- lauḥ 

жауырын қаз. – жауырын; хак. – 

чарын; тат. – көрәк; түрк. – 

пилче; өзб. – курак; қырғ. – 

далы; қарақалп. – 

жаўырын; ұйғ. – гүжәк; 

тува – хүүрек; түр. – күрек 

кемии; ноғ. – казгыр; башқ. 

– калак һөйәге; алтай. –

кÿрек; құм. – 

яврункъалакъ; әзірб. – 

күрәк; чув. – хул калакки; 

 حقا   biš -  بِىشْ  

(негізінен  حْقو

 немесе   ِحَقاء) - ḥaqu 

бел башқұрт, татар – бил; 

әзірбайжан, алтай, қазақ, 

қарақалпақ, қырғыз, 

құмық, ноғай, тува, өзбек – 

бел 

ِكْنِدْك  

قُوُصوقْ و  -kindik, 

qawsuq 

 

 سّره
(негізінен  ّسر) 

- surru 

кіндік қаз. – кіндік; хак. - кін, 

кіндік; тат. – кендек; түрк. 

– гөбек; өзб. – киндик; 

қырғ. – киндик; қарақалп. – 

киндик; ұйғ. –  киндик; 

тува – хиндик; түр. – гөбек; 

башқ. – кендек; алтай. – 

киндик; құм. – гинник; 

әзірб. – көбәк; чув. – 

кăвапа пырши. 
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Кесте – 8 жалғасы: 

1 2 3 4 5 

قَابَاْر وآايِْك،  

 - آيَاْك، ايكو، قَبُْرَغا

qābār, āıik, ǡıāk/ 

āıаku, qaburγa 

 ضلع
- dil‘ 

қабырға башқұрт, қазақ, қарақалпақ 

– қабырға  

ُسوَواكْ  

 - suwek 
 عظم

- ‘azm 
сүйек қазақ, қарақалпақ 

  

 Адамның кеуде тұсы: дене  жауырын  бел  кіндік  кеуде  көкірек  

қабырға  жауырын  сүйек атаулары талданды.  

Кіндік сөзі «Ат-Тухфа» қолжазбасында kindik, qawsuq деп көрсетілген. 

«ДТС»-те киндик деп берілген. Ортағасырлық кезеңде киндик деген атау 

негізінен қолданыста болып, екінші нұсқасы қаўс ӯқ мәмлүктер елінде 

қолданыста болуы ықтимал. Қазіргі түркі тілдерінде де негізінен қыпшақ 

тобындағы тілдерде киндик сөзі қолданылады. Оғыз тобының тілдерінде 

кіндік сөзі гөбек  көбәк  гөбек деп берілген. Чуваш тілінде ортағасырлық 

атаулармен мүлдем сәйкес келмейді. кіндік сөзі ортағасырлық атумен 

мағынасы да. тұлғасы да толық сәйкес келеді. 

Шаш сөзінде с ~ ш дыбыстарының сәйкестігі (ш дыбысы қыпшақ тіліне 

тән), өкпе сөзінде б ~  п дыбысының, мұрын және мойын сөздерінде б ~ м 

дыбыстарының (қыпшақ тіліне тән үрдіс), тіс және қас сөздерінде ш ~ с 

дыбыстарының, жүрек сөзінде й ~ ж дыбыстарының (М.Қашқари кезінде 

айтып кеткен қыпшақ тілдеріне тән), бас сөзінде ш ~ с дыбыстарының, 

балтыр сөзінде з ~ т дыбыстарының, кірпік сөзінде б ~  п дыбыстарының  

сәйкестіктері орын алған.  

Берілген соматизмдерді талдау қолжазба тілімен 60-70% сәйкес 

келетінін көрсетті. Дыбыстық өзгерістер болмаса, соматизмдер мағыналық 

жағынан негізінен қыпшақ тобындағы тілдермен толықтай сәйкес деуге 

болады. Қолжазбадағы деректерге сүйенсек, орта ғасырдағы тіл қыпшақ 

тобындағы тілдер, оғыз элементтері, қарлұқ тобындағы тілдердің ықпалы 

болған, яғни аралас тіл болып табылады. Тек бірыңғай таза қыпшақ тілі деп 

айтуға негіз жоқ. 

Түр-түс атауларына тарихи-лингвистикалық интерпретация. 

Түр-түс атаулары ерте заманнан бері қалыптасқан. Дәлел ретінде жазба 

мәдениеті қалыптасқан кезеңдерден қалған жазба ескерткіштерді келтіруге 

болады. Мәселен, V-VIII ғасырлардағы Орхон-Енисей ескерткіштерінен, 

көне ұйғыр, манихей, брахма, араб жазуларымен жазылған бай тарихи – 

әдеби мұралардан көптеп кездестіруге болады. Мысалы, Орхон, Енисей, 

Талас өзендерінің бойынан табылған ескерткіштер тіліндегі сарығ алтун  

қызыл қан  ақ ат  боз ат  қара бұдун  қара тер  көк оңуғ  йерген атауларын 

келтіруге болады [50]. 

Зерттелуіне келетін болсақ, түр-түс атаулары қазақ тілінде, басқа тілдер 

сияқты жүйелік-құрылымдық біршама жақсы қарастырылған (І. Кеңесбаев, 

Н. Сауранбаев, А. Ысқақов, М. Балақаев, С. Аманжолов, Ғ. Мұсабаев,            

Ж. Шәкенов және т.б.). Түркі тілдері бойынша академик А.Н. Кононовтың 



65 
 

«Семантика цветообозначения», «Способы и термины определения стран 

света у тюркских народов», «О семантике слов «қара» и «ақ» в тюркской 

географической терминологии», шет ел тюркологтарынан В. Банг, А. Габэн, 

Л. Циртаутас, А. Джафароглу, Г. Дерфер т.б. еңбектерін атауға болады. 

Сондай-ақ түр-түс атаулары XXI ғ. басында кеңінен таралған 

антропоөзектік парадигмада жүргізілген зерттеулерге де нысан болды. 

Мысалы, Н.Айтованың еңбегі. Белгілі түркологтардың ізімен «Ат-Тухфа» 

қолжазбасындағы түр-түс атауларын қарастырайық. Олардың жалпы саны: 

11.  

 ;aq – ақ – آاقْ – ابيض

 ;qara – қара –قَاَرا–اسود

احمرْ   -قِِزلْ   –qizil – қызыл; 

اصفر  -َصاِرى  –sari – сары; 

  ;yešil – жасыл –يَاِشلْ –اخضر

ْك ُكو   ;kȫk – көк –ازرق –

 ;āsmani – көгілдір -اْصَمنِ  –ازرق

 ;ālā – ала –ااال  –ابلق 

 qara ıuwuz – қара жүз (қазақ тіліндегі қоңыр түсті اسمر  -قَاَرايُوووْز  –

бейнелейтін тіркес);  

 ;bulān – қызыл - بُواَلنْ  - يحمور

 .kȫklik – көгілдір –ُكوْكلِْك  - ُزرقه

 «Ат-Тухфа» ескерткішінде негізгі түстермен қосымша түстер де 

берілген. Әр түс жеке-жеке қарастырылып, XI ғасырда жазылған Махмұт 

Қашқаридің «Диуани лұғат-ит-түрік» және XIV ғасырда жазылған, авторы 

белгісіз «Китаб ад-дурр әл-мудия фи луғат ат-туркия ала тамам уа ал-камал» 

еңбектерімен салыстырмалы түрде беріледі.  

Қазіргі түркі тілдерінде ақ сөзінің берілуі: 

қаз. – ақ; хак. – ах  хуу; тат. – ак; түрк. – ак; өзб. – оқ; қырғ. – ақ; 

қ.қалп. – ақ; ұйғ. – ақ; тув. – ак; түр. – бейаз; ноғ. – ак; башқ. – ак; алт. – ак; 

құм. – акъ; әзірб. – ағ; чув. – шурă. 

Қазіргі түркі тілдерін саралайтын болсақ, ақ сөзі түрік және чуваш 

тілдерінен басқа тілдерде қолжазбадағы ақ сөзімен толықтай сәйкес келеді. 

Тек фонетикалық өзгерістермен ғана бір-бірімен өзгешеленеді. Түрік тілінде 

бейаз, чуваш тілінде шура деп аталуы лексикалық жағынан сәйкес келмейді. 

Бұл өз кезегінде түрік және чуваш тілдерінің басқа тілдік топтарға жатуы 

себеп те болуы ықтимал. Кей ғалымдар пікіріне сүйенсек, қазіргі чуваш тілі 

түркі этностарынан территориялық жағынан алшақталып, фин-угор 

субстратының әсеріне ұшыраған. Түркі тіліндегі бейаз сөзі араб тіліндегі    

 дыбысы бар сөздердің көпшілігі парсы ض  ,байад сөзінің өзгерген түрі بياض 

тілінің әсерімен түркі тілдеріне З дыбысымен дыбысталатын болып енген.  

Махмұт Қашқаридің еңбегінде «ақ» сөзі ақ деп түркі тілдерінде беріліп, 

арабша жазылуы  ااْق– ақ, бір нәрсенің ағы (Оғызша). Өзге түрік ұлыстары 

ақбоз атты « ااْق آْتАқ at – Ақ ат» дейді. Оның тағы бір мағынасы ақ. « ْااْق َسقَاْل آر
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Ақ saқal er: Ақ сақал ер – Ақсақалды адам, сақал-шашы ағарған адам 

(Оғызша)» [51].  

«Ат-Тухфа» ескерткішінде төмендегідей беріледі:  

 aq – ақ – آاْق  – ابيض 

Ал, «Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ат-туркия ала тамам уа ал-камал» 

атты қолжазбада «ақ» сөзі ақ деп түркі тілдерінде қолданылып, араб тілінің 

графикасымен  أَْق  бір ғана дауысты әріппен берілген. 

Ескерткіштердегі жазылған графикаларын салыстырып көретін болсақ, 

«Ат-Тухфа» ескерткішін басқа екі қолжазбалармен салыстырғанда «ақ» сөзі 

ақ деп сол кездерде-ақ қолданылған.  

Алайда «Ат-Тухфа» ескерткішінде бір алифтің үстінде мадда белгісінің 

бар екендігін байқалады. Осыған қарап, XIV ғасырда XI ғасырмен 

салыстырғанда, ақ сөзі тіптен созылыңқы, ааақ деп айтылғанын пайымдауға 

болады. Сонымен қатар тіптен, а әрпін созбай-ақ қазіргі тілімізде қолданыста 

жүрген нұсқасы да пайдаланылған екен. Ақ сөзі мағынасы толық сәйкес, 

тұлғасы жағынан созылыңқы әріптің қысқаруымен сипатталады.  

Сондай-ақ тілімізде «ақ» сөзінің семантикалық аясы кеңейген. Ол түсіне 

байланысты «сүт» лексемасының орнына қолданылатындай дәрежеге жеткен. 

«Ананың ақ сүтін ақтау – перзенттік парызымыз» деген сөйлемде «ақ» және 

«сүт» сөздері қатар келіп, сол ұғымның ерекше маңыздылығын көрсетіп тұр. 

Ал осы екеуі жарыса қолданыла келе, бірінің орнына екіншісі жұмсала 

алатын  жағдайға жеткен. Нәтижесінде, «аузы аққа тиді» (қарны тойды, 

тұрмысы жақсарды) сияқты фразеологизмдер құрамында біреуі ғана 

орныққан.  

Қазіргі түркі тілдерде қара сөзінің берілуі: 

қаз. – қара; хак. – хара; тат. – кара; түрк. – гара  гарамтыл; өзб. – 

қора; қырғ. – кара; қ.қалп. – қара; ұйғ. – қара; тув. – кара; түр. –кара; ноғ. – 

кара; башқ. – кара; алт. – кара; құм. – къара; әзірб. – гара; чув. –хура. 

Жоғарыда берілген деректерге сүйенсек, чуваш тілінде қара сөзі өзгеше, 

ал түрік және түрікмен тілдерінде к не қ әріптердің орнына г әрпі 

қолданылған. Басқа түркі тілдерінде дауысты дыбыстар өзгергенімен, 

дауыссыз дыбыстар өзгермеген. Негізінен, қара не кара деп қолданылып, 

ескерткіштегі атаумен сәйкес келеді. 

Сонымен қатар Махмұт Қашқари сөздігінде қара сөзі қазіргі 

мағынасымен толық сәйкес болып,  .деп араб графикасымен беріледі قَرا 

Мағынасы: қара. Хақанның хандары « قََرا қara: қара» деп аталады. « بُْغرا قَرا

 Buғra қara хақан: Бұғра қара хақан – Бура қара хан», деген сияқты. Бұл خاقاْن 

жөнінде бір хикая бар [48, Б. 301].  

«Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ат-туркия ала тамам уа ал-камал» 

атты қолжазбада «қара» сөзі қара деп түркі тілдерінде қолданылып, араб 

тілінің графикасымен  قََرا деп беріледі [50, Б.82]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде қара сөзі قَاَرا деп берілген. Ескерткіштерде 

берілген мағыналарының негізінде қара сөзінің ортағасырдан бері аталуында 

еш өзгеріс болмаған. Тек фонетикалық ауытқушылықтың бар болғандығын 
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ғана аңғарылады. Мәселен, «Ат-Тухфа» қолжазбасында қара деп айтылған. 

Өз кезегінде басқа қолжазбаларда тек қараа деп айтылғандығын деректерге 

сүйене пайымдалынады.  

«Диуани лұғат ит-түрік» еңбегінде жасыл сөзі иашыл деп беріліп, араб 

графикасымен  يَِشْلдеп беріледі. Яғни, жасыл сөзінің фонетикалық өзгеріске 

ұшырағандығы аңғарылады. Мағынасы: жасыл. Қанық, қою жасылды « يَْب يَِشْل

Jap jашыl: Иап иашыл» дейді. Бұл сөз  « يُُشْلjuшul: иұшұл» сөзімен қосылып 

  .jaшul juшul: иашұл иұшұл» деп те айтылады [51, Б.36]يَِشْل يُُشْل »

Ал, «Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ат-туркия ала тамам уа ал-камал» 

атты қолжазбада жасыл түсі  ْيْل  «деп беріледі. Түркі халықтарында «жасыл يَشِّ

сөзінің иашшил деген нұсқалары да болған. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында жасыл сөзі  يَاِشْل деп берілген. Демек, XI-XIV 

ғасырлардан бері қазақ тіліндегі жасыл атауы иашил деген атаудан өзгеріске 

ұшыраған. Сонымен қатар, дыбысталу варианттылығы байқалады. Мәселен, 

«Диуани лұғат ит-түрік» еңбегінде иашыл, «Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат 

ат-туркия ала тамам уа ал-камал» еңбегінде иашшил, «Ат-Тухфа» 

қолжазбасында иаашил деп беріледі. Қазақ тілінде [и] әрпінің [ж] әрпіне 

өзгеруі байқалынса, ал күшейтпелі формасы сол кезеңнен жап-жасыл түрінде  

сақталған.   

Қазіргі түркі тілдерінде жасыл сөзінің берілуі: 

қаз. – жасыл; хак. – ноған  чазыл  кӧк; тат. – яшел; түрк. – гөк  яшыл; 

өзб. – яшил; қырғ. -  жашыл  көк; қ.қалп. – көк  жасыл; ұйғ. – йешил  көк; 

тув. – ногаан  көк; түр. – йешил; ноғ. – ясыл; башқ. – йәшел; алт. – jажыл  

кӧк; құм. – яшыл  гëк; әзірб. – jашыл  көj; чув. – симӗс  ешӗл. 

М. Қашқари қыпшақ тілінің фонетикалық ерекшеліктерінің арасында 

қыпшақтардың й дыбысының орнына дж  (ж) дыбысы қолданылатындығын 

айтқан. М. Қашқари сөздігіндегі  й-мен басталатын сөздерді қазіргі қазақ 

тілімен салыстырғанда көпшілігі қазіргі қазақ тілінде ж-мен айтылатыны 

анықталды. Олардың арасында йалим (желім), йарим (жарым), йаруқ 

(жарық), йастуқ  (жастық) йумшақ (жұмсақ) сияқты фонетикалық жағынан 

өзгешіліктер өзгерістерімен қалыптасқан [52].  

Тілдік бірліктерді талдасақ, жасыл сөзі қазіргі түркі тілдерінде 

ортағасырлық ескерткіштегі йашил деген эквивалентпен сәйкес келеді. Тек 

қазақ, қырғыз, қарақалпақ, алтай, әзірбайжан тілдерінде ғана [ж] әрпі 

қолданылған. «Жасыл» сөзінің бір тілде бірнеше атаулары бар. Тек тува 

тілінде ғана «жасыл»  не «яшыл» деген нұсқалары көрсетілмеген.  

ХІ ғасырдан бұрын түріктер «көк» сөзін төмендегідей бес түрлі 

мағынада қолданып келген. Онда kӧk – көк (өң, түс) (Uig.І.3719; МК.І.139; 

QBH.23), kӧk – көк (шөп) (QBH. 44011), kӧk – көктеу (таспамен тігу; бекіту) 

(ТТ.VII.3610), kӧk – негіз, тамыр, арғы түбі (QBH. 4228), kӧӧk – көөк (аспан) 

(КТ.І.3). Осы бес түрлі мағынада қолданған «kӧk» сөзінің алғашқы және 2, 3, 

4, 5 мағыналарын қойсақ: 

1. kӧk – көк (оң түс) 

2. kӧk – көөк (аспан) 
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3. kӧk – көк (шөп) 

4. kӧk – негіз, арғы түбі, іргесі 

5. kӧk – көктеу, бекіту [46, Б.164-165]. 

Көк сөзінің мағынасы көне дәуірден бері өте кең болған. Қазіргі кезде 

бұл мағыналардың кейбіреуі ұмыт болған. Жаңа беретін басқа да мағыналар 

беріп, қолданылу аясы кеңейген.  

Махмұт Қашқаридің сөздігінде  ُكوْك деп беріліп, көк сөзінің 3 түрлі 

мағынасы көрсетілген: 

1) көк аспан деп, мысалға мақал келтірілген: « ُكوّكا ُسْذسا يُْوزكا تُُشوْر Көкке 

suзsa jүzge tүшүr: Көкке сұдзса иүзге түшүр – Көкке түкірсе, жүзге түсер». 

(Көкке түкірген кісінің түкірігі бетке түсер). Бұл мақал: «басқаға жамандық 

істесең, өзіңе қайтады» дегенді мегзеп айтылған.  

2) рең, түс: « ُكوْك تُوْن Kөк ton: Көк тон». Сондықтан,  аспан түсті нәрсенің 

бәріне осы сөз қолданылады.  

3) көк «َكْنْد ُكوكى Kend көкі: Кент көкі – Кент көгі; Қаланың көк 

бауырлары, көк ағаштар» [51, Б.188].  

Ал, «Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ат-туркия ала тамам уа ал-камал» 

атты еңбекте ал көк түсі  ُكوْك деп берілген. Түркі тілдеріндегі қолданысы 

қазақ тіліндегі аудармасымен бірдей-ақ. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында: ُكوْك   – ازرق – kuk – көк деп беріледі. Көк 

сөзі ортағасырлар кезінен-ақ көк деп қолданылып, фонетикалық жағынан 

ешбір өзгеріске ұшырамаған. Бұл өз кезегінде «Диуани лұғат ит-түрік» 

еңбегінде берілген көк сөзінің негізгі беретін аспан түсі деген семантикалық 

мағынасына байланысты болуы да ықтимал. Аспан мәніндегі көк пен түс 

мағынасындағы көк-тің негізінде бір сөзден шыққандығын, аспанның түсіне 

қарап әуелі субстантивтенген сын есім ретінде қолданыла келіп, солай 

қалыптасқанын, әйтпесе көне түркі тілінде аспан мәнінде тәңір сөзінің 

қолданылғанын, көк сөзінің орта ғасырлардан бастап қолданыла бастағанын 

көреміз. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – көк; хак. – кӧк; тат. – күк; түрк. – гөк; өзб. – кỷк  зангор; қырғ. – 

көк; қарақалп. – көк; ұйғ. – көк; тува. – көк; түр. – мави; ноғ. – коьк; башқ. – 

күк; алтай. – кӧк; құм. – гëк; әзірб. – көj; чув. – кăвак  сенкер. 

Көк түсі қазіргі түркі тілдерінде көк деп қолданылады. Көптеген 

тілдерде көк деген сөзбен дыбысталуы бірдей емес, яғни фонетикалық 

өзгерістерді атап кету керек. Тек түрік тілінде мави (араб тілінде мауи 

сөзінен алынған болуы ықтимал), чуваш тілінде сенкер сынды сөздер көк 

сөзінің орнына пайдалынады. Көк түсі тұлғасы жағынан толық сәйкес, 

мағынасы жағынан кеңейіп, алайда кейбір ортағасырлық мағынасы тарылған 

болып табылады. 

«Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ат-туркия ала тамам уа ал-камал» 

қолжазбасында «сары» сөзі  َصِرى деп беріледі. Қазақ тіліне «сары» сөзі еш 

өзгеріссіз сол қалыпта жеткендігі көрінеді. 
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«Ат-Тухфа» ортағасырлық ескерткішінде: َصاِرى  -اصفر– sari – саари. XI 

ғасырда «сары» түс атауы сарығ деп қолданылса, XIV ғасырда ғ әрпінің түсіп 

қалу құбылысын қолжазбалардан білеміз. Қазіргі қазақ тіліндегі сары деп 

қолданылуы ортағасырлық кезеңдерден-ақ басталған. Алайда қолжазбаларда 

сары деген сөздегі бастапқы с әрпі біріншіден қатаң ص   әрпі арқылы берілсе, 

XI ғасыр ескерткішінде қазақ тілінің әліпбиіндегі с әрпімен үндес  سәрпімен 

берілген. Фонетикалық өзгешіліктер «Ат-Тухфа» ескерткішінен байқалады. 

«Саары» деп, а әрпі созылыңқы берілген. 

Қазіргі түркі тілдерінде сары сөзінің берілуі: 

қаз. – сары; хак. – сарығ; тат. – сары; түрк. – сары; өзб. – сариқ; қырғ. 

– сары; қ.қалп. – сары; ұйғ. – сериқ; тув. – сарыг; түр. – сары; ноғ. – сары; 

башқ. – һары; алт. – сары; құм. – сари; әзірб. – сары; чув. – сарă. 

Жоғарыда берілген деректерге сүйенсек, «сары» түс атауы 

ортағасырлық ескерткіш тілі, қыпшақ-половец тобындағы құмық тілімен 

толық сәйкес келеді. Басқа тілдерде фонетикалық өзгерістер бар болғанымен, 

жалпы аталуы бірдей. Хакас, өзбек, ұйғыр, тува тілдерінде соңғы –ғ, -г, -қ 

әріптері сақталып қалған. Яғни ХІ ғасырдан бері, өзгеріске 

ұшырамағандығын білдіреді. 

 «Қызыл» түс атауы Махмұт Қашқаридің сөздігінде   قِِزْل деп беріліп, екі 

мағынасы көрсетілген: 

1) бір нәрсенің қызылы. Мақалда былай кездеседі:  

 – Қыlnu bilse қыzыl kiзеr – Қылнұ білсе қызыл кідзер –قِْلنُو بِْلسا قِِزْل َكَذاْر 

Қылынайын десе қызыл киер, 

 – Jaranu bilse jaшыl kiзеr – Иаранұ білсе иашыл кідзер –يََرانُوبِْلسا يَِشْل َكَذاْر 

Жарасайын десе, жасыл киер. 

(Қатындар еріне әдемі, қылықты көрініп, жақын сұхбаттасқысы келсе 

қызыл қырмызы жібектен киім киер; қошеметтеп, назданып жарасайын десе, 

жасыл жібектен киім киер.) Бұл мақал әйелдерді ерімен үнемі жақсы қарым-

қатынас жасап, жарасымды қылықпен болуға бейімдеп айтылған.  

2) Қашқарды кесіп өтетін бір өзеннің атауы. Жырда былай деп беріледі: 

 ,Қыzыl sarығ arқашыр – Қызыл сарығ арқашып – Қызыл –قِِزْل َسِرْغ آْرقَِشْب 

сары (гүл-бәйшешектер) 

-Jіbкіn jашыl jүzkешір – Иібкін иашыл иүзкешіп – Біріне –يَْبِكْن يَِشْل يُْزَكِشْب 

бірі таянды. 

(Қызыл, сары гүлдер қауыз ашып біріне-бірі сүйеніп, жасыл райхан бой 

түзетіп, біріне-бірі өріліп өсті; Адам соны көріп таңданды) [37, Б.453-454]. 

Ал «Китаб ад-дурр ал-мудия фи луғат ат-туркия ала тамам уа ал-камал» 

еңбегінде қызыл түсі  قِِزْل деп берілген. «Қызыл» түсінің аудармасы қазіргі 

қазақ тіліндегі түс атауымен толығымен сәйкес келеді. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында:  قِِزْل  –احمر– qizil – қызыл. Ортағасыр 

қолжазбаларында «қызыл» сөзі бізге жазылуы да, дыбысталуы да жағынан 

ешбір өзгеріссіз жеткендігі аңғарылады. 

Қазіргі түркі тілдерінде қызыл сөзінің берілуі: 
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қаз. – қызыл; хак. – хызыл; тат. – кызыл; түрк. – гызыл; өзб. – қизил; 

қырғ. – кызыл; қарақалп. – қызыл; ұйғ. – қизил; тува. – кызыл; түр. – кызыл; 

ноғ. – кызыл; башқ. – кызыл; алт. – кызыл; құм. – къызыл; әзірб. – гызыл; 

чув. – хӗрлӗ. 

Тілдік бірліктерді сараласақ, чуваш тілінен өзге талдауға алынған түркі 

тілдерінде қызыл түс атауы ортағасыр ескерткіш тілімен сәйкес келеді. 

Фонетикалық өзгерістер бар екендігін ұмытпаған дұрыс. Бұл өз кезегінде әр 

халықтың өзіне тән ерекшеліктерімен қатар, көршілес елдердің әсері де 

болуы ықтимал. 

Сонымен қатар, «Ат-Тухфа» қолжазбасында қызыл сөзінің синонимі де 

берілген: بُواَلنْ  - يحمور - bulan. Араб тілінде етістік түрінде берілгенімен, 

қыпшақ тілінде есім түрінде берілген. «Булан» сөзі қазіргі түркі тілдер 

қолданысында табылмады. 

Қарастырылып жатқан «Ат-Тухфа» ортағасырлық ескерткішінде аталған 

алты түстен басқа қосымша түстер де берілген. Олар:  ااال  –ابلق– ala – ала; 

қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ала; хак. – ала  сохыр; тат. -  чуар  ала-кола; түрк. – гүлли  дүрли 

реңкли; өзб. – ола  турли; қырғ. – ала; қ.қалп. – шубар  түрли реңли  түрли-

түсли; ұйғ. – ала  чипар; тув. – шокар; түр. – аладжалы; ноғ. – ала; башқ. – 

ала-кола; алт. – ала; құм. – ала-къула; әзірб. – ала-бәзәк; чув. – тӗрлӗ тӗслӗ. 

Тілдік бірліктерді сараласақ, ескерткіштегі ала сөзі қазіргі түркі 

тілдерімен сәйкес келеді. Кейбір тілдерде фонетикалық өзгерістермен 

сипатталса, кей тілдерде қос сөзбен берілген. Тек, түрікмен және қарақалпақ 

тілдерінде түрлі реңли сынды сөздер қолданылса, чуваш тіліндегі тӗрлӗ тӗслӗ 

сөз атауы мүлдем өзгеше. 

سمر ا  qara ıuwuz – қара жүз (қазақ тіліндегі қоңыр түсті –قَاَرا يُوووْز  –

бейнелейтін тіркес). Берілген түстердің ішінде қоңыр түсінің аталуынан 

қазақ тіліндегі қоңыр атауынан өзгеше. Алайда, тіркес мағынасы «қоңыр» 

түсінің семантикасын берген [50, Б.84]. Қазіргі түркі тілдерінде қоңыр түс 

атауының берілуі: 

қаз. – қоңыр  күрең; хак. – кÿрең; тат. – кызғылт көрән  коңгырт сары  

дарчин; түрк. – гоңур; өзб. – қỷнғир ранг; қырғ. -  күрөң; қ.қалп. – гүрең; ұйғ. 

– беғирәң; тув. – хүрең; түр. – кахве ренги; ноғ. – моры; башқ. – көрән; алт. 

– кÿрен; құм. – боямуш; әзірб. – дарчыны; чув. – хăмăр. 

Qara ıuwuz деген атау қазіргі түркі тілдерінде қоңыр сөзінің баламасы 

ретінде қолданылмайды. Әр тілде аталуы әртүрлі. Алайда, қазақ, хакас, татар, 

қырғыз, тува, башқұрт, алтай тілдерінде қоңыр сөзі түрлі дыбыстық 

өзгерістермен күрең деген жалпы ортақ атау қолданысын байқауға болады. 

Ескерткіште берілген түр-түс атауларын сараласақ, қоңыр түсінен өзге 

түс атаулары қазіргі қыпшақ тобына кіретін түркі тілдерімен толықтай сәйкес 

келеді деген тұжырым жасай аламыз. Басқа тілдік топтарға кейбір 

фонетикалық өзгерістер болмаса, аталуы ұқсас. Қарастырылған тілдер 

арасында тек чуваш тілімен ғана ескерткіш тілі 60% сәйкес келеді. 
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Өсімдік атаулары. Фитонимдерді зерттеген ғалымдар                              

М. Бимағамбетов («Қазақ тіліндегі шөп атауларының кейбір мәселелері»), 

А.К. Боровков («Названия растений по бухарскому списку «Муқаддимат ал-

адаб»), Х.А. Джамалханов («Из истории формирования и развития узбекской 

ботанической терминологии»), Л.В. Дмитриев («Названия растений в 

тюркских и других алтайских языках»), Б.К. Қалиев («Өсімдік атаулары – 

лексикалық айлығымыздың бір саласы»), З.Б. Мухамедова («Об 

особенностях некоторых туркменских растений»), Р.Э. Сафарова 

(«Принципы наменования растений в башкирском языке»), М.И. Скорцов 

(«О некоторых особенностях чувашских народных названий растений»), 

Г.Ш. Назарова («Названия лекарственных растений в современном 

уйгурском языке»  т.б. атауға болады. 

Татар ғалымдарының  фитонимдерді зерттеген еңбектері: Каюм Насыри 

(«Цветы и травы»), Р.Г.  Ахметьянов , Н.В. Бурганова, Л.Т. Махмұтова, А.Г. 

Шайхулов және т.б.  

Әзірбайжан тілінде Э.С. Кулиеваның «Әзірбайжан тіліндегі 

фитонимдер» атты кандидаттық жұмысында салыстырмалы-тарихи және 

типологиялық аспектілерде қарастырылған.  

Өзбек тілінде Х. Джамалханов өсімдік атауларының құрамын, 

терминология жүйесін зерттеген. Өсімдік атауларының терминологиялық 

жүйесін зерттеумен Э.Ф. Ишбердин, А.Г. Шайхулов айналысқан.  

Түркі өсімдіктер атауларын зерттеу тақырыбы Еуропада да кеңінен етек 

ала бастаған. Мәселен, Ю.О. Барт өз зерттеу жұмысында түрік халықтық 

ботаникалық атауларды қарастырады. И. Хауэншильд еңбектерінде Қырым 

татарлары тілдеріндегі өсімдік атаулары жинастырылған. 

Өсімдік атауларының ішінен жабайы өсімдіктерге тоқталып кетеміз.  

Олар төмендегідей: 

وب   ;ʼiškā mǖnǖzi – айлауық –إِْشَكاُمونُوِزي  –خرُّ

 ;tal ʼāγač – тал –طَاْل أَاَغاْج  –صفصاف 

 ;gǖl  kulaf – раушан –ُكوالَْف، ُكوْل  –ورد 

 ;kāstānā – талшын –َكاْستَانَا  –قصطل 

 murt - мирт; мирта (хош иісті ақ гүлді үнемі көгеріп –ُموْرْط  –اس 

тұратын өсімдік).  

Тал түркі халықтарының өмірінде үлкен рөл атқарған. Оған дәлел 

ретінде поэтикалық салыстыруларды келтірсек болады. Мысалы: қаз., 

қарақалп. тілдерінде бойы тал шыбықтай, тат. тілінде тал чыбыктай, қаз., 

ноғ. тілдерінде тал шыбық және т.б. Осыған ұқсас М. Қашқаридің еңбегінде 

салыстыруды кездестіреміз: қыз боды аның тал қыздың бойы тал шыбықтай. 

Оғузнамеден де тал ағашы туралы жазылған: Шол буғуны талнуң чубуғы 

бірлә йығачқа бағлады – бұл маралды ол талдың бұтақтарымен ағашқа 

байлап қойды [44, Б.181]. 

Ғалым Б. Қалиев «Қазақ тіліндегі өсімдік атаулары» атты еңбегінде 

Түркі тілдеріне ортақ өсімдік атауларын сараптай келе, бірнеше өсімдік 

атауларын көрсетіп кетеді: айва (aγja), алма (alma), арпа (arpa), бидай 
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(buγdaj), жүзім (üzüm), қамыс (qamїš), қарамық (qaramuq), терек (terӓk), тал 

(tal), тұт (tїt), ши (cїγ) және т.б. Зерттеу жұмысы негізінен М.Қашқаридің 

«Диуану лұғат ит-түрік» атты еңбегіне сүйенген [53].  

Тал  атауы жалпытүркілік лексикаға жатады. Бұл сөздің мағынасы да, 

тұлғасы да еш өзгеріске ұшырамаған. 

«ДТС»-те: Tal 1. тал: šul buγunї  alnu  čubuqї birlӓ jїγačqa baγladї ол анау 

бұғыны тал ағашқа байлап қойды – 2. көкбауыр [54]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – тал; хак. – тал; тат. –  тал; түрк. – сөвүт; өзб. – тол  дарахт; 

қырғ. – тал; қ.қалп. – тал; ұйғ. – тал; тув. – тал; ноғ. –  тал; башқ. – тал; 

алт. – тал; құм. – тал; чув. – ҫӳҫе. 

Біз зерттеген қолжазбада тал атауы tal ʼāγač деп берілген. Ортағасырлық 

басқа қолжазбаларда берілген атауымен тура келеді. Түрікмен, әзірбайжан, 

түрік, чуваш тілдерінен өзге негізінен қыпшақ тобына кіретін атаулар тал 

атауын толықтай сақтаған.  

«ДТС»-те: Gül парсы сөзі  َكلгүл, раушан: al gül алқызыл гүл немесе 

раушан; Gülӓf парсы сөзі  َكلف раушан гүліне ұқсайтын гүлі бар шөптің атауы: 

saqal boldї jazqї gülӓf tе g arut көктем шөбінің түсіне ұқсас менің сақалым 

күйіп кеткендей  [54, С.195]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – раушан; хак. – ӧкпе ӧң порчо  хохай чахайах; тат. – роза  

гөлчәчәк; түрк. – бәгүл  гүл; өзб. – равшан  ойдин  атиргул; қырғ. – кызыл 

гүл; қ.қалп. – гүл; ұйғ. – қизилгүл; тув. – роза; ноғ. – кызыл гуьл; башқ. – роза; 

алт. – роза; құм. – гюл; әзірб. – кызылгүл; түр. – гүл; чув. – роза. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде раушан гүлінің атауы gǖl  kulaf деп берілген. 

«ДТС»-те бұл атау парсы тілінен алынған делінеді. Қазіргі түркі тілдерінде 

оғыз тобына кіретін түрікмен, түрік және қыпшақ тобына кіретін қырғыз, 

қарақалпақ, ноғай, құмық, тілдерінде «к~г» дыбыстарының алмасу үрдісімен 

сақталған. Тува, башқұрт, алтай, чуваш тілдерінде түркі тілдеріндегі нұсқа 

емес, орыс тілінен енген атау қолданыста. Бұл өз кезегінде территориялық 

аймақтың әсерінен болуы ықтимал. Гүл сөзі мағынасы жағынан кеңейген, 

тұлғасы жағынан бір әріпке өгеріске ұшыраған. 

Әзірбайжан тілінде К.М. Мусаевтың пікірі бойынша, шабдалы сөзі 

парсы тіліндегі   شاه بلوط каштан сөзінен алынған. Каштан, талшын түркі 

елдерінде негізінен өспеген немесе тек кейіннен ХХ ғ. пайда болғандықтан, 

славян халықтарынан каштан сөзі енген. Ал, татар тіліндегі кестане сөзі 

тарих сабақтастығына байланысты түріктерден енген делінеді [44, Б.197- 

198]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – талшын  каштан; тат. –  кәстәнә  каштан; түрк. – каштан; өзб. 

-  каштан; қырғ. – каштан; қ.қалп. – каштан; ұйғ. – каштан; ноғ. – каштан; 

башқ. – каштан; алт. – каштан; құм. – шагьбулут терек; әзірб. – шабалыд; 

түр. – кестане; чув. – каштан. 
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 «Ат-Тухфа» еңбегінде kāstānā деп берілген. Бұл өз кезегінде оғыз-

түрікмен тобына кіретін түрік және қыпшақ-бұлғар тобына кіретін татар 

тілдерімен сәйкес келеді. Каштан сөзі көптеген түркі халықтарына, әсіресе 

қыпшақ тобындағы тілдерге славян халықтарынан таралса да, ортағасыр 

кезінде-ақ түркі халықтарында болған өсімдіктің атауы еді. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – мирт; тат. – мирт; түрк. – мирт; өзб. – мирт  мирта; қырғ. – 

мирт; қ.қалп. – мирт;  башқ. – мирт; әзірб. –  мәрсин; түр. – мерсин; чув. – 

мирт. 

Ортағасырлық қолжазбада мирт өсімдігінің атауы murt - мирт мӯрт  деп 

берілген. Фонетикалық өзгерістерді есепке алмасақ, қазіргі түркі тілдерінде 

ортағасырлық атаудан өзгеріске ұшырамаған. Тек оғыз-селжұқ тобына 

кіретін әзірбайжан, түрік тілдерінде мәрсин деген өзгеше атау қолданылады. 

Ал, қыпшақ, қарлұқ-хорезм, бұлғар, оғыз-түрікмен топтарына кіретін 

тілдерде мирт атауы сақталған.  

Ортағасырлық өсімдік атаулары қазіргі түркі тілдерінде ʼiškā mǖnǖzi 

атты өсімдік атауынан басқалары қарастырылды. Негізінен, қыпшақ тобына 

жататын тілдерде ортағасырлық қолжазба тіліндегі өсімдік атауларымен 

сәйкес келді. ʼИшкā мӯнӯзӣ аудармасы айлауық атты өсімдік атауы қазіргі 

түркі тілдерінде кездеспеді. Толық жетілгенде жазылып, шашақ гүл 

шоғырына ұқсайды. Айлауық  негізінен, бал беретін және бағалы дәрілік 

өсімдіктер қатарына жатқызылады. Мал жемесе де, түрлі бояғыштар алу 

үшін қолданылады [55]. 

Өсімдік атаулары қолжазбада көп берілмеген. Қолжазба араб халқы 

үшін жазылған еңбек болғандықтан, Мысыр елінің табиғатының шөл 

даласында өсетін жабайы өсімдіктер әлемін ғана беруі де әбден ықтимал. 

Себебі, қолжазба авторының негізгі мақсаты араб тілді халықтарға түркі тілін 

таныстыру болған. 

Діни атаулар. Қолжазбада көрініс тапқан діни атаулар: 

 ;taηri – Тәңір – تَاْنكِرى – هللا

 .umaj – Ұмай құдайы -  أُوَمايْ  - خالص

Тәңір  тәңірі. Мифологиялық дәстүрде алғашқы судан жер және бүкіл 

әлем пайда болған. «Тәңір» термині прототүріктердің ең көне мифологиялық 

қатпарына қатысты. 

Тәңір сөзінің ең алғашқы мағынасы – алғашқы кеңістіктің өмірлік мәні, 

мұнда Т – «өмір» (ti, ta), «от» (ut, ot, at)- кеңістік, ir – мән, мағына, тағдыр 

(ырык). Мифодәстүрде бар болған ең алғашқы абстрактілі форма болып 

табылады. Тәңір біріншіден, бүкіл әлемді; екіншіден мифологиялық 

нақтылауда – аспан әлемін; үшіншіден – алғашқы әлем суын, әлем мұхитын 

(тенгиз - теңіз) білдіреді [56].   

Түркі халықтарының алғашқы түсініктерінде Тәңір Аспан мағынасында 

– Көк Тәңір, Көк ретінде – табиғат құбылысы ретінде сипатталып отырды. 

Қол жетпейтін, өзгермейтін, жер бетіндегі барлық дүниеден жоғары болуы  

Көкті діни мағынада жақсылық пен өмірдің көрінісі ретінде қабылданды. 
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Діни көзқарастардың дамуы барысында көк аспан сияқты Тәңірінің 

барынша күрделі құдай-космос – Тәңірі түсінігі алмастырады. Мұндай 

ұғымдағы Тәңір өзіне космосты, оның көз көрінетін бөлшектерін: күнді, 

айды, планетаны, жұлдызды, адамды, табиғат құбылыстарын, жан-жануарды, 

өсімдіктерді қамтиды. Енді табиғат культі және басқа культтер, наным-

сенімдер көзқарастар барынша күрделенген Тәңір туралы ұғымға айналады. 

Тәңір әрі рух, әрі дене, әрі олардың бірлігі секілді бейнеге ие болады [57]. 

Көне түркілердің мифологиясындағы ең жоғарғы сатыда бір объект – 

көк аспан және құдайды білдіретін Тәңірі бар. Тәңірі құдай көне түріктер 

түсінігі бойынша бірнеше сипатқа ие:  

а) жоғарғыны, яғни көкті көрсетеді; 

ә) жаратушы қызметін атқарады;  

б) жазалаушы қызметін де атқарады;  

в) еркектік бастаумен байланысты қаралады [57, Б. 52]. 

«ДТС»-те: Tӓŋri 1. аспан; 2. құдай, Тәңір: tӓŋrili jе kli nе dӓ ӧtrü sӧŋüšmiš 

не үшін құдайлар мен жын-перілер сосын жауласа бастады?; 3. құдайланған 

адам ретінде (Е 12); 4. әмір етуші, әмірші [54, С. 544]. 

Қазақстан ұлттық энциклопедиясында: Тәңір – бір және мәңгі бар 

құдірет иесі, бүкіл жаратылыстың бастауы. Тәңір ежелгі түркі тілдес 

халықтардың Тәңіршілдік нанымының құдайы ретінде монотеистік діни 

сенімге негіз болса, политеистік сипат алып: көк Тәңірі, жер Тәңірі, су Тәңірі 

т.б. атаумен қолданылуына қарай Тәңір және тәңіршілдік ұғымдарына 

байланысты әр алуан пікірлер бар. Тәңір дәстүрлі қазақ ұғымында Құдай 

сөзінің баламасы ретінде ауыз әдебиетінде де, жазба рухани мұраларда да 

кеңінен қолданыс тапқан [58]. 

Мәселен, аталмыш теонимдер «Ат-Тухфамен» бір кезеңде, яғни ХІV ғ. 

Сыр бойында жазылған Хорезмидің «Мұхаббатнаме» ескерткішінде де 

қолданылған. Бұл жазба мұра мәтінінде араб-парсы, түркі сөздерінен болған 

синоним сөздер көп кездеседі. Ескерткіштердегі синоним сөздер қазіргі 

тіліміздегі синонимдік қатарлардың ерте кездегі бастауларының бірі  анық. 

Жалпы синонимдік қатарға енетін сөздер сан жағынан әртүрлі болады. 

Жәдігер мәтінінде синонимдік қатар құрайтын сөздер тобын: 1) түркі 

сөздерінен тұратын синонимдер; 2) түркі және араб-парсы сөздерінен 

түзілетін синонимдік қатарлар деп екіге бөліп қарастыруға болады [42, 28].  

«Мұхаббатнамеде» түркі сөздері араб-парсы сөздерімен синоним 

болады [42, 28]. Түркі сөздері өзара синоним болғанда жалпы түркі, оғыз, 

қыпшақ, қарлұқ-ұйғыр элементтері аралас келеді. Сонымен қатар 

синонимдердің бір сыңары қазіргі қазақ тілі тұрғысынан архаизм болып келуі 

ескерткіштің дереккөздік құнын арттыра түседі. «Мұхаббатнамеде» әсіресе 

зат есім, сын есім, үстеу, етістіктерден құралған синонимдер қатары 

көпкездеседі. Солардың ішінде тәңірі сөзіне балама ретінде қолданылған 

лексемаларға тоқталғанымыз жөн. 

Таңри – йаратқан – уған. Бұл синонимдік қатар құраушы сөздер бір-

бірінен стильдік жағынан ерекшелінеді. Таңри сөзі бізге орхон-енисей 
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ескерткішінен таныс. Тәңри йалңуқ йаратты [54, С. 544] (Тәңірі адамды 

жаратты). 

Йаратқан қазақ тіліндегі нұсқасынан й ~ ж (Йаратқан//жаратқан) 

сәйкестігімен өзгешеленсе, уған сөзінің түпкі түбірі у екені белгілі. Мысалы, 

Улығ таңриниң атын йад қылдым 1 (Ұлық тәңірінің атын жад қылдым); Уған 

Йүсүп жамалин сизга берди 581 (Құдай Жүсіп пайғамбардың жамалын сізге 

берді). Йаратқан ким тән ичра жан йаратты 81 (Жаратқан ием, тән ішінде 

жан жаратты) [42, Б.45].  

Ескерткіште араб тілінен енген хақ та´ала – хақ – халиқ – йаздан  

сөздері өзара синонимдік қатар құрайды. Мысалы, Агар берса суйурғаб хақ 

та´ала 215 (Хақ тағала кеңшілігін берсе егер); Бу сөзда, хақ билүр, йалған 

йоқ, ей жан 326 (Бұ сөзде хақ білер жалған жоқ, ей жаным); Халайық 

севганин халиқ севар хам 366 (Халық сүйгенді құдай да сүйеді); Ошал күн 

ким сени йаздан йаратты 86 (Сол күні сені тәңірі жаратты). Қазақ тілінде бар 

әлемді жасаушы құдіретті күшті құдірет иесі құдай  тәңір  Алла, Алла тағала  

жаратқан  жаратушы  жасаған  құдірет  ие  пір  жаппар  хақ  рахим 

сөздерімен беріледі [42, Б.45]. 

Көне түркі жазба ескерткіштерінде «құдай» деген ұғым беретін байат, 

иди  сөздері кездеседі. «Қутадғу билиг» пен «Һибат-ул хақайиқта»: Байат 

аты бирла сөзүг башладым ҚБ 12 (Жаратушы атымен сөзімді бастадым); Ай 

йер көк идиси ҚБ 4 (Ей, жер мен көктің иесі); Бу қудрат идиси улуғ бир байат 

ҺХ 19 (Бұл құдіреттің иесі ұлы бір құдай). Ал, орта ғасыр ескерткіші 

«Мұхаббатнамеде» Жаратушының әртүрлі сипаттарын танытатын 

атаулардың мұндай көне тұлғасы қолданылмаған [42, Б.48].  

Нақты тілдік бірлікке жасалған лексика-семантикалық талдау сол 

сөздің лексика-семантикалық позициясын көрсетеді. 

Тәңір сөзі қазіргі түркі тілдерінде: қаз. – тәңір; хак. – худай  пурхан  

иріктіг; тат. – алла  ходай  тәңре; түрк. – худай; өзб. – худо; қырғ. – кудай  

теңир  алда; қ.қалп. – қудай  алла  жаратқан  тәңир; ұйғ. – худа  Алла, 

тәңри; тув. – бурган; түр. – танры  аллах; ноғ. – алла  кудай; башқ. – алла  

хозай  тәңре; алт. – кудай; құм. – аллагь  тенгири  худай; әзірб. – аллаһ  

танры; чув. – турă. 

Татар, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр, түрік, башқұрт, құмық, әзірбайжан 

тілдерінде Тәңір сөзі фонетикалық өзгерістермен қолданылса, хакас, 

түрікмен, өзбек, тува, ноғай, алтай, чуваш тілдерінде Құдай немесе Алла 

сөздері қолданыста.  

Ұмай – мифология бойынша көне түркі халқында әйел бейнесінің, жер 

бастауы мен құнарлылықты сипаттайтын құдай. Тәңірмен бірге Ұмай 

жауынгерлерге (Тоныкөктің жазбасында) және Ұмайға түрімен ұқсайтын 

қағанның әйеліне қорғаныш болатын (қаған Тәңірге теңелсе, қағанның әйелі 

Ұмайға ұқсастырылатын) [56, С.230].  

Гректер мифологиясындағы Афродита, авесталық Ардвисура Анахита 

рөлдерімен Ұмай ананың рөлі ұқсас болған. 
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Ұмай ана туралы түсініктер қалдықтары кейбір түркі халықтарында 

сақталған. Шор халқында Ұмай (Май) – жаңадан туылған нәрестелердің 

қорғаушы періштесі, әрі өлген адамдардың рухын қабылдайтын болған. 

Телеуіттер (Май-энеси) мен қазақтар (Ұмай ене,  Май ене) – балалардың 

қорғаушы періштесі. Қырғыз халқы Ұмайды бай егіндік беріп, малды 

көбейтетін, үй ошағының және балалардың қорғаушысы деп қабылдаған. 

Ислам діні кең таралғаннан кейін қазақ және қырғыз халықтарында Ұмай ана 

Фатимамен ұқсастырылды. Ал түріктерде Ұмай образы балаларды 

қорқытатын рух - Омаджи бейнесіне ауысты [56, Б.230-231].    

 Ұмай Тәңірінің бейнесі көне түркілердің діни сана сезімінде үлкен орын 

алған. Бұл Құдай ананың үш бөлімді түркілік пантеонда ерекше орынға ие 

болғандығын оның есімінің бірнеше мәрте руникалық мәтіндерде 

кездесуінен, сондай-ақ қазіргі Сібір және Орта Азиядағы түркітілдес 

халықтардың дәстүрлі дүниетанымын зерттеу нәтижелерінен байқалады,  

атап айтқанда Barthold W. (1897); Мелиоранский П. (1899); Анохин А.В. 

(1924); Анохин А.В. (1929),.; Дыренкова Н.П. (1928).; Каруновская Л.Э. 

(1935).; Потапов Л.П. (1973); Абрамзон С.М. (1990);  Баскаков Н.А. (1973).; 

Алексеев Н.А. (1980); Алексеев Н.А. (1984); Валеев Ф.Т. (1980); Бутанаев 

В.Я. (1984), 93-104 бб.; Бутанаев В.Я. (1986).; Бутанаев В.Я. (1988).; Львова 

Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. (1988) т.б. еңбектер.  

 М.С. Андрееваның,  Г.П. Снесаревтың зерттеулері де таңқалдырады, 

себебі ол Хорезмдік өзбектердегі әйел бейнесі туралы жазған. Амбар-ана 

бейнесі қоршаған табиғатпен үйлесімді болып келеді: аспан, өзендегі сумен, 

даламен т.с.с. босануға байланысты барлық ғұрыптарда Амбар-ана бейнесі 

кездеседі. Оның басты қызметі әйел босанғанда көмек береді. Г.П. Снесарев 

Ұмайды   ұрпақ жалғастығын сақтайтын құдайы ретінде қарастырады [60]. 

Сонымен қатар әлі күнге дейін зерттеушілер арасында көне түркілердің Ұмай 

бейнесін қандай бейнеде сипаттағаны жөнінде ортақ бір пікір жоқ.  

 Ұмай мифонимі качин диалектінде Омай және Ымай деп айтылады, ал 

сағай диалектінде Ұмай және Ымай. Әдеби хакас тілінде Ымай формасы 

қолданылады.  Үңгірге қатысты жүрген әйелдердің ем іздеп баратын жері 

ретінде көзқарас Хакасия мен Бурятияда да қалыптасқан.  Ұмай үңгірінде 

сакральді орталыққа сай барлық сипаттамалар бар. Алайда оның тауда болуы 

Ұмайдың хтоникалық кейіпкер екендігіне дәлел бола алмайды, себебі «тауда 

хтоникалық сипаттамалар болса да, онда аспанға дейін созылған жердегі 

орталық вертикальділік пікірі бар» [61].  
Ел арасында Ұмайға табынса  ұлды болар, - деген мақал кең таралған. 

Бұл мақал М. Қашқариде «Умайқа табынса – оғул болар» деген нұсқасының 

аудармасы. Ұмайға бала көтере алмаған әйелдер қатты табынған, 

жалбарынып бала сұраған. Сәбиді сылау кезінде: 
«Менің қолым емес, 

Ұмай ана, Қамбар ата қолы 

 Фатима, Бибі, Зухра қолы 

Тастай қыл, темірдей қыл», -  

деп айтуды әдетке айналдырған [59]. 
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«ДТС»-те: Umaj 1. жолдас, қағанақ, жаңа туған баланың жолдасы; 2. 

құдайдың есімі [54, С. 611] деп берілген. 

Ұмай сөзі қазіргі түркі халықтарында: қаз. – Ұмай; хак. – Ымай іҷе; өзб. 

– Умай. Барлық түркі тілдеріндегі аталуы көрсетілмесе де, жалпы Ұмай сөзі – 

жалпытүркілік ортақ сөз екендігін осы бар атау нұсқауларынан байқасақ 

болады. Себебі тек фонетикалық өзгеріс болмаса, жалпы атау біреу 

сақталған. 

Діни атаулар тек Тәңір және Ұмай аттары қолжазбада кездескенімен, 

түркі халықтарының ислам діні кең таралған уақытқа дейін негізінен 

табынған ең ірі құдайларының аттары берілген. Ескерткіш ортағасырлық 

кезеңінде жазылғанымен, жоғарыда көрсетілген діни атаулардың қолжазбада 

кездесуі ерте кезеңдегі наным-сенімдердің әлі де халық арасында 

сақталғандығының көрінісі болмақ. Қазіргі түркі халықтарында тәңір деген 

сөз қолданысы әлі бар болғанымен, Ұмай ана туралы түсінік қолдағы бар 

лексикалық бірліктерді саралай келе, жоғалып бара жатыр деген 

қорытындыға келеміз.  

 Ру, халық атаулары. Этноним (грек. этно - қоғам, топ, шығу тегі, ру, 

халық) –  ру-тайпа, ұлт, халық атауы. Ру, тайпалардың шығуы, таралуы және 

мағыналық ерекшеліктері жайлы жазған ғалымдар: Рашид-ад-дин, Абулғазы 

Бахадур, Мырзахайдар Дулати, Қадырғали Жалаири, Н.Я. Бичурин, Ш. 

Уәлиханов, Н.А. Аристов, В.В. Радлов, В.В. Бартольд, А.Н. Бернштам, Г. 

Вамбери, А.Н. Самойлович, А. Левшин, П. Бутков, Ә.Х. Марғұлан, 

С.Сейфуллин, С.А. Аманжолов т.б. 

Кейін М. Ақынжанов, Ә. Қайдаров, А. Әбдірахманов, Е. Қойшыбаев, Ж. 

Болатов, Б. Көмеков, Ю.А. Зуев, Ю.П. Юдин, М. Мұқанов, Қ. Өмірәлиев, Ә. 

Нұрмағамбетов және т.б. ғалымдардың этнонимдердің этимологиясына 

қатысты мақалалары жарыққа шыққан [62].  

А. Валитова «Құтты білік» дастанындағы этникалық атаулардың екі 

түрін көрсеткен:  

1) этноним мағынасын айқын беретін термин – Орта Азия халықтары 

мен тайпалардың атаулары (тәжік, шығыл, қарлық, ягма, қыпшақ) және Орта 

Азиядан тыс мекендеген халықтар мен тайпалар (араб, иран, үндіс, грек, 

қытай т.б.); 

2) поэмада әлі этноним болмаған, кейін терминдік қасиетке ие болған 

атаулар. Бұл әлеуметтік терминдер (сарт, тат), әскери терминдер (черик, жүз, 

минг) және басқа да сөздер (баят, бөрі, құлан, күг т.б.) [63]. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында тек 7 этноним кездеседі: 

 sart, tat - сарт (Т. Арынов аудармасында тайпа -   -َصاْرْت وطَاْط  حضرى

атауы деп көрсетеді), отырықшы, қалалық (Зияева пен Фазылов 

аудармасында араб тілінен тура аударылған); 

 ;qibčaq – қыпшақ – قِْبَجاقْ 

 ;turkmen – түрікмен – تُرْكَمانْ 

 ;tāčik – тәжік – تَاِجكْ 

 ;tatar – татар – تَاتَارْ 
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 ;Qara kesek – Қара кесек (екі сөзден құралған есім) – قَاَراَكاَساك

 .turk – түркі – تُْرك

 sart, tat этнонимдеріне келетін болсақ, араб тілінде - َصاْرْت وطَاط

«қалалық» деген мағыналарды береді. Т.А. Арыновтың пікірінше, бұл 

тайпалардың атауы [8, Б.112]. Махмұт Қашғаридың еңбегінде сарт сөзі س – 

син әрпі арқылы беріліп, саудагер деген мағынаны білдіреді: сарт سرت – 

«саудагер»: сарт ʼазук ӣ ʼариг  булсā йулдā йӣр –саудагердің жинаған қоры 

таза болса, ол азығын жолда отырып-ақ жей берсе болады (мақал) [36, С.331].  

  Tat этнонимі «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінде ت – т әрпімен берілген 

де, ұйғыр немесе парсы деген мағынада берілген:  ْتَت – тат – парсы не ұйғыр: 

татиг  кӯзрā тикāник тубрā – парсының көзінен ұр, тікенекті тамырымен 

жұл (мақал). Сонымен қатар тат сөзін ұйғыр деген мағынада Йағма және 

Тух си тілдерінде естігендігі туралы Махмұт Қашғари жазып кеткен [36, 

С.676].  

Көне түркі тілі сөздігінде де сарт сөзі саудагер деп аударылады: Sart – 

cаудагер; сөздікте «Диуани лұғат ат-түрік» пен «Құтадғұ біліктен» мысалдар 

келтірілген [54, С.490]. Тат сөзі ДТС-да Tat – шетелдік, өзге ұлт, ұйғыр деген 

мағыналары бар [54, С.541].  

 Сонымен қатар, С. Мутталибов сарт сөзін қора халқ деп аударған [9, 

S.85]. 

«Білге қаған» ескерткішінен мысал: 

Оң оқ оғлына татыңа тегі буны көрү білің! Беңү таш 

тоқытдым...йерте... тоқытдым  бітідім бу... таш барқын... 

/батыстағы/ оноқ ұлыңа және татқа /бөгде елге/ дейін мұны көре білің. 

Ескерткіш тас тұрғыздым... жерге /өз орнына/ [64]. 

Тат атауы жоғарыда мысалда «бөгде ел» деп атап кеткен. Бөгде, яғни 

түркі тілдес емес халық деген болжам туындайды. 

«Күлтегін» ескерткішінен мысал: 

Табғач қағанның ічрекі бедізчіг ыты Аңар адынчығ барқ йаратурдым. 

Ічін-ташын адинчығ бедіа уртурдым  таш тоқытдым Көңүлдекі сабымын 

у... Он оқ оғлына татына тегі Буны көрү білің Беңгү таш тоқытдым. 

Табғаш қағаны іштегі бедізшісін /шеберлерін/ жіберді. Оларға ерекше 

жай салдырдым. Іші-тысын ерекше өрнектеттім, Тас тоқыттым. Көңілдегі 

сөзімді... айттым. Он оқ ұлыңа, татыңа дейін Бұны көре біліңдер. Мәңгі тас 

тоқыттым /қалаттым/ [64, Б.56]. 

Ал, екінші мысалда тат елін аудармай сол қалпы таттарға дейін мәлім 

болсын деген сөздеріне қарасақ, бәлкім түркі халықтарының шекарасында 

жатқан ең алыс халық атауы да болуы ықтимал. 

Халық арасында сарт этнонимі бойынша мақалдар кең таралған: 
«Қазақ байыса  қатын алар  

Сарт байыса  там салар. 

Өзбек менің өз ағам  сарт – садағам» [65]. 

Жоғарыдағы мақалдарға сүйенсек, сарт – белгілі бір халықтың атауы. 

Мақал халық арасында таралған, халық ауыз әдебиетінің үлгісі 

болғандықтан, пайда болған жылын анықтау қиын.  
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Cонымен қатар, түркі халықтарының мақал-мәтелдерінің қатарында: 
Сарттың азығы адал болса  

Жол үстінде жер [66]. 

Бұл мақалда берілген түсініктеме бойынша сарт – саудагер деп 

түсіндіріледі де, беретін мағынасы: өзін адал  таза санап  кеудесін керетін 

кісілер. 

Тат этнонимі бойынша: Татсыз түрік болмас  Бассыз бөрік болмас. (Тат 

– оңбаған, арамза, опасыз деген мағынада.) [66, Б.255]. 

В. Махпировтың «Древнетюркская ономастика» атты докторлық 

диссертациясында «тат» этнонимін қарастыра отырып, бірнеше ғалымдардың 

пікірлерін келтіріп кетеді: 

1. В.В. Радлов пен А.Н. Бернштам: тат – көшпелі империяның 

отырықшы халқы; 

2. Ф. Люшкевич: тат және тезик этнонимдері бір, тат- иран тілді халық 

өкілдері; 

3. М. Қашқаридің сөздігінде: тат – ұйғыр-буддистер, ирандықтар [67]; 

4. В.В. Бартольд: түрікмен халықтарының тілінде тат отырықшы 

халықтарды, хивиндерді атаған; 

5. Л.З. Будагов: тат – өзге ел, сауықшыл халық, жалдамалы әскер [65, 

С.122].  

Тат – класс народа, подданных, неживущих в городе; живущие и 

служащие у вельмож, исключая рабов. В Крыму генуэзцы, жители южного 

берега назывались Тат, и поэтому в титуле крымских ханов писалось Тат 

билә таукажниң ұлығ ханы [68]. 

Мәліметтерге сүйене отырып, тат сөзін этнонимге тайпа атауы 

қатарында қолданып, сарт сөзін қалалық, саудагер деген мағынада 

пайдаланылады. Тат этнонимінің жағымсыз коннотациясы басым көбінесе, 

бөтен, бөгде, мұсылман емес халықты атауға қолданылған этноним болып 

пайдаланылады [69]. Тат және сарт сөздері тұлғасы жағынан өзгеріске 

ұшырамаған, мағынасы жағынан тарылып, көнерген сөздер қатарын құрайды. 

Татар этнонимі бойынша Мойын-чор ескерткішінен мысал: 

Иртім. Бурғуда йетдім. Төртүнч ай тоқуз йаңықа сүңүсдім  санчдым. 

Йылқысын барымын қызын қудузын келүртім. Бісінч ай уду келті  секіз оғуз 

тоқуз татар қалматы келті. селеңе кідін Йылун қол бірдін сыңар Шып 

башыңа тегі черіг ітдім  [64, Б.137]. 

Қудым. Бұрғуда жеттім. Төртінші ай тоғыз жаңасында соғыстым, 

жеңдім. Жылқысын, барымтасын, қызын, әйелін әкелдім. Бесінші айда қайта 

келді. Сегіз оғуз, Тоғыз татар қалмай келді. Селеңгіден Йылун қолдап Шып 

басына дейін шеріктер қойдым [64, Б. 142]. 

В. Махпировтың «Древнетюркская ономастика» атты докторлық 

диссертациясында татар этнонимі жайлы мына мәліметтер келтіріледі: 

- «Худдуд ал-алам» еңбегінде: тоғыз оғыздардың бір бөлігі; 

- Гардизи: қимақтардың бір бөлігі; 

- В.В. Бартольд: монғол тектес халық өкілдері [67, С.127]. 
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Татар этнонимі «Ат-Тухфа» ескерткішінде кейбір сөздер татар тілінен 

алынған деп түсініктеме беру үшін қолданған [1].  

Татар халқы түркі халықтарында жазу ескерткіштері пайда болған 

кезден бері болған ел. М.Қашқаридің еңбегінде түркі тайпаларының 

қатарында татар елін атап кеткен. Аты сол кезеңнен сақталынса да, қазіргі 

кезде этногенезі көп өзгеріске ұшыраған ел атауы болып табылады Кейіннен, 

татар этнонимімен османдықтардан өзге түркі халықтарының өкілдерін тек 

Ресейде ғана емес, Батыс Еуропада да атаған. 

Татар этнонимі көп мағыналы. Түркі тілдес халықтарға жатса да, (түбірі 

– тат~ дат «бөгде», эр~ар~ир «ер адам») бөтен адам, яғни басқа тайпаның 

адамдары деген мағынаны білдіреді. Алғашқыда түркілер басқа түркілерді, 

мүмкін түркі халқына жатпайтын елді осылай атаған [49, Б.134]. Тұлғасы 

жағынан өзгеріске ұшырамаған, мағынасы жағынан басқа халықтар емес, 

белгілі бір ғана халықты атағандықтан, тарылу үрдісі байқалады. 

Тәжік халқы туралы «Тониқуқ» ескерткішінен мысал: 

Темір қапығқа тегі іртіміз Анта йантурдымыз Інел қағанға.. тезік  

тоқрысын.. 

Темір қақпаға дейін қудық Сонда қайтардық Інел қағанға тәжік, тоқар 

[64, Б.113]. 

«Күчлі Чор» ескерткішінде: Одан кері барып Інжу өзенін кеше, Темір-

қақпаға тәжікке дейін шабуылдап келді [66, Б.196]. 

«Құтты білік» поэмасында: Тәжіктер оны Афрасийаб атаған, 

Елдерге ол көп ізгілік жасаған [63, Б.88]. 

Бұл ескерткіштерде тәжік ұлтын тезік деп атаған, ал «Ат-Тухфа» 

ескерткішінде тāжик деп беріліп, VIII ғасырдан XIV ғасыр аралығында 

«з‹ж» дыбыстар сәйкестігі болған, қазіргі кездегі түркі тілдерінде өзгеріссіз 

қалған. Сыртқа формасы мен мағынасы жағынан толық сәйкес келеді. 

Қыпшақ этнониміне келетін болсақ, алғаш рет бұл атау VII  ғасырда 

кездесіп, бастапқыда Ертіс бойы, Шығыс Қазақстанның Алтай аймағын 

мекендеген. Х ғасырда оның бір бөлігі Орталық Қазақстан, басқа бір тармағы 

оғұздармен көршілес болып, Батыс Қазақстан даласына дейін барса, 

солтүстігіндегі көш-қоны Батыс Сібірге дейін созылып жатқанын тарихи 

еңбектерден біле аламыз [62, Б. 499].   

Қыпшақ этнонимі көне тайпа атауы ретінде Орхон жазбасындағы 

Мойын Чор ескерткішінде: Түрк қыбчақ еліг йыл олурмыс деген сөйлемде 

көрсетілген. Қыпшақ этнонимінің шығу тегіне байланысты бірнеше пікірлер 

бар. Мәселен, Рашид-ад-дин, Әбілғазы Бахадур еңбектерінде, «Оғузнама» 

ескерткішінде: «Оғыз қағанның соғыста өлген бір сардарының әйелі шіріген 

ағаштың қуысында (қабағында) босанып, ол баланы Оғыз хан асырап алып, 

Қыпшақ деген ат беріпті, бұның өзі түркінің «қабұқ» (ағаштың қабығы) деген 

сөзінен алынған», – делінген. А. Соболевский, А. Пономарев, А. 

Әбдірахманов сынды ғалымдар қыпшақ этнонимі «куба» деген сөзден 

шыққан деген  пікірді ұстанады [62, Б.500-501]. Қыпшақ этнонимі ертеден 
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бері қалыптасқан, сыртқы формасы толық сақталып, дыбысталуы да толвқ 

сәйкес келеді.  

«Құтты білік» шығармасында: Бұл түркі айтқан  жаққан ілім 

жұлдызын, 

«Көрер көздің шырағы – деп  - ұл-қызың!» [63, Б.88]. 

В.В. Бартольдт «турк» этнонимі VI ғасырда көшпелі халық атауы 

ретінде пайда болған деген. Жазбаларда этнографиялық мағынадан гөрі, 

саяси мәнге ие. Белгілі бір тайпа атауына келмейді. «Диуанда» түркілер елі, 

тілі, көршілері деген тіркесте «түркі» сөзі қолданылған. 

Ғалым В.У. Махпиров өзінің «Древнетюркская ономастика» атты 

еңбегінде «түрк» этнонимінің шығу тегін төмендегідей болжамдар ұсынған: 

- М.Қашғаридің еңбегінде Турк жалқы есімінің пайда болуы туралы хадис 

бар; А. Зайончковский осы хадистің негізінде түркі сөзі «қалдыру» деген 

мағынаны білдіреді. Бұл болжам халықтық болып табылады; 

- Еуропада алғаш рет «Турк» сөзінің этимологиясын талқылаған кезде 

Torquotus атты патшаның есіміне келтіреді; 

- Р. Фай «турк» термині мен авесталық «тура» сөзімен байланыстырады; 

- Ф.И. Гордеев «турк» атауын иран-соғды тілдерінен шыққан; 

- Қытай этимологиясы бойынша, Ту-кюэ сөзінен дулыға деген мағынаны 

білдіреді; 

- Г. Вамбери «адам», «жаратылыс» деген мағынадағы türk-tӧrӓ-tӧrü сөз 

тізбегін  келтіреді; 

- Ю. Немет «турк» сөзін «күш» деген мағынамен байланыстырады; 

- О. Прицак türk  сөзін tur+ku+t сөзінен туындаған, k - жинақтауыш 

аффиксі болып табылады; 

- Кононовтың пікірі бойынша, türk сөзі turkun сөзінің көпше түрі болып 

табылады, өз кезегінде аталмыш сөздегі tür/ tӧr-tӧs «пұт орны», «киіз 

үйдегі құрметті орын» деген мағынаны береді, сол себептен де бірінші 

бөлімі күш, қуат деген мағынада; 

- Баскаковтың болжамы бойынша, «türkün-tӧrkün-tӧrkӧm үйленген әйелдің 

ата-анасы және туысқандары» моңғол сөзінен шыққан. Моңғолдар 

өздеріне әйел алған тайпаның атауын осылай атаған [67, С.41-43]. 

Соңғы жылдары «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарлама аясында жарық 

көрген «Әдеби жәдігерлері» атты 20 томдық еңбектің «Көне дәуірдегі әдеби 

ескерткіштер» атты 1 томының авторлары тарапынан да «Түркі» этнонимінің 

этимологиясы жайлы айтқан пікірлері бойынша, П.Пелео мен                                   

Е.Г. Пулиблэнктың айтқан тұжырымдамаларын атап кеткен. П.Пелео 

«тужюе» - түрк сөзінен келгені даусыз, тек мұнда türk сөзінің соңына 

моңғолша көптік жалғауын білдіретін «–ut, üt» жұрнағы қосылған, яғни 

қытайлар «türküt» деген сөзден алып, оны «тюжюе» деп транскрипциялаған. 

Өз кезегінде Е.Г. Пулиблэнк «тужюе» сөзі «türküt» формасынан емес, түрк 

сөзінің өзін білдіріп тұр деп дәлелдеген. Алғаш рет қытай жылнамаларында                        

540-541 жылдары пайда болған. Түбіт тілінде Drug немесе Dru-gu болып 

жазылған [66, Б.435]. 
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Қаракесек атауына келетін болсақ, Т.Арынов бұл қазіргі кезде Орта жүз 

құрамына кіретін ру атауы деп айтып кеткен. Шежіреге қарасақ, Қаракесек 

Арғын руына кіретін елдің бірі болып табылады. Ә. Қайдар «Қазақтар ана 

тілі әлемінде» атты этнолингвистикалық сөздігінде: 

«Қаракесек ‹Арғын ішіндегі Мейрам ұрпағына жатады; Бес мейрам – 

Мейрамның (3 қатынынан туған 5 ұл; бесінші ұл) күң тоқалы Қарқабаттан 

туған Болатқожа; аңыздарға қарағанда бәйбіше (Нұрфая) мен бірінші (жесір 

жеңге) тоқалынан туған 4 ұлмен бала кезінен-ақ қақтығысып, оларға кесек 

атып, маңайына жуытпай, қайсар болып өседі; ел оны сол үшін «Қаракесек» 

деп атап кеткен; оның қыруар ұрпағы да түгелдей Қаракесек атанған; ал 

оның анасы – Қарқабат бүкіл Қаракесектердің ұранына айналған» [70]. 

Алайда бұл этноним «Ат-Тухфа» қолжазбасында тек мысал ретінде ғана 

келтіргендіктен, эноним болу болмауы белгісіз. Тек қана мысал ретінде 

аудармасыз берілген. Сол себептен Т.А. Арыновтың қазіргі ру тайпа атауы 

деп кесіп айту негізсіз. Себебі бұл атау басқа ортағасырлық қолжазбалардан 

және ДТС-тен табылмады. 

Этнонимдерді талдайтын болсақ, «Ат-Тухфа» қолжазбасында 7 халық 

атауы кездеседі. Жоғарыда берілген атауларды талдаған кезде, негізінен 

этнонимдер этимологиясына үңілдік. Ғылымда бар, қолданыста жүрген 

болжамдар мен пікірлер келтірілді. Этнонимдер ішінде сарт, тат атаулары 

қазіргі күнге дейін дау туғызатын, зерттеліп жатқан халық атауы болып 

табылады. Әр деректе әртүрлі мәлімет берілген.  

Бір жүйеге келтірсек, тат – буддизм дініндегі ұйғыр халқы, қазіргі күнге 

дейін мақал-мәтелдерде, архаизмге айналып бара жатқан этноним болып 

табылады. «Сарт деген сөз саудагер, отырықшы халық» деген мағынада 

қолданылып, белгілі қоғамның тап мүшелеріне қолданылған атау. Қыпшақ, 

татар, түрікмен, тәжік этнонимдері ерте кезден бері қолданып келе жатқан 

тайпа атаулары. Ерте кезден бері қазіргі кезге дейін этногенезін өзгерткен. 

Қазіргі кезде бұл атаулар жеке бір халық атауына тән этнонимдер. Түркі 

этнонимі – жалпы ортақ атау.  

Антропонимдер. Көне есімдердің зерттелу тарихы негізінен Кеңес 

өкіметі орнағаннан кейін ғылыми тұрғыда қарастырыла басталғанымен, 

алғашқы мақалалар ХІХ ғасырдың екінші жартысында жарық көре бастаған.  

Мұндай мақалаларға А.Е. Алекторовтың, А. Диваевтың жұмыстары жатады.  

Түркі тілдеріндегі жалпы есімдер этимологиясын зерттеу туралы 

айтылған ой-пікірлер мен пайымдаулар да әр алуан. Бұл ретте В.В. Радлов, 

Е.Д. Поливанов, В.А. Гордлевский, С.Е. Малов, Н.К. Дмитриев, А.Н. 

Кононов, Н.А. Баскаков, Э.Р. Тенишев, Э.В. Севортян, В.Г. Егоров, Г.Ф. 

Саттаров, Л.С. Толстова, А.А. Юлдашев, Қ.Қ. Жұбанов, І.К. Кеңесбаев, Ғ.Ғ. 

Мұсабаев, А.Ы. Ысқақов, Ә.Т. Қайдаров, А. Әбдірахманов пікірлері тіл 

мамандарына жақсы таныс [63, Б.9].  

Қазақ есімдері жайлы пікірлер, этнографиялық талдаулар Л.Н. Гумилев, 

В.В. Бартольд, Ш.Ш. Уәлиханов, В.И. Даль, Н. Ильминский, А.И. 

Самойлович, Н.А. Баскаков еңбектерінде де кездеседі. Тарихи 
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ескерткіштердегі антропонимдерді зерттеген ғалымдардың арасынан 

қазақстандық ғалымдар В.У. Махпиров, А. Ибатов, Н.И. Ерғазиева және т.б. 

зерттеулерін түркітану ғылымында маңызды еңбектер деп бағалаймыз. Қазақ 

тіліндегі антропонимдердің тарих, салт-сана, әдет-ғұрыппен 

байланыстылығы жайлы ғалым О.С. Сұлтаньяев қарастырған болса, 

антропонимдердің құрылымдық жүйесі Т. Жанұзақовтың еңбектерінде 

қарастырылған.  

Ғалымдардың зерттеулерінде 17 есім кездеседі. Олар төмендегідей: 

بَاْرسْ آاْق   – äq bars – Ақбарс (адамның аты); 

 ;ketken – Кеткен (адамның аты) – َكاْتَكانْ 

  ;kelqen – Келген (адамның аты) – َكاْلَكانْ 

 ;ʼālγan – Алған (адамның аты) - أَاْلَغانْ 

بُوَغاأَاالَ   – ʼāla büγā– Алабұға (адамның аты немесе лақап аты);   

 ;sunqur – Сунқар (адамның есімі) – ُسْنقُرْ 

اَلنْ  أَاْرسْ   – ʼārslan – Арслан (адамның есімі); 

طَاوْ  بَاشْ   – baš taw – Баш тау (екі сөзден құралған есім); 

 ;kṻn doγdi – Күндоғды (есім және етістіктен жасалған есім) – ُكونْ  ُدوْغِدى

 ;ʼāi doγdi – Айдоғды (есім және етістіктен жасалған есім) - أَايْ  ُدوْغِدى

 ;bṻkti – Бүкті (етістіктен жасалған есім) – بُوْكتِى

 ;مرتجل qalavun – Қалавун – قَااَلُوونْ 

ِجينْ اَل   – lačin – Лашын(есім сөзден жасалған); 

 ;toγan – Тоған (есім сөзден жасалған) – طُوَغانْ 

ُجوكْ قِلِْج   – qiliččuk – Қилижжук (адамның аты); 

 ;ḥalab – Халаб (адамның аты) – َحلَبْ 

 .čaqmaq – Жақмақ (адамның аты) – َجاْقَماقْ 

Есімдердің ішінде жануар, құс атауларынан туындаған есімдер ең көне 

есімдер болып саналады. Бұл жөнінде В.У. Махпиров «древнейшими 

являются также антропонимы, в основе которых лежат названия животных и 

птиц, представляющие собой пережитки первобытного культа последних.»– 

деген пікір айтқан [71, С.18-19]. 

 Жинастырылған есімдерді  2 топқа бөлсек болады:  

1) жабайы, жыртқыш аңдар атауы: Ақбарс, Арслан;  

2) құс атауы: Лашын, Сунқар. Қоршаған ортаға байланысты атаулар: 

Күндоғды, Айдоғды, Баш тау. Бұл өз кезегінде аспанға, жерге, суға табыну 

бар болғандықтан пайда болған есімдер. 

Тоған есімі сұңқар, қаршыға, лашын, ақ түсті жыртқыш құс 

мағыналарын береді. Э. Севортян түбірі доғра не тоғра – етті турау, кескілеу 

етістігі екендігін айтып, көне түркілік соғым сөзімен салыстырады [72]. 

Ғалым Т. Жанұзақ өзінің «Қазақ ономастикасы» атты еңбегінде 

антропонимдерді көне түркі тіліндегі нұсқаларын кестеде қазіргі қазақ 

тіліндегі нұсқаларын салыстырмалы түрде берген [62, Б.431].  

Сол тізімнің ішінде «Ат-Тухфа» еңбегінде берілген Арслан есімі де 

көрсетілген. Арслан есімінің қазіргі қазақ тіліндегі нұсқасы Арыслан немесе 

Арыстан болып табылады. 
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Арслан «арыстан» - жалқы есімдерде қолданылатын жиі таралған 

құрамдас бөлігі, Турфан және Қараханид билеушілерінің лауазымы: Arslan 

Balban (Usp, 125), Arslan Sig Togril (Usp, 63), Arslan Bilge Tengri ilig, Arslan 

Bilge Xan [67, С.208]. 

Ж. Баласағұн «Құтты білік» шығармасында антропонимдер арасында ай, 

күннен шығарылған есімдер тобы деп С. Иманбердиева өзінің «Тарихи 

ономастикалық кеңістік» деген еңбегінде бөліп, төмендегідей мысал 

келтіреді: 
Елік – ел басшысы, - елбасы, хан. 

Әділдікті Күнтуды Елік атапты, 

Өздеріне соны әмірші жасапты. 

Ал дәулетті Айтолды деп санаған, 

Уәзірлік орынды оған бағалаған [63, Б.66-67]. 

Ғалым В. Махпировтың пікірінше, Айтолды, Күнтуды деген есім 

сырында будда дінінің сарыны жатыр. Күнтуды есімінің негінде жатқан күн 

образы әділеттілік сипаттап, табиғат билеушісі, әке, император, билеуші 

ретінде толығымен поэманың бас кейіпкерінің бойындағы болмысымен 

толық сәйкес келеді. Ай болса, буддизмде әйел энергиясы инь бейнесінде, 

вассальді князьдер, министрлер символы ретінде қызмет атқарған [67, С.193].  

Бұл дегеніміз, «Құтты білік» шығармасы ислам діні түркі халықтарында 

таралған кезде жазылғанымен, әлі де исламға дейінгі діни түсініктер әлі де 

сақталып қалғандығын көрсетеді. 

Лашын – қаршыға тұқымдас қыран құстың бір түрі. Аңшылардың 

айтуына қарағанда, лашыннан асқан дүниеде асыл, кірпияз, таза құс жоқ, 

қыран құс ретінде бір ерекшелігі: жерде отырған құсты әсте ала қоймайды, 

ол тек ұшып бара жатқан үйрек пен қазды алу үшін зуылдап келіп, 

тұтқиылдан шабуылдап, жай оғындай болып тиеді [73]. 

Сұңқар – 1. аңшылық кезінде ұсақ құстар мен аңдарды ұстауға 

пайдаланылатын, өте жоғары ұшатын қыран құс; 2. ауыспалы: ержүрек, өжет, 

батыл, қайратты адам [73, С.507]. 

Зерттеу нысаны антропонимдерге арналмағандықтан, қолда бар татар 

тілдер есімдері шеңберінде талдау жасалды. Басқа түркі тілдерінде «Ат-

Тухфа» қолжазбасында берілген есімдер сақталған не сақталмағандығы 

белгісіз. Арнайы зерттеу арналмады. Қазіргі татар тілінде  қолжазбада кейбір 

есімдері сақталып қалған. Мәселен, Акбарс (көне түркі есімі) – Ақ барыс. 

Татарстан республикасының  елтаңбасында бейнеленген елдің символы, 

татар тілінде Акбарс деп жазылады [73, С. 28]. 

Сункар (көне түркі есім) – сұңқар. Көзі өткір. Татар тілінде Суңқар деп 

дыбысталады [73, С. 298]. 

Арслан (түркі есімі) – арыстан (арсил – сары, ан - аң). Синонимдері: 

Газанфар, Зайгам, Хайдар, Шир, Асад. Татар тілінде Арслан деп қағаз бетіне 

түсіріледі [73, С. 41]. 

Кунтуган (көне түркі есімі) – күн туған. Бала күн сияқты шуақты 

болсын. Татар тілінде жазылуы: Көнтуган [73, С.181]. 
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Айтуган (көне түркі есімі) – айдың тууы. Ай тәріздес әдемі бала туылды. 

Көбінесе бұл есімді ай жаңадан туған күні туылған балаларға бақыт тілеп, 

қойылған. Татар тілінде Айтуган деп жазылады [73, С. 28]. 

Лачин (монғол-көне түркі есімі) – лашын, ауыспалы мағынада 

батырлық, ерліктің символы. Татар тілінде жазылуы: Лачын [73, С.189]. 

 Тоган (көне түркі есімі) – тоған деген сөзден туындаған есім. Туганов 

деген тектерде ғана сақталған. Бұл тек орыстарда да бар. Татар тілінде Туган 

деп хат бетіне түсіріледі [73, С.315]. 

Татар тілінде жоғарыда берілген есімдер ішінде 17 есімнің 7 есімі 

табылды. Фонетикалық жағынан өзгеріске ұшырап, татар тіліне тән 

дыбыстық ерекшеліктерге сай бейімделген, мағыналары қазіргі татар тілімен 

сәйкес келеді. 

Қазақ тілінде 17 есімнің 5 есімін ғана талдадық. Қазақ тілінде де, 

Айтуған, Күнтуған, Сұңқар – ержүрек, өжет, батыл ер адам деген есімдер 

бар. Сонымен қатар, Арыстан (көне түркі есімі) арслан – есім батылдық 

бейнесі ретінде қойылады [74]. 

 Лашын (көне түркі есімі) – алғыр, қыран құс, сұңқар [75]. 

Барлық есім көне түркі заманнан бері қолданыста жүрген есімдер болып 

табылады. Мағыналары толықтай сол түпкі мағынасымен сәйкес келеді. 

Фонетикалық өзгерістерге ұшыраған есімдер қазақ тілінің заңдылықтарына 

сәйкес ауысқан. 

Кеткен, Қалған, Алған және т.б. антропонимдер түбірі етістіктен 

туындаған есімдер болып табылады. Кеткен – кеткен, алған – алған қазіргі 

қазақ тіліндегі есімше арқылы туындаған етістіктер болып тұр. 

Аспан дене атаулары. Түркі халықтары ерте кезден бері аспан 

денелерін Орталық Азия аумағынан бақылағандығы туралы мәліметтер 

қазіргі түркі халықтарының кейбіреулерінде ғана дерек түрінде сақталған. 

Қазіргі күнге дейін толықтай ислам дінін қабылдамаған, Еуропаға толықтай 

етене араласып кетпеген түркі халықтарында аспан денелері туралы түсінігі 

жер бетіндегі басқа халықтармен салыстырғанда ерекшеленеді. Ерте кезден 

бері Көкке табынған түркі халықтарында тәңіршілдік әлі де сақталған. Аспан 

және аспан денелері туралы таным бірнеше ұрпақ тәжірибесінің көрінісі 

ретінде халық ауыз әдебиетінде, фольклорда сақталған. Тілдік оралымдар, 

фразеологизмдер, мақал-мәтелдерде аспан туралы халықтық танымды білуге 

болады: қырғыз тілінде төбесі көкке жетті; қазақ тілінде төбесі көкке 

жеткендей, көк соққан және т.б.  

Аспан денелері туралы деректер мен зерттеулерді ерте кезден бері 

Ғаббас Жауһари, Әбу Насыр Әл-Фараби, Әбу Райхан, Әл-Бируни, Тарағай 

Ұлықбек және басқа да Орта Азиядан шыққан ұлы ғұламаларымыздың 

еңбектерінен кездестіреміз.  

Қазақ халқындағы аспан шырақтарының атаулары мен олар хақындағы  

космогониялық ұғым-түсініктерді Ш. Уәлиханов, Г.Н. Потанин, Ә. Диваев, 

Б.А. Куфтин және т.б. еңбектерінен кездестіруге болады.  Ұлы Отан 

соғысынан кейінгі кезеңдерде Х. Әбішев, Ә. Машанов, М. Исқақов тәрізді 
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зерттеушілер қазақтың халық астрономиясы туралы көптеген құнды 

материалдар жинап, мақала, еңбектер жариялады. Осы ғалымдардың 

арасында Х. Әбішевтің халық астрономиясын зерттеуде сіңірген еңбегін атап 

кету керек. Ғалым ұзақ жылдар халық арасынан аспан денелері туралы 

мәліметтер жинап, «Қазақ халық ауыз әдебиетіндегі ауа райы мен 

астрономия хақындағы деректер (1949)», «Халық астрономиясы (1959)», 

«Аспан сыры (1962, 1966)» атты еңбектер жазды. Алғаш болып, аспан 

денелерінің орысша-қазақша терминологиялық сөздігін құрастырды [76]. 

Түркологияда ономастиканың басқа салаларымен салыстырғанда 

космонимдерге арналған зерттеулер 1960 жылдан кейін жарық көре бастады. 

Мәселен, В.И. Никонов (1969, 1973, 1980), Ю. Немет (1971), М.Н. Юхма 

(1968, 1980), Н.Х. Максютова (1973, 1976) және т.б. ғалымдарды атауға 

болады. 

Қазақ тіліндегі астрономиялық атаулар жайлы Д.К. Нұрманов (1971),                             

Т. Жанұзақов (1978), Қ.Ғ. Аронов (1992), М.К. Доспаганбетова (2006) және 

т.б. ғалымдар зерттеп, жан-жақты әртүрлі сырынан қарастырған. «Ат-Тухфа» 

еңбегінде тоғыз астрономиялық атаулар берілген. Олар төмендегідей: 

 - ;yitkir – Жеті Қарақшы жұлдыздарының тобы –يِْتِكرْ  – بعش بنات

шоқжұлдыз; 

 ;yadikar, ṻlker – Үркер; - топ жұлдыз -أُوْلَكاْر،    كارْ  يَاِدى– ثريّا

 ādiq taqa – Егіздер шоқжұлдызы; - зодиактік – طَاْقأ اِدقْ  – جوزا

шоқжұлдыз; 

 ;yašiq yamli – Канопус (жұлдыздың аты) – يَاْملِى يَاِشقْ  – سهيل

 ;äq ʼāiγir – Сүмбіле (жүлдыздың аты); - жеке жұлдыз – أَاْيِغرْ  آاقْ  – ِشْعَرا

زْ بُو إكِّى – فرقران  ʼikki boz at - Ақбозат пен Көкбозат (жұлдыздар – آاطْ  

аты);  

 ;temir qaziq – Темірқазық; - жеке жұлдыз – قَاُزوقْ  تَاِمرْ  – سبك قطب

 ʼāriq taq, čolpan – Шолпан  Егіздер– طَاقْ  أَاِرقْ  ُجْلبَانْ  ،– كوكب

жұлдыздарының тобы; - планета космонимі – Шолпан 

 .kṻneš,kṻn – күн [77] - وُكونْ  ُكونَاشْ  - شمس

Темірқазық жұлдызы барлық түркі тілдерінде бар жалпытүркілік 

жұлдыз атауы болып табылады.  

Жетіқарақшы (лат. Ursa Major) – аспанның Солтүстік жарты шарындағы 

шоқжұлдыз. Жетіқарақшының ең жақсы көрінетін айлары – наурыз, сәуір 

айлары [78].  

«ДТС»-те: Jetigӓn астр. Жеті қарақшы (MK III 247; QBH 17728; TT VII 

4079) [54, С.259].  

Ортағасырлық ат-Тухфа ескерткішінде Жеті қарақшы жұлдызы yitkir 

деп берілген. Махмұт Қашқаридің сөздігінде, Құтадғу білік және тағы да 

басқа ортағасырлық қолжазбаларда Jetigӓn деген атау қолданылған. Қазіргі 

тілдерде хакас және түрікмен тілдеріне ұқсас. Жалпы, Жеті қарақшы 

шоқжұлдызының аталуы өте қатты өзгеріске ұшыраған. Әрі қыпшақ 

тобындағы тілдердегі атаулардан мүлдем өзгеше. Сыртқы формасы өзгеріске 
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ұшырағанымен, жеті деген сан есім жұлдыз атауында әрдайым сақталып 

отырған. 

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – Жеті қарақшы; хак. – Читіген; тат. – Жидегән Йолдыз; түрк. – 

Едиген; өзб. – Етти Огайны; қырғ. – Чоң Жетиген  Жети Аркар; қ.қалп. – 

Жети Қарақшы; ұйғ. – Тараза жултуз; тув. – Чеди-Хааң; ноғ. – Етеген; 

башқ. – Етегән Йондоз; алт. – Jети Каан; құм. – Етти Юлдуз; түр. – 

Бүйүкайы; чув. – Пысăк Алтăр ҫăлтăр. 

Үркер жұлдызы «ДТС»-те: Ülkӓr астр. Үркер: jana kӧrdi ülkӓr savulmїš 

bašї ол тағы да көкжиекке жақын жатқан Үркерді көрді [54, С. 625]. 

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде 

Үркер жұлдызын Ülker деп берген  [79]. 

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – Үркер; хак. – Ÿлгер; өзб. – Ӽулкар; түр. – Үлкер; башқ. – Илек 

йондоз; тат. – Илек жондоз; чув. – Ăлă сăлтăр. 

Біздің зерттеу нысанымызға алынған қолжазбада yadikar, ṻlker деп 

берілген. Yadikar деген атауы сақталмағанымен, ортағасырлық басқа 

қолжазбаларда  ṻlker деген атау қолданылған. Әрі қазіргі түркі тілдерінде 

қазақ, хакас, өзбек, түрік тілдерінде фонетикалық өзгерістермен сақталған. 

Ортағасырлық атаудан бір ғана әріп өзгерісі байқалады. Мағынасы сақталып 

қалған. 

Егіздерді «Ат-Тухфа» ескерткішінде ādiq taqa деген атаумен берілген. 

Қазіргі түркі тілдерінде ескерткіштегі шоқжұлдыз атауы сақталмаған. 

Тұлғасы толығымен өзгеріске ұшыраған астроним болып табылады. 

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – Егіздер; тат. –  Игезәкләр йолдызлыгы; түрк. – Экизлер топлум 

йылдызы; өзб. – Эгизак юлдузы;  қырғ. – Эгиздер жылдызы; қ.қалп. – Егиз 

жулдызлар топары; ұйғ. –  Икки гезәк жултузлар түркүми; тув. – Ийис 

бөлүк сылдыстары; ноғ. – Эгизлер юлдызлары; башқ. – Игезәктәр 

йондозлоғо; алтай. – Игис; құм. – Эгиз буржы; әзірб. – Әкиз бүрчү; түр. – 

Икиз бурчу; чув. – Йӗкӗрешсем. 

Сүмбіле жұлдызына келер болсақ, «ДТС»-те: Aδγїr 1. айғыр; 2. астр. 

Сүмбіле: jarudї jїldrїq (жолдың астында: jїldїz) aδγїr bilӓ (жолдың астында: 

jїldїz) (жолдың астында: жұлдыз) Процион (жолдың астында: жұлдыз) 

Сүмбілемен бірге жалтырады [52, С.14].  

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – Сүмбіле; хак. – Кӧкетай; қарақалп. – Сүмбіле; өзб. – Сүмбилә; 

қырғ. – Акъ жылдыз; ұйғ. – Сюнбилә; әзірб. – Сүмбүл;  түр. – Акйылдыз. 

Аталған жұлдыздың ислам дінінің енуіне байланысты сүмбіле (араб 

тілінен енген) деген атау қолданыла бастаған. Осы сөздің негізінде қазақ 

тілінде Үлкен Сүмбіле, Теке Сүмбіле, Ақ Сүмбіле деген атаулар пайда 

болған. Біз зерттеген қолжазбада Сүмбіле жұлдыз атауы äq ʼāiγir деп 

берілген. Ортағасырлық басқа да қолжазбаларда Aδγїr деген атау 
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қолданылған. Қазіргі түркі тілдерінде аталмыш атау қолданыстан түсіп, 

негізінен Сүмбіле, Ақ жұлдыз деген атаулар тілдік лексиконда жүр. 

Ақбозат – Темірқазық төңірегіндегі γ жұлдызы. Қазақ аңызы бойынша 

Жетіқарақшының Темірқазыққа шылбырмен байланған екі атының бірі. 

Жарықтығы жағынан (α) пен Көкбозаттан кейін (β) кейінгі үшінші орында. 

Ақбозат – аспанның солтүстік полюсіндегі жыл бойы батпайтын 

жұлдыздардың бірі. Қазақ халқы ертеректегі тұрмысында Ақбозатты 

Темірқазықпен бірге бағыт-бағдар алуға жиі пайдаланған [55, Б.175]. 

Көкбозат, Кохаб, Кіші Аюдағы – көрінерлік (визуаль) жұлдыздық 

шамада жалтырап көрінетін, Кіші Аю шоқжұлдызындағы үш жарық 

жұлдыздың бірі. Көкбозат – көмескілеу үш жұлдыз («Арқан жұлдызы») 

арқылы Темірқазыққа жалғасып жатқан көкшілдеу жұлдыз. «Көкбозат» 

аталуына жұлдыз түсінің көкшілдігі әрі Темірқазыққа арқандалғандай айнала 

қозғалуы себеп болған,  Қазақстан аумағында жыл бойы көрінеді [80].  

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – Ақбозат  Көкбозат; тат. – Ақбүзат  Когат  Сарат; башқ. – 

Акбузат  Бузат  Буһат  Һарат; түрк. – Бозат  Гыырат. 

Қолжазбада ʼikki boz at деп берілген. Басқа да ортағасырлық 

еңбектерден Ақбозат пен Көкбозат жұлдыздардың аты кездеспеді. Қазіргі 

түркі тілдерінде қазақ, татар, башқұрт, түрікмен тілдерінен, яғни қыпшақ 

және оғыз тобындағы тілдерде ғана жұлдыз атаулары табылды. Бұл жөнінде 

ғалым Қ.Ғ. Аронов өзінің «Қазақ тіліндегі халықтық космонимдердің 

этнолингвистикалық табиғаты» атты кандидаттық диссертациясында: 

«Ақбозат, Көкбозат космонимдерін аталған түркі тілдерінен басқа тілдерден 

ұшырата алмадық. Бұл атаулар түркі тілдері дамуының кейінгі дәуірлерінде 

пайда болса керек» дейді [76, Б.19].  

Темірқазық жұлдызы «ДТС»-те: Temür qazu uq (qazuq) Темірқазық [54, 

С.551]. 

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – Темірқазық; хак. – Тигір ортазы тимір ӧрген; тат. –  Тимер 

казык йолдызы; түрк. – Демигазык йылдызы; өзб. – Алтын қазық; қырғ. – 

Темир қазық жылдызы; қ.қалп. – Темирқазық жулдызы; ұйғ. – Қутуп 

жюлтузи; тув. – Поляр сылдызы; башқ. – Тимер казык йондозо; алт. – 

Алтын казык; түр. – Кутуп йылдызы; чув. –  Ҫурҫӗр ҫăлтăрӗ. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде temir qaziq деп берілген. «Диуани лұғат ит-

түрік» ескерткішінде де Temür qazu uq деген атау қолданылған. Қазіргі түркі 

тілдерінде қазақ, татар, қырғыз, қарақалпақ, башқұрт, алтай тілдерінде 

ескерткіш тілімен сәйкес келсе, түрікмен тілінде дыбыстық сәйкестік «т~д» 

айналу үрдісі байқалады. Демек, қыпшақ тобына жататын тілдерде аталу 

бірдей, ал оғыз тобына жататын тілде фонетикалық айырмашылық бар. Ал 

ұйғыр және түрік тілдерінде түркі атауы емес, араб тілінен енген жұлдыз 

атауы қолданылады.  

Көне түркі жазба ескерткіштерінен Шолпан жұлдызының бірнеше 

атауларын кездестіреміз. Тұрфан жазбаларында Шолпанды Алтын йултуз деп 
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атаған. Бұл космонимді В.А. Никонов моңғол атауы, тек Тұрфан өңіріндегі 

түркілер қолданып, Орта Азияда бұл космоним қолданылмаған деген пікір 

айтады. Ал М. Қашқари сөздігінде кездесетін Йарук йулдуз атауы қазақ 

тіліндегі Шолпанның Жарық жұлдыз деген космоним атауымен толық сәйкес 

келеді. Сондықтан осы космонимді М. Қашқари араб тіліндегі Зухра сөзінен 

калькалап аударған деген В.А. Никоновтың тұжырымы қате болса керек [76, 

Б.44]. 

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – Шолпан; хак. – Солбан; өзб. – Чулпан; қырғ. – Чолпон; қ.қалп. – 

Шолпан; ұйғ. – Чолпан; тат. – Таң чулпан; башқ. – Сулпан; түрк. – Даң 

йылдызы; алт. – Тан чолмон; әзірб. – Зөһрә улдузу; түр. – Чулпан. 

Берілген қолжазбада Шолпан жұлдызы ʼāriq taq, čolpan деп жазылған. 

Басқа ортағасырлық ескерткіштерде Алтын йултуз, Йарук йулдуз деген 

атаулары кездеседі. Олардың көпшілігі жұлдыздардың жарықтығына 

байланысты аталған. Қазіргі түркі тілдерінде «ж~ш, ч, с» сәйкестікті 

байқауға болады. Бұл өз кезегінде тілдің уақыт өте келе географиялық орта, 

көрші ел, тілдің басынан өткен тарихи кезеңдерге тікелей байланысты болып 

табылады. Жалпытүркілік атау Шолпан, яғни тұлғасы мен мағынасы 

өзгеріске ұшырамаған. 

Күн планетасы «ДТС»-те: Kün 1. күн (Е 443): kün toγdї qamuγ üzӓ jaruq 

boltї күн шықты да, барлық әлемге күннің көзі жарқырап шықты; 2. күн; 3. 

күн сайын [54, С.326]. 

Қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – күн;  хак. – кÿн; тат. –  кояш  көн; түрк. – гүн  гүнеш; өзб. – қуёш; 

қырғ. – күн; қ.қалп. – күн  куяс; ұйғ. – куяш  күн; тув. – хүн; ноғ. – куньн 

коьзи; башқ. – кояш  көн; алт. – кÿн; құм. – гюн  гюнеш; әзірб. – күн  күнәш; 

түр. – гүнеш  гүн; чув. – хӗвел  

«Ат-Тухфа» ескерткішінде күн атауы kṻneš, kṻn деп берілген. Күн деп 

басқа да ортағасырлық қолжазбаларда кездеседі. Қазіргі түркі тілдерінде 

чуваш тілінен өзге тілдерде күн деп қолданады. Ал, kṻneš деген синонимдік 

аталуы түрікмен, құмық, әзірбайжан, түрік тілдерінен кездестіреміз. Яғни, 

негізінен оғыз тармағына кіретін тілдерде және қыпшақ тілдерінде 

сақталынған. 

Астрономиялық атаулар ішінен ортағасырлық басқа ескерткіштерде де, 

қазіргі түркі тілдерінде де йāшиқ йāмлӣ атты Канопус жұлдызының атауы 

кездеспеді. Канопус – жұлдызды аспандағы екінші жарық жұлдыз [80, Б.393]. 

Сонымен қатар, бұл жұлдыз негізінен, Түркменстанда ғана көрінеді екен. 

Басқа жұлдыздар атауы жалпы ескерткіш тілімен сәйкес келеді. Тек, Егіздер 

және Сүмбіле жұлдыздарының атаулары өзгеріске ұшыраған. 

 

 2.2 Ат-Тухфа» лұғаты: жылқы және итке қатысты сөздерге 

танымдық-лингвистикалық талдау 

 Адамзат тарихы басталғалы бері адамның өмірі жан-жануарлармен 

тығыз байланыста болған. Алдымен, адам баласы өмір сүру үшін қорек қажет 
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ететіндіктен, бастапқыда жан-жануарды азық ретінде қолданған. Уақыт өте 

келе, адам баласы жануардың етін қорек, терісін киім, сүтін сусын ретінде 

қолдануды үйренеді. Тіптен, сүйегін де үй құрылысында, қару-жарақта 

қолдана біледі. Бертін келе қолға да үйретіп, жануарлар үй жануарлары және 

жыртқыш жануарлар деген топтарға бөліне бастады. 

 Біз де зерттеу жұмысымызда зооморфтық атауларды бірнеше топтарға 

бөлеміз де, саны жағы басым жылқы және итке қатысты тіл бірліктерін 

кешенді түрде талдаймыз. Жануар атаулары мынадай топтарға бөлінеді: аң 

атаулары, үй жануарлары, құс және балық атаулары, бауырымен 

жорғалаушылар.  

Ғалымдар тарапынан жануарлар атаулары кеңінен қарастырылып жүр. 

Мәселен, Т.В. Линко («Зоонимы в казахском и русском языках»), Ф.К. 

Исенова («Зоонимы русского и казахского языков: мотивационная 

параметризация»), Э. Айдогмуш («Зоонимы в турецком и кыргызском 

языках»), Р. Рысбек («Жан-жануар аттары ұйытқы болған эмоцияналды 

фразеологизмдер»), Р.А. Авакова («Фразеосемантика»), С.Б. Бектемірова 

(«Киноморфизмдердің танымдық семантикасы») және т.б.  

 Зерттеу жұмысында -"التحفة الزكية في اللغة التركية" ат-Тухфа аз-закия фил-

луғат ат-түркийя» ортағасырлық ескерткіштен жылқы және ит атауларының 

жас ерекшелігі, түр-түс ерекшелігіне байланысты атауларды қарастыра 

отырып, тілдік дәйектер көрсетіледі. Сонымен қатар, тілдік қатпарларда бар 

материалдар негізінде қазақ халқы мен жалпы көшпенді халықтардың 

өмірінде жылқының алатын орнын ашып көрсету  мақсатымыз болмақ.  

Жалпы, жылқы түлігіне байланысты айтылатын атаулар мен сөздер, сөз 

тіркестерінің саны екі жүзден асады. Осы атауларды лексикалық 

мағыналарына қарай ғалым Бейсенова М.С. өзінің кандидаттық 

диссертациясында төмендегідей топтарға бөлуге болады деген: 

1) жылқы малының жалпы атаулары: йылқы, йунд, ат, арқун, қатыр; 

2) жынысына қарай: ат, айғыр, қысырақ, би; 

3) жасына қарай: құлын, тай, сып, өк; 

4) мінез-болмысына (әрқалай өзіндік табиғи ерекшеліктеріне) қарай; 

5) түр-түсіне қарай; 

6) жұмсалу орнына қарай, т.б. [81] 

Төменде «ДТС» және «ат-Тухфа аз-закия фил луғат ит-туркийя» 

ескерткішінен лингвистикалық бірліктер салыстырылып берілген:  

قِْصَراقْ  –حجره   - qisraq – қысырақ;  

Qïsraq: қысырақ (кейде құлындамаған биені де атайды): qïsïr qïsraq – 

құлындамаған бие; qïz birlä küräsmä qïsraq birlä jarïšma– қызбен күреспе, 

қысырақпен жарыспа [54, С.448].  

Махмұт Қашқари сөздігінде қысыраққа қатысты мынадай түркі мақалы 

бар: Такур маник савими булкала ай  тинар қали атитса қисрақ сини тай –

Менің сөздерімді данышпандарға жеткіз, оларға айт: тайы ат болғанда, 

қысырақ демалады. Бұл мақал «Диуанда» екі жерде келтірілген [36, С.558, 

223]. 
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أَاْيِغرْ  –حصان   – aiγir – айғыр; 

Aδγïr – 1.айғыр: aδγïr qïsïr kišnadi – айғыр мен қысыр (бие) кісінеді; ikki 

aδγïr ilišdi – екі айғыр бір-біріне салды тісті; ögürlüg aδγïr – үйірдегі айғыр 

[54, С.14]. 

Сонымен қатар, айғыр деген сөздің астрономиялық атау білдіретін 

мағынасы да бар. Ол жұлдыз атауы, Сүмбілені де осылай атайды. 

Adγïr– айғыр:ögriŋä qutluγ adγïr mẹn – оның үйірінде мен асыл 

айғырмын; bajïrgunïŋ aq adγïrïγ udlïqïn sïju urtï – Байыркудың ақ айғырының 

жамбасын сындырды [54, С.10]. 

Ajγïr  – айғыр: qulan quduγqa tüšsä qurbaqa ajγïr bolur – айғыр құдыққа 

түскен кезде, құрбақа да айғырға айналады [54, С.28]. 

Қазіргі қазақ тілінде «құлан құдыққа құласа, құрбақа құлағында 

ойнайды» деген мақал бар, екеуінің мағынасы бір. Құлан жабайы жылқы.  

ajγïr at – айғыр: ošul ajγïr aṭni bẹk ĉoq sevijür erdi – бұл айғырды ол өте қатты 

жақсы көрген еді; toquẓ kündün soŋ oγuẓ qaγanda ajγïr aṭni kẹldürdi – тоғыз 

күннен кейін Оғыз қағанға айғырын алып келді [54, С.28]. 

بِيَا –ر لكم طروق طبل مح  – biе – бие;  

Bi – бие: aq bisi qulunlamïš – оның ақ биесі құлындады; bi qïsïr boldï – 

бие қысыр болды [54, С.97]. 

Сонымен қатар, бұл сөздің бүйі деген екінші мағынасы бар. Махмұт 

Қашқари сөздігінде кездеседі. Бүйі мағынасындағы сөзді Қашқари оғыздар 

тіліне жатқызған [36, С.897]. Ұстараның жүзі деген тағы да үшінші мағынасы 

бар. Бұл сөз TT VIII A1  (Берлин жинағы брахми тілінде жазылған 15 түрлі 

медицина, дін, күнтізбе сынды мәліметтер жазылған). 

طَاْيالَقْ  –نصيل   - tailaq – ат, тайлақ, құлын (анасын ембейді);  

آاطْ  –فرس    - at- ат; 

At – ат: antaγ uluγ ölüg barγu tüšti kim jüklämäkkä kelṭürmäkkä aṭ qaγaṭïr 

udazlïq boldï – соншалықты мол табыс болғандығы, ат, қашыр, бұқалар 

жеткіліксіз болды; ẹr at ẹδärlädi – ер адам атты ерттеді; atïnda qodï tüšti – ол 

аттан түсті [54, С.65]. 

- at adγïr – at ajγïr – аттар: mingü at adγïr – салт жүріске арналған аттар; 

- jandïq at– қарапайым, тұқымды емес ат [54, С.237];  

Махмұт Қашқари сөздігінде арық ат деп берілген[36, С.774]. 

jol atï– мінетін, мініс ат: bir jol atïn tajaqïtaqï jolĉïqa berẓün – бір мініс 

атты Таякыдағы жолаушыға берсін [54, С.271]; 

- jorïγa at– жорға ат [54, С.274]; 

- özlük at– жүйрік, тұлпар ат: ẹdgü özlük atïn ... sansïz kẹlürüp – көптеген 

керемет тұлпарларды алып жеткізіп; (özlük at öŋ jerdä arïp oŋupturu 

qalmïš – тұлпар аттың алдыңғы аяқтары арықтап кетіпті [54, С.395]; 

- qoš at – қосалқы ат [54, С. 460]; 

- salγa at – тулағыш ат [54, С.482]; 

- tïš at– маңдайында қасқасы бар ат, қасқа ат [54, С.569]; 

- uγar at– маңдайында ақ қасқасы бар ат, ақ қасқа ат [54, С.607]. 

Сонымен қатар, ат деген сөзінің есім деген мағынасы да бар. 
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طَايْ  –مهر   -taj – құлын; 

Taj – 1. құлын: taj atattï – құлын ат болды; taj atatsa at tïnur / oγul ẹräδsä 

ata tïnur – құлын өссе, ат тынышталады/ ұл өссе, әкесі тынышталады; 2. Тай 

ат: kẹväl mündüŋ arqun jemä tazï taj – сен тұлпар аттарды, асыл тұқымды 

жылқылар мен араб тұқымды тайды мінгенсің [54, С.527].  

«Ат-Тухфа» қолжазбасының сөздігінде жылқы малына қатысты ат 

әбзелдері атаулары көп кездеседі. Бұл сөздердің өзі жылқы малының 

ортағасыр кезеңіндегі атқарған үлкен рөлінің көрінісі болып табылады. 

Күнделікті өмірі тікелей мал шаруашылығымен тығыз байланысты көшпелі 

халыққа таныс тілдік бірліктері: 

 ;yilqi - жылқы – يِْلقِى -خيل

 ;kišnedi - кісінеу – ِكْشنَاِدى

 ;ʼātli - салт атты -أَاْطلِى  - فارس

 ;ʼer - ер-тоқым - إِيَارْ  – سرج

 ;čoqmar, qamši, qamšu - қамшы – ُجوْقَماْر وقَاْمِشى، قَاْمُشو

 ;ʼyiq/quiqa - шоқтық - أِىْق، قُْيقَا - حارك

 .ʼṻzengi - үзеңгі - أُوَزاْنِكى  - ركب

Жан-жануарлардың түстері (негізінен аттардың): боз 1) «ақ», 2) «сұр, ақ 

боз ат», ал «жирен, торы», кара йовуз «қара, қоңыр», тору «торы», йунтавлы 

«қоңыр», ала «қара ала, торы ала түс» және т.б. [6, С.167]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде ат сөзіне арнайы жалғаулар жалғанып, 

кішірейтіп айту дәстүрі көрініс тапқан. Мысалы: - qina (قِنَا)– ʼat qina (أَاْطقِنَا); - 

čuq  (جوق) - ʼatčuq (أاْط ُجوق); - čuq жалғауына –аz (از) жалғауы да жалғанады - 

ʼatčuqaz (أَاْطُجوقَاز). Әртүрлі жалғаулармен берілсе де, барлық сөздердің 

аудармасы кішкене ат. Көпше түрі де берілген, мәселен –лар көптік жалғауы 

арқылы жасалған:  ْأَاْط اَلر - ʼat lar. 

XIV ғасырдың «Китаб ад-Дурра ал-мудийа фил-луғат ит-туркийа ала-т-

тамам ва-л-камал» атты қолжазбасында жылқы атаулары жасына қарай 

берілген: ат – жылқы, айғыр – айғыр, қысырақ – жас бие, тай – екі жастағы 

ат; сонымен қатар жылқының түстері бойынша атаулар кездеседі: торы ат, 

қара ат, бурыл ат, жасыл ат – жас ат, сары ат [82]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде жылқы атауына қатысты ат саймандары деп 

бөлек атаған Хамза әрпінде бөлек бөлім де бар: 

لُوْق،تََكْلتِييُووورْ   - اماَزين،تكلتى  - yuwurlüq, takalti - ат жабуы; 

 .toγa – тоға – طُوَغا - ابزيم

Жинастырылған мәліметтерді сараласақ, at лексемасы өзінің 

номинативтік мағынасында  VIII  ғасырдан бері қолданылып келеді. Білге 

қағанға арналған ескерткіште at лексемасы қолданылған мәліметтер 

табылған:  «ẹdgü özlük atïn ... sansïz kẹlürüp – көптеген керемет тұлпарларды 

алып жеткізіп (БК Ха12)»  [44, С.395].  

К.М. Мусаевтың пайымдауы бойынша «жалпы ортақ аттардың атауы 

ретінде екі сөз бірдей уақытта қолданылған (қазіргі уақытқа дейін армян-

қыпшақ тіліндегі және Codex Cumanicus ескерткіштерін есепке алмағанда, 

себебі бұл ескерткіштерден алаша сөзінің қолданысы туралы дәлел 
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табылмаған, басқа ескерткіштерде бар болуына байланысты, бұл тілдерде 

болуы мүмкін).  Алайда осы екі сөз, яғни ат және алаша сөздерінің 

қолданысы бірдей емес қолдану көлемі мен аясы бар» [44, 104].   

Сонымен қатар аттың басқа да атауы йонт та кездеседі. «Түркі-араб 

сөздігі» бойынша ат атауымен қатар бірге йонт/йонт атаулары қолданылады. 

Махмұт Қашқари бұл сөздің араб тіліндегі إبل түйе атауы сияқты жеке және 

көпше, жалпы атауларда бірдей қолданылатынын түсіндірген, йунд эті 

йыпар-жылқы еті жұпар (30.745),  «йунд қазысы йағ-жылқы қазысы май» 

(30. 910) йунд йылы (30, 746) «жылқы жылы» [44, С.111]. 

Ала сөзі түркі тілдерінің қыпшақ тобында алаша вариантында жиірек 

қолданылған. Татар тілінде алаша – деген жолдарды оқимыз. Тіпті бұл 

жердегі «алғаным» сөзінде тәуелдік мағына жойылып кеткен сияқты, сөз осы 

тұлғада «қосақ, жар, әйелі, күйеуі» дегенді меңзейді. 

Алаша аттың басы деп  

Қалмақты ердің қасы деп, -  

деген жолдарда Тарғын батыр жекпе-жек шығатын қалмақтың «алты 

құлаш ала аты» алаша ат деп те аталады. Алаша варианты Түркменстан 

қазақтары тілінде түйенің будан тұқымын атауға жұмсалады [83]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ат  жылқы; хак. -  чылғы; тат. – ат; түрк. –  ат; өзб. – от; қырғ. – 

ат  жылкы; қарақалп. – ат  жылқы; ұйғ. – ат; тува. – аът; ноғ. – ат; башқ. 

– ат  йылкы; алтай. – ат  jылкы; құм. – ат; әзірб. – ат; түр. – ат; чув. – 

алаша. 

Жоғарыда берілген тілдік бірліктерді саралайтын болсақ, чуваш және 

хакас тілдерінен өзге түркі тілдерінде жылқы малы ат деп аталып, қазақ, 

қырғыз, қарақалпақ, башқұрт, алтай тілдерінде жылқы деген синонимдік 

атаулары қолданылыста. Хакас тілінде «ж~ч» сәйкестікті байқауға болады. 

Ал, чуваш тілінде қазір көптеген түркі тілдерінде архаизм болып кеткен 

жылқы малының тағы да бір атауы алаша сөзінің қолданысын көреміз. Бұл өз 

кезегінде чуваш тілінің түркі тілдерінен алшақтау болып, оқшауланып, 

кейбір сөздерінің орта кезеңдерден сақтап қалғандығын білдіреді. Чуваш тілі 

басқа түркі елдерінен бөлек жеке түрде басқа елдердің әсерімен дамып 

жатқан тіл.  

Сараптамаға сәйкес, барлық түркі сөздерінде жылқы атауларының ортақ 

болуы көне түркі халықтарының жылқы шаруашылығымен 

айналасқандығын, әрі сол кезеңдегі мәдени ортақтықтың белгісі екендігіне 

дәлел болып табылады. Сонымен қатар, сол ғасырлардан бастап, аттарды 

жасына қарай ажырата бастаған. Бұған аттың жасына байланысты тілдік 

жазба деректердің мол болуы дәлел. Мысалы, жабағылы құлын, тайлақ 

құлын, қулун  қулунчақ бір жастағы құлын, айғыр, тай екі жастағы ат, қунан 

үш жастағы ат, дөнен  арба төрт жастағы ат, қысырақ жас бие, қысыр қысрақ 

қысыр, бе бие. Бұл өз кезегінде, көне заманнан бері көшпенді халықтарына 

тән түркі халықтарында атты өсірумен айналысу кең таралғандығын 

көрсетеді. Міне, осы жағынан түркі халықтары көшпенді халық ретінде 



94 
 

отырықшы славян халықтарынан ерекшеленді. Славян халықтарында 

көшпенді өмір сүруге бейімделмеген шошқа кең таралған [83, С.52].  

Қазақ тілінде көне түркі және ортағасырлардағы жылқы жастарының 

атауларымен толық сәйкес келетіндігін атап кету керек. Жылқы малының 

жасына қарай құлын, жабағы – 6 айдан асқан құлын, бірге толмаған; тай – 1 

жаста; құнан – 2 жаста; дөнен – 3 жаста; бесті – 5 жаста; қасабалы бие – 7-8 

жаста; жасаған бие – 20 жылдан астам құлынды бие. Жылқының қазақ 

халқының тұрмыс тіршілігінде ерекше орын алғандығын тілімізде кездесетін 

әртүрлі сөз оралымдары мен мақал мәтелдерден түсінуге болады, мысалы,  ат 

жалын тартып міну - фразеологизм [84].  

«Ат құйрығын үзісті. Ат құйрығын бауырына алып тулады».    

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – жабағы; хак. – чабаға; тат. – колын  колкай; түрк. – тайчанак  

тай  гунан;  қырғ. – кулун; қ.қалп. – қулын тай; ұйғ. – тай  қулун  тайчақ; 

тува. – кулун; ноғ. – кулын; башқ. – ябагы  колон; алтай. – кулун; құм. – тай; 

әзірб. – даjча; түр. – тай; чув. – тиха. 

Ортағасырлық «Ат-Тухфа» қолжазбасында jabaγlı деп берілген. Қазіргі 

түркі тілдерінің ішінде қазақ тілінде «й~ж» сәйкестігі болып, ортағасырлық 

қолжазба тіліне сәл ғана фонетикалық өзгеріспен сәйкес келеді: жабағы. 

Башқұрт тілінде «йа~я» дыбысына алмасып,  ябагы түрінде сақталған. Басқа 

түркі тілдерінде кулын, тай, тайша деген өзгеше нұсқалары бар. Тұлғасы 

жағынан бір әріп өгерісімен, мағынасы жағынан толық сәйкес келеді. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қысыр бие; хак. – пии; тат. – бия  сыер; түрк. – байтал; өзб. – бия; 

қырғ. – бээ; қ.қалп. – байтал, бийе; ұйғ. – байтал; бе, кызырак; ноғ. – 

байтал  бие; башқ. – байтал  бейә; алтай. – бее; құм. – байтал; әзірб. – 

мадjан; түр. – кысрак; чув. – кӗсра. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында qisraq деп көрсетілген. Қазіргі түркі 

тілдерінен түрік тілі және қазақ тілімен сәйкес келеді. Қазақ тілінде қысырақ 

сөзі бар. Мағынасы қазіргі қазақ тілімен толық сәйкес келеді.  

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – айғыр; хак. – хулун  асхыр; тат. – айгыр; түрк. – айгыр; өзб. – 

айғир  қулун  бир яшар тойча; қырғ. – айгыр; қ.қалп. – айғыр; ұйғ. – айғир; 

тув. – аскыр; ноғ. – айгыр; башқ. – айгыр; алт. – айгыр; құм. – айгъыр; әзірб. 

– аjғыр; түр. – айгыр; чув. – ăйăр. 

Ортағасырлық қолжазбада ʼāiγir деп көрсетілген. Қазіргі түркі 

тілдерінде хакас және чуваш тілдерінен өзге тілдерде «Ат-Тухфа» 

ескерткішінің тілімен толық сәйкес келеді. Хакас тілінде асхыр деп өзгеше 

атау көрсетілсе, чуваш тілінде ăйăр бір әріптің түсіп қалуымен сипатталады. 

Айғыр сөзі қыпшақ, оғыз, қарлұқ тобындағы тілдерге ортақ сөз болып 

табылады. Махмұт Қашқарида  أذغر  азғыр  деген түрі де бар [36, С.126]. 

Қазіргі түркі тілдерінде:  



95 
 

қаз. – құлын  тай  жабағы; хак. – сып; тат. – колын; өзб. – қулун; қырғ. 

– кулун; қ.қалп. – қулын тай; тув. – кулун; башқ. – ябагы  колон  тай; алт. – 

кулун; құм. – тай; әзірб. – даj; түр. – тай; чув. – тиха. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында taj деп берілген. Қазіргі түркі тілдерінен 

қазақ, қарақалпақ, башқұрт, құмық, түрік тілдерімен сәйкес келеді. Негізінен, 

қыпшақ тобындағы тілдерге тән болып тұр. Тай сөзінің мағынасы мен 

тұлғасы өзгеріске ұшырамаған. 

Сонымен қатар, аттың түстерін де атап кетуге болады. Бұл деректер де 

өз кезегінде, ата-бабаларымыздың өмірі жылқымен байланысты болғандығын 

дәлелдейді. Мысалы: тыш ат (t: 569) – маңдайында қасқасы бар ат, қасқа ат; 

ұйар ат (uz: 607) – маңдайында ақ қасқасы бар ат, ақ қасқа ат, боз 1) «ақ», 2) 

«сұр, ақ боз ат», ал «жирен, торы», кара йовуз «қара, қоңыр», тору «торы», 

йунтавлы «қоңыр», ала «қара ала, торы ала түс» және т.б. [6, С.167]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – торы ат; хак. – торығ; тат. – туры;түрк. – дор ат; өзб. – тўриқ 

от; қырғ. – тору ат; қ.қалп. – торы ат; ұйғ. – торуқ; тува. – доруг; ноғ. – 

торы; башқ. – туры; алт. – кер ат; құм. – тору ат; әзірб. – кәһәр ат; түр. – 

дору ат; чув. – турă. 

Біздің зерттеу нысанымыз болатын қолжазбада торы түстің екі түрлі 

атауын toru деп қыпшақ тілінде, toγru деп түрікмен тілінде берілген. Қазіргі 

түркі тілдерден қазақ, татар, қырғыз, қарақалпақ, ноғай, башқұрт, құмық, 

чуваш тілдерде осы атау фонетикалық өзгерістермен қолданылады. Хакас, 

өзбек, ұйғыр, тілдерінде соңына әріп жалғанған. Қазіргі түрікмен тілінде дор 

ат деп беріліп, ортағасырлық атау сақталмаған. Түркі тілдерінің 

әрқайсысында әртүрлі фонетикалық өзгерістерге ұшырауы сол тілдердің 

даму ерекшеліктерімен байланысты. 

Жоғарыда берілген деректер ортағасырды бейнелейді. Ал қазіргі кезде 

жылқы малы қазақ халқының өмірінде қандай рөл атқарады? Жылқы 

дегеніміз қандай жануар? Сипаттамасы қандай? Көшпенділер өмірінде 

алатын орнын тілдік бірліктер арқылы көрсетейік. 

Жылқы – төрт түлік малдың ішінде кірпияз, қазақтың аса қадірлі малы. 

Судың тұнығын ғана ішетін, шөпті таңдап жейді. Арнайы әдебиетте 

«жылқы» - «төрт түлік малдың көлік үшін пайдаланатын тақ тұяқты түрі» деп 

түсіндіріледі [85].  

А.М. Щербак «jilki (ілкі) жылқы сөзінің көне түркі тілінде де қазіргі 

түркі тілдерінде де ерекше реңкте айтылатынын, әсіресе көне мәтіндерден 

оларды нақты түсіну қиын екенін жазған  [85, Б.50].  

М.Қашқари сөздігінде «йылқы» - «тұяқты мал» [51, Б.41], «үйірде 

жүретін мал» деген түсініктеме берген. Яғни, жылқы – төрт түлік малдың 

бірі, көлік үшін қолданылған жалпы үйірде жүретін тұяқты жануар. 

Мәселен, С.Е. Малов «Памятники древнетюркской письменности» атты 

еңбегінде сол заманның сөзі мынадай сипатта болғанын баяндайды: 
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(Кÿl) тігін ол сÿнÿшдä отуз jашаjур äрті; алп Шалчы (аk a) тын бініп 

оплаjy тäгді; äкі äріг удышру санчды. Карлуkуг ölÿртіміз  алтымыз; аз будун 

jақы болты [86]; 

Бұл шайқаста Күлтегін отыз жаста болған; Шалчы атты ақ атының 

үстіне отырып, ол шабуылға аттанды, екі ер адамды найзамен бірінен соң 

бірін шаншыды; біз көптеген қарлұқтарды өлтірдік, тірі қалғандарын жаулап 

алдық [86, С.42].  

Жылқы көшпенділер үшін ең бірінші орында көлік рөлін атқарған еді. 

Көшіп-қонып жүрген халыққа жылқы малы ерте кезде қазіргі автокөлік 

міндетімен пара-пар болды. Қазіргі кезде халық жеңіл автокөлікті темір 

тұлпармен салыстыру сол кезеңдерден қалған түсінік. Сонымен қатар, 

жылқының еті мен сүті – көшпенді халықтың ең сүйікті тағамы мен сусыны. 

Қымыз, әсіресе жаңадан сауылған саумал адамның денсаулығына өте 

пайдалы екендігін медицинаның өзі мойындаған.. 

«Ат-Тухфа аз-закия фил-луғат ат-туркия»  қолжазбасының 31 бетінде 

 qimiz – қымыз деп берілген. Ортағасыр туралы бірден-бір тілдік дәйек – قِِميزْ 

болып табылады. 

Қазақ халқының талай тағдырының  тарихына зер салғанда – әр заманда 

ата - бабаларымыздың елі мен жерін ата жаудан қорғағанда да, қой үстіне 

бозторғай жұмыртқалап бейбіт өмір сүргенде де тұрмысының  сәні күлдір 

күлдір кісінеген жылқылар болғанын білеміз. 

Қазақ халқының негізгі көлігі болған жылқы рухани өмірінде де 

маңызды рөл атқарған. Сауық-сайранның көркі, сән-салтанатының сәні де 

жылқымен сабақтасып жататын. Қазіргі ұлттық спорт түрлеріне негіз болған 

ат үсті ойындары, ат жарысы қазақ тойының негізгі атрибуттары еді. Ат 

жарысының түрлері: жорға жарыс, бәйге, аламан бәйге, аударыспақ, көкпар, 

теңге ілу, қыз қуу және т.б. ойындардың негізі өте ертеден басталады [87].  

Қазақ баласы бала кезінен бастап жылқымен жағаласып, жылқы 

малымен жарыса өскен. Әлемде  жылқыны барлық қырынан жақсы білетін 

халықтың сезімталы да қазақ. Жылқының бабын біліп, жасына, мінезіне, 

тегіне ерекше мән беріп, баласындай мәпелеп, ағасындай ардақтап, 

жолдасындай қадірлеп өскен ұлы дала перзентінің тілінде жылқыға қатысты 

көптеген көркем сөз өрнектері қалыптасқан. 

Махмұд Қашқари «Диуани луғат ит-түрік» сөздігінде: At деген сөздің 

аудармасы ат деп, Құш қанатын ер атын – Құс қанатымен, ер атымен деген 

мақалды келтіреді [88]. Сонымен қатар: 
Кіші аласы –ічтін  йылқы аласы – таштан. 

Кісі аласы – ішінде, жылқы аласы – сыртында. 

Кіші сөзлешү йылқы йызлашу. 

Кісі сөйлескенше, жылқы кісінескенше. 

Тай ататса ат тынур  оғул ерезсе ата тынур. 

Тай өссе, ат тынығар, бала ер жетсе әке тынығар [89 , Б.70-77]. 

Басқа түркі тілдерінде де ат сөзі ұйытқы болған тіркестер бар. Мысалы: 

түр.: аттан инди  эшеге бинди -  атты есекке ауыстырды; түрк.: йагши ата 

бир гамчы  йаман ата мӱң гамчы – жақсы атқа бір атқа бір соққы да 
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жеткілікті, нашар атқа – мың соққы да жеткіліксіз; аты барың ганаты бар – 

аты бардың қанаты бар; қырғ.: эрдин аты эрге тең – ердің аты – ерге тең және 

т.б. [44, Б.108]. 

Фразеологизмдерге ұйытқы болған жылқы, ат сөздері халықтың өміріне 

етене араласып кеткені соншалықты, халықтың мәдениеті мен тұрмыс-

салтында өз орнын тауып, тілдік бірліктерде көрініс тапқан. Бұл да жылқы 

түлігінің қазақ халқының өмірінде үлкен рөл атқаратындығының бір белгісі. 

Кез келген ұлттың тілін, тілдік бірліктерін түсіну арқылы сол елге тән 

ұлттық сипаттарды танып білуге болады. Әлемнің барлық тілінде 

қаншалықты фразеологиялық тіркестер мен мақал-мәтелдер болса, олардың  

астарында соншама ақпараттар болады. Тілдегі осы тілдік бірліктер 

халықтың негізгі бейнесі, мәдениеті, салт-дәстүрі, ділі  туралы мәлімет 

береді. Әр ұлттың өзінің тұрмысына тән жануарды өзіне ұқсастырып, өз 

бойындағы қасиеттермен байланыстырады. Қазақтың да өз-өзін жылқыға 

ұқсастыра отырып, өзін осы түлік бойындағы қасиеттермен сипаттау арқылы 

жылқыны қаншалықты қадір тұтып, бағалайтындығын білдіреді [90]. 

Жоғарыда берілген мысалдардың бәрін саралай отырып, мынадай 

түйіндеме жасасақ болады: біріншіден жылқы малы ертеден сонау 

Күлтегіннен де арғы заманнан бері қолға үйретіліп, көшпенділер өмірінде 

мінсе – көлік, еті – тағам, сүті – шарап, соғыста – адал жолдас рөлін атқарған. 

Ескерткіштер бетінен табылған тілдік бірліктер осыған дәлел.  

Ит атауына қатысты тіл бірліктері. Ит – жеті қазынаның бірі, ит – 

адамның досы деп қазақ халқы итті қастерлеген.  

Аңыз, әфсаналар бойынша ит – адам баласының ең алғаш қолға 

үйреткен жабайы жануарларының бірі. Адамның өмір сүруге икемделіп, от 

жағып, баспаналай бастаған кезде бірінші болып келген, оған үйірсек болып, 

қолға үйренген, адамның сенімді серігі, көмекшісіне айналған. Көшіп қонып 

жүргенде  ит негізінен мал бағуда, оны күзетуге, сондай-ақ аңшылық кәсібіне 

пайдаланылған. Қазақтар ұстайтын иттердің түрлері онша  көп емес. Олар: а) 

мал бағуға қажетті бақташы иттер; ә) аңшы иттер б) кейде қала тұрғындары 

үйінде кездесетін қанден иттер  [91].  

Ортағасырлық ескерткіш -"التحفة الزكية في اللغة التركية"ат-Тухфату аз-закийату 

фи ал-луғати ит-түркийати» қолжазбасының түпнұсқасын зерттегенде «ит» 

атауына қатысты бірнеше иттердің түрлерін, яғни ит атауына қатысты 

бірнеше тілдік бірліктер кезікті.  

Мәселен:  

لبك  ʼit - ит - إِتْ  - 

 tazi - тазы (аңшылыққа арналған иттің түрі) – طَاِزى – كلبالصيد

  ;ʼākar – ит  овчарка (жарысқа арналған ит түрі) - أَاَكارْ  – كلبُسالق

 baraq - сабалақ ит -بَاَراْق، - كلبالوبر

 kȫbelek – жүні қысқа  мал бағатын  малшылардың иті – ُكوبَااَلكْ  – كلبالوبر

 ārγimaq - асыл тұқымды ит – ااْرِغيَماقْ  – كلبالمجنس

 qütür  qütürγan - қабаған ит – قُوطُوْر،قُوطُوْرَغانْ  - كالبالعقور

 barla - сирек жүнмен кездесетін ит – بَاْرالَ  – كلبالرغاى
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 qančiq - ұрғашы ит – قَاْنِجقْ  – كلبالحلبة

،أَانُوْك،أُوُروْق،ُكوُجوكْ أُوْرُغوقْ  - الجرو  - ʼurγuq  ʼānuk  ʼuruq,kṻčṻk – күшік 

 qabtürγa - аңшы ит – قَاْبتُوْرَغا  - سولق

  qutuz - қабаған ит – قُوطُوزْ  – عقوروالكالب

 .qasar – ит –قَاَصارْ  – كلب

Ал «ДТС»келетін болсақ,  

It I ит: joriγlï jorïṭmaẓ kör ẹsriŋ itiŋ- сенің иттерің мен барыстарың 

жолаушыларға жол бермейді; it süti  bor birlä iĉsär – егер иттің сүтін 

шараппен ішетін болса [54, С. 215]. 

 it jïl[ï]– күнтізбе бойынша ит жылы; it kün[i] – күнтізбе бойынша ит 

күні; it tart – қабу (ит туралы): qal tartmïš kišikä ularnïŋ mijisin jesär ẹdgü 

bolur – егер адамды құтырған ит қауып алып, шіл құсының миын жесе 

оған жақсы көмектеседі [54, С.215].  

 Ït – ит: ït ürdi – ит үрді; qalï bolsa arslanqa ït baśĉïsï – егер 

арыстандарды ит басқарса [54, С.221]. 

 ït jïl – күнтізбе, яғни 12 жылдық күнтізбе бойынша: ït jïl ... uĉa bardï – 

ол ит жылында қайтыс болды; ït jïl bir jẹgirminĉ aj – ит жылы 11 айда. 

Ит сонымен қатар адамның есімінде де қолданылады. 

Барақ – жүндес ит. Халықтық таным бойынша бүркіт қартайған шағында 

екі жұмыртқа тауып, басады біреуінен барақ күшік шығып, аңкөс болады. 

Екіншіден балапан шығып қыран болады. Бұл сол бүркіттің соңғы тұқымы 

болды делінеді [91, Б.350]. 

Baraq – барақ – сабалақ әрі ұзын жүнді ит, өте шапшаң әрі епті, аңшы 

иттерінің арасында ең мықтысы болып саналады  [54, Б.83]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – барақ; ноғ. – барак; башқ. – һалбыр эт; қ.қалп. – жүнли барақ 

ийт; өзб. – бароқ ит; тат. – йөнтәс эт; қырғ. – барак; хак. – нилбір тÿктіг 

адай; тув. – семдер дүктүг ыт.  

«Ат-Тухфа» қолжазбасында бұл иттің түрі baraq деп берілген. Қазіргі 

түркі тілдеріндегі қыпшақ тобындағы қазақ, ноғай, қырғыз-қыпшақ 

тобындағы қырғыз, хорезм-қарлұқ тобындағы өзбек тілдерімен сәйкес келеді. 

Қарақалпақ тілінде  барақ деген атау ғана емес, жүнли барақ ийт болып 3 

сөзден құралған тіркес болып қолданылады екен. Барақ сөзінің мағынасы мен 

тұлғасы толық сәйкес келеді. 

Тазы – денесі сидам, өзі арық, жүгіруге жеңіл де ұшқыр, әрі аң қағуға 

өжет те епті ит тұқымы. [91, Б.355]. 

Қазіргі түркі тілдерде: 

қаз. – тазы ит; тув. – аңчы ыт; тат. – ау эте; түрк. – тазы; қ.қалп. – 

тазы; ұйғ. – тази; қырғ. – тайган; өзб. – тозиит; ноғ. – тазы ийт; құм. – 

авчу ит; түр. – тазы; чув. – вӗшле йытă. 

Біздің  Зерттеу нысанымыз ретінде алынғанқолжазбада тазы иті tazi деп 

берілген. Қазіргі түркі тілдеріндегі қыпшақ-ноғай тобына кіретін қазақ, 

ноғай, қарақалпақ, оғыз тобына кіретін түрікмен, түрік, қарлұқ тобына 



99 
 

кіретін ұйғыр, өзбек тілдерінде тазы атауы сақталған. Басқа түркі тілдерінде 

атаулар өзгеше. 

Kȫbelek сөзінің қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

қаз. – малшылардың иті; хак. – хырса адай; тат. – сакчы эт; түрк. – өй 

ити; өзб. – куппак ит; қырғ. – короочу ит; тув. – коданчы ыт; қ.қалп. – 

көпек ийт; түр. – авлу көпеги; чув. – кил йытти; ноғ. – авла ийти; башқ. – 

йорт эте; әзірб. – һәjәт ити. 

Ортағасырлық «Ат-Тухфа» қолжазбасында kȫbelek болып көрсетілген. 

Бұл атау өз кезегінде қазіргі түркі тілдерінде сақталмаған, өзгеріске 

ұшыраған. Әр тілде әртүрлі айтылады.  

 Ārγimaq сөзінің қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

 қаз. – асыл тұқымды ит; тат. – саф токымлы эт, яхшы нәселле эт; 

түр. – сафкан; өзб. – зотдор ит. 

  Зерттеу нысанымыз ретінде алынған қолжазбада ārγimaq деп берілген. 

Қазіргі түркі тілдерінде ортағасырлық атаумен сәйкес келмейді, яғни иттің 

бұл түрінің атауы өзгерген.  

 Qančiq сөзінің қазіргі түркі тілдерінде берілуі: 

 қаз. – қаншық; тув. – кыс ыт; тат. – ана эт  әнчек; түрк. – ганжык; 

қ.қалп. – қаншық; ұйғ. – қанжуқ; қырғ. – канчык; өзб. – қанжиқ; башқ. – 

кансай; алт. – тижи ийт; құм. – къанчыкъ; әзірб. – ганчыг; түр. – 

канжыккөпек; чув. – йытă ами. 

 «Ат-Тухфа» қолжазбасында qančiq деп берілген. Қазіргі түркі 

тілдеріндегі қарлұқ тобына кіретін ұйғыр, өзбек, оғыз тобындағы түрік 

тілімен сәйкес келеді. Қыпшақ тобындағы қазақ, қарақалпақ тілдерінде 

«ч~ш» сәйкестігі бар. Аталуы ортағасырлық кезеңінен сол сәйкестігімен ғана 

ерекшеленеді. 

 Аңшы ит – аң аулайтын ит. Аңшының итіндей: біреудің артынан еріп 

жүру, екі елі артынан қалмау [91, Б.349]. 

 «ДТС»-те: Avĉï ït – аңшылыққа арналған ит:tükäl avĉï ït tẹg ẹtözkä baqïn – 

мына денеге карашы, аңшы итіне ұқсап тұр (QBK 21014) [52, С.69]. 

 Ортағасырлық «Ат-Тухфа» қолжазбасында qabtürγa деп көрсетілген. 

Қолжазбадағы нұсқамен қазіргі түркі тілдер сәйкес келмейді. Бұл атау 

сақталмаған. 

 Қазіргі түркі тілдерінде: 

 қаз. – аңшы ит; тат. –  ау эте; түрк. –  ав ити; өзб. –  овчи ит  този; 

қырғ. – аңчы ит; қ.қалп. – аңшы ийт; тув. – аңчы ыт; ноғ. – аньшы ийт; 

алт. – анчы ийт; құм. – авчу ит; әзірб. – ов ити; түр. – ав көпеги; чув. – 

сунар йытти. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында ʼurγuq  ʼānuk  ʼuruq  kṻčṻk деп күшік сөзінің 

бірнеше синонимдері берілген. Қазіргі түркі тілдерінде «ж~ш, ч, с» 

сәйкестіктері, kṻčṻk нұсқасы кең қолданыста. Екінші ʼānuk деген нұсқасы 

тува, түрік тілдерінде пайдаланылады. Үшінші ʼuruq деген нұсқасы 16 түркі 

тілдер арасынан табылмады. Негізінен, қыпшақ, қарлұқ тобындағы тілдерге 

тән. Түрікмен тілінде керісінше бірінші «к~г» сәйкестгі болған. 
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Қазіргі түркі тілдерінде: 

 қаз. – күшік; хак. – кÿҷÿк  кÿҷÿгес; тат. – көчек  әнчек; түрк. – гүжүк; 

өзб. – кучук; қырғ. – күчүк; қ.қалп. – күшик; ұйғ. – күчүк; тув. – эник; ноғ. – 

куьшик; башқ. – көсөк  көтөк; алтай. – кÿчÿк; құм. – гючюк; әзірб. – күчүк; 

түр. – еник  көпек йаврусу; чув. –  ҫурă. 

Köpäk – ит: köpäk tẹg ürärlär – иттер тәрізді үреді [54, С.317]. 

Көпек диал.  

1. Жабайы, дөрегей ит;  

2. Жабайы қарапайым иттің төбеті;  

3. Көпек күшік [91, Б.352]. 

Иттің негізгі қасиеті қабағандық. Мал бағатындардың шаруашылығында 

қабаған ит ұстау әдеттегі жағдай, заңды құбылыс. Мал күзетуде иттердің 

көмегі көп болады. Сондықтан малшылар иттерін қабаған қылып 

тәрбиелейді. Бөгде адамдарды, тосын келген бейтаныстарды, бейсауат 

жүрген жандарды өршелене үріп, абалау итке тән қасиет [91, Б.353]. 

«Китаб ад-Дурра ал-Мудия» қолжазбасында да ит атаулары бар: 

 iait - ит – يَاْيتْ  – كلب
 qančuq – ұрғашы ит  қаншық – قَاْنُجقْ  – كلبة
اِزييَاْيتْ طَ  – كلبالسالق  – tazi iait - тазы [92, Б.63]. 

«Китаб-и меджму-у терджуман тюрки ве ʻаджеми ве моголи ве фарси» 

атты қолжазбада да ит атауына қатысты бірнеше бірліктер кездеседі: 

Ит (ات) ит; тазы ит (Хоутсман бойынша араб тұқымынан шыққан иттің 

түрі); көпек ит – мал бағуға арналған үлкен ит [35, С.118]. 

Қанчық (قنچيق) – ұрғашы ит, қаншық [35, С.156]. 

«Китаб ал-Идрак ли-лисан атрак» еңбегінен ит атауына қатысты  

ʼIt – ит 112; itlar – иттер 112 [7, P.397]. 

Ортағасырларда иттің де ат атаулары сияқты кішірейту атаулары болған 

екен. Оған «Ат-Тухфа» қолжазбасында табылған тілдік бірліктер дәлел бола 

алады: - čuk (ُجوك) – ʼit čuk (إِْتُجوك); - жӯк қосымшасына – āz қосымшасы 

жалғанып, ʼit čukaz ( ْإتُجوَكاز). Итке деген көзқарас ортағасырларда ерекше 

болғандығынын дәлелі. 

М. Қашқари сөздігінде ит туралы мақал-мәтелдер: 
Ыт ысырмас  ат тепмес теме. 

Ит қаппас, ат теппес деме. 

Йазыда бөрі улыса  евде ыт бағры тартышур. 

Түзде бөрі ұлыса, үйде иттің бауыры сыздар. 

Тайған йүгрүгін тілкү севмес. 

Тазы жүйрігін түлкі сүймес [92, Б.70-77]. 
Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ит; тат. – эт; түрк. – ит; өзб. – ит; қырғ. – ит; қ.қалп. – ийт; 

ноғ. – ийт; башқ. –  эт; алт. – ийт; құм. – ит; әзірб. – ит; түр. – көпек  ит; 

чув. – йытă. 

 Жоғарыда берілген тілдік бірліктерді саралайтын болсақ, қазіргі түркі 

тілдерінде фонетикалық өзгерістерді есепке алмасақ, барлық тілдерде ортақ 

ит атауы қолданылады. Түрік тілінде ит атауына синоним сөз ретінде көпек 
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сөзі берілген. Дауысты дыбыстар әр түркі тілінде әртүрлі берілген. Чуваш 

тілінде тіптен йытă деп беріліп, екі дауысты дыбысты қолданған. 

 Итке байланысты тілімізде фразеологиялық тіркестер де, мақал-

мәтелдер де, нақыл сөздер де, тыйым сөздер де, наным-сенімдер де 

жеткілікті. Бұл өз кезегінде иттің түркі халықтар өмірінде алатын орны 

ерекше екендігін білдіреді. Ит-жеті қазынаның бірі дегені бекер емес. 

Адамның бойындағы кейбір кемшіліктерді итке теңеп айтқанымен, иттің 

өзіне лайықты орнын әрдайым белгілеп отырған. Ит сөзінің денотативті 

мағынасы жағымды болғанымен, қосымша коннотативті мәні жағымсыз мән 

үстейді. Денотативті мағынадағы мақал-мәтелдер: Жақсы ит өлігін 

көрсетпейді; ит иесіне тартса майталман болар; жеңген ит желкесінен 

талайды; түлкі алған итте сын болмас. 

 Ит семасының екі мағынасы екі түрлі болуының өзі иттің бойында 

болатын қасиеттеріне байланысты. Ит адамға адал дос бола тұра, қабаған ит 

адамға шабуыл жасап, қауып алуы да әбден мүмкін. Коннотативті мәні 

негізінде қазақ халқы адам бойындағы жағымсыз қасиеттерді итке ұқсатып, 

сипаттаған: итті күшігім десең, аузыңды жалайды; иттің ішіне сары май 

жақпайды; жаман иттің атын бөрібасар қояр;  итке темір не керек?. 

 Ит түркі халықтарының өмірінде малды күзетуде болсын, саятшылықта 

болсын сенімді серігі болып табылады. Қолжазбада ит түрлерінің көп болуы 

соның айқын дәлелі болмақ. Халық арасында ит атауына қатысты тілдік 

оралымдардың кең таралуы иттің қоғам өмірімен етене араласып кеткенінің 

белгісі. 

2 тараудың тұжырымдары. 

Диссертацияның 2 тарауының 1 тараушасы «Ат-Тухфату аз-закийату фи 

ал-луғати ит-туркийати» қолжазбасының арабша-қыпшақша сөздігіндегі тіл 

бірліктеріне арналған. Өзіміздің зерттеу жұмысымызды лексика-

семантикалық парадигма аясында қолжазбаның тіл біріліктерін 42 

семантикалық топқа бөлдік. Нәтижесінде саны жағынан көп кездесетін 

соматизмдер, зооморфтық атаулар, түр-түс және өсімдік атаулары деп ірі 

топтардың тіл бірліктері талданды. 

Соматизмге арналған бөлімде 52 соматизм 16 түркі тілдес, яғни қазақ, 

хакас, татар, түрікмен, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр, тува, түрік, ноғай, 

башқұрт, алтай, әзірбайжан, чуваш тілдерінде талданды.  

Мәселен, азу тіс соматизмі ортағасырлық «Ат-Тухфа» қолжазбасында 

ʼāзиқ/ ʼāзи деп берілген. «ДТС»-те azїγ деген нұсқасы көрсетілген. Қазіргі 

түркі тілдеріндегі қыпшақ тобына кіретін қазақ, қарақалпақ, ноғай, құмық, 

татар, башқұрт,  оғыз-түрікмен тобына кіретін түрікмен, оғыз-селжұқ тобына 

кіретін түрік, әзірбайжан, қарлұқ-хорезм тобына кіретін өзбек, қырғыз-

қыпшақ тобына кіретін қырғыз тілдерінде ортағасырлық атау сақталған. Тек 

хакас, тува, ұйғыр, алтай, чуваш тілдерінде ғана өзгеше болып табылады.  

Негізінен, қыпшақ, оғыз тобындағы тілдерінде сақталған. 

Ескерткіште берілген 11 түр-түс атауларын талдадық. Қоңыр түсінен 

өзге түс атаулары қазіргі қыпшақ тобына кіретін түркі тілдерімен толықтай 
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сәйкес келеді деген тұжырым жасай аламыз. Басқа тілдік топтарда кейбір 

фонетикалық өзгерістер болмаса, аталуы ұқсас. Қарастырылған тілдер 

арасында тек чуваш тілімен ғана ескерткіш тілі 60% сәйкес келеді. 

Өсімдік атаулары астық тұқымдас өсімдіктер, бақша дақылдары және 

көкөніс атаулары деп үш топқа бөлінді. Бұл топтардан өзге өздігімен жабайы 

өсетін өсімдік атауларына талдау жасалды. Нәтижесінде ишка мунизи деген 

ортағасырлық атауы, қазір айлауық деп аталатын өсімдік атауының қазіргі 

түркі тілдерінде қолданысы кездеспеді. Басқа тіл бірліктеріне қазіргі түркі 

тілдерінде бар нұсқаларымен салыстырмалы талдау жасалды.  

«Ат-Тухфа» қолжазбасындағы есімдерді талдайтын болсақ,  жалқы есім 

атаулары сөздіктің өзінде емес, грамматикалық бөлімінде мысал ретінде 

берілген. Сөздікте тек жалпы есімдер атауы ғана берілген. Ортағасырлық 

қолжазба болғанымен, сол кезеңдегі қоғамда әлі де исламға дейінгі әлем 

туралы түсінік және басқа да діни сарындар сақталған. Оған дәлел ретінде 

осы жоғарыда көрсетілген адам есімдері бола алады.  

Сонымен қатар, қазіргі заманға шейін осы аталмыш аттардың 

қолданыста болуын ескі, байырғы түсініктердің әлі де халық арасында 

сақталып қалғандығын білдіреді. Әрі түркі халықтары бұрыннан бергі 

дәстүрге сай атадан балаға қалған есімдерді қолданып жүр. Етістіктен 

туындаған жалқы есімдер XIV-XV ғасырларға ғана тән есімдер деген 

пайымдама жасалады.  

 2 тараудың 2 тараушасында ит және жылқы атауына қатысты сөздер 

беріліп, талданды. Қолжазбада берілген лексемалардың оның ішінде 

зооморфтық атаулардың басым көпшілігі ит пен ат атауларына қатысты 

сөздер болғандықтан, арнайы тарауша арналды. Аттың жасы, түсі, әбзелдері 

қолжазбада берілген. Оның өзі жылқының көшпелі халық өмірінде атқаратын 

рөлін сипаттайды. Еті-тағам, сүті – сусын, терісі – киім болған жылқының 

түркі халықтары үшін орны ерекше. 

 Ит атауына қатысты сөздер де кеңінен берілген. Өмір сүрген салтына 

байланысты ит малшы үшін табылмас серік екендігі бәрімізге мәлім. Итті 

баптап, қолға үйреткен бабамыз көшпелі мал шаруашылығында көмекші 

етіп, жанынан қалдырмаған. Міне, ит атауының қолжазбада кеңінен 

берілуінің себебі осында. 
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3 ЕСКЕРТКІШТЕГІ ЭТНОГРАФИЗМДЕРДІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯСЫ 

 

Этнолингвистика – этнос болмысын оның тіл арқылы танып білу 

мақсатынан туындаған лингвистиканың жаңа да дербес саласы (Ә. Қайдар) 

[93]. Берілген анықтамаға сәйкес белгілі бір халықтың материалдық байлығы 

мен рухани мұрасын анықтап, тілдік бірліктерді барынша талдау 

этнолинвистиканың міндеттерінің бірі.  

Этнолингвистика – халықтың этногенезін, тұрмыс-салты мен әдет-

ғұрпын, мекен-жайын, басқа халықтармен тарихи-мәдени байланысын, 

күнделікті тұрмысын, материалдық және рухани мәдениетін зерттейтін тіл 

білімінің жаңа саласы [93, Б.53].  

Этнолингвистика ғылым ретінде бастауын АҚШ-та ХІХ ғасырдың 70-

жылдарынан алады. Алғашқы зерттеу еңбектері үндіс тайпаларын зерттеуден 

басталады. Америкалық ғалымдар этнолингвистика терминінің орнына 

антрополингвистика, этносемантика терминдерін қолданады. Бұл бағытта Ф. 

Боас, Э. Сепир, Б.Л. Уорф, Хойер еңбектерін жазған. 

Ресейде ғылымның бұл саласында алғаш болып жазғандар Ф.И. Буслаев, 

А.Н. Афанасьев, А.А. Потебня сынды ғалымдар болып табылады. 

Этнолингвистиканың көрнекті өкілдері деп Н.И. Толстой, В.В. Иванов, В.Н. 

Топоровты айтамыз. 

Осы ғылымның бір саласының жан-жақты қырларын, зерттеу міндеттері 

мен мақсатын саралаған академик Ә. Қайдар және профессор Е.Н. 

Жанпейісов пен М.М. Копыленко сынды ғалымдардың қазақ 

этнолингвистикасында  орны ерекше деуге болады. 

Қазақстандағы лингвистика теориясының өзекті мәселесі мен оның 

болашағына ғылыми баға бере отырып, профессор М.М. Копыленко 

этнолингвистика саласына ерекше тоқталып, олар келешекте мынандай даму 

бағытын көрсетеді: 

- этнолингвистиканың концептуалдық аппараты; 

- лексикалық зерттеулердің этнолингвистикалық аспектілері; 

- фразеологиялық зерттеулердің этнолингвистикалық аспектілері; 

- терминология мен номенклатуралық зерттеулердің этно-

лингвистикалық аспектілері; 

- антропонимиканың этнолингвистикалық аспектілері; 

- топонимиканың этнолингвистикалық аспектілері; 

- лингвонимдердің (әлем тілдері атаулары) теориялық мәселелері [94]. 

Бұл ғылымның жаңа бір саласы тарих, әдебиеттану, мәдениеттану, 

археология сынды ғылымдармен аралары ұштасып жатса да, ал этнография 

тіл ғылымының бір саласы лингвистикамен тығыз  байланыста. 

Этнолингвистика этнография мен лингвистика ғылымдарының қосындысы 

деп қарастыру дұрыс болмас.  

Мәселен, Ә.Қайдар этнография ғылымын кеңінен қарастырады. Яғни, 

ғалым этнос пен тіл байланысы негізінде пайда болған ғылым саласы деп 
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суреттей келе, этнос деп белгілі бір дәуірде қалыптасып, тарихы, діні, салт-

дәстүрі, мәдениеті бір, уақыт өте келе жеке-жеке ел, мемлекет болып 

қалыптасқан деп түсіндіріп, этнос деген түсінік өте ауқымды түрде 

талданады.  

Мәселен, біз орта ғасыр кезінде жазылған қолжазбамызды белгілі бір 

халыққа тиісті мұра деп емес, бүкіл түркі халықтарына ортақ жәдігер деп 

қабылдауымыз керек. Себебі, жұмыстағы тілдік бірліктер тек белгілі бір 

тілдік топтың лексикасын сипаттамайды. Зерттеу жұмысының нәтижесінде 

бұл тек қана қыпшақ тобына кіретін тілдерге тән лексемалар емес, оғыз 

тілдерінің ықпалы да бар, қарлұқ элементтері де ұшырасатын тіл бірліктері 

екендігіне көз жеткіздік. «Ат-Тухфа» қолжазбасының тілі оғыз, қарлұқ 

тілдерімен ұштасып жатқан түркі этносына ортақ мұра болып табылады. 

Этнографиялық зерттеудің негізгі деректерін этнографизмдер немесе 

этнографиялық лексика береді. Оған академик Ә.Қайдар былай деп анықтама 

береді: «Этнографизм дегеніміз – өткен тұрмысымызда болған, көбі әлі де 

қолданылып келе жатқан тұрмыстық бұйымдардың, белгілі бір кәсіпке, 

шаруашылыққа, салт-дәстүрге, әдет-ғұрыпқа, наным-сенімге, баспанаға, 

киім-кешекке, ішер асқа, ел билеу ерекшелігіне, заң тәртібіне, әдеттік 

правоға байланысты қолданылатын, халқымыздың тұрмыстық және тілдік 

өзіндік ерекшелігін көрсететін арнаулы атаулар мен сөз тіркестері» [94, Б.18-

22]. 

Осы қарастырып жатқан ортағасырлық лексикалық бірліктерді 

этнографизмдер деп үлкен бір топқа топтастырып, жеке-жеке топтарға бөліп 

талдау жасадық. Төменде этнографизмдерді белгілі бір мағыналық не 

лексикалық топқа топтастыруға келмейді. Белгілі бір ұлтқа ғана тән 

мәдениеті, айналысатын шаруашылығы, салт-дәстүрі, тұратын үйі, тамағын 

сипаттайтын айқын этнографизмдерге мысал келтіріп, сараланды. Мысалдар 

қолжазбадан ғана алынды. Аударуға келмейтін, көбінесе түсініктеме ғана 

берілген сөздер: 

 ;qan – хан, сұлтан -  قَانْ  – سلطان

 ;qimiz – қымыз – قِِميزْ 

تْ يُورْ  – منزله  –yurt – қоныстанған үй атауы;  

 ;qišlaw – қыстақ – قِْشالَوْ  – مشتا

 ;yaylaw – жайлау – الَوْ  يَايْ  – مصياف

 ;kuiuz, χali - кілем, төсегіш -  وَخالِي (ِكيزْ )ُكويُوزْ  - بساط

 ;kabin -  қалың мал – َكابِنْ 

  ;kiz – киіз – ِكزْ 

 ;yarma, kȫče – жарма, көже, бидайдан жасалған тамақ – وُكوَجا يَاْرَما

  ;tṻηlṻk - жарыққа арналған саңлау, түңлік, түндік – تُوْنكلُوكْ  - شباك

 keli - келі, үккіш, кессап (бидай, тарыны үгітуге арналған – َكالِي - جرن

сайман); 

 .čünaq – шұнақ, құлағы тесік адам  не жануар - ُجونَاقْ 

(  اذا - بُوْطقَ   ,botqa - сүтті ботқа (егер күріш сүтке пісірілсе - (فيقول باللبن طبح 

оны ботқа дейді) 
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 qatiq-қатық, ұйыған сүт, тамаққа тұздық - قَاِطقْ  -اِدام

Қымыз – бие сүтінен ашытылған ұлттық сусын [91, Б.238]. 

«ДТС»-те: Qїmїz қымыз: qїmїz süt ja jӧ  jaγ ja joγrut qurut қымыз, сүт 

немесе майдың бір бөлігі, немесе ірімшік [54, С.444]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қымыз; хак. – хымыс; тат. – кымыз; түрк. – гымыз; өзб. –  қимиз; 

қырғ. –  кымыз; қ.қалп. – қымыз; ұйғ. – қимиз; тув. – хымыс; ноғ. – кымыз; 

башқ. – кымыз; алт. – кымыс; құм. – къымыз; әзірб. – гымыз; түр. – кымыз; 

чув. – кăмăс.  

«Ат-Тухфа» қолжазбасында «qimiz» деп берілген. Этнографизмге тек 

түсініктеме берген, бірақ аудармаған. Орта ғасыр кезіндегі басқа да 

қолжазбаларда қымыз деген сөз қолданысы бар. Бұл өз кезегінде түркі 

халқының жылқымен айналысқандығын білдіреді. Қазіргі түркі тілдерінде 

қолжазба тілімен толық сәйкес келеді. Алайда хакас, тува тілдерінде «х» 

әрпімен, ал түрікмен, әзірбайжан тілдерінде «г» әрпімен берілген. 

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» сөздігінде 

йогурт сөзі yaġurt [35, С.21]. 

Йоғурт түрік тілінде, өзге түркі тілдерінде қатық сөзінің нұсқалары 

қалыптасқан [49, Б.146].  

«Ашыған сүт, айран» мағынасындағы йоғурт сөзінің түбірі йоғур 

М.Қашқари сөздігінде «араластыру, былғау» ұғымында кездеседі. Йоғурт – 

қазақ тілінде кездеспегенмен қазіргі түрік тілінде кеңінен қолданылады. 

Қазақ тіліндегі құрт сөзі мағынасы жағынан да, сыртқы тұлғасы жағынан да 

бұл сөзбен сабақтас, мәндес [44, Б.181]. 

Ботқа – егер күріш сүтке пісірілсе, оны ботқа дейді. Оңтүстік 

қазақтарының бірінде сыркүріш дейді. Қазіргі түркі тілдерінде ботқа – қаз., 

өзб., тат., бутқа – башқ., ботқо – қырғ., лапа – түр., шилә – әзірб., шүле – 

түркм., шилвә – ұйғ.Ботқа сөзінің мағынасы да, тұлғасы да өзгеріске 

ұшырамаған. 

Шұнақ сөзіне келер болсақ, түркі халқында – атақты, әйгілі адамдар 

қайтыс болған кезде, аза тұтқан адам өз-өзінің шашын жұлып, құлағын 

кескен екен. Т. Арынов шұнақ сөзінің түбінде осы сипатталған дәстүр жатыр 

деп пайымдайды [8, Б.116]. 

Шұнақ деген сөзінің Қазақ әдеби тілінің сөздігінде беретін мағыналары: 

1) құлағының ұшы кесілген я жабысып кеткен; 2) ауысп. келте, қысқа [95]. 

Шұнақ сөзі дәл «Ат-Тухфа» қолжазбасында берілген мағынасымен сәйкес 

келмесе де, қазақ тілінде фразеологизм құрамында қолданылып жүр. 

Мысылы: шұнақ аяз, шұнақ қаққан аяз – қатты ызғарлы суық, бет 

қаратпайтын үскірік. Шұнақ қар – қыз, әйелге айтылатын кейіс сөз. Шұнақ 

құдай – налу, күйінуде тәңірге тіл тигізе айтылатын кейіс сөз [96]. Шұнақ 

сөзі тіркес құрамында ғана қолданылатын, көнерген сөздер қатарын құрайды. 

Қыстау – төңірегінде мал жайылатын өрісі бар қыс мезгіліндегі 

малшылардың отыратын қонысы. Қыстау, әдетте, желден жақсы қорғалған 

ықтанды, қары аз әрі жұқа түсетін жерлерге, жаз бойы мал аяғы баспаған ну 
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қорықты, суы жақын, қалың қамысты, құрақты, бұталы өңірге орналасады 

[91, Б.200].  

Қыстаудың дұрыс таңдалуы өте жауапты іс. Себебі қақаған аязда 

малдың қырылып қалмауы осы таңдалған қыстаудағы малшының тәжірибесі 

үлкен рөл атқарады.   

Қ. Жалайыридің «Жами’ат-тауарих» атты жылнамасынан: «Йайлақ, 

қышлақ – жайлау, қыстау. Мауази йайлақы, қышлақы берілді» [83, Б.323]. 

«ДТС»-те: Qїšlaγ қыстақ: jašїl qaja jajlaγїm qїzїl qaja qїšlaγїm жасыл құз – 

менің жайлауым, ал қызыл құз – менің қыстауым [54, С.448]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қыстақ; хак. – хыстағ; тат. – кышлау; түрк. –  гышлама; өзб. – 

қишламоқ  қишлов; қырғ. – кыштоо  кыштап чыгуу; қарақалп. – қыслаў; ұйғ. 

– қишлаш; тува. – кыштаг; ноғ. – кыслав; башқ. – кышлау; алтай. – кышту; 

құм. – къышлав; әзірб. – гышлаг; түр. – кышлама; чув. – хӗл каҫмалли вырăн. 

Қолжазбада қыстау сөзі qišlaw деп берілген. М. Қашқаридің еңбегінде 

берілген нұсқамен бірдей. Қазіргі түркі тілдеріндегі қыпшақ тобындағы 

татар, башқұрт тілдерімен сәйкес келеді. Қышлау деген сөздегі «ш ~ с» 

сәйкестігі қарақалпақ, ноғай тілдерінде болған. Бұл сөз қыпшақ тобындағы 

тілдерге тән болып табылады. 

Жайлау – малдың жазғы алыс жайылымы. Жайлау сөзіне байланысты 

тілдік оралымдар: жағасы жайлауда, етегі қыстауда; жайлаудай жайлы, 

көктемдей нұрлы; жайлауға көшу және т.б. [91, Б.199]. 

«ДТС»-те: Jajlaγ жайлау: jaγaq  їγač jajlaγїm менің жаздық жайлауым – 

жаңғақ ағаштарының ортасында [52, С.227]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – жайлау; хак. – чайлағ;  өзб. – яйлов; қырғ. – жайлоо; ұйғ. – яйлақ; 

башқ. – йәйләү; түр. – йайлак. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында yaylaw деген сөз берілген. «ДТС»-те йайлақ 

деп көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде башқұрт тілінде сақталған. Қазақ 

тілінде «ж ~ й» сәйкестігі байқалады. Қарлұқ тобындағы өзбек, ұйғыр 

тілдерінде «йа ~ я» дыбысына алмасып, бір дыбысқа айналған. Бұл сөз де 

негізінен қыпшақ тобындағы тілдерге тән болып тұр. 

Йурт – көшпелі халықтың портативті үйі. Моғолстанның йурты кім бу 

тәнрәде бір біріне би уста ерді [83, Б.323]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – жұрт  ел; хак. – чурт; тат. – йорт; түрк. – өй; өзб. – уй; қырғ. – 

үй; қ.қалп. – жай  там  үй; ұйғ. – өй; тув. – бажың; ноғ. – уьй; башқ. – йорт; 

алт. – айыл; құм. – уьй; әзірб. – ев; түр. – ев; чув. – ҫурт. 

Йурт сөзінің «отан, киіз үй» мағынасы бар. Мысалы, ажун йуртындын 

ол хәм көч көтүрмүш [44, Б.152]. 

Қолжазбада қоныстайтын үй атауын yurt деп берген. Қазіргі түркі 

тілдерінде татар, башқұрт тілдерімен, яғни қыпшақ-бұлғар тобындағы 

тілдерге тән сөз екендігін байқауға болады. Қазақ тілінде жұрт деген сөз бар, 

бірақ архаизмге айналып кеткен. Көшіп кеткен үйдің орнын жұрт деген. 
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Қазіргі кезде ел деген мағынада қолданылады. Хакас, чуваш тілдерінде 

бастапқы әріптері ғана өзгеше болып тұр. Басқа түркі тілдерінде атау 

қолжазба тілінен өзгеше болып табылады. 

Хан – 1) ең жоғарғы билеуші, монарх; 2) ру-тайпалардың билеушісі. 1) 

Шыңғыс хан, Борис хан (Годунов), 2) Мөңкү хан, Боданчар хан [83, Б.328].  

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – хан; хак. – хан; тат. –  хан; түрк. – хан; өзб. – хан; қырғ. – кан  

хан; қарақалп. – хан; ұйғ. – хан; тува. – хаан; ноғ. – хан; башқ. – хан; алтай. 

– хан; құм. – хан; әзірб. – хан; түр. – хан; чув. – хан.  

Ортағасырлық қолжазбада qan деп берілген. Қазіргі түркі тілдерінде бұл 

атау көнерген сөздер қатарына жатқызылады. Қарастырып жатқан 16 түркі 

тілдерінде бар хан сөзі ортағасыр кезеңдегі аталуымен толық сәйкес келеді. 

Алайда фонетикалық өзгеріске ұшыраған, яғни «қ~х» дыбысына алмасқан. 

Тек қырғыз-қыпшақ тобына кіретін қырғыз тілінде «қ» әрпі емес, «к» әрпі 

қолданылған хан сөзінің нұсқасы бар екен.  

Қалың мал – қыздың артынан берілетін салықтың түрі. Қазақ халқында 

қазіргі күнге дейін сақталған.Тек қалың малдың түрі өзгеріске ұшыраған. 

Бұрынғы кездері малмен есептеліп, берілсе, қазіргі кезде ақшадай ғана 

беріледі. Заманға сай өзгеріс болғанымен, аталуы, дәстүрдің өзі сақталған.  

«ДТС-те»: Qabїn  кабын, натуральды салықтың түрі [54, С.399]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қалың мал; хак. – халың  халых; тат. – калым; түрк. – галың;  өзб. 

– қалин пули; қырғ. –  қалың мал; қарақалп. – қалың;  тува. – калым; құм. – 

къалын; әзірб. – калым  башлыг; түр. – башлык парасы; чув. – хулăм укҫи  

тупра. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында kabin деген сөз қазіргі қазақ тіліндегі қалың 

мал деген ұғымға сәйкес келеді. «ДТС»-те: натуральды салықтың түрі деген 

мағынада көрсетілген. Мағынасы жағынан бір-біріне келеді. Қалың мал 

шынымен салық, күйеу жігітке салынатын салық. Қазіргі түркі тілдерінде 

қалың мал тіркесінің қолданысы бар екендігін көруге болады. Ортағасырлық 

қолжазбада берілген нұсқамен мүлдем ұқсамайды, яғни өзгеріске ұшыраған. 

Негізінен, бір-біріне ұқсайтын қалың сөзі қолданылған. 

Киіз, кигіз – қойдың күзем жүнінен басылған, үй тұрмысында 

пайдаланатын бұйым. Көшпелі халық өмірінде киіздің алатын орны ерекше. 

Киіз қазақ жеріндегі көшпелі тайпаларда б.з.б. 1-мыңжылдықта белгілі 

болған. Киізден сырт киім, байпақ тіккен, оны тек үйді жабу үшін ғана 

пайдаланып қоймай, киіз үйдің ішкі жасау-жиһаздарын, өзге де тұрмыс-

тіршілікке қажет заттарды тігуге де қолданған [80, Б.581]. 

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» кітабында keli 

деп берген. «ДТС»-те: Kidiz киіз, төсегіш: ol ki[d]izig subqa soqmїš [54, 

С.306]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – киіз; хак. – киис; тат. – киез  тула; түрк. – кече; өзб. – кигиз; 

қырғ. – кийиз; қ.қалп. – кийиз  текиймент; ұйғ. – кигиз; тув. – кидис; ноғ. –
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кийиз; башқ. – кейез; алт. – кийис; құм. – кийиз; әзірб. – кечә; түр. – кече; 

чув. – кӗҫҫе. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында kiz деп берілген. «ДТС»-те кидиз деп 

көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде қосымша дауысты әріптер «і, е, йи» 

жалғанып, қыпшақ тобындағы тілдерде ортағасырлық қолжазба тілі 

сақталған. Бұл сөзді қыпшақ тобындағы тілдерге тән деп пайымдаймыз. 

Түндік сөзін естігенде киіз үйінің шаңырағына жабылатын төрт баулы 

киіз еске түседі. «Киіз үйдің туырлық, түндігін, шилерін де былай қояйық» 

(М. Дүйсенов, Ант). Ертедегі түркілер түңлік деп терезе деген мағынада 

қолданған болатын. Якут тілінде дәл осы сөз «түннүк» деп айтады. 

Ә.Нұрмағамбетов пікірінше, аталмыш сөздер туынды сөздер деп есептейді. 

Себебі, ескі, көне түркі тілдері қатарына жататын – чуваш тілінде «теенни» 

сөзі «тесік, саңылау» деген мағынаны береді. Моңғол тілінде «тооно» сөзі 

шаңырақ деген түсінікте қолданылады.  Тесік деген сөз «теенни» сөзінен 

туындаған (теенни+дік>тендік>түндік киіз үйге әрі жарық беретін, әрі түтін 

шығаратын атау пайда болған) [97]. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында терезе мағынасында tṻηlṻk сөзі 

қолданылған. Ертедегі түркілер де, ортағасырда да осы сөз қолданылған. 

Өзгеріске ұшырап, түндік сөзі қолданылған. Қазақ тілінде де түңлік болып, 

үндестік заңына байланысты түндік болып өзгерген. Түркі тілдеріне ортақ 

лы/лі жалғауы лық/лік болып, кейін қазақ тілінде үндестік заңына сай 

лық/лік, дық/дік, тық/тік болып өзгерген. 

Келі – тары, бидай, т.б. дәнді дақылдарды түйетін, ұнтақтайтын қатты 

ағаштан жасалған құрал. Келінің биіктігі 50-60 см жуан бөрене ағаштың 

ортасын 30-35 см тереңдікте ойып жасайды. Келіні шеберлер мықты, әрі 

жарылмай көп жылға шыдауы үшін, қызған тандыр ішінде ыстық қозға 

қақтап алып, оның іші-сыртына қойдың құйрық майын, не түйе қомының 

майын сіңіреді. Келі жарылып кетпес үшін, әдетте, оның иіні мен тағанын 

түйенің иленбеген шикі терісімен қаптайды. Шикі тері кепкен кезде 

тартылады да, келіні қатты қысып қалады. Келінің сыртын қайыспен ысып 

жалтыратып қояды [80, Б.483]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – келі  үккіш; хак. – соғах  сохпа; тат. – киле; түрк. – сокы; өзб. - 

ỷғир  ховонча; қырғ. – соку  жанчуур; қ.қалп. – кели; ұйғ. – һаванчә  оғур; тув. 

– согааш  соктааш; ноғ. – кели; башқ. – киле; алт. – сокы; құм. – кели; әзірб. 

– һәвәнкдәстә; түр. – хаван; чув. – килӗ. 

Зерттеу нысаны болып табылатын қолжазбада keli деп берілген. Қазіргі 

түркі тілдерде қыпшақ тобындағы тілдерде осы ортағасырлық қолжазба тілі 

сақталған. Сонымен қатар, чуваш тілінде келі сөзінің аталуы килӗ деп 

қолданылады. Фонетикалық өзгерістер болмаса, қолжазба тілімен сәйкес. 

Тілі негізінен, қыпшақ тобындағы тілдердің тілі болып табылады. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында берілген тура аудармасы не баламасы жоқ 

сөздерге талдау жасалды. Барлығы 12 этнографизм  мысал ретінде 

қарастырылды. Көптеген сөздер қазіргі түркі тілдерінде қазіргі күнге дейін 



109 
 

қолданылады. Хан сөзі мәселен, тарихи сөздер қатарына қосылып бара 

жатқан көнерген сөздер қатарына жатады. Қалың мал сөзі ортағасырлық 

қолжазбада кездесті. Бұл сөз өз тарапында ортағасырлық атаумен яғни кабин 

сөзінен өзгеріске ұшырағанын байқадық. Тіптен, қыпшақ тобындағы бірде-

бір тілде сақталмаған екен. Бұл сөз атауы өзгеріске ұшырағанмен, мағынасы 

сол күйі қалған. Көне түркі сөздігінен кабин емес, қабин деген сөз түрінде 

натуральды салықтың атауы ретінде сөз табылды. Қалың мал деген түсінікті 

беретін сөз кабин сөз түрінде берілмеген.  

Этнографизмдердің басым көпшілігі түркі халықтарының ертеден бері 

айналысқан мал шаруашылығын сипаттайды. Сүт өнімдері, сусын, мәселен 

құрт, қымыз, уыз және т.б. берілген. Сонымен қатар, көшіп-қонуға ыңғайлы 

киіз үй атауына байланысты киіз, түңлік деген сөз де арабша-қыпшақша 

сөздіктен табылды. Киіз жасалу материалы болатын болса, түңлік сөзі киіз 

үйге күн нұры түсетін арнайы киіз үйдегі тесік атауы болып табылады. 

Шұнақ деген сөз де қазіргі түркі тілдерінде тіркес құрамында қолданылады 

екен. Алайда бұл салт үлгісі бұрын ұмыт қалған, көнерген сөз болып, тіл 

қолданысынан жеке сөз ретінде түсіп, тек тіркес құрамында ғана 

пайдаланылады. Этнографизмдер қатарына келі деген сөзді де енгіздік. 

Аудармасы бар болғанмен, көнерген сөзге айналған, отырықшы халық өмірі 

туралы құнды мағлұмат беретін сөздің бірі. Себебі, бидай, тарыны 

отырықшы халықтар ғана еккен болатын. Жоғарыда берілген 

этнографизмдер түркі халықтарының мал шаруашылығымен айналысып, 

көшіп-қоғып жүретін халық ретінде сипаттайды. 

 

 3.1 Сөздіктегі зергерлік, қару-жарақ және музыкалық аспаптар 

Түркі тілдеріндегі қолөнеріне байланысты атаулар мен салыстырмалы 

деректерді, теориялық тұжырымдарды Орхон-Енисей көне жазба 

ескерткіштерінен бастап, салыстырмалы лексиканың ортағасырлық негізін 

қалаушы М. Қашқари, одан кейінгі В.В. Радлов, С.Е. Малов, Л.З. Боровков, 

Ә. Қайдар, К. Мусаев т.б. сол сияқты алтай тіл білімі бойынша                            

В.И. Цинциустың басшылығымен жүргізілген ұжымдық зерттеулерден,               

Э.В. Севортянның этимологиялық сөздігінен кездестіреміз [98].  

Түбі бір, туыстас түркі тілдерінде қолөнер лексикасын зерттеуге 

арналған бірсыпыра еңбектер мен сөздіктер бар. Олардың қатарында                                          

С. Ибрагимовтың (өзбек), С. Мырадованың (түрікмен), М.  Асамутдинова 

(өзбек), И.М. Отаров (қарашай-балқар), Г. Атаев (түрікмен), Р.К. Рәхимова 

(татар), М.З. Кушоғлуның (түрік) және т.б. еңбектерін атап кетуге болады. 

Қазақ тіл білімінде қолөнер атауларына байланысты Ш. Сарыбаев, Ж. 

Досқараев, Ғ. Мұсабаев, Ә. Қайдар, Р. Сыздық, Е. Жанпейісов, Ж. Манкеева, 

Н. Уәлиев, Р.Н. Шойбеков, М.Ш. Өмірбекова, С. Қасиманов, Ә.Б. 

Алмауытов, А. Құралұлы, Ж.Т. Сиқынбаев, Т.М. Әміреева сынды 

ғалымдардың еңбектері бар. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында да зергерлік атаулар ұшырасты: 

 ;sizγа – сырға – ِسْزَغا – االذن حلقة
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 ;yuzuk – жүзік – يُوُزوكْ  – خاتم

 ;bilezik – білезік – باِلَُزوكْ  – ِسوار

 ;bonšaq/ bončüq -  моншақ - بُوْنُجوقْ  بُوْنُشوْق، -خزر

 .isirqa - сырға – أٍِصْرقَا  - االذن حلقة

Ғалым Р.Н. Шойбеков сырға сөзі ертеде түркі тілдерінде дауысты 

әріптен басталып, асырға, ысырға, ісірге, ісарға, ызырға деген атаулары 

болған дейді. Дәлел ретінде В.В. Радловтың «Опыт словаря тюркских 

наречий» атты еңбегінен асірға сөзін, «Хусрау уа Шірін» поэмасынан 

«асырға», Г. Вамберидің еңбегінен ісірге, есірге сынды сөздерін мысалға 

келтіреді [98, Б.118-119]. Біз өз тарапымыздан сырға сөзінің дауысты әріптен 

басталған варианттарға «Ат-Тухфа» ескерткішінен мысал келтіреміз: ис ирқā.  

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – сырға; хак. – ызырға; тат. – алка; түрк. – ысырга; өзб. – сирға  

зирак; қырғ. – сырга; қ.қалп. – сырға  әребек; ұйғ. – пәйппәзә; тува. – сырга; 

ноғ. – сырга; башқ. – һырга  алка; алт. – сырга; құм. – сыргъалар; әзірб. – 

сырға; түр. – күпе; чув. – алка. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде сырға сөзінің екі түрлі нұсқалары кездеседі 

sizγа және isirqa. Дауысты әріппен басталған нұсқалары хакас, түрікмен 

тілдерінде сақталған. Ал, қазақ, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, тува, ноғай, 

алтай, құмық, әзірбайжан тілдерінде сөз басындағы дауысты дыбыс түсіп 

қалып, редукцияланған. Бұл өз кезегінде бастапқыда сырға сөзінің дауысты 

әріппен басталып жазылғандығын білдіреді. Сонымен қатар, ис ирқā сөзі 

түрікмен тілінің сөзі екендігін де анықталынды. Бұл дегеніміз түрікмен тілі 

ертеде қалыптасқан ысырға сөзін өзгертпей, сақтап қалған. 

«ДТС»-те: Jüzük жүзік, сақина [54, С.288]. «Китаб маджмуғ таржумани 

турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде kűpe деп берілген. «Китаб маджмуғ 

таржумани турки уа ағжами уа муғали» қолжазбасында yűzűk [35, С.23]. 

Қазіргі жүзік сөзінің көне түркі тіліндегі аталуы йузук. В.В. Радлов 

алтай, телеуіт, шор тілдерінде йустук, чустук болып айтылатынын көрсетеді. 

М. Хабичев жүзік атауының төркінін жез сөзімен байланыстырады. Қазақ 

зерттеушісі Е. Жанпейісов жүзік сөзі тува, хакас тілдерінде сақталған, 

«буын» мағынасында қолданылатын, көне түркі тіліндегі «саусақ буыны» 

ұғымын білдірген чус сөзінен шыққан деп санайды. Е. Жанпейісовтың пікірі 

көңілге қонады. Сонымен, жүзік сөзінің түбірі – жүз; оның мағынасы 

«буын». Ал –ік – зат есімнен зат есім тудыратын жұрнақ. Оның толық түрі – 

дік, дук [98,  Б.115-116].  

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – жүзік; хак. – пурба  еемек  егбек  ыстал; тат. – йөзек  кашлы 

йөзек; түрк. – йүзүк;  өзб. – узук; қырғ. – жүзүк; қ.қалп. – жүзик  халқа  

сақыйна; ұйғ. – үзүк; тув. – билзек  чүстүк; ноғ. – юзик; башқ. – йөзөк; 

алтай. – jÿстÿк; құм. – юзюк; әзірб. – үзүк; түр. – йүзүк; чув. – куҫлă ҫӗрӗ. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде yuzuk деп берілген. Оғыз бұтағына жататын 

түрік және түрікмен тілдерімен толықтай сәйкес келеді. М. Қашқаридің 

еңбегінде жүзүк деп берілген. Бұл атау өз кезегінде  қазақ, қырғыз, 
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қарақалпақ тілдерімен, яғни қыпшақ-ноғай және қырғыз-қыпшақ 

топтарындағы тілдерге келеді.  

Білезік әдетте, сыңар қолға немесе екі қолға екеуін, кейде бір қолға 

екеуін бірден тағатын болған. Білезіктің тұтас және құрамды бөліктерден 

тұратын түрлері де бар. Екі-үш бөліктен құралған, ашпалы-жаппалы білезік 

түрін топсалы білезік немесе қақпақ білезік деп атаған. Босағадан жаңадан 

аттаған жас келінге жаңа тірлікті жатсынбасын, үй шаруасына адалдықпен, 

әрі тез кіріссін деген ырыммен енесі қазақ танымында «тазалықтың белгісі» 

ретінде саналатын күмістен жасалған қос білезік сыйлайтын болған [99, Б.93-

94].  

ДТС: Bilӓzük білезік [39, 99]. 

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде 

bilezűk [35, С.23] 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – білезік; хак. – пілектӧс; тат. –  беләзек; түрк. – билезик; өзб. – 

билагузук; қырғ. – билерик; қ.қалп. – билезик; ұйғ. – биләк үзүк; тув. – 

билектээш; ноғ. – билезик; башқ. – беләзек; алт. – билектÿÿш; құм. – 

билезик; әзірб. – биләрзик; түр. – билезик; чув. – сулă. 

Ортағасырлық «Ат-Тухфа» қолжазбасында bilezik деп білезік атауы 

берілген. М. Қашқаридің еңбегінде билазук деп көрсетілген. Қазіргі түркі 

тілдерінде жалпы білезік атауы сақталған. Тек, хакас тілінде «б ~ п» 

дыбыстарының сәйкестік үрдісі болып, пілектӧс деп берілген. Тува, алтай 

тілдерінде тээш, тÿÿш деп екінші – узук   сөзінің өзгерісін көреміз. Ал, чуваш 

тілінде сулă деп беріліп, мүлдем өзгеріске басқа сөзге ауысқандығын көруге 

болады. 

Моншақ – бір немесе әр түсті әдемі асыл тастарды тесіп, жібек жіпке 

тізіп мойынға тағатын, сәукелеге, тақияға, өзге де бас киімдерге қадайтын не 

салбырата іліп сәндейтін әшекей бұйым [53, Б.285]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – моншақ; хак. – монҷых; тат. – муенса; түрк. – монжук; өзб. –  

мунчоқ  маржон; қырғ. –  мончок; қ.қалп. – моншақ; ұйғ. – мончақ; тув. –

шуру  чинчи; ноғ. – мойшак; башқ. – муйынсак; алт. – jинjи; құм. – минчакъ; 

әзірб. – мунчуг; түр. – бонжук; чув. – шăрҫа. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында моншақ bonšaq/ bončüq болып берілген. 

Мұнда бір сөз атауы екі түрлі көрсетілген. Бұл өз кезегінде ортағасырдың 

өзінде бір сөздің екі түрлі фонетикалық өзгерістермен айтылып, ортақ бір тіл 

нормаларының болмағандығын көрсетеді. Түрік тілінен өзге басқа қазіргі 

түркі тілдерінде «б ~ м» дыбысына сәйкестік байқалады. Оғыз-селжұқ 

тобына кіретін түрік тілінде ғана ортағасырлық екінші нұсқасы сақталған. 

Бӯншӯқ деген нұсқасы бойынша қазіргі түркі тілдерінде, яғни «ш» 

дыбысымен қыпшақ-ноғай тобындағы қазақ, қарақалпақ, ноғай тілдерінде 

айтылса, бӯнжӯқ деген нұсқасымен, яғни «ж» дыбысымен оғыз және қарлұқ 

топтарындағы түрікмен, өзбек, алтай, түрік тілдерінде дыбысталады. 
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«Ат-Тухфа» қолжазбасында төрт зергерлік атауы және сырға сөзінің 

екінші синонимі берілген. Қазіргі түркі тілдерінде нұсқаларымен қолжазба 

тілі толықтай сәйкес келеді. Зергерлік атаулары бойынша қолжазба тілі оғыз-

қыпшақ тілі деген тұжырымдамаға келдік. 

Қару-жарақтың тарихы ерте кезеңнен, яғни тас дәуірінен-ақ басталады. 

Ежелгі адам қорек табу үшін, жыртқыш жануарлардан қорғану үшін 

қарапайым қару-жарақтарды ойлап тауып, қолданған. Бастапқыда қару-жарақ 

өте қарапайым, негізінен тастан ғана жасалса да, уақыт өте келе, темір, күміс, 

алтынмен әшекейлеген. Қару-жарақтың түрлері қолданысы, жасалған 

материалы, көлемі бойынша түркі халықтарында сан алуан. Тіптен, қарудың 

бірнеше атаулары болуы да мүмкін.  

Дегенмен, қару-жараққа ортақ құрал  сөзі қазіргі түркі тілдерінде аз ғана 

сақталған. Мысалы, қырғыз, қазақ, қарақалпақ, ноғай, ұйғыр, татар, башқұрт, 

өзбек тілдерінде сақталған. Бастапқы мағынасы өзгеріске ұшырап, «шебер» 

деген мағынада қолданылады. Ортақ атаудан гөрі, жекелеген құралдар 

атаулары қазіргі түркі тілдерінде жиірек кездеседі. Қару-жарақ атауларын 

қолдағы бар тілдік деректерден Орхон-Енисей ескерткіштерінен, М. Қашқари 

сөздігінен және т.б. ортағасырлық жазба ескерткіштерінен кездестіруге 

болады. 

Қару-жараққа байланысты құнды деректерді Т. Байжановтың «Қазақ 

тіліндегі әскери лексика» (1991), Қ. Ахметжановтың «Жараған темір 

тигендер (батырлардың қару-жарағы, әскери өнері, салт-дәстүрлері)» (1996), 

А.М. Хазановтың «Очерки военного дела сарматов» (1971), Қ. Ахметжан 

«Қазақтың дәстүрлі қару-жарағының этнографиясы» (2006) атты еңбектері,  

орыс ғалымдарынан Г.И. Семенюк, В.П. Курылев, Ю.С. Худяков және т.б. 

ғалымдар зерттеген. 

Қазақ қаруын кешенді тұрғыдан алғашқы зерттеушілердің бірі – Шоқан 

Уәлиханов. Оның еңбектерінде XVIII-XIX ғғ. қазақтың суық және от 

қаруының түрлері, типтері, жасалу технологиясы, қазақ тіліндегі дәстүрлі 

кәсіби атаулары, олардың қолданылуы, қазақ халқының қару-жарақпен 

байланысты салттары, ырымдары туралы мәселелер көтерілді [90].  

«Ат-Тухфа» қолжазбасында берілген қару-жарақ атаулары:  

 ;burma – баллиста  атқыш қару-жарақ – بُوْرَما – منجنيق

 ;yai – садақ – يَايْ  – قوس

  ;qilič – қылыш – قِلِجْ  – سيف

 ;qalqan – қалқан – قَاْلقَانْ  – درقة

 temir qalqan - темір қалқан-  قَاْلقَانْ  تَاِمرْ  - حديد ترس

 .qürman – қорамсақ -  قُوْرَمانْ  – تركاش

Садақ (жақ) – ағаштан доғаша иіп немесе иілген іспетті екі бөлікті 

жалғастырып, екі ұшын қайыспен керіп, жебе атуға арналған қол қаруы  

[100].  

Дәлел ретінде З.С. Советова «Қобыланды батыр» жырынан мысал 

келтіреді: 
Бұлғары садақ, Бұқар жай, 

Тартылар майдан күн бүгін. 
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Қозы күрең астына мін дейді, 

Құрсай садақ беліне ілді,- дейді [101].  

Садақтың бірнеше түрлері бар: жай, жақ, саржа, керіс. Жай – кірмесіне 

жебе салып тартатын көне дәуір қаруы, садақ. Белгілі қару зерттеушісі М.В. 

Горелик жақтарды, яғни садақтарды конструкциясына қарай төрт типке 

бөледі:  

1) бір ғана ағаштан тұтастай жасалған қарапайым түрі;  

2) негізі тұтастай ағаштан жасалып, әр жерінде қосымша ағашпен, 

мүйізбен, сүйекпен тарамыспен не басқа материалдармен күшейтілген типі;  

3) негізі тұтастай бірнеше ағаштан және басқа қатты материалдардан 

қосылып жасалған күрделі типі;  

4) жақтың адырнасы әртүрлі материалдан бірнеше бөліктен құралып 

жасалған құранды типі [99, 40]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – садақ  жай; хак. – чаа  ох-чаа  чааҷах  ортохчын; тат. –  садак; 

түрк. – яй; өзб. – камон  ёй; қырғ. – жаа; қарақалп. – оқ-жай  сары-жай; 

ұйғ. – оқия; тува. – ча; ноғ. – яй; башқ. –ян  йәйә; алтай. – саадак; құм. – 

жая; әзірб. – jаj; түр. – йай; чув. – ухă. 

Садақ сөзі сақта деген етістіктен туындаған, беретін мағынасы садақты 

сақтайтын бір қап. М. Рясанен бұл сөзді моңғол сөзі дегенімен, моңғол 

тіліндегі түркизм болуы да ықтимал. Ортағасырлық «Ат-Тухфа» 

ескерткішінде садақ атауы yai деп берілген. Қазіргі түркі тілдерінде садақтың 

жай деген түр атауы қазақ, түрікмен, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, ноғай, 

башқұрт, құмық, әзірбайжан, түрік тілдерінде сақталған. Қыпшақ, оғыз 

топтарына кіретін тілдердің бәрінде де фонетикалық өзгерістер болмаса, 

жалпы ортақ түркілік атау сақталған. 

Қылыш – қарудың бір түрі. Қылыш ат үстінде ұрыс жүргізу үшін жеңіл 

әрі кесіп түсер қару қажеттігінен туындаған [102]. 

«ДТС»-те: Qїlїč қылыш: altun quruγsaqїmїn qїlїčїn kе sipӓn менің ішімді 

қылышпен жарды [54, С.442]. 

Қылыш тек кирди қына. Қылыштай қынға кірген. Қын – қылыш, пышақ 

сияқты өткір құралдарды салып қою үшін жасалған қынап. Қос қылыч 

сығмас. Қос қылыш (бір) қынға сыймас [49, Б.145]. 

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» қолжазбасында 

қылыш сөзі kılıç деп берідген [79, S.17]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қылыш; хак. – хылыс  селемей; тат. –  кылыч; түрк. – гылыч; өзб. 

– қилич; қырғ. –  кылыч; қ.қалп. – қылыш; ұйғ. – қилич; тува. – хылыш; ноғ. – 

кылыш; башқ. – кылыс; алт. – кылыш; құм. – къылыч; әзірб. – гылынч; түр. – 

кылыч; чув. – хӗҫ. 

Ортағасырлық «Ат-Тухфа» ескерткішінде қылыш қару атауы qilič деп 

берілген. Басқа да ортағасырлық еңбектерде қилич деп көрсетілген. Қазіргі 

түркі тілдерінде негізінен қилич деп соңғы әрпі «ч» деп қолданылған. 

Мәселен, татар, түрікмен, өзбек, қырғыз, ұйғыр, құмық, әзірбайжан, түрік 

тілдерінен көруге болады. Жалпы, қылыш деген ортақ атау ортағасыр 
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кезеңінен біреу сақталған. Алайда «ж~ч», «ж~ш», «ч~с» дыбыстарына 

сәйкестік. Қыпшақ, оғыз, қарлұқ топтарындағы тілдерге ортақ тән құбылыс 

болып тұр. 

Қалқан – қорғануға арналған құрал. «ДТС»-те: Qalqan, qalqa  қалқан: 

qїqrїp atїγ kе mšӓlim / qalqan sü ün čumšalїm айғайлап жауларға аттанамыз, / 

қалқандар мен найзаларға соқтығысамыз [54, С.413]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қалқан; хак. – хаалха  кÿÿ  пÿÿ; тат. – калкан; түрк. – галкан; өзб. 

– қалқон; қырғ. – калкан; қ.қалп. – қалқан; ұйғ. – қалқан; тува. – щит; ноғ. – 

калкан; башқ. – калкан; алт. – куйак; құм. – къалкъан; әзірб. – галхан; түр. – 

калкан; чув. – вăрҫă хатӗрӗ. 

Ортағасырлық зерттеу нысаны болып табылатын қолжазбада қалқан сөзі 

qalqan деп берілген. М. Қашқаридің сөздігінде қалқан, қалқаң деп 

көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерде жалпы атау қалқан сақталған. Тек тува 

тілінде орысша атау щит қолданылса, алтай тілінде куйак, ал чуваш тілінде 

вăрҫă хатӗрӗ деген мүлдем қалқан сөзіне ұқсамайтын, фонетикалық 

өзгерістер болмаған, басқаша атауларды кездестіреміз. Түрікмен, әзірбайжан 

тілдерінде «к~г»дыбысына сәйкестік байқалса, хакас тілінде «к~х» дыбыс 

сәйкестігі болған. 

Қару атауы қалқанды жоғарыда атап кеткенде, қалқанның 4 түрі болады, 

оның біреуі темір болаттан жасалатын түрі бар деп атап кетілді. Міне, осы 

түрі ортағасырлық «Ат-Тухфа» ескерткішінде жеке қару атауы ретінде 

көрсетілген. Бұл өз кезегінде осы қалқанның осы төртінші түрі ортағасыр 

яғни шамамен XIV ғасырдың аяғы мен XV ғасырдың басында түркі 

халықтарында кең қолданыста болғандығын дәлелдейді. Қалқанның ең 

дамыған, соңғы үлгісі, өзге қалқан түрлерінен қолайлысы темір қалқан 

болған. 

«ДТС»-те: Temür qalqan темір қалқан [54, С.413]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – темір қалқан; хак. – тимір хаалха; тат. – тимер калкан; түрк. – 

демир галкан;   өзб. – темир қалқон; қырғ. –  темир калкан; қ.қалп. –  темир 

қалқан; ұйғ. – төмүр қалқан; тува. – демир щит; ноғ. – темир калкан; башқ. 

– тимер калкан; алт. – темир куйак; құм. – темир къалкъан; әзірб. – дәмир 

галхан; түр. – демир калкан; чув. – тимӗр вăрҫă хатӗрӗ. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде темір қалқан temir qalqan деп көрсетілген. 

Ортағасырлық басқа да қолжазбаларда темүр қалқан деп берілген. Қазіргі 

түркі тілдерінде қыпшақ тобындағы тілдерде темір қалқан деген ортақ атау 

сақталған. Тек фонетикалық өзгерістер ғана байқалады. Алайда оғыз 

тобындағы тілдерде түрікмен, әзірбайжан, түрік тілдерінде «т~д» сәйкестігі 

болған. 

Енисей ескерткішінде қорамсақ сөзі кешür сөзі арқылы берген. Мысалы: 

Altunlüy kesig belimkӓ bӓntim – Алтын қорамсақты беліме байлап алдым. 

Қазақ эпосында тағы басқа синонимдермен беріледі: қылшан (Қылшанымды 

сары жүн оққа толтырып), қорамсақ (Қорамсаққа қол салды, Қозы жауырын 
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оқ алды); оқшантай (Оқшантайын байланып). Алғашқы екі сөз қазақ тілінде 

ұмыт қалып, сөздікте берілмейді, үшінші сөз архаизм қатарына жатқызады, 

төртінші сөз эпостарда кездескенмен, қару-жарақтың соңғы кезде пайда 

болған кейінгі атаулардың бірі болып есептеледі [103, 36-37]. 

Қорамсақ, қылшан – садақ оғының қабы. «Оқ қабы» мағынасында 

ілгеріректе қылшан сөзі де қолданылғанын көреміз. Мысалы, Қазтуғанды: 

Қарағайдан садақ будырып, 

Қылшанымды сары жүн оққа толтырып, - деген толғау жолдарын 

табамыз. 

Садақ, қорамсақ, қылшан сөздерін синонимдік қатар түзіп, зерттеуші                 

Ә. Қайдаров Халықаралық Алтаистика конференциясының 1972 жылы Вена 

қаласында өткен ХV сессиясында қазақ тіліндегі қару-жарақ, сауыт-сайман 

атаулары жөнінде арнайы баяндама жасап, қорамсақ сөзінің құрамындағы 

сақ элементі – бір сөз түбірінің йа/йақ/жа/жақ, са/сақ сияқты варианттарының 

бірі дейді, ал қылшан сөзі қыл (аттың құйрығы не жалынның қылы) сөзіне 

«ыдыс, қап» мағынасындағы шан сөзі немесе –шан (-шін, -шін) жұрнағы 

қосылып жасалған сөз болу керек дейді [83, Б.129]. 

«ДТС-те»: Qurman қорамсақ [54, С.468]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қорамсақ; хак. – хуурлух; тат. –  ук савыты  ук кынысы; түрк. – 

окдан; қырғ. – саадак; қарақалп. – қоламсақ; ұйғ. – оқ салғуч; тува. – согун 

саадаа; ноғ. – ок кабы  ок дорбасы; башқ. – һазак; алт. – jанчык; құм. – 

садакъ; әзірб. – ох габы; түр. – ок кылыфы; чув. – йӗнӗ. 

Зерттеу нысаны болып табылатын қолжазбада қорамсақ сөзі qürman деп 

берілген. М. Қашқаридің сөздігінде де құрман деп көрсетілген. Қазіргі түркі 

тілдерінде бұл атаудың синонимдері қорамсақ, оқ сауыты не қабы, қырғыз 

тілінде саадак деп берілген. Ортағасырлық атау қазіргі түркі тілдерінде 

сақталмаған. Бұл өз кезегінде қару-жарақтың атаулары көптеген тілдерде 

архаизм, историзм болып кету себебінен болуы да ықтимал. 

Қару-жарақ атауларын қорытындылайтын болсақ, жалпы қолжазбада            

6 қару-жарақ атаулары көрсетілсе, оның біреуі burma, яғни баллиста деген 

түрінің қазіргі түркі тілдерінде баламасы табылмады. Ортағасырлық басқа да 

қолжазбаларда кездеспеді. Сол себептен бұл қару атауы қолжазба жазылған 

елде, яғни Мысыр, Сирия елдерінде ғана пайдаланылған қару атауы болуы да 

ықтимал. Қару-жарақ атаулары қазіргі түркі тілдерінде ортағасырлық 

кезеңнен қатты өзгеріске ұшырамаған. Фонетикалық өзгерістер негізінен 

орын алғанымен, тек қорамсақ атты қару-жарақ ортағасырлық атауынан 

мүлдем өзгеріске ұшыраған. Жалпы, «Ат-Тухфа» қолжазбасындағы қару-

жарақ атаулары қыпшақ-оғыз топтарының тілдеріне ортақ деген пайымдама 

жасалынады. 

Ортағасырларда музыканың теориясы және жалпы музыкалық аспаптар 

жайлы әл-Фарабидің «Китаб ул-мусиқа ал-кабир» (Музыка жайлы үлкен 

трактат) және «Музыкалық аспаптар жайлы кітап», Ибн Синаның «Китаб уш-

Шифа» (Шипа китабы) атты энциклопедиясындағы «Музыка жайлы 
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трактаты»,  аль-Хорезмидің «Мафатих ал-улум» (Ғылымдардың кілті), ал-

Хусейнидің «Канон», Дарвиш Алидің «Музыка жайлы ортаазиялық трактат» 

атты  еңбектерінен құнды мәліметтер ала аламыз. 

Түркі халықтарының музыка өнері және музыкалық аспаптарын                        

С. Агаева (әзірбайжан), В. Беляев (өзбек), Д.Н. Бернштам (қырғыз), О.А. 

Бочкарева (өзбек), В. Виноградов (қырғыз), А.Ф. Козловский (өзбек), Б. 

Сарыбаев (қазақ), В. Успенский (түрікмен) және т.б. ғалымдар зерттеген.  

Төменде музыкалық аспаптар тізімі берілген: 

  ;čaη – чанг (музыкальды аспап) – َجاْنكْ  – جلجل

 ;čunraγi – чанраги (музыкальды аспап) – ُجْنرغى -  جلجل

 ;dumri, duduk т. - домбыра – وُدوُدوكْ  ُدوْمِرى

  ;ʼuluq – ребаб (ысқымен ойналатын аспап) – أُولُوقْ  – رباب

 ;sibizγi – сыбызғы – ِصبِْزِغى – طويل زمى

 .zurnay – сырнай -  ُزوْرنَاى - قصير زمى

«ДТС»-те: Ča  [гонга тәріздес музыкалық аспаптың атауы] 1. қоңырау; 

2. тәрелке тәріздес соқпалы музыкалық аспап [54, С.139]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде көрсетілген čaη музыкалық аспап атауы М.Т. 

Зияева мен Ф.И. Фазыловтың аудармасы бойынша чанг деп көрсетілген [6, 

С.68].  

Т.А. Арынов өз кезегінде бұл аспапты шаңқобыз деп айта көрсетіп 

кеткен [8, Б.41].  

Алайда, ортағасырларда чанг деген атаумен арфаға ұқсас түркі 

халықтарында аспап болған. Музыкалық аспаптарға арналған Дарвиш 

Алидің еңбегінде «Чанг – музыканттардың пірі Венера құдайына арналған 

музыкалық аспап» деп атаған [104]. 

 Автор кобызды кобыз деп өз атауымен атаған, ал  «ДТС»-те бұл аспап 

тіптен қытайлардың аспабы деп көрсетілген. Бұл дерек біздің зерттеу 

объектісіне дейін берілген мәлімет. Жоғарыда берілген мәліметтерге сүйене 

отырып, екеуін бір музыкалық аспап деп айта алмаймыз. Сол себептен де, 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде берілген čang атауы ортағасырда Сасанид және 

Осман империясы тұсында танымал болған чанг музыкалық аспабы болып 

табылады. 

Қазақ халқы үшін домбыра заттық және әуездік төлмұра болуымен бірге, 

оның ұлт үшін символикалық нышаны да айрықша. Қазақ даласының әр 

өңірінде кездесетін домбыралар жергілікті жер жағдайына, тұрмыс-салты 

мен дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың орындаушылық 

мәнеріне, аспапшы ісмерлердің шеберлігіне байланысты әртүрлі пішінде 

дамытылып, өзгеріп отырған. Домбыра аспабы халықтық кәсіби өнердің 

туып-қалыптасуына, өркендеуіне негіз болған [78, Б.331].  

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – домбыра; тат. –  думбра; түрк. – домра; өзб. – дỷмбира; қырғ. – 

домбра; қ.қалп. – домра; ұйғ. – домра; тув. – домра; ноғ. – домбра; башқ. – 

думбыра; әзірб. – домбра; түр. – домбыра; чув. – домбра. 
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Домбыра сөзі «до», «тө» түбірлерінен пайда болған «дөңеске» ұқсап 

жасалған музыкалық аспап домбыра тунгус-маньчжур тілдерінде домбыраға 

ұқсас «тэңкэрэ» атты ішекті аспабы, туваларда «дошпулуур» сөзі 

«балалайка» мағынасында қолданылады [97, Б.74-75]. 

«Ат-Тухфа» ескерткішінде dumri, duduk деген домбыраның екі түрлі 

атауын берген. Duduk сөзін автордың өзі түрікмен тілінде қолданылады 

деген. Түркі тілдес тілдерде домбыра атауы бір-біріне ұқсас, фонетикалық 

өзгерістерге ғана ұшыраған. Жалпы аталмыш музыкалық аспап қазақ, 

қырғыз, башқұрт халықтарына тән аспап.  

Сыбызғы – қазақтың үрлемелі көне музыка аспабы. Қурайдан, ағаштан, 

кейде жезден де жасалады. Бұл аспап негізінен бақташылар арасында кең 

таралған [105]. 

«ДТС»-те: Sїbїzγu сыбызғы [54, С.502]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – сыбызғы; хак. – хобырах  сыбысхы; тат. –  курай  сыбызгы;  

түрк. – түйдүк; өзб. – қамишсурнай; қырғ. – чоор  сыбызгы; қ.қалп. – 

сыбызғы; ұйғ. – нәй; тува. – эдиски  шоор; ноғ. – сыбызгы; башқ. – һыбызғы; 

алтай. – эдиске  шоор; құм. – зурнай; әзірб. – түтәк; түр. – кавал; чув. – 

сăрнай. 

Ортағасыр ескерткішінде сыбызғы атауы sibizγi деп берілген.                             

М. Қашқаридің сөздігінде Sїbїzγu атауы көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде 

қазақ, хакас, татар, қырғыз, қарақалпақ, ноғай, башқұрт тілдерінде 

ортағасырлық атаумен толықтай сәйкес келеді. Алтай және тува тілдерінде 

эдиски, шоор атаулары ұқсас болса, басқа тілдерде атаулары өзгеше болып 

табылады. Жалпы, қыпшақ тобындағы тілдерде сыбызғы атауы бірыңғай. 

Сырнай туралы мәліметтерді Әл-Фарабидің «Музыка жайлы 

трактатында» кездестіреміз. Сурнай үрлемелі музыкалық аспап, сыбызғының 

қатарына жатқызылады. Бет жағында сегіз ойнау тесіктері, сырт жағында бір 

және жанынан екі ойнауға арналған тесіктері бар. Әл-Фарабидің еңбегінде 

суреттелген сурнай қазіргі сырнай тәріздес екі таяғы болған [104, С. 80]. 

Сырнай – қазақтың үрлемелі музыкалық аспаптарына байланысты 

қолданылатын жалпы атау. Сырнай жасалған затына қарай  саз сырнай, 

қамыс сырнай, мүйіз сырнай; құрылысына қарай қос сырнай және екі түтікті 

сырнай болып бөлінеді [105, Б.141]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – сырнай; хак. – кармойла;  өзб. –  сурнай; қырғ. – сырнай; қ.қалп. – 

сырнай  гармон; түр. – мызыка; құм. – зурнай.  

Ортағасырлық «Ат-Тухфа» ескерткішінде сырнай zurnay деп 

көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде негізінен, сырнай деп берілген. Тек 

хакас тілінде  кармойла, түрік тілінде мызыка, ортағасырлық нұсқадан 

өзгешеленеді. Ал, басқа тілдерден болса, тек «з~с» дыбыстарымен сәйкестік 

байқалады.  

Музыкалық аспаптардың ішінде ребаб және чанраги атты музыкалық 

аспаптардың атауы қазіргі түркі тілдері арасында ұшыраспады. Ребаб 
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музыкалық аспабына келетін болсақ, ребаб – 1) мұсылмандардың шекті 

аспаптарының жиынтық атауы. 2) арабтардың ысқымен ойналатын шекті 

музыкалық аспабы. Ребаб көптеген елдерде сондай-ақ Орта Азия елдерінде 

кең таралған. Ребаб туралы деректерді Әл-Фарабидің «Музыка туралы үлкен 

трактатында» кездестіруге болады [105, Б.447].  

Ал, чанраги музыкалық аспабы Т.А. Арынов пайымдауы бойынша, чанк 

музыкалық аспабының екінші атауы болып табылады [8, Б.41].    

 

3.2 Сөздіктегі туыстық атаулардың ерекшелігі 

Туыстық термин атауларын зерттеген алғашқы ғалым – америкалық 

этнограф Л.Г. Морган. Түркі тілдері бойынша туыстық атауларды зерттеген 

ғалымдардың қатарында Л.А. Покровская «Термины родства в тюрских 

языках», Г.Г. Джафаров «Термины родства в семантической и 

грамматической структуре языка», Н.И. Егоров «Опыт этимологизации 

чувашских терминов родства и свойства. Отец (родитель)», А. Мамедов «О 

терминах родства в крымско-татарском языке», С.Ф. Миржанова 

«Терминология родства в диалектах башкирского языка», Н.П. Дыренкова 

«Брак, термины родства и психические запреты у кыргызов», Л. 

Жолдасбекова «Қазақ сөйленістеріндегі туыстық атаулар», С. Бигазов «Қазақ 

тіліндегі туыстық атаулардың берілуі» және т.б. еңбектерді атауға болады. 

Туыстық атауларды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Бірінші топқа 

қандас туыстық атауларды және екінші топқа некелік туыстық атауларын 

жатқызуға болады. Бірінші топқа төмендегідей лексикалық бірліктер жатады: 

  ;ata – әке - أَاَطا - اب

 ;ana – ана - أَانَا – ام

 ;qardeš – аға – قَاْرَداشْ  – اخ

 ;qiz qardeš – апа (әпке) – قِْزقَاْرَداشْ  - اخت

 ;abke/dede – ата – ددا أوْبَكا، - جد

اَدا،دَ  - جده  ;dede/apa– әже - ابا 

 ;aka - тәте (әке жағынан әйел туыстары)- أَاَكا – عمه

 .ul, uγl - ұл – أُوْغل وقيل أُولْ  - ولد

Екінші топқа, яғни некелік туыстық атауларға төмендегідей 

лексемаларды жатқызуға болады: 

 ;kṻie - күйеу бала - ُكويَا - رفيق

نْ قَايِ  - حماه  ;qayin ana - ене  қайын ене – أَانَا 

 ;kṻieu/kṻiaki - күйеу бала  бажа - ُكويَاِكى ُكويَاْو، - حمو

 ;er – күйеу – آارْ  – زوج

 ;kelin – қалыңдық – َكالِينْ  – عروسه

 .tül – жесір  тұл - طَولْ  - ارمله

Қандас туыстық атаулары 

Әке – 1. ер адамның өз балаларына туыстық қатысы. 2. Әке – ұрпақ иесі, 

папасы, отағасы және асыраушысы [106, Б.318].  

Жеті атадан санайтын болсақ, әке екінші ұрпақ болып табылады. 
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Ерте заманғы және қазіргі түркілерде әке деген сөзді атауға арнайы сөз 

жоқ. Атау мақсатында ата; баба, аба. Әр түркі тілдерінің ерекшеліктері мен 

дыбыстық сәйкестіктеріне сай, яғни t~t, d~d, k~k,b~b, p~p қазақ тілінде тәте, 

көке, түрікмендерде: кака, даде және т.б. 

«ДТС»-те: Ata әке: ata  ӧldi ẹrsӓ ata  mẹn sa a/ atalїq qїlajїn oγul bol ma a 

егер әкең қайтыс болса, әкеңнің орнына мен әке боламын, менің ұлым бол 

[54, С.65]. 

 «Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде әке 

сөзін a a деп берген [35, С.45]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – әке; хак. – аба  ада; ұйғ. – ата  дада; қырғ. – ата; қ.қалп. – әке  

ата; түр. – баба; чув. – атте; башқ. – ата; өзб. – дада  ота; тув. – ада; 

тат. – ата; құм. – ата; алт. – ада; түрк. – ата; ноғ. – ата; әзірб. – ата. 

Әке деген сөзді Диалектологиялық сөздіктен қарастырсақ, аймақтық 

өзгерістерді байқаймыз: 1) аға (өзб., Ташк.); 2) ата, әкесінің ағасы (өзб., Бұх.) 

[107, Б. 110]. 

 Зерттеу нысанымыз ретінде алынған қолжазбада әке сөзін аta деп 

көрсеткен. «ДТС»-те аta деп берілген. Қазіргі түркі тілдерінде бұл 

ортағасырлық атау ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ, башқұрт, татар, құмық, 

түрікмен, ноғай, әзірбайжан тілдерінде сақталған. Ата сөзі әке мағынасында 

қыпшақ, оғыз, қарлұқ тобындағы басым көпшілік тілдеріне ортақ тіл бірлігі 

болып табылады. Қазақ тілінде де аймақтарда ата деген ортағасырлық 

мағынасы қолданыста екен. 

Түркі қоғамында ана үлкен рөл атқарып, қасиетті болған. Ана сөзі 

шешеге қатысты кеңінен қолданылады.  Көне сөздіктерде де осы атау 

сақталған, мәселен, 

«ДТС»-те: Ana ана: ata bi rana bir ujalar bu χalq бұл адамдар туысқандар: 

олардың әкесі мен анасы бір  [54, С.43]. 

 «Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде ана 

сөзі ana деп беріледі [35, С.45] 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ана; хак. – ине; ұйғ. – ана  апа; қырғ. – эне; қ.қалп. – ене  апа  ана; 

түр. – ана  анне; чув. – анне; башқ. – әсә; өзб. – она; тув. – ие  ава; тат. – 

ана; құм. – ана; алт. – эне; түрк. – эне; ноғ. – ана; әзірб. – ана. 

Ана сөзі ең жиі қолданылатын сөз болып табылады. Соның нәтижесінде, 

фонетикалық, семантикалық өзгерістер болған. Мәселен, ана сөзі қазақ, 

қарақалпақ тілдерінде ене деген сөзге ұйытқы болып, бастапқы, соңғы 

дауысты әріптерінің өгеруімен ене деп те қолданылады. Мысалы, хак. іне, 

тат. ани, башқұрт тілінде инай. Қазіргі кезде ана – өз анасы, ене – қайын ене 

деген мағынада қолданылады. 

Б. Сағындықұлы өзінің «Таңдамалы шығармалар» атты еңбегінде ана 

сөзінің 4 түрлі мағынасын атап көрсетеді: аба – мать; 

аба (көпше түр) – прародитель(ДТС); 

аба – отец; 
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апа – баланың туған анасы, шешесі; 

апа – бірге туған қыздардың үлкені, әпке. 

Аба~апа параллелелизмі бір-біріне ұқсамайтын төрт түрлі ұғымға атау 

болып тұр:1) ана, 2) ата, 3) ата-баба, 4) әпке. Бұларды сыртқы 

(экстралингвистикалық) фактор жақындастырады: барлығы да «Туысқандық 

атаулары» деп аталатын тақырыптық-семантикалық топқа жатады. Сөздердің 

бір тілден екінші тілге енуі, мағыналық өзгерістерге түсуі – көп ұшырасатын 

жайт. Осы себепті жоғарыдағы мысалдарды құранды (әр тілден) деуге негіз 

жоқ [108, Б.103]. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында ана сөзі ana деп берілген. М. Қашқаридің 

сөздігінде ана деп көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде тува тілінде ие, ава 

деп өзгеше нұсқалары қолданылады екен. Басқа түркі тілдерінде ана сөзі 

ортағасырлық нұсқамен сәйкес келеді. Тек хакас тілінде бастапқы а~и 

дыбысына, соңғы а~е дыбысына; қырғыз, алтай, түрікмен тілдерінде 

бастапқы а~э, соңғы а~е дыбысына сәйкестіктері байқалады. Түрік, чуваш 

тілдерінде ортаңғы н әрпінің екі еселенген нұсқасы қолданылады. 

Ағалы-інілі – бірге туған не бір атаға жататын рулас үлкенді-кішілі ер 

адамдардың бір-біріне туыстық қатынасы [106, Б.314]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – аға; хак. – харындас; ұйғ. – ака; қырғ. – бир тууган; қ.қалп. – 

ағайин; түр. – еркек кардеш; чув. – ар тăван; башқ. – ир туған; өзб. – 

биродар  ака; тува. – акы; тат. – бертуган; құм. – къардаш; алт. – 

карындаш; түрк. – доган; ноғ. – кардаш; әзірб. – гардаш. 

Аталмыш сөздің мағынасы кең. Негізгі мағыналары: 1) әке; 2) үлкен аға, 

әпке, бауыр; 3) жасы жағынан үлкен туыс, қартайған ер адам; 4) ата; 5) аға. 

Түркі тілдерінде қолданысы бойынша екіншісі, бесіншісі, біріншісі 

пайдалынады. 

Зерттеп отырған қолжазбамызда аға сөзі qardeš деп берілген. «Китаб 

маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде ḳarındaş деп 

көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде ортағасырлық нұсқа тек құмық, ноғай, 

яғни қыпшақ тілдерінде сол қалпында сақталған. Оғыз тобындағы әзірбайжан 

тілінде қ~г дыбысына сәйкестік нұсқасы қолданылады. Ал түрік тілінде 

еркек кардеш деп екі сөзден  тұратын сөз бірлігіне өзгерген. 

Апа – жасы үлкен әйел адамның өзімен бірге туған іні-сіңлілеріне 

қарым-қатынасын айтамыз. Аймақтық ерекшеліктерге байланысты апа, апай, 

әпеке, әпкей, әпше деген сөздер де қолданыста бар [107, Б.120]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – апа; хак. – хыс харындас; ұйғ. – ача; қырғ. – эже  карындаш; 

қ.қалп. – апа  сиңли; түр. – кыз кардеш; чув. – аппа  йăмăк; башқ. – апай  

кәрендәш; өзб. – опа  сингил; тув. – угба  дуңма; тат. – апа  сеңел; құм. – 

къызардаш; алт. – сыйын  эje; түрк. – уя  аял доган; ноғ. – апте  карындас; 

әзірб. – бачы. 
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«Ат-Тухфа» қолжазбасында апа сөзі qiz qardeš деп берілген. «Китаб 

маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде kız karındaş  деп,               

-ын жалғандығын байқаймыз [35, С.45].  

Қазіргі түркі тілдерінде түрік, құмық тілдерінде сақталған. Басқа түркі 

тілдерінде қатты өзгеріске ұшыраған. Ортағасырлық атау жалпы 

сақталмаған.  

Қарындас сөзі орта ғасырларда бауыр, ағайын – туған, жатырлас, яғни 

бір жатырдан тараған деген мағыналарда білдіреді. Алиниң қыз қарындашы 

бар әрди. Алидың қыз қарындасы бар еді. Қарындас сөзінің түбірі – қарын. 

Сол дәуірлерде қызға да, ұлға да қатысты қолданылған. Мәселен, қарындас 

сөзі қазақтың жыраулар мектебінің соңғы өкілі Махамбет жырларында көп 

кездеседі:  
Заманым менің тар болды, 

Тура билік биде жақ. 

Бәрін айт та, бірін айт, 

Қаумалаған қайран қарындас 

Қазақта бар да менде жоқ (Жалғыздық өлеңінен үзінді). 

Батыр ақын «қарындас» сөзін кең мағынасында «бірге туған бүкіл 

халқым» деген мәнде қолданған. Яғни қазіргі қазақ тілінде «қарындас» 

сөзінің семантикасы барынша тарылған. Оның құрамындағы жалпылық 

семасы өзектелмей, жекелік семасы басымдық алған. 

Қазіргі қазақ тілінде осы сөздің мағынасы тарылып, бірге туған 

ағасынан жасы кіші қыз мағынасы сақталған және жасы үлкен ер адамның 

айтатын қаратпа сөзі. Қарындас сөзінің екі мағынасын да халқымыз 

бұрыннан қолданып келгендігін дәлелдейтін нәрсе, ол – осы сөздің екінші іні 

мағынасының бүгінгі күнге дейін аймақтық қолданыста бар екендігі. Қазіргі 

кезде Таулы Қошағаш, Шығыс Қазақстан облысы Большенарым ауданында 

ініні қарындас дейді [49, Б.161].  

Бастапқыда жалпы бір ата-анадан туылған бала деген мағынаны 

білдіретін ұл мен қыз балаға жалпы ортақ атау болған.  Көптеген түркі 

тілдерінде ер адамды белгілей бастаған. Бұл сөздің астарында кішілік мағына 

да болды. Кейбір түркі тілдерінде әйел семантикасында ер адамның кіші 

қарындасы деп айтыла бастаған. Сонымен қатар, туысқан, туыс немесе 

қаратпа сөз ретінде қолданысы да пайда бола бастаған. 

Ата – әкесінің әкесін, яғни жеті атадан санағанда үшінші ұрпақты 

айтамыз, жасы үлкен, сол отбасының қариясы. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ата; хак. – аға; ұйғ. – бова; қырғ. – чоң ата; қ.қалп. – ата  баба; 

түр. – деде; чув. – асатте; башқ. – бабай; өзб. – бува; тув. – кырган-ача; 

тат. – бабай; құм. – уллу ата; алт. – апшыйак; түрк. – ата; ноғ. – атай; 

әзірб. – баба. 

Зерттеу нысанымыз ретінде алынған қолжазбада ата сөзі abke/dede деп 

берілген. Қазіргі түркі тілдерінде ортағасырлық атау түрік тілінде ғана 

сақталған. Тура сол қалпында емес а~е дыбысына алмасқан фонетикалық 

өзгеріс байқалады. Алайда, араб тілінде тек 3 дауысты әріптің болуына 



122 
 

байланысты автор толығымен нақты түркі әріптерімен көрсете алмауы да 

ықтимал. Сол себептен де, аталмыш фонетикалық өзгеріс тек сөздікте 

берілген орфографияға ғана негізделген субъективті пікір болып табылады.  

Тілімізде әжеге қатысты көптеген тілдік оралымдар бар. Мәселен, ақ 

жаулықты әже, ұлы әже және т.б. [106, Б. 317]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – әже; хак. – кирі іче; ұйғ. – момай; қырғ. – чоң эне; қ.қалп. – мама 

кемпир; түр. – бүйүканне  нине; чув. – асанне; башқ. – оләсәй; өзб. – биби; 

тув. – кырган-ава  эне; тат. – әби; құм. – уллу ана; алт. – jаан эне; түрк. – 

мама; ноғ. – ае  уьйкен абай; әзірб. – нәнә. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында әже сөзі dede/apa деп берілген. Қазіргі түркі 

тілдерінде ортағасырлық атау сақталмаған. Тек қыпшақ тобындағы қазақ 

тілінде апа деген сөзде б~п сәйкестігі байқалады.  

Тәте – жасы үлкен әйел адамның, әкесінің әпкесі не қарындасы баласына 

тәте болатын туыстық қарым-қатынасты айтамыз. 

«ДТС»-те: Kükü тәте (әке жағынан) küküjüm kẹldi менің көкем келді [54, 

С.325]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – тәте  аға  көке (әке жағынан); хак. – чача; ұйғ. – чоңна; қырғ. – 

тай эже; қ.қалп. – үлкен апа; түр. – тейзе; чув. – мăнакка; башқ. – әбей; өзб. 

– хола  амма; тува. – даай ава; тат. – түти; құм. – эчив; алтай. – эjе; түрк. 

– дайза; ноғ. – аптей; әзірб. – хала  биби. 

Диалектологиялық сөздікте: тәте – 1) баланың туған әкесі (Түрікм., 

Красн., Алм., Нар., Кег.); 2) апа, шеше (Сем., Мақ., Үрж.) 3) тете/дәде – бірге 

туған ағасы, жасы үлкен туыстар (өзб., Ташк., Жамб.) [107, Б.631].  

Зерттеп жатқан қолжазбада тәте сөзі aka деп берілген. М. Қашқаридің 

сөздігінде  кükü деп көрсетілген. «Китаб маджмуғ таржумани турки уа 

ағжами уа муғали» еңбегінде çiçe сөзі тәте мағынасында қолданылған [35, 

С.45]. Қазіргі қазақ тілінде «шеше», оңтүстікте «жеше» деп айтылады. 

Л.З.Будаговтың еңбегінде осы мәселені жазып кеткен: Шеше это название 

дается мать бабке, внуками от сына, если она жива, своего же мать называют 

апа [109]. 

Ортағасырдың өзінде-ақ тәте сөзі өзгеріске ұшыраған. Қазіргі түркі 

тілдерінде ортағасырлық атаулар сақталмағанмен, қазақ тілінде түрлі аймақта 

тәте сөзі аға деп немесе Қашғари сөздігіндегі көке деп те тәтесін атайды. 

Деде сөзінің қазақ тіліндегі баламасы тәте. Оңтүстік қазақтарының тілінде әлі 

күнге әке, аға, көке, тіпті ата деген мәнде қолданылады. Ал Алматы мен 

солтүстік қазақтары тіліндегі тәте басқаша шығу төркіні. Ол орысшадағы 

тетя-дан келеді. Әр түркі тілінде әртүрлі берілген тәте сөзі алтай және 

қырғыз, түрік және түрікмен тілдерінде ортақ атаулары қолданылады.  

 ul, uγl - бала. Ұл деген сөз ортағасырлық кезеңде – أُوْغل وقيل أُولْ  - ولد

жалпы балаларға бірыңғай қолданылған. Қазіргі кезде жалпы атау емес, тек 

ұл баланы ғана атайтын болған. Біріншіден, сөзде үнемдеу принципі 
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бойынша, ғ әрпі түсіп, яғни тұлғасында бір әріпке өзгеріске ұшырап, 

мағынасы жағынан жалпыдан жалқыға тарылған.  

Некелік туыстық атаулары 

Екінші топтағы тілдік бірліктерге тоқталып кетейік. Бұл топқа некел 

арқылы анықталатын туыстық атауларды жатқызамыз. Олар: күйеу бала, 

қайын ене, ер, қалыңдық, жесір. Сөздер қолжазбадан жинастырылған атаулар 

болып табылады.   

Күйеу бала – қызының күйеуін айтамыз. 

«ДТС»-те: Küδӓgü күйеу бала: iki qaδїn ẹrdi küδӓgü iki екеуі қайын ата, 

екеуі күйеу бала болды [54, С.324]. Сонымен қатар, бұл формада көне түркі 

ескерткіштерде руникалық küδӓgü, көне ұйғыр тілінде кездеседі. «Китаб 

маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде kűyegű. 

Қазіргі түркі тілдерінде:  

қаз. – күйеу бала; хак. – кізӧ; ұйғ. – күйоғул; қырғ. – күйөө; қ.қалп. – 

күйеу; түр. – дамат; чув. – кӗру; башқ. – кейәү; өзб. – куёв; тува. –күдээ ; 

тат. – кияү; құм. – гиев; алт. – кÿйÿ; түрк. – гиев; ноғ. – киев; әзірб. – 

күрәкән.  

«Ат-Тухфа» қолжазбасында kṻie деп берілген. Сонымен қатар, 

kṻieu/kṻiaki деген синонимдері де бар. Ортағасырлық басқа да қолжазбаларда 

кӯйāкӣ деген синонимнен сәйкес келетін küδӓgü деген нұсқасы көрсетілген. 

Қазіргі түркі тілдерінен кӯйā нұсқасымен алтай тілі сәйкес келеді. Кӯйāў 

нұсқасы қазіргі түркі тілдерінде кеңінен қолданыста. Мәселен, қазақ, 

қарақалпақ, башқұрт, өзбек, татар, яғни негізінен қыпшақ тобындағы тілдерге 

тән атау болып табылады. Үшінші нұсқасы кӯйāкӣ ортағасырлық 

қолжазбаларда ғана сақталып, қазіргі тілдерде қолданыстан шығып қалған. 

Күйеу сөзінің 3 буынды тұлғасы к дыбысы түсіп қалып, екі буынды 

қалыптасқан. Осы сөздің түп-төркінің С.Мұрат түркі-моңғол тілдеріне ортақ 

болу керек деп айтып кеткен [44, Б. 171]. 

Ене – ер-азамат анасының келініне, қыз шешесінің күйеу баласына 

жақындығы. Қайын ене – ерінің туған шешесінің келін баласына, келіннің 

туған шешесінің күйеу баласына туыстық қатынасы [106, Б.324]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ене  қайын ене; хак. – хазине; ұйғ. – қейин ана; қырғ. – кайын эне; 

қ.қалп. – қайын ене; түр. – кайынана; чув. – хуняма; башқ. – кәйнә; өзб. – 

қайнана; тув. – кунчуг; тат. – каенана; құм. – къайын ана; алт. – кайын эне; 

түрк. – гайын эне; ноғ. – кайын ана; әзірб. – гаjынана. 

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде 

қайын ене сөзі ḳayın ana, ḳayın a a [35, Б.46].       

Біз зерттеген қолжазбада қайын ене сөзі qayin ana деп берілген. Қазіргі 

түркі тілдерінде қазақ, ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ, түрік, өзбек, татар, құмық, 

алтай, ноғай, яғни қыпшақ, қарлұқ, оғыз тобының тілдерінде сақталған. Оғыз 

тобындағы түрікмен, әзірбайжан тілдерінде қ~г сәйкестігі болған. Хакас 

тілінде хазине, чуваш тілінде хуняма деп берілуі қыпшақ тілдерінен алшақ 
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орналасқан, басқа тілдік топ болу себебінен деп түсіндіріледі. Тұлғасы 

жағынан бір сөзбен өзгеріп, мағынасы өзгеріске ұшырамаған. 

«Ер» деген сөздің бірнеше мағынасы бар: 1. ар-намыс үшін саналы, 

батыл әрекеттерге баратын, адамгершілік қасиеті мол еркек жынысты азамат; 

2. Еркек адамның некелеп алған әйеліне жақындық қатысы [106, Б.324]. 

«ДТС»-те: Er ер, күйеу: ẹrig učuẓ alγu vu ермен кездестіретін тұмар [54, 

С.175]. «Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде 

kűyegű деп көрсеткен. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ер; хак. – ир; ұйғ. – әр; қырғ. – эр; қ.қалп. – ер; түр. – кожа; чув. – 

ар; башқ. – ир; өзб. – эр; тув. – эр; тат. – ир; құм. – эр; алт. – ӧбӧгӧн; түрк. 

– әр; ноғ. – бай  эр; әзірб. – әр. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында ер сөзі er деп берілген. «ДТС»-те ẹr деп 

көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде түрік, алтай тілдерінен басқа тілдерде 

әртүрлі дауыстық варианттарымен ер сөзі қолданылады. Ортағасырлық атау 

сақталған. Мағынасы мен тұлғасы өзгеріске ұшырамаған.  

Қалыңдық – бір елдің жігітіне атастырылып не сол ел тарапынан 

айттырып қойған, оң жақта отырған бойжеткеннің болашақ күйеуіне және 

оның жұртына жақындық қатынасы [106, Б.329]. 

Түркі қоғамында қалыңдық не келінге өз қыздары тәрізді қарым-қатынас 

болған. Туған қызымен салыстырғанда, келінге асыранды қыз ретінде 

қараған. Бетінен қақпай, ұрыспай, үлкен құрметпен қараған. Қазақ халқында 

мақал-мәтел бар: қызым саған айтам  келінім сен тыңда. 

«ДТС»-те: Kelіn қалыңдық, келін:  jüvüšlüg kẹlin küδӓgü javaš bulur 

жасауымен болған қалыңдық момын күйеуді табады [54, С.296].  

Келін сөзі сонымен қатар, түркі тілдерінен басқа да көрші тілдерге 

славян, иран, фин-угор, иберий-кавказ  және т.б. тілдерге енген.  

Келін сөзінің этимологиясына үңілсек, кел ~ келу деген сөзден шығады. 

Келді, кетті деген етістіктердің түбірі осы сөз болып табылады.  

Семантикалық жағынан келін сөзі қыз сөзіне қарама-қарсы қойылады. 

Лингвистикадағы оппозиция — структурализмдегі мәнайырым үшін 

маңызды ұғымдардың бірі ретінде түсініледі. Тұрпат межесі бірліктерінің 

арасындағы мұндай айырымға мазмұн межесіндегі бірліктердің 

айырмашылықтары да сәйкес келеді [42, Б.22-23]. Лингвосемиотикада 

оппозиция ұғымы тілдік бірліктерді (инварианттар) және олардың 

варианттарын бөліп көрсету (ажырату) үшін қолданылады. Мұндағы басты 

ерекшелік мынада:  

- инварианттар бір бірімен оппозитивтік қатынастарға түсе алады, 

яғни олар бір біріне толықтай қарама-қарсы қойылады; 

- ал варианттарда мұндай қабілет, мүмкіндік, әлеует жоқ, болмайды, 

демек олардың арасындағы қатынастар бейоппозитивті болады. 

Тілімізден мұндай қарапайым оппозицияларға көптеген мысалдар 

келтіруге болады: бар//кел (ары қарайғы және бері қарайғы бағыттардағы 

қозғалыс етістіктері, субъектіден алыстау және оған жақындау); кел//кет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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(бері қарайғы және әрі қарайғы бағыттардағы қозғалыс етістіктері, 

субъектіге жақындау және одан алыстау). Бірінші жағдайда оппозицияға 

дербес лексемалар мағыналарының  арасындағы қарама-қарсылық негіз 

болса, екінші жағдайда түбірлес лексемалардың мағыналық құрылымындағы 

екі түрлі мән арқалаған екі морфемаға (морфоформа) жүктелген семалар 

өзара қарама-қарсы қойылады. Олар сөзжұмсамда мәнажыратушы құрал 

қызметін атқарады. Тілімізде «келімді-кетімді кісі» деген қолданыс бар. 

Мағынасы «қонақ, мейман» және жалпы «бір үйде тұрақты тұрмайтын, жай 

белгілі бір мерзімге келіп-кететін» дегенді білдіреді [42, Б.22-23]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – қалыңдық; хак. – наа пала; ұйғ. – келин; қырғ. – колукту; қ.қалп. – 

қалыңлық; түр. – гелин; чув. – сураснă хӗр; башқ. – кәләш; өзб. – қаллиқ; тув. 

– душтук; тат. – кәләш; құм. – гелешмиш; алт. – сыргалjы; түрк. – 

гелинлик; ноғ. – заманы келген кыз; әзірб. – кәлин. 

Қолжазбада қалыңдық сөзі kelin деп берілген. М.Қашқаридің сөздігінде 

kelіn деп көрсетілген. «Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа 

муғали» еңбегінде де kelin деп жазылған. Қазіргі түркі тілдерінде ұйғыр, 

әзірбайжан, түрік тілдерінде сақталған. Оғыз тобының тілдерінде 

қолданылады екен. Келин деген атау қазіргі түркі тілдерінде қалыңдық емес, 

келін деген мағынада кеңінен қолданыста. Жалпы ортағасырлық сөз 

атауының мағынасы өзгеріске ұшыраған. 

Қоғам және отбасында жесір үлкен орын алатын. Бір жағынан, жесір 

әйел балалар мен ата-енесіне деген жауапкершілікті сезініп, өзінің 

қорғансыздығын, басқа жағынан, барлық туысқандары аяп, көмектесуге 

тырысады. Ел арасында дәстүр де сақталған еді. Көбінесе қайтыс болған 

күйеуінің үлкен ағасы жесір әйелге үйленіп, жетім қалған отбасына қамқор 

болатын. 

Бұрыннан бері осы сөзді сипаттайтын бір ғана сөз қолданылған. Ол 

төмендегідей: тұл. Көне ұйғыр тілінде тұл; түр., әзірб., түрк. дул, тат., башқ. 

тол, қаз., қарақалп. тұл, қырғ., алт. тул; өзб., ұйғ. тұл. 

Негізгі мағынасы әйел адамға да, ер адамға да бірдей қолданылған.  

Бастапқыда сөз әйел адамға қатысты қолданылған. Көне мағыналардың бірі 

қырғыз тілінде берілген: өлген күйеуінің суретін әйелі іліп қойып, жылаған. 

Бажа – туған әпкелі-сіңлілердің күйеулерінің бір-біріне қатынасы. Ерте 

заманнан қазіргі кезге дейін ортақ бір атау бажа сөзі қолданылған. Мәселен, 

қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – бажа; түрк.  тат.  каб. балкар  түркм. диалектілерінде – baǯa; 

тат.диалк. – paĉa  baca; башқ.  қ.қалп. – baža; қырғ. – baǯa; алт. – bad’a  

paja; өзб. – băǯa; өзбек диалект. – bāǯa  baǯa  bȁǯȁ; ұйғ.  ұйғ. диалект. – 

baǯa; хак. – paža; тув. – baža.  

Негізгі мағынасымен қатар, қосымша әйел арқылы туысқандықты 

білдіретін басқа да сөздерді сипаттауға қолданылады. Сонымен қатар, 

аймақтың оңтүстік-бастыс бөлігінде және кейбір көрші қыпшақ тілдерде 

бажа сөзінің синоним baǯanaq  сөзі қолданылады: шағ. – baǯanak; түр., әзірб., 
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тат. – baǯanak; түр. – baǯanax; түр. диалект. – baǯynak;  тат. – baǯanak; чув. – 

puș’ana. Осы сөзден орыс әдебиетінде қолданылатын печенег деген этноним 

туындаған. Кең таралған бажа сөзі қолжазбаның тілімен сәйкес келмейді 

екен. 

Туыстық атауларға арналған тараушаны қорытындылайтын болсақ, 

жалпы 12 атау екі топқа бөліп қарастырылды. Барлық (1 сөзден басқа) 

ортағасырлық қолжазба атаулары, яғни 11 сөз қазіргі түркі тілдерінде түрлі 

дауысты әріптер өзгерістерімен сақталған. Жалпы қыпшақ, оғыз, қарлұқ 

тілдеріне ортақ 3 сөз бар, олар: ата, ер, қайын ана. Қандас туыстық атаулары 

негізінен түркі тілдеріне ортақ  болып табылады. Негізінен тұлғалары ортақ, 

мағынасы жалпыдан жалқыға өзгерген. Мәселен, ұл сөзі бастапқыда жалпы 

бала атауы болса, кейіннен тек ұл балаға ғана қолданылатын болған. 

 

3.4 Киім-кешек атауларының этно-мәдени мазмұны 

Киім атауларына қарасты тарихи тіл деректерін әр қырынан қарастырып 

(тарихи, археологиялық, этнографиялық, мәдениеттану т.б.) зерттеген Ш. 

Уәлиханов, Ә. Марғұлан, С. Мұқанов, Ө. Жәнібеков, С. Қасиманов т.б. 

еңбектерінің берері мол [93, Б.5].  

Жалпы тіл білімінде киім атауларына қатысты лингвистикалық 

зерттеулер: Б.Р. Мамедова «Названия одежды в азербайджанском языке», М. 

Асамутдинова «Названия оджеды в узбекском языке», Г.М. Миронова 

«Названия одежды в древнерусском языке» т.б. 

Қазақ тіл білімінде киім атауларына қатысты этнолингвистикалық, 

лексико-семантикалық, этимологиялық қырларына назар аударған Е. 

Жанпейісовтың, Р. Сыздықтың, Ж. Манкееваның, С. Ахметжановтың, Т. 

Байжановтың, А. Сейілханның т.б. да зерттеушілердің еңбектері белгілі.                      

А. Жолдасбектің «Компонентный анализ лексико-семантической группы 

«одежда» (на материале русского и казахского языков)» атты еңбегі де 

киімдер атауларын талдауға арналған кешенді еңбектердің бірі [93].  . 

Ғалым Ж.А. Манкееваның «Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың 

танымдық негіздері» атты еңбегінде қазақтың ұлттық киімдерін бес топқа 

бөлген: сырт киім, үстінен киетін киім, бас киім, аяқ киім, киімнің құрамдас 

бөліктері. Біз зерттеген қолжазбада берілген киімдер атауларын осы ретпен 

мағыналық топтарға бөліп қарастырдық [93, Б.124-125]: 

1) сырт киім:   

  ;tоn – киім – طُونْ  – ثوب

 ;čеkmen - шекпен  сыртқы киім – َجاْكَمانْ  – ُجوخ

 ;šuba - сырт киім – ُشوبَا- مالبس نى فوقا

وهفر  .kṻrk – тон – ُكوْركْ  – كباشيه 

2) үстінен киетін киім:  

 ;kȫmlek/ kȫnlek (басқа тілден берілген) – жейде - ُكوْكاَلكْ  ُكوْماَلْك،- قميص

 .kelim - көйлек  киім – َكالِمْ  – كسا

3) бас киім:  

 ;bȫrk - бөрік – بُوْركْ  – طاقيه
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 .tulban, salban т. – шалма - َصاْلبَانْ  طُوْلبَانْ  - عمامه

4) аяқ киім: 

 ;etik – етік – إِتِكْ  -  خفّ 

 ;bašmaq – кебіс – بَاْشَماقْ  -موزه زر

 .tabaldiriq - ағаш кебіс - ِدِرقْ  طَابَالْ  - قبقاب

5) киімнің құрамдас қосымша бөліктері: 

 .qaıišqa,qurunčuqa т. – белдік – وقُوُروْنُجوقَا قَاْيْشقَا - قوش

Сырт киім атаулары 

Бірінші топтағы киімдерге назар аударғанда, ең бірінші көзге тон сөзі 

түседі. Біздің заманымыздағы тон қойдың иленген терісінен жүнін ішіне 

қаратып тіккен жылы сырткиім. Б.Сағындықұлы көне дәуірлерде тон сөзі 

жалпы киім атаулыға қолданылған, ол көйлек те болуы мүмкін, сырт киім де 

болуы мүмкін дейді [49, Б.161-162].  

«ДТС»-те тонды әмбебап киім түрінде береді: Ton көйлек, киім: ja ї arїγ 

ton kẹdip жаңа, таза киім киіп [54, С.274]. Заман өзгергенде адамның талғамы 

да өзгереді, атаулар да лексикализацияланады. Оны қазіргі түркі тілдеріндегі 

нұсқалардан да аңғаруға болады: 

қаз. – тон  киім; хак. – тон  тонанчых; ұйғ. – үстки кийим; қырғ. – тыш 

кийим; қ.қалп. – сыртқы кийим; түр. – палто  пардесү  үстлүк; чув. – сиелти 

тум; башқ. – өскө кейем  тун; өзб. – устки кийим; тув. – даштыкы хеп; 

тат. – өске  тышкы; құм. – уьст  уьстден гийилеген; алт. – тыштындагы 

кийим; түрк. – дашкы гейим; ноғ. – тыскы кийим; әзірб. – үст палтар  

кеjим.  

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде тон 

сөзі  on деп берілген. Қолжазбада берілген мағынасы барлық киімдер деп 

аударылады [79, S.25]. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында тон, киім деген сөз tоn деп берілген. Орта 

ғасырларда тон сөзі жалпы киім деген мағынада қолданылған. Мағынасы өте 

кең сөз болған еді. «ДТС»-те тон сөзі көйлек, киім ретінде көрсетілген. 

Қазіргі түркі тілдерінде қазақ, хакас, башқұрт тілдерінде сақталған. Тон деп 

ортағасырларда сыртына киетін киім ретінде сипатталған. Заман талабына 

сай қазіргі кезде тон сөзінің мағынасы тарылып, тек сырттан киетін киімге 

ғана тон атауы қолданылады. Бұл дегеніміз, мағынасы жалпылықтан, 

жалқылыққа ауысып, тарылған. Тұлғасы еш өгеріссіз қалған. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – шекпен  сыртқы киім; хак. – сикпен тон; ұйғ. – чәкмән; қырғ. – 

чепкен; қ.қалп. – шекпен; чув. – сахман; башқ. – сәкмән; өзб. – чакмон; тат. 

– чикмән; құм. – къаптал; түрк. – чәкмен; әзірб. – чәпкән.  

 Зерттеу нысанымыз ретінде алынғанқолжазбада шекпен деген сөз 

čеkmen деп берілген. Қазіргі түркі тілдерінде құмық және чуваш тілдерінен 

басқа тілдерде «ж ~ ш, с, ч» дыбыстар сәйкестігі сақталған. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 
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қаз. – сырт киім; хак. – тон  суу; ұйғ. – жува; қырғ. – ичик  тон; қ.қалп. 

– тон  ишик; түр. – күрк; чув. – кӗрӗк; башқ. – тун; өзб. – шуба; тува. – 

дүктүг тон; құм. – тон; алт. – тон; түрк. – ичмек; ноғ. - тон; әзірб. – күрк.  

Зерттеу нысанымыз ретінде алынған қолжазбада сырт киім деген сөз 

šuba деп берілген. Қазіргі түркі тілдерінде өзбек тілінде ғана сақталған. Басқа 

түркі тілдерінде тон сөзі жиі қолданған. 

Kürk сөзі көне тілдерде кең қолданыста болған. Қазіргі оғыз тобының 

кейбір диалектілерінде сақталған. Негізгі беретін мағынасы барлық теріден 

жасалған кейбір киімдер. «ДТС»-те: тон: iki jїlta bir čekrӓk üč jїlta bir kürk bilӓ 

berür mẹn екі жылда бір рет ішкі киім, үш жылда бір рет тон беріп тұрамын 

[54, С.329]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – тон; хак. – кӧрік; ұйғ. – көрүк; қырғ. – көрүк; қ.қалп. – жүн; түр. 

– көрүк; чув. – тир; башқ. – күрек; өзб. – тери; тува. – кеш; тат. – тире  

мех; құм. – тери  кёрпе; алт. – кӧрÿк; түрк. – көрүк; ноғ. – тери; әзірб. – 

көрүк.  

Біз зерттеген қолжазбада тон сөзі kṻrk деп берілген. «ДТС»-те кürk деп 

көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде хакас, ұйғыр, қырғыз, түрік, башқұрт, 

алтай, түрікмен, әзірбайжан тілдерінде фонетикалық өзгерістермен 

сақталған. 

Үстінен киетін киім атаулары 

Киім атауларының екінші тобын үстінен киетін киімдер құрайды. Жейде 

– жұқа матадан тігілген жеңі, жағасы бар ерлер киімі көйлегі [83, Б.266].  

Қазіргі түркі тілдерінде бұл киім атаулары қалай екеніне назар 

аударайық: 

қаз. – жейде; хак. – кӧгенек; ұйғ. – көйнәк; қырғ. – көйнөк; қ.қалп. – 

көйлек; түр. – гөмлек; чув. – кӗпе; башқ. – күлдәк; өзб. – куйлак; тува. – 

хөйлең; тат. – күлмәк; құм. – гёлек; алт. – чамча; түрк. – көйнек; ноғ. – 

коьйлек; әзірб. – көjнәк.  

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде 

kӧńlek деп жейде сөзі осылай берілген. 

Зерттеу нысанымыз ретінде алынған қолжазбада жейде сөзі kȫmlek/ 

kȫnlek (басқа тілден берілген) деп берілген. Қазіргі түркі тілдерінде өзбек 

тілінде ортаңғы «к~й» сәйкестігі байқалады. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – көйлек  киім; хак. – кӧгенек; ұйғ. – кийим; қырғ. – кийим; қ.қалп. – 

кийим; түр. – елбисе  роба; чув. – кӗпе; башқ. – кейем  күлдәге; өзб. – либос; 

тува. – хеп; тат. – күлмәк; құм. – опуракъ; алт. – кийим  платье; түрк. – 

гейим; ноғ. – кийим  шыба; әзірб. – палтар  кеjим. 

 «Ат-Тухфа» қолжазбасында көйлек сөзі kelim деп берілген. Қазіргі 

түркі тілдерінде бұл атау сақталмаған.  

Бас киім атаулары 
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Үшінші топ бас киімдерге келетін болсақ, «ДТС»-те: Bӧrk бөрік: burun 

bašqa bӧrkni kejӓr baš kerӓk бөрік киюге болатын бірінші бас керек [54, 

С.118]. 

Бөрік – қыпшақ тілдеріне ортақ бас киімнің атауы. Қазіргі түрік тілінің 

диалектісінде «басқа тартатын орамал». Л.З. Будаговтың сөздігінде татар 

тілінде «жаңбырдан қорғану үшін киетін бүркеме» мағынасы кездеседі. Ж. 

Манкеева осы мағыналарды салыстыра келіп бөрік›бөр//бүр (бүрке-), бүрүн 

«бүркену» деп бір қатарда қарастырады [44, Б.179]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – бөрік; хак. – пӧрік; ұйғ. – тумақ; қырғ. – калпак; қ.қалп. – телпек; 

түр. – шапка  калпак; чув. – калпак; башқ. – бүрек; өзб. – телпак; тува. – 

бөрт; тат. – бүрек; құм. – бёрк; алт. – бӧрÿк; түрк. – папак; ноғ. – боьрк  

папак; әзірб. – папаг.  

 Зерттеу нысанымыз ретінде алынғанқолжазбамызда бөрік сөзі bȫrk деп 

берілген. «ДТС»-те бөрк деп көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде қазақ, 

хакас, башқұрт, тува, татар, құмық, алтай, ноғай тілдерінде ортағасырлық 

атау кезекті «б~п», «р мен к» дыбыстарының ортасына і әрпін қою дәстүрі 

байқалады.   

Шалма – Солтүстік Африка, Аравия түбегі, Үндістан мен Азияда кең 

таралған бір кесек матаның бас киім ретінде оралып, пайдаланылатын түрі. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – шалма; ұйғ. – сәллә; қырғ. – селде; қ.қалп. – сәлле; түр. – тюрбан; 

чув. – чалма; башқ. – сәллә; өзб. – салла; тув. – чалма; тат. – чалма; құм. – 

чалма; алт. – чалма; түрк. – селле; әзірб. – чалма. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында tulban, salban т. деп берілген. Қазіргі түркі 

тілдерінде ортағасырлық  т ӯлбāн сөзі тек түрік тілінде «л~р» әрпіне өзгеріске 

ұшыраған күйінде сақталған: турбан. Басқа түркі тілдерінде аталуы өзгеше.  

Сондай-ақ қазақ тілінің сөздік қорында «сәлде» сөзі орныққан. 

Аяқ-киім атаулары  

Төртінші топ аяқ киімге арналған: «ДТС»-те: Etik теріден жасалған 

жұмсақ аяқ киім: ol ẹtik jisin sїγzadї  ол аяқ киімінде тігісін жөндеді [54, 

С.187].  

Етік сөзі бастапқыда жалпы аяқ-киімді сипаттаған. Сөздің семантикасы 

уақыт өте келе өрбіп, өзгерген. Егер схемамен көрсетсек, өзгеріс жолы былай 

болмақ: кет//кед (мағынасы - киіну), кед+им>кедим>(к), едим 

(киім)>едим>ед (им)>ед+ик>едик//өдік  (аяқ киім)>етік (қазақ тілінде – аяқ 

киімнің бір түрі) [97, Б. 96].   

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – етік; хак. – ӧдік  маймах; ұйғ. – өтүк; қырғ. – өтүк; қ.қалп. – 

етик; түр. – чизме; чув. – атă; башқ. – итек; өзб. – этик; тув. – идик; тат. 

– итек; құм. – этик; алт. – сопок; түрк. – әдик; ноғ. - этик; әзірб. – чәкмә. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында етік сөзі etik деп берілген. «ДТС»-те еtik деп 

көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде түрік, чуваш, алтай, әзірбайжан 

тілдерінде ғана ортағасырлық атау сақталмаған. Негізінен, қыпшақ, қарлұқ 
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тобындағы тілдерге тән лексикалық бірлік. Тува және түрікмен тілдерінде 

«т~д» сәйкестігі байқалады. Мағынасы мен тұлғасы бірдей сөздер болып 

табылады. 

«ДТС»-те: Bašmaq башмак, кебіс [54, С.88]. 

Кебіс, кеуіш – мәсінің сыртынан киетін былғарыдан тігілген, ұлтаны 

қалың өкшелі аяқ киім [93, Б.282]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – кебіс; хак. – маспах; ұйғ. – башмақ; қырғ. – башмак; қ.қалп. – 

башмак; түр. – потин; чув. – пушмак; башқ. – башмак; өзб. – бошмок; тува. 

– идик; тат. – башмак; құм. – башмакъ; алт. – чарык; түрк. – пашмак; ноғ. 

- башмак; әзірб. – башмаг.  

«Китаб маджмуғ таржумани турки уа ағжами уа муғали» еңбегінде кебіс 

сөзін başmaḳ деп беріледі [79, S.25].  

«Ат-Тухфа» қолжазбасында кебіс сөзі bašmaq деп берілген. 

М.Қашқаридің сөздігінде де башмақ деп көрсетілген. Қазіргі түркі тілдерінде 

ұйғыр, қырғыз, қарақалпақ, башқұрт, өзбек, татар, құмық, ноғай, әзірбайжан 

тілдерінде сақталған. Тек соңғы қ~к, г дыбыстар сәйкестігі байқалады.  

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз. – ағаш кебіс; хак. – ағас маспах; ұйғ. – яғач башмақ; қырғ. – жыгач 

башмак; қ.қалп. – ағаш башмак; түр. – тахта көстек; чув. – йывăḉ пушмак; 

башқ. – ағас башмак; өзб. – ёғоч бошмок; тув. – ыяш идик; тат. – агач 

башмак; құм. – агъач башмакъ; алт. – агаш чарык; түрк. – агач пашмак; 

ноғ. – агаш башмак; әзірб. – ағачдан башмаг. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында  ағаш кебіс деген сөз tabaldiriq деп берілген. 

Бұл ортағасырлық атау қазіргі түркі тілдерінде сақталмаған. 

Киімнің құрамдас қосымша бөлігі: белдік. «ДТС»-те: Qaδїš белдік: 

jetiz qaδїš кең белдік [54, С.404]. 

Қазіргі түркі тілдерінде: 

қаз.– белдік; хак. – хайыс; ұйғ. – қейиш; қырғ. – кайыш боо; қ.қалп. – 

кайыс; түр. – кайыш; чув. – чӗн писиххи; башқ. – кайыш; өзб. – қайиш; тува. 

– баг; тат. – каеш; құм. – къайыш; алт. – кайыш; түрк. – гайыш; ноғ. – 

кайыс; әзірб. – гаjыш. 

«Ат-Тухфа» қолжазбасында белдік сөзі qaıišqa, qurunčuqa т. деп 

көрсетілген. М. Қашқаридің сөздігінде qaδїš деп берілген. Қазіргі түркі 

тілдерінде қāйишқā емес, qaδїš нұсқасы сақталған. Мәселен, ұйғыр, түрік, 

башқұрт, өзбек, татар, құмық, алтай тілдерінде қолданылады. Қарақалпақ, 

ноғай тілдерінде соңғы «ш ~ с» сәйкестігі байқалады. Түрікмен, әзірбайжан 

тілдерінде «к, қ ~ г» сәйкестік өзгерісі бар. Белдік қайыстан жасалатынын 

ескеретін болсақ, қазақ тілінен басқа түркі тілдерінің бәрінде дерлік 

ортағасырлық нұсқаның негізі сақталғанын көреміз. Түркі тілдерінде 

белдіктің материалдық атауы сақталып қалған, ал қазақ тілінде белдіктің 

қолданылу орнының атауынан жаңа сөз пайда болған: бел + дік жалғауы.  

Қорыта айтсақ, киім-кешек атауларынан 12 лексикалық бірлік 5 топқа: 

сырт киім, үстінен киетін киім, бас киім, аяқ киім, киімнің құрамдас қосымша 
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бөлігі деп топтастырылып, талданды. Нәтижесінде «ағаш кебіс» және 

«көйлек» сөздерінің ортағасырлық эквиваленттері сақталмаған, яғни 

өзгеріске ұшыраған. 

 3 тараудың тұжырымдары. 

Диссертацияның 3 тарауы «Ат-Тухфа» қолжазбасында берілген 

этнографизмдерге арналған. Барлығы 12 этнографизм  мысал ретінде 

қарастырылды. Көптеген сөздер қазіргі күнге дейін тілімізде қолданыста 

жүр. Мәселен, хан сөзі, дыбыстық өзгеріске ұшырағанмен, беретін мағынасы 

мен қолданысы өзгеріске ұшырамаған. Этнографизмдер қатарына қалың мал 

деген мағынада кабин сөзі де ұшырасты. Араб тілінде тек сипаттаумен 

берілген сөз ДТС-тен натуральды салық деген түсінікте табылды. 

Этнографизмдердің басым көпшілігі түркі халықтарының ертеден бері 

айналысқан мал шаруашылығын сипаттайды. Сүт өнімдері, сусын, мәселен 

құрт, қымыз, уыз және т.б. берілген. Сонымен қатар, ата-бабамыз көшпелі 

мал шаруашылығымен айналасқандықтан, көш-қонға қатысты сөздер көп 

кездесті. Мәселен йурт, киіз, түңлік, жайлау, қыстау. Бұл сөздердің халықтың 

салтын, дәстүрін, айналысқан кәсібін сипаттайды. Көшпелі өмір салты 

туралы Мысыр, Сирия халқына түсінік береді. «Ат-Тухфа» қолжазбасының 

басқа қолжазбаларынан артықшылығы осында, яғни ұлттық ерекшелікті 

айқындайтын балама лексикаға бай еңбек болып табылады. 

 Зергерлік, музыкалық аспаптар, қару-жарақ атаулары талданып, ұлттық 

ерекшелік сипатталды. Этнографизмдер қатарына туыстық атаулар мен киім-

кешек атаулары да қарастырылып, түркі халқына тән ерекшелік айқындалды. 
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 ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Диссертация «ат-Тухфа аз-закия фил луғат ат-туркийя» атты қолжазбаға 

арналды. Қазіргі таңда еліміздің тарихы, тілі, мәдениеті, салт-дәстүрі туралы 

тілдік фактілер негізінде дәлелдеуге болатын жәдігерлерімізді қайта қарап, 

зерттеу мамандардың алдындағы өзекті міндеті болмақ. Қажет мәліметтерді  

пайдаланып, елімізден тыс елдерде сақталған жәдігерлерімізді елімізге 

әкеліп, қайта қарастырудың өзектілігі жоғары. Сол себепті қолжазбалардың 

түпнұсқаларымен жұмыс істеп, ғылымда бар жұмыстарға ғылыми талдау 

жасау міндеті орындалды.  

Ыстамбұлдағы (Түркия) Сұлтан  Баязит мешітіндегі Валиеддин Ефенді 

кітапханасында №3092 нөмірімен сақтаулы түпнұсқамен жұмыс істеу 

арқылы қойылған міндеттерге сай төмендегідей нәтижелер мен 

қорытындылар жасалды: 

1. ХIV-XV ғғ. жазылған қолжазба қазіргі қыпшақ тармағындағы 

тілдердің ортағасырларда қалыптасу тарихы бойынша құнды тілдік мәлімет 

беретін еңбек. Қолжазба осы күнге дейін бірнеше тілдерге аударылғанымен, 

авторы, жазылған жері мен уақыты нақты емес. Еңбектің авторы белгісіз, 

бірақ зерттеулерді сараласақ, автордың ұлты түркі халқынан шыққан, араб 

тілін жетік меңгерген. Еңбек  Сирия елінде,  Мысырда жазылуы ықтимал, 

себебі екі елдің де диалект сөздері кездеседі. Қыпшақ тілі араб халқы үшін 

жоғарғы билеуші өкілдерімен қатынасу құралы болған. Сондықтан, сол 

кезеңдерде араб тілінде қыпшақ тілін үйрену үшін оқулықтар, сөздіктер 

кеңінен жазылған болатын. Сирия мен Мысыр елдері бірдей мәмлүктердің 

қол астындағы әрі білім ошағы, ірі ғалымдардың басы қосылған 

орталықтардың бірі еді. Ескерткіште Мысыр билеушісі туралы да мәлімет 

берілген.  

Бұл кітап Абу Хайанның «Китабу Идрак ли лисани атрак» атты 

шығармасынан (автор осы еңбекті өз еңбегінде фонетика бөлімінен кейін 

екінші бетінің соңғы жолында атап кетеді) кейін шамамен XV ғасырдың 

басында жазылған деген пікірдеміз. 

2. «Ат-Тухфа» қолжазбасы – 91 парақтан тұратын, насх жазу үлгісінде 

жазылған авторы белгісіз еңбек. Қолжазба қысқаша фонетика, арабша-

қыпшақша сөздік және грамматика бөлімдерінен, жалпы 64 бөлімнен тұрады. 

Қазіргі күнге дейін өте жақсы сақталған қолжазбаның бірі болып табылады. 

Ескерткіште синонимдер, омонимдер де, араб, қытай, парсы, грек тілдерінен 

алынған кірме сөздер де бар. Қолжазба араб графикасымен жазылғанымен, 

араб тіліне тән емес, яғни ескерткіш тілінің табиғатына сай қосымша бірнеше 

әріптер берілген. Ондай сөздер көп емес, бірнеше сөздерде ғана кездеседі. 

Фонетикалық қырынан қолжазбада көптеген бір екі әріп ғана өзгертілген, бір 

сөздің бірнеше нұсқалары көрсетілген. Мәселен, ،بَاطِّى بَاتِّى - бāттӣ, бāт т ӣ – 

бату; اَلَماقْ  ُكونِى اَلَماْك، ُكونِى - кӯнӣлāмāк/ кӯнӣлāмāқ – қызғаныш деген 

мысалдардан байқаймыз. Түрікмен тілінен де көп сөздерге «айтылған» сөз 

арқылы нұсқаларын берген. Мысалы: ،أُوُغوْلِدى أُوُووْلِدى - ʼӯвӯлдӣ, ʼӯғӯлдӣ т. - 
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естен тану және т.б. Қолжазба «й» тілді еңбек болып табылады. Тілі қыпшақ 

тобындағы тілдерге ортақ қолжазба болып табылады;  

3.  Соматизмге арналған бөлімде 52 соматизм 16 түркі тілдес, яғни қазақ, 

хакас, татар, түрікмен, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, ұйғыр, тува, түрік, ноғай, 

башқұрт, алтай, әзірбайжан, чуваш тілдері бойынша талданды. Мәселен, азу 

тіс соматизмі ортағасырлық «Ат-Тухфа» қолжазбасында ʼāзиқ/ ʼāзи деп 

берілген. «ДТС»-те azїγ деген нұсқасы көрсетілген. Қазіргі түркі тілдеріндегі 

қыпшақ тобына кіретін қазақ, қарақалпақ, ноғай, құмық, татар, башқұрт,  

оғыз-түрікмен тобына кіретін түрікмен, оғыз-селжұқ тобына кіретін түрік, 

әзірбайжан, қарлұқ-хорезм тобына кіретін өзбек, қырғыз-қыпшақ тобына 

кіретін қырғыз тілдерінде ортағасырлық атау сақталған. Тек хакас, тува, 

ұйғыр, алтай, чуваш тілдерінде ғана өзгеше болып кездесті.  Негізінен, 

қыпшақ, оғыз тобындағы тілдерде сақталған. 

Ескерткіште берілген 11 түр-түс атауын талдадық. Қоңыр түсінен өзге 

түс атаулары қазіргі қыпшақ тобына кіретін түркі тілдерімен толықтай сәйкес 

келеді деген тұжырым жасай аламыз. Басқа тілдік топтарда кейбір 

фонетикалық өзгерістер болмаса, аталуы ұқсас. Қарастырылған тілдер 

арасында тек чуваш тілімен ғана ескерткіш тілі 60% сәйкес келеді. 

Өсімдік атаулары астық тұқымдас өсімдіктер, бақша дақылдары және 

көкөніс атаулары деп үш топқа бөлінді. Бұл топтардан өзге өздігімен жабайы 

өсетін өсімдік атауларына талдау жасалды. Нәтижесінде ишка мунизи деген 

ортағасырлық атауы, қазір айлауық деп аталатын өсімдік атауы қазіргі түркі 

тілдерінде қолданысы кездеспеді. Басқа тіл бірліктері қазіргі түркі тілдерінде 

бар нұсқаларымен салыстырмалы талдау жасалды. 

Кісі есімдері (антропонимдер), этнонимдер де, діни атаулар (теонимдер) 

да талданды. Діни атаулардан тек Тәңір және Ұмай аттары қолжазбада 

кездескенімен, түркі халықтарының ислам діні кең таралған уақытқа дейін 

негізінен табынған ең ірі құдайларының аттарының қолжазбада кездесуі ерте 

кезеңдегі наным-сенімдердің әлі де халық арасында сақталғандығының 

көрінісі болмақ. Қазіргі түркі халықтарында Тәңір атауы әлі қолданыста 

болғанымен, Ұмай ана туралы түсінік қолдағы бар лексикалық бірліктерді 

саралай келе, жоғалып бара жатыр деген қорытындыға келеміз. 

4. Зооморфтық атаулар қатарынан жылқы және итке қатысты 

семантикалық бірліктер саны жағынан көп болғандықтан, жұмыста ит және 

жылқыға қатысты лексикалық мәліметтер келтіріліп, танымдық қыры 

кеңінен талданды. Қазақ және түркі халықтар арасында кеңінен таралған 

мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, тыйым сөздер негізінде ит пен жылқының 

алатын ерекше орны сипатталып, бағаланды. 

Жылқы малына қатысты «Атт-Тухфа» қолжазбасында жасына, түсіне 

байланысты атаулар, ат әбзелдері, етістіктер берілген. тіптен, ортағасырдың 

өзінде-ақ жылқы малын кішірейтіп аутуға арналған сөздер де бар. Қымызды 

да сүт өнімдері арасынан атап кетуінің өзі жылқының сүті сусын, еті тағам, 

мінсе көлік ретінде сипатталып, таптырмайтын адал серік екендігін 

көрсетеді. 
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Ит жануарының орны мал бағатын көшпелі халық орны бөлек. Ит 

атауының бірнеше түрлерін ортағасылардан бері ажырата білген қыпшақ 

халқы иті ерекше бағалаған. Әр түріне тоқталып, қазіргі түркі тілдерімен 

салыстырып, танымдық-лингвистикалық табиғаты анықталды. 

5. «Ат-Тухфа» қолжазбасында берілген тура аудармасы не баламасы жоқ 

сөздерге талдау жасалды. Барлығы 12 этнографизм  мысал ретінде 

қарастырылды. Көптеген сөздер қазіргі түркі тілдерінде қазіргі күнге дейін 

қолданылады. Хан сөзі мәселен, тарихи сөздер қатарына қосылып бара 

жатқан көнерген сөздер қатарына жатады. Этнографизмдердің басым 

көпшілігі түркі халықтарының ертеден бері айналысқан мал шаруашылығын 

сипаттайды. Сүт өнімінен жасалатын сусын, өнімдер, мәселен құрт, қымыз, 

уыз және т.б. берілген.  

Киіз үй атауына байланысты киіз, түңлік деген сөз де арабша-қыпшақша 

сөздіктен табылды. Киіз жасалу материалы болатын болса, түңлік сөзі киіз 

үйге күн нұры түсетін арнайы киіз үйдегі саңылау атауы болып табылады. 

Этнографизмдер қатарына келі деген сөзді де енгіздік. Аудармасы бар 

болғанмен, көнерген сөзге айналған, алайда отырықшы халық өмірі туралы 

құнды мағлұмат беретін сөздің бірі. Бидай, тарыны отырықшы халықтар ғана 

еккен. Жоғарыда берілген этнографизмдер түркі халықтарының мал 

шаруашылығымен айналысып, көшіп-қонып жүретін халық ретінде 

сипаттайды. 

 Қару-жарақ, зергерлік, музыкалық аспаптар, киім-кешек және туыстық 

атаулар қарастырылып, талданды. Түркі халықтарының заттық мәдени 

бұйымдары, әлем туралы түсінігі, айналысқан мал шаруашылығы, қоршаған 

ортаға байланысты киген киімдері – жеке-жеке топқа бөліп қарастырылған 

этнографизмдер негізінде көрініс тапты.  

Туыстық атаулар екі топқа:  қандас туыстық атаулары;  некелік туыстық 

атаулары деп бөліп қарастырылды. 12 тіл бірлігі «ДТС»-те берілген ХІV 

ғасырға дейін жазылған ескерткіштер мен қолжазбалардан «Ат-Тухфа» 

қолжазбасында бар сөздер қарастырылып, сәйкестігі салыстырылып, қазіргі 

заманғы 16 түркі тілдерімен аударма сөздіктері негізінде салыстыру 

жұмыстары жасалды.  

Нәтижесінде,  барлық (1 сөзден басқа) ортағасырлық қолжазба атаулары, 

яғни 11 сөз қазіргі түркі тілдерінде түрлі  өзгерістерімен сақталған. Жалпы 

қыпшақ, оғыз, қарлұқ тілдеріне ортақ 3 сөз: ата, ер, қайын ана. 

«Ат Тухфада» қамтылған деректер мәмлүк-қыпшақ дәуіріндегі тілдік 

жағдай, халықтың тұрмысы, салты, дәстүрі, шаруашылығы туралы 

болғандығымен құнды. Зерттеудің нәтижелерін түркітану, шығыстану, 

қыпшақтану, тіл біліміндегі лексикология, этнолингвистика, деректану  

салаларында қолдануға болады. 
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ҚОСЫМША А 

Түркі тіліндегі  бағалы сыйлық 

Арабша-қыпшақша-қазақша сөздік 

 

 

Араб тілі әріптерінің қазақ тіліндегі әріптермен транскрипциясы 

 

 ш ش ā اا 

  с ص ǡ آا

  д ض ʼ ء، أ

  т ط ӣ ي، ى، اِ 

  з ظ ӯ و، اُ 

 ‘ ع б ب

 ғ غ т ت

 ф ف  с ث

 қ ق ж ج

 к ك  х ح

 л ل х خ

 м م д د

 н ن  з ذ

 һ ه р ر

 ў و з ز

 й ي с س

 

 ч چ ң نك
 ,мф. түбірі қатаң مفخم г ؼ

жуан 

﮷ن п н ڀ  

ك﮷ن  ң نڮ ң 

 мр. түбірі مرقق

жұмсақ, жіңішке 

 ш ڜ

 

 

Хамза бөлімі 

 باب الهمزة

 

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша 
Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 тāңрӣ Тәңір, тәңрі 3а10 َتاْنكِرى هللا

 ʼилк бірінші 3а10 إِْلكْ  اول

کُصونْ  آخر  С ӯң соңғы 3а10 
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 ُتوَزاْن لِْك، ِاْنجْ  امان
тӯзāнлик/ 

ӣнж 

амандық, 

тынышты

қ 

3а10-11-3ам 

 Кижӣ адам 3а11 ِكِجى انسان

 ʼāт ā әке 3а11 أَاَطا اب

 ʼāнā ана 3а11 أَاَنا ام

 қāрдāш аға 3а12 َقاْرَداشْ  اخ

 т ӯғāн қāрдāш туған аға 3ам طوغان قارداش اَلخ الشقيق

 қиз қāрдāш әпке 3а12 ِقْزَقاْرَداشْ  اخت

 Т ӯл жесір 3а12 َطولْ  ارمله

 ِقْرَناْق وَقاَراَواشْ  أَِمهْ 
қирнāқ, 

қāрāвāш 
күң 3а13 

 ʼāурāт, āбжӣ әйел 3 а13 أَْوَراْت واْبِجى امراه

 ادم
 

 ادم
 

Адам 

адам – араб 

тілінен 

енген сөз 

3б1 

 

Түр-түс атаулары 

 

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Ǡқ ақ 3б1 اآقْ  ابيض

 Қāрā қара 3б1 َقاَرا اسود

 қизил қызыл 3б1 ِقِزلْ  احمر

 с āрӣ сары 3б2 َصاِرى اصفر

 йāшил жасыл 3б2 َياِشلْ  اخضر

ْسمانىُكوْك، ا ازرق  кӯк, āсмāнӣ 
көк, аспан көк, 

көгілдір 
3б2 

 ʼāлā ала 3б2-3 أاَل ابلق

 қāрā йӯвӯз қоңыр 3б3 َقاَرا ُيوُووزْ  اسمر

 امرد
ِيْلَماَغاْي وَصاَقاْل 

 ِسزْ 

йылмāғāй, 

с āқāлсыз 

сақалсыз, сақалы 

жоқ адам 
3б3-4 

 кӯсā көсе 3б4 ُكوَسا اجرود

 اعسر
 

ُصوََلَغاْي، 
قُصوََل   

с ӯлāғāй/с ӯлāқ солақай 3б4-3бм 

 اكول
 

َطاَماْق َصاْو، 
ييكان، 
 مدِبى

т āмāқ с āу, 

йийикāн/ 

мадабӣ 

тамақсау,тойымсыз 3б4-3бм 

 احهر
 

 шāшӣ َشاِشى
алыстан нашар 

көретін (адам) 
3б5 

 кāшāл, кал таз 3б5-3бм َكاَشاْل، َككْ  اجلح

 т āз таз 3б6 َطازْ  اقرع
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لْ َكا اسبخ  кāл таз 3б6 

 кӯр көр  3б6 ُكورْ  اعما

 اعور
 

 с ӯқӯр соқыр 3 б6 ُصوقُورْ 

 қӣлжир қыли 3б7 ِقْيلِجرْ  احول

 шāбāқлӣ көзі нашар көретін 3б7 َشاَباْق لِي اعمش

 т ӯмāу, т умā‘ тұмау 3б7 ُطوَماْو، ُطَماع اخشم

اطروش، 
 صاعر

 с āңраӯ саңырау 3б8 َصاْنَكرْوا

 اخرس
ْل ِسْز، َكلَُكو تِ 

 وَكلَِكى

тилсиз, калакӯ, 

калакӣ 
мылқау 3б8 

 қиңир ʼāнāк қисық иек 3б8-9 ِقِنْكر أَاَناكْ  افقم

 أُْعلَمْ 
ِيِرتْق ُطوَطاْق 

 لِى
йиртиқ т ӯт āқлӣ қоян ерінді 3б9 

 мāйрӯқ, қӯлāн َماْيُروْق وقُوََلنْ  افلج
сирек және қисық 

тісті 
3б9-10 

ََلقْ ُشو اِشل  шӯлāқ ақсақ 3б10 

 бӯкрӣ бүкір 3б10 ُبوْكِرى احدب

 ʼāқс āқ ақсақ 3б11 أَاْقَصاقْ  اعرج

 أَْبَنه
 

ُبولُوْج وإَِراْنْج 
لِي وقُوََلْم 

 َشا

бӯлӯж, 

ʼирāнжлӣ, 

қӯлāмшā 

жағымсыз, 

жиіркенішті 

күлімсі 

3б11-12 

 غَلمياره
قُوََلْم َباَرا 
 وأُوََلْن ِجى

қолам бара, 

ұғланжы 

paiderast  

(пейоратив сөз) 
3 б12 

 т ӯт сāқ тұтқын 3б12-13 ُطوْطَساقْ  اسبر

 бāлтāк кекеш, сақау 3б13 َباْلَتاكْ  أََرثْ 

 

Дене мүшелері 

اءضاَلع  

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 тӯбā/байнӣ еңбек, төбе 3б13-3бм ُتوَبا، بْيني ام الرأس

 йāлкā, жāкā иық, шеке 4а1 َياْلَكا وَجاَكا اَلخدعين

 бӯрн мұрын 4а1 ُبوْرنْ  انف

 қӯлāқ құлақ 4а1 قُوََلقْ  اذن

 қӯлт ӯқ қолтық 4а2 قُوْلُطوقْ  ابط

 бāрмāқ саусақ 4а2 َباْرَماقْ  اصبع

 т āшāқ, қӯт āқ َطاَشاْق وقُوَطاقْ  انثين
еркектің жыныс 

мүшесі 
4а2-3 

 қӯйрӯқ құйрық 4а3 قُوْيُروقْ  اليه

 мӯзд, мӯз ақы, құн  4а3 ُموْزد وُموزْ  اجر
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Жылқының түр-түсі 

 الوان الخيول

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Боз боз ат 4а4 ُبوزْ  اَلبيض واَلشهب

 اخضر
َتاِمر ُبوْز وِقْر 

 آاطْ 
тāмир бӯз, қир 

ǡт  

қара түсті, 

қара ат 
4а4-5 

 Қāрā қара түсті ат 4а5 َقاَرا ادهم

 кӯр (бӯр) ُكوْر)ُبور(  ايكر
қант 

қамысы 
4а5 

 ǡл мф жирен 4а5 آالْ  اشقر

 ʼāлā ала 4а5-6 أَاََل  ابلق

 

Ат әбзелі 

 تسخير الخيول 

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

، تكلتىاماَزين  ,йӯвӯрлӯқ ُيوووْرلُوْق، َتَكْلِتي 

такалтӣ 

ат жабуы 4а6 

 т ӯғā Таға 4а6 ُطوَغا ابزيم

 

Жерге байланысты атаулар 

 فصل في اَلرض وما تعلق

Арабша Қыпшақша Транскрипци

я 

Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Йāр Жер 4а7 َيارْ  ارض

  Мӯрт ُموْرطْ  اس

мирт, мирта 

(ақ-сұр 

гүлдері 

бар мәңгі 

жасыл 

бұта не 

ағаш) 

4а7 

 ʼāрслāн арыстан 4а8 أَاْرْس َلَنْ  اسد

 َطاْوَشاْن, ِقَيانْ  ارنب
т āушāн, 

қийāн 
Қоян 4а8 

 ʼиз Із 4а8-9 إِىزْ  اثر

 ʼāнāз أَاَنازْ  اوكى
 аназ (құстың 

бір түрі) 
4а9 

 ʼитлāқāз сауысқан 4а9 إِىْتََلَقازْ  انيسه

فضاده ابو  ʼāбрāш أَاْبَراشْ  
қаратамақ 

торғай 
4а9-10 
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 с āғс āғāн сауысқан 4а10 َصاْغَصاَغانْ  العقعق

  ʼāнқӯт أَاْنقُوطْ  ابو فرو
қасқалдақ 

(үйрек) 
4а11 

 йāб ǡқ тырнақұтан 4а11 َياب آاقْ  ابو قردان

 қāз, тӯбā қāз қаз 4а11 َقاْز وُتوَبا َقاز اوز

ْيَنا، إِيٍكَنا إِ  ابره  
ʼийнā, 

ʼӣгинā 
ине 4а12 

 қāқāж атлас 4а12 َقاَقاجْ  اطلس

 жāт ир жамылғыш 4а12 َجاِطرْ  ازار

 ʼӯсāк أُوَساكْ  اسطار

қысқаш 

(көмірге 

арналған

) 

4а12-13 

 ِكيْرَشاْن وأُوَبا اسفيداج
кӣршāн, 

ʼӯбā 

опа, 

ұнтақтал

ған тальк 

4а13 

 ابريق
قُوْمَغاْن، ُكوَكاور، 

َغا وُنوِكيقُومْ   

қӯмғāн, 

кӯкāвур, 

қӯмғā/ 

нӯкӣ 

құмған 4а13-4б1-4бм 

 

Тамақ атауы 

 الماكول

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

ُطوُطوْرَغاْن،  ارز
 ِبِرْنج

т ӯт ӯрғāн, 

биринж 

Күріш 4б1-4б2 

اذا طبح باللبن 
 فيقول

 бӯт қā сүтке ُبوْطَقا

пісірілге

н ботқа 

4б2 

 ,қāт иқ қатық َقاِطقْ  ِادام

ұйыған 

сүт, 

тамаққа 

тұздық 

4б2 

 қāрā ʼирик қара өрік 4б3 َقاَرا إِىِرىكْ  اجاص

 қӯрӯт , бишлāқ кептірілген قُوُروطْ  و ِبْشََلقْ  اقط

ұйыған 

сүт, құрт; 

сүзбе 

4б3 

 мāйā, йӯмӯр ұлтабар мед. 4б4 َماَيا وُيوُمورْ  انفحه

 

Уақыт және мекен пысықтауыштары 
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 ظرف المكان

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 қāйдā қайда 4б4 َقاْيَدا اين

 тӯнā кеше 4б5 ُتوَنا امس

 ʼāсрā кӯн алдыңғы күн 4б5 أَاْسَرا ُكونْ  اول امس

 ʼимдӣ енді, қазір 4б5 إِْمِدى اَلن

 

Бағыттар 

جهاتال  

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ʼāшāғā أَاَشاَغا اسفل

төмен, 

төменгі 

жақ 

4б6 

 ʼилкāрӣ, ʼӯтā إِىْلَكاِرى وأُوَتا امام

алдыңғы, 

алдыңғы 

жақ 

4б6 

  

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ӣдӣ ِاىِدى ارسل
жіберді, 

жолдады 
4б7 

 ابتل
أُولُوِدى، أُوُيوْش 

 ُبوْلِص 
ʼӯлӯдӣ, ʼӯйӯш 

бӯлс и 
су болды 4б7 

 ʼалдāндӣ мф. алданды 4б8 أَْلَداْنِدى انحدع

 ʼӯлāқтӣ أُوََلْقتِى اختلف

жырақтады, 

қосылмад

ы 

(пікірге) 

4б8-9 

 ʼиндӣ түсу 4б9 إِىْنِدى انحدر،تدلى

 с алиндӣ َصلِنِدي تدلى
салбырап 

тұрды 
4бм 

 ʼӯйāнд и оянды 4б9 أُوَياْنِض  انتبه

 اكرم
أَاُووْرََلِدى،اعْرََلدِ 

 ى
ʼāуӯрлāдӣ, 

āғирлāдӣ 
құрметтеді 4б10 

 с ийлāдӣ сыйлады 4б10 ِصْىََلِدى اولم

 қӯнāқлāдӣ қонақ қылды 4б10-11 قُوَناْقََلِدى اَضاف

دىاه  ʼāрмāғāн сыйлық берді 4б11 أَاْرَماَغاْن َباْرِدى 
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бāрдӣ 

 َياِدى، أغزا يلتدى اكل
йāдӣ/ʼағизā 

йилитдӣ 

жеді,  ауызға 

апарды 
4б11-4бм 

 ازور
َقاِرىْلِدى، ُبُغزا 

 ُطْردى

қāрилдӣ/ 

буғузā 

т урдӣ 

қарыды, 

тамаққа 

тұрды, 

қақалды 

4б12-4бм 

 кāжиктӣ кешікті 4 б12 َكاِجْكِتى ابطا

 сийындӣ ِسىْنِدى التجا

тығылды, 

пана 

іздеді 

4б12 

 اغاث واعان
ُبولُوْشََلِدى ، 

 ُبلُْشِتى
бӯлӯшлāдӣ/ 

булуштӣ 
көмектесті 4б13-4бм 

 إِىلِْكََلِدى،ُبرْكََلِدى اعاب
ʼиликлāдӣ 

бурклāдӣ 
бетіне басты 4б13-4бм 

 ʼāрлāндӣ мақтанды 5а1 أَاْرََلْنِدى اتخا

 َقاَرا َطانِْق ِبْلِدى استخرج
қāрā т āниқ 

билдӣ 

өндірді, 

шығарды 
5а1 

 استراح
ِتْنََلْنِدى وتِْنْش 

 ُبولِدى،ِطْنِدى

тинлāндӣ, 

тиниш 

бӯлдӣ, 

т индӣ 

демалды, 

тынышта

лды 

5а2 

 ʼӯмс ӯндӣ أُوْمُصوْنِدى استرجا

сұрады, 

қалады, 

үміттенді 

5а2-5а3 

 с ӯқлāндӣ сұқтанды 5а3 ُصوْقََلنِدى اشتهي

 َيايِْنِدى وِصىيْنِدى اتسع
йāйиндӣ, 

с ийиндӣ 

кеңейді, 

үлкейді 
5а3-4 

 сāзкāндӣ қалтырады 5а4 َساْزَكاْنِدى ارتجف

 أَاِجىْقتِي وَتاْزََلِْدى استعجل
ʼāжиқтӣ, 

тāзлāдӣ 
асықты 5а4-5 

 ʼӯңӯдӣ أُوُنكوِدى انكلح

қабағын 

шытты, 

томсырай

ды 

5а5 

كاحان  с иринс идӣ томсырайды 5ам ِصِرْنِصِدى 

 ُتوَزاْنِدى،ُتوَزاْلِدى انتظم
тӯзāндӣ/ 

тӯзāлдӣ 

реттелді, 

реттеді 
5а6-5aм 

 ʼинкалāдӣ ыңқылдады 5а6 إِىْنكََلِدى أن  

 أُوْنكِدى، ُطْغِرْلدى استقام
ʼӯңдӣ/ 

т уғрилдӣ 

оңалды, 

дұрыстал

ды 

5а6-7-5aм 

ِتيِبِرىكْ  اتحد والتأم  бириктӣ 
бірікті, ортақ 

пікірге 
5а7 
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келді 

 қāйирлāдӣ َقاِيْرََلِدى التفت

артқа 

қарады, 

ілтипатпе

н қарады 

5а7-8 

 сӯртӯдӣ сүртті 5а8 ُسوْرُتوِدى احتك  

 اتكا
ُسوْرُتوْنِدى 

 وُسْيَكاْنِدى
сӯртӯндӣ, 

суйкāндӣ 

сүртінді, 

сүйкенді 
5а8-9 

 т āйāндӣ َطاَياْنِدى اتكي
сүйенді, 

таянды 
5а9 

 т ӯқт āдӣ тоқтады 5а9 ُطوْقَطاِدى استمر

 - - (оқылмады) ثبت

5а 

(жол 

аралығын

а 

жазылған

) 

 тӯздӣ ُتوْزِدى ِسّوى
түзді, ретке 

келтірді 
5а10 

 افلح
َياْلِشيِدى 

كِدى﮷وأُونْ   
йāлшӣдӣ, 

ʼӯңдӣ 

мақсатқа 

жетті, 

жетістікк

е жетті 

5а10 

اْرََلِدىأَاْسمَ  اوصى  ʼāсмāрлāдӣ бұйрық берді 5а10-11 

 ʼӯтāдӣ أُوَتاِدى اوفى
қарызды 

өтеді 
5а11 

 бӯрш бардӣ ُبورْش َبْرِدى اسلف

қарызға 

берді,  

борыш 

берді 

5а11 

 қӯштӣ қашты 5а12 قُوْشِتي القى

арабшасы 

берілм

еген 
 ӯшрадӣ اُْشَرِدي

кездестірді, 

жолықты

рды 

5ам 

ِنْقََلِدىأَا احضر  ʼāниқлāдӣ 

анықтады, 

жасады, 

ретке 

келтірді 

5а12 

 ʼāңдӣ أَاْنكِدى افتكر
ойлады, 

ойланды 
5а12 

ََلِدىڮَمانْ  اذن  мāңлāдӣ 

намазға 

шақырды

, намаз 

уақытын 

5а13 
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хабарлад

ы 

 мр. бердӣ берді 5а13 َباْرِدى اعطى

 َقاَناْنِدى، َقَنِدى اندما
қāнāндӣ/ 

қанадӣ 
қанады 5а13-5aм 

 ِصِطْنِدى، َدِشْلِدى انفجر
с ит индӣ/ 

дашилдӣ 

ақты, 

атқылады 

(бұлақ) 

5б1-5бм 

 افسد
أَاْزِدْرِدى، 

 ارضّطى
ʼāздирдӣ/ 

āрд ат т ӣ 

аздырды, 

тайдырд

ы(жолдан

) 

5б1 – 5бм 

 اختشى
قُوُروْقتِى، 

 َكْيِكْطضى
қӯрӯқтӣ/ 

кайкит д ӣ 

қорықты, 

елеңдеді 
5б1-2-5бм 

انصدم 
وانضرب 
 واندق

 т ӯқӯндӣ ُطوقُوْنِدى
соғылды, 

ұрылды 
5б2 

 сӯуӯндурдӣ сөндірді 5б2-3 ُسوُووْنُدرِدى اطفا

 йāндирдӣ жандырды 5б3 َياْنِدْرِدى اوقد

 дӯғдӣ ُدوْغِدى اشرق

уды, шықты 

(күн, 

жұлдыз, 

ай) 

5б3 

 ابهت
 َقاَطا َقاْلِدْرِدى،

 َبايلّطى

қāт ā 

қāлдирдӣ/ 

бāйилт т ӣ 

таң 

қалдырд

ы 

5б4-5бм 

اصلح، عدل، 
 سوى

 тӯзāттӣ ُتوَزاتِّي

жөндеді, 

түзетті, 

татуласт

ырды 

5б4 

 ʼӯйāндӣ أُوَياْندى انتبه

оянды 

(ұйқыдан

)  

5б5 

 ʼӯйāт т ӣ оятты 5б5 أُوَياطِّى انبه

 тӯш кӯрдӣ түс көрді 5б5 ُتوْش ُكوْرِدى احتلم

 اغتسل
ُصو قُوُيوْنِدى، 

وْنِدىيُ   
с ӯ қӯйӯндӣ/ 

йӯндӣ 
жуынды 5б6-5бм 

 َباْرْك ِدى،َقِطِدى اشتد
бāркдӣ/ 

қат идӣ 

берік болды, 

қатайды 
5б6 – 5бм 

 с изāлдӣ ِصَزاْلِدى انحشر
араластырды

, қосты 
5б7 

 َباِكْرِدى،َقاْقِتى اغتاظ
бāкирдӣ, 

қāқтӣ т. 
ашуланды 5б7 

 қāқӣдӣ ашуланды 5бм َقاِقيِدى غضب
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 йимрилдӣ ِيْمِرىْلِدى انبعج

омырылды, 

кесілді, 

бөлінді 

5б8 

 

 йириндӣ жыртылды 5б8 ِيِرىْنِدى انخرق

 с индӣ сынды 5б8 ِصىْنِدى انكسر

 َكاْرِتىْنِدى، أَوْنِضى انقصف
кāртиндӣ/ 

ʼууанд ӣ 

сынды, 

бөлінді 
5б9-5бм 

 ُصوُروْنِدى، ُسْنِدى انمط
с ӯрӯндӣ/ 

сундӣ 
созылды 5б9-5бм 

 ʼāйриндӣ أَاْيِرْنِدى انفرق
айрылды, 

бөлінді 
5б9-10 

 أُوَياْلِدى وأُوَطاْنِدى استحا
ʼӯйāлдӣ, 

ʼӯт āндӣ 
ұялды 5б10 

 тишиктӣ күмәнданды 5б10-11 ِتىِشْكِتى اشتك

 ʼилиндӣ ілінді 5б11 إِىلِىْنِدى انشبك

 قُوْرِدى، ِكِرْشََلِدى اوتر
қӯрдӣ/ 

киришлāд

ӣ 

тартты, керді 5б11-5бм 

 ʼāздӣ қателесті 5б12 أَاْزِدى اخطا وتاه

 йāтиштӣ жетті, түсінді 5б12 َياتِْشِتي ادرك

 ʼāзāт т ӣ أَاَزْاِطي اعتق
азат етті, 

босатты 
5б12-13 

 ِقْرِدى، ُتَكّتى افنا
қирдӣ/ 

тукаттӣ 
құртты 5б13-5бм 

 ʼӯңулдӣ тынышталды 6а1 أُوُنكْلِدى استكن

 йириндӣ ِيِرْنِدى بليد
жазылды 

(жара) 
6а1 

 йийиклāндӣ ِيِيْكََلْنِدى انعلّ 
ауырып 

қалды 
6а1 

 ʼӯлāндӣ уланды 6а2 أُاُوََلْنِدى انسمّ 

 اري
ُكوْرَساّتي 
 وُكوْرَكاْزِدى

кӯрсāттӣ, 

кӯркāздӣ 
көрсетті 6а2 

 бāшлāдӣ бастады 6а3 َباْشََلِدى ابتدأ وانشأء

اِدى وَقالِدَراِدىِتْترَ  ارتعد  
титрāдӣ, 

қāлдирāдӣ 

тітіркенді, 

қалтырад

ы 

6а3-4 

 силкиндӣ ِسْلِكْنِدى انتفض

дірілдеді, 

қалтырад

ы 

6а4 

 انزعج
 خفق

 т ирбилдāдӣ ِطْرِبْل َداِدى

тербелді, 

мазасызд

анды, 

қобалжы

ды 

6а4 
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 қӯштӣ قُوْشِتى القى

қосты, 

кездесуге 

ықпал 

етті 

6а5 

 ʼирғāндӣ إِْرَغاْنِدى انهزّ 
ырғалды,  

дірілдеді 
6а5 

 сӯйдӣ сүйді 6а5 ُسوْيِدى احب

 َباَياْنِدى، َباَكْنِدى اعجب
бāйāндӣ/ 

бāкандӣ т. 
таң қалды 6а6 

 انقطع
أُوُزوْنِدى 

 وَكاِسْنِدى
мр. 

ʼӯзӯндӣ, 

кāсиндӣ 

үзілді, 

кесілді 
6а6-7 

انسلت 
 وانملص

ُصوووُروْنِدى، 
ُصوووُروْلدِ 
 ى، ِصْيِرْلِدى

с ӯуӯрӯндӣ/ 

с ӯвӯрӯлдӣ

/ с ийрилдӣ 

жалтарды, 

суырылд

ы 

6а7-6ам 

 т āндӣ َطاْنِدى انكر

танды 

(айтқаны

нан), 

мойында

мады 

6а8 

 йийиндӣ қосылды 6а8 ِيىِيىْنِدى انضم

 َيايِْنِدى، َكاِنْكلِدى اتسع
йāйиндӣ, 

кāңилдӣ 

кеңейді, 

үлкейді 
6а8-9 

ِدىَقاَبارْ  انتفش  қāбāрдӣ көтерілді 6а9 

 أَاْيََلْنِدى، َدْكِرْنِدى اندار
ʼāйлāндӣ/ 

дакриндӣ 
айналды 6а9 

 кӯшāндӣ күшенді 6а10 ُكوَشاْنِدى اجترّ 

 д āулāдӣ َضاْوََلِدى ادعي
талап етті, 

даулады 
6а10 

 хӯш кӯрдӣ ُخوْش ُكوْرِدى انشرح
хош көрді, 

қуанды 
6а10-11 

احمّر 
 )الشمش(

 т ӯт ӯқтӣ ُطوُطوْقِتى
тотықты 

(күннен) 
6а11 

 синдӣ/ йийидӣ ِسْنِدى، ِيِيِدى انهضم
сіңді (тамақ), 

қорытты 
6а11-6ам 

 т иништӣ демалды 6а12 ِطِنْشتِى اروح

 қāрāнғӣдӣ қараңғылады 6а12 َقاَراْنِغى ِدى اظلم

 َقاِطْلِدى، َقاريدى اختلط
қāт илдӣ, 

қāрӣдӣ 
қосылды 6а12-13 

 انحدب
ُبوْكَراْيِدى، 

 ُبُكرْلِدى
бӯкрāйдӣ/ 

букрӯлдӣ 
бүкірейді 6а13  - 6ам 

 бӯздӣ бұзды 6а13-6б1 ُبوْزِدى اخرب

 انقَل
قُوووُروْنِدى، 

َقاْوُروْنِدى، 
қӯўӯрӯндӣ/ 

қāўрӯндӣ/ 
қуырылды 6б1 – 6бм 
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 қāўрӯлдӣ َقاْوُروْلِدى

 انشوى
ِشْشََلْنِدى، 

 ُسْكلُْنِدى
шишлāндӣ/ 

сукландӣ 

қуырылды, 

кәуап 

жасалды 

 

6б1-6бм 

 биштӣ пісті 6бм ِبْشِتى استوى

 انقلب
َشاْوَراْنِدى، 

 أَاْقَطاَراْنِدى
шāўрāндӣ/ 

ʼāқт āрāндӣ 
аударылды 6б2-6бм 

 .бāлāлāдӣ мф َباََلََلِدي افرخ

балалады, 

балапан 

шығарды 

6б2 

 انذاق
َطاِطْنِدى، 

 َطاَطاْنِدى
т āт индӣ/ 

т āт āндӣ 
татыды (дәм) 6б2-3-6бм 

 

Ба әрпі 

 حرف الباء

 

Есім сөздер 

 اَلسماء

Арабша Қыпшақша Транскрипциясы Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Бāққāн байқағыш, білгір 6б3-4 َباّقانْ  بصير،الَباصر

 Қāлғāн қалдық 6б4 َقاْلَغانْ  باقى

 Ққиз қыз 6б4 ِقزْ  بكر

ْزلِقْ قِ  بكاره  Қизлиқ қыз абыройы 6б4 

 باع
 

 Қӯлāш قُوََلشْ 
құлаш (ұзындық 

өлшемі) 
6б4-5 

 қāрин/қāрн қарын 6б5 َقاِرْن، َقاْرنْ  بطن

 Т илāқ тылақ 6б5 ِطََلقْ  بضر

 Қāрин қарын, қайрақ 6б5 َقاِرنْ  برطيل

 َبوّ 
 

шāлӯ/кӯрā тұлып, қарақшы 6б6 َشالُوا، ُكَرا  - 6бм 

وطْ قُ  بركه  Қӯт  құт, береке 6б6 

 بعض
 

 Бирāр бірер, кейбір 6б6 ِبَرارْ 

 тӯкӯрӯк түкірік 6б7 ُتوُكوُروكْ  بزاق

 сидик, сикāк зәр, несеп 6б7 ِسِدىْك وِسَكاكْ  بول

 Кāжрāк баяу, ақырын 6б8 َكاْجَراكْ  بطى

 қизғāнш қызғаныш 6б8 ِقْزَغاْنشْ  بخيل

 Жāнбāз жампоз, палуан 6б8 َجاْن َبازْ  بهلوان

 Мӯң ақымақ 6б9 ُموْنكْ  بليد

 ʼāбдāл ақылсыз 6б9 أَاْبَدالْ  بهلول

 Шāйā алғыр, пысық 6б9 َشاَيا بلط
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 ʼӯшāмāк суық, салқын 6б9-10 أُوَشاَماكْ  بارده

 с ӯуутмāқ суық 6б10 ُصووْتَماقْ  بروده

 С ӯууқ суық 6б10 ُصووقْ  برد

 ʼāй т ӯлӯн толған ай 6б11 أَاْي ُطولُونْ  بدر

عشنبنات   Йеткир ِيْتِكرْ  
Жетіқарақшы 

(жұлдыз) 
6б11 

 Йāбāн َياَبانْ  برّيه
жапан дала,  

шөл дала 
6б11 

 қӯлā тӯз/қир قُوََلُتوْز، قِرْ  برّ 
құла түз, шөл, 

дала, қыр 
6б12-6бм 

 тāлик, тāшик َتالِىك وَتاِشكْ  بحش
тесік, ойық, 

саңылау 
6б12 

 بحر
َتاْنِكْز وُعوَماْن 

 َتاْنِكزْ 
тāңиз, ʼӯмāн 

тāңиз 
теңіз, мұхит 6б12 

 Кӯл көл, тоған 6б13 ُكولْ  بركه

 Қӯйу құдық 6б13 قُوُيو بئرْ 

 Жирā мерлан (балық) 6б13 ِجَرا بورى

 С āуāб َصاَوابْ  بى
Ніл тұқысы 

(балық) 
7а1 

 сāрт āбāн َساْرَطاَبانْ  بلطى

Ніл 

алабұғасы(ба

лық) 

7а1 

 بطارخ
 

 ʼӯғӯлдӯқ أُوُغوْلُدوقْ 
уылдырық 

(балық) 
7а1 

 Т ӯғāн сұңқар 7а2 ُطوَغانْ  باز

 باشق

ِقْرِغى 
وقُوْرَغا
ْش، 
 اَْطَمَجا

қирғӣ, қӯрғāш/ 

āт мажā 
қаршыға 7а2-7ам 

 ʼӯкӯ үкі 7а2-3 أُوُكو بومه

 ʼӯрдāк/ʼӯрдā үйрек 7а3-7ам أُوْرَداْك، أُوْرَدا بط

شونبل  ʼӯғāз құтан 7а3 أُوَغازْ  

 Қӯт āн бірқазан 7а3-4 قُوَطانْ  بجاع

 Кāлāк көкқұтан 7а4 َكاََلكْ  بَلرج

 بخ
َقاَرا َقاْز وَطاََل 

 َقازْ 
қāрā қāз, т āлā 

қāз 

қаз (үй); қаз 

(жабайы) 
7а4 

 йӯмрӯт қā жұмыртқа 7а5 ُيوْمُروْطَقا بيض

ختىب  Бāсрāк түйе (еркек) 7а5-6 َباْسَراكْ  

 ʼинкāн тāвā інген 7а6 إِْن َكاْن َتاَوا اَلنثى منه

ختىب  бийсарāк түйе (еркек) 7ам ِبْيَسَراكْ  

 ʼинāк, с иғир сиыр 7а6 إَِناْك، ِصِغرْ  بقرة

، ِصِعنْ ِصِينْ  بقر اَلوحش  с ийин/ с иʻин жабайы сиыр 
7а6-7  - 

7ам 
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 Зуўāр жануар (үй) 7а7 ُظَوارْ  بهمه

لىبرغا  Сāўрӯ сауыр 7а7 َصاْوُرو 

 Сағрӣ сауыр 7ам َصْغِرى مرعالى

 Қāт ир қашыр 7а7-8 َقاِطرْ  بغل

 Бӯршā бүрге 7а8 ُبوْرَشا برغوث

 ʼийāз/ʼайāз маса 7а8 إَِياْز، أََيازْ  برغاش

 қāнд āлā қандала 7а8-9 َقاْنَضاََل  بق

 сӯрӣ шибин ُسوِرى ِشبِنْ  بعوض
бәкене шыбын, 

москит 
7а9 

ات اويبن  қāрсāқ, шāқāл шиебөрі, қарсақ 7а9-10 َقاْرَساْق، َشاَقالْ  

 йāш қӯрмā құрма 7а10 َياْش قُوْرَما بلح

 برقوق
ُكوَكاْن )ُكوَكاْم( 

 وإُِركْ 
кӯкāн (кӯкāм), 

ʼирук 
алхоры, қараөрік 

7а10-11-

7ам 

 بندق
َشاْتََلُووْك، 

 َشاْتََلُووقْ 
шāтлāуӯк/ 

шāтлāуӯқ 

жаңғақ, 

шаттауық 
7а11-7ам 

 Қāрбӯз қарбыз 7а11-12 َقاْرُبوزْ  بطيخ اخضر

 Қӯвӯн қауын 7а12 قُوُوونْ  اَلصفر وغيم

 С ӯғāн пияз 7а12 ُصوَغانْ  بصل

 بزر
أُوْرلُوْق، 
ُتوُووْرُشو

 كْ 

ʼӯрлӯқ/ 

тӯўӯршӯк 
дән, ұрық 7а13  -  7ам 

 Тāрā َتاَرا بقل
астық тұқымдас 

өсімдік 
7а13 

ومهب رُّ  бӯрāу/бурғӣ бұрғы 7а13-7ам ُبوَراْو، ُبرِغى 

 Тāмāн үлкен ине 7а13-7б1 َتاَمانْ  بابتوزه

 بوق
ُبوْرَغا 
وِقْرِطْق، 
 ُبوِرى

бӯрғā, 

қирт иқ/бӯрӣ 
керней 7б1-7бм 

بريدى 
 والساعي

 ʼӣлжӣ елші 7б1-2 إِيْلِجى

 بساط
ُكوُيوْز)ِكيْز( 

 وَخالِي
кӯйӯз (кийиз), 

хāлӣ 

киіз, кілем, 

төсегіш 
7б2-7бм 

 шӯлғāлиқ ُشوْلَغالِقْ  بقجا

шұлғаулық 

(аяқты орауға 

арналған) 

7б2 

 ʼāст āр астар (киімнің) 7б3 أَاْسَطارْ  بطانه

 бӯйӯ/тан бой, тән, дене 7б3-7бм ُبوُيو،َتنْ  بدن

 лаʻл лағыл (асыл тас) 7б3 لَْعلْ  بلخش

 برمين
ُتويَرا 
وأُولُوَماشْ 

 َكا

тӯйрā, 

ʼӯлӯмāшкā 
емен жаңғағы 7б3-4 

 Бāқжā бақша 7б4 َباْقَجا بستان

 ʼӯй , ǡв т. үй 7б4-5 أُوْي وآاوْ  بيت
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 Қāбӯ есік 7б5 َقاُبو باب

 Кāнт кент,қала, қыстақ 7б5 َكاْنتْ  بلد

 ʼир жер 7б5 إِىرْ  بحين

 С ӯңрā сосын 7б6 ُصوْنكَرا بعد

 Йирāқ жырақ, алыс 7б6 ِيَراقْ  بعيد

 

 

Етістіктер 

 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Сāт т ӣ сатты 7б7 َساطِّى باع

 Қӯт лӯлāдӣ бата берді 7б7 قُوْطلُوََلِدى بارك

 بهت
َقاَطا َقاْلِدى، َباَقا 

َقاْلِدى، 
 َداْنِرِدى

қāт ā қāлдӣ/ 

бāқā қāлдӣ/ 

дāнридӣ 

таңырқады 7б7-8-7бм 

 برطع
ُطوُبوْرُشوْق 

 ََلِدى
т ӯбӯршӯқлāдӣ секірді 7б8 

 Тӯкӯрдӣ түкірді 7б8-9 ُتوُكوْرِدى بزق

 ِيىِبتِّى وأّاْصََلِدى بلّ 
йибиттӣ, 

ʼāс лāдӣ 
жібітті, сулады 7б9-7бм 

 بّخر
ُتوُتوْزِدى 

 وُبوْغََلّتى
тӯтӯздӣ, 

бӯғлāттӣ 
буландырды 7б9-10 

والشتىبرد   
أُوُشوِدى 
 وُصوُووتِّي

ʼӯшӯдӣ, 

с ӯуӯттӣ 
суытты 7б10 

 ʼāкāдӣ мр.салқындады 7б11 أَاَكاِدى برد

 بخّ 
ُبوُروْكتِى، 

 ُبْرْكِتى
бӯрӯктӣ/ 

бурктӣ 
су бүркіді, шашты 7б11-7бм 

 Т ӯздӯрдӣ шаңдатты ُطوْزُدوْرِدى بعثر، غبر
7б11-12-

7бм 

 Шāштӣ  пайда болды 7б12 َشاْشِتى بدر

 Тӯктӣ төкті, шашты 7б12 ُتوْكِتى بّدد

 Сийдӣ зәр шығарды 7б12-13 ِسيِدى بال

 Қāйирдӣ қайғырды 7б13 َقاِيْرِدى باَل

 Йӯмрӯт лāдӣ жұмыртқалады 7б13 ُيوْمُروْطََلِدى باض

 Т āңлāдӣ ерте тұрды 7б13-8а1 َطاْنََلِدى بّكر

 ِيْغََلِدى، ِييََلِدى بكى
йиғлāдӣ/ 

йилāдӣ 

 

жылады 
8а1-8ам 

 أَاَباْرِدى،ِيَباْرِدى بعث
ʼāбāрдӣ/ 

йибāрдӣ 
жіберді 8а1 

 Йӯт т ӣ жұтты 8а2 ُيوطِّى بلع

 Йāкӯрдӣ َياُكوْرِدى بغض
жеккөрді, араздық 

тұтатты 
8а2 
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 Бāқтӣ َباْقِتي بصر
бақты,қарады, 

көрді 
8а2 

 йāбтӣ мф. тұрғызды, салды 8а2 َياْبِتى بنى

 ʼāғрāттӣ ағартты 8а3 أَاْغَراّتى بّيض

 Қāлдӣ қалды, болды 8а3 َقاْلِدى بقى

 тāлдӣ, тāштӣ тесті 8а3 َتاْلِدى وَتاْشتِى بخش

 بشر
ُسوِوْنْجََلِدى 

وُموْشْطََلدِ 
 ى

сӯвунжлāдӣ, 

мӯшт лāдӣ 

т. 

жақсы хабармен 

қуантты, 

сүйіншіледі 

8а4 

 Қизғāндӣ қызғанды 8а4-5 ِقْزَغاْنِدى بخل

 أَََلِدى، َدْكِشْرِدى بدل
ʼāлāдӣ/ 

дакширдӣ 
ауыстырды 8а5-8ам 

 بقبق
و ُشوْقَراِدى 

َقاَباْرِدى 
 وُبوُروتِّي

шӯқрāдӣ, 

қāбāрдӣ, 

бӯрӯттӣ 

көбіктенді 8а5-6 

 برك
ُجوْكتِى وُبوْكتِى 

 وُيوُكوْنِدى
жӯктӣ, бӯктӣ, 

йӯкӯндӣ 
еңкейді, тізерледі 8а6-7 

 بعبع
ِدى ُبوْزََل 

 وُكوْكَراِدى
бӯзлāдӣ, 

кӯкрāдӣ 

боздады, 

күңіренді,жыла

ды 

8а7 

 محلق
ُكوِزى َطاَزاْرِدى 

 وُبََلْرِدى
кӯзӣ т āзāрдӣ/ 

булāрдӣ 

көзін тесірейтті, 

бадырайтты 
8а7-8-8ам 

 

Та әрпі 

 حرف التاء

 

Есім сөздер 
 اَلسماء

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 ثرّيا
َياِدى  ،أُوْلَكارْ 
 كارْ 

ʼӯлкāр, йāдӣкāр Үркер 8а8-9 

 тӯбā/даба төбе, жота 8а9-8ам ُتوَبا، َدبَ  تلّ 

 Т ӯбрāқ топырақ 8а9 ُطوْبَراقْ  ُتَراب

 تبن
َكاُووْك 
 وَصاَمانْ 

кāўӯк, с āмāн т. 
қабық, 

сабан 
8а9-10 

 ʼāқӣн ағын 8а10 أَاِقينْ  تيار

طْ أَالْ  تحت  ʼāлт  төменгі жақ 8а10 

 тāмир қāлқāн َتاِمْر َقاْلَقانْ  ترس حديد
темір 

қалқан 
8а10-11 

 Қӯрмāн قُوْرَمانْ  تركش
құрман 

(садақ) 
8а11 

 Шӯўāл қап 8а11 ُشوَوالْ  تليس

 т āбжāқ, бāжик сәкі, бесік 8а12 َطاْبَجاْق وَباِجكْ  تخت
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 تاجر
َتاِجْك 
 وَباِزْرَكانْ 

тāжик, 

бāзиркāн 

тәжік (ұлт), 

саудаге

р 

8а12 

 Т āрт иқ َطاْرِطقْ  تقدمه
сыйлық, 

тарту 
8а13 

يسلت  Тāкā теке, ешкі 8а13 َتاَكا 

хӯрмā/қӯрмā құрма 8а13 ُخوْرَما، قُوْرَما تمر - 8ам 

 تمّ 
قُو، قوِغى، 

 قُوِوى
қӯ/қӯғӣ/ қӯўӣ 

даттаушы, 

өсекші 
8а13-8ам 

 ʼинжир інжір 8б1 إِْنِجرْ  تين

 Шāбӯ мылқаулық 8б1 َشاُبوا نخاريس

 ʼилāрсик бау 8б1 اِئََلْرِسكْ  تكه

 ʼāлмā алма 8б2 أَاْلَما تفاح

 Тӯб түкірік 8б2 ُتوبْ  تفل

 Қāлин қалың 8б2 َقالِنْ  تخين

 ترجمان
ِطْلَماْج، ِتْلماْج، 

 ِدْلَماجْ 

т илмāж/ 

тилмāж/ 

дилмāж 

тілмаш, 

аударма

шы 

8б2-3-8бм 

امتؤ زْ    ʼиккиз егіз 8б3 إِىكِّ

 تعيس
ُيوْن َطاْولِى، 

 ُيون طْ 
йӯнт āулӣ/ йӯнт  

жүнт, 

бурыл 

ат 

8б3-8бм 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه 

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктег

і бет 

нөмірі 

 َتاْنكِرَيا َقايِّتي تاب
тāңрийā 

қāйиттӣ 

өкінді, тәубесіне 

келді 
8б4 

 َيابِْنِدى وأُوْرُتوْنِدى تغطى
йāбиндӣ, 

ʼӯртӯндӣ 
жамылды 8б5 

 Т ӯкāндӣ түгесілді,бітті 8б5 ُطوَكاْنِدى تمّ 

 т ӯбрāқлāдӣ ُطوْبَراقْ  ََلِدى تّرب
топырақтанды, 

шаңданды 
8б6 

 أْوَناِدى، اْغَناِدى تمّرغ
ʼувнāдӣ/ 

āғнāдӣ 
аунады 8б6-8бм 

ِدىُسوْزََل  تحدث  Сӯзлāдӣ айтты, сөйледі 8б6-7 

 Суйлāдӣ сөйледі 8б7 ُسيََلِدى تكلم

تدحرج 
وتحد
 ر

 йӯвāлāндӣ домалады, төмендеді 8б7-8 ُيوَواََلْنِدى

 ʼининдӣ إِِنْنِدى تدلى
ілінді (иініне, 

иығына) 
8б8 
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ترجا 
 وتمّنى

 ʼӯмдӣ/ʼӯмс ӣ үміттенді 8б8-9 أُوْمِدى، أُوْمِصى

َناّتىأُورْ  تمكن  ʼӯрнāттӣ орнатты 8б9 

 َكاْيِكْرِدى، َكاْيِكِدى تجشا
кāйкирдӣ/ 

кāйкидӣ 
кекірді 8б9-8бм 

 أَْسَناِدى، إِْسَناِدى تثاوب
ʼаснāдӣ/ 

ʼиснāдӣ 
есінеді 8б9 

 ʼинжиқирдӣ өкірді, қышқырды 8б10 إِْنِجِقْرِدى تفاهق

تنفس 
 ونطق

 Т индӣ ِطْنِدى
тыныс алды, 

демалды 

8б10-11-
8бм 

 تخنح
َقاْقِصْرِدى و 

 ُسوُموْلَدِدى

қāқс ирдӣ, 

сӯмӯлдадӣ 

т. 

қақырды,  жөтелді 8б11 

 َقاِقْرِدى، َقاِغْرِدى تنخم
қāқирдӣ/ 

қāғирдӣ 
қақырынды 8б12-8бм 

 Кāриндӣ керілді, созылды 8б12 َكاِرْنِدى تمطط

 ʼиридӣ إِِرْنِدى تكسل
ерінді, еріншек 

болды 
8б12 

ركتح  Тāбрāндӣ қозғалды, тебіренді 8б13 َتاْبَراْنِدى 

 تعلم
أُوَراْنِدى 
 وأُوْكَراْنِدى

ʼӯрāндӣ, 

ʼӯкрāндӣ 
оқыды, үйренді 8б13 

 ُسوَياْنِدى، قُوْلََلِدى تعضض
сӯйāндӣ/ 

қӯллāдӣ 

қолдады, сүйеді, 

көмектесті 
9а1-9ам 

 ʼишқиндӣ қашып кетті 9а1 إِْشِقْنِدى تفلت

ِرْقِتىسِ  تسرب  Сириқтӣ елеусіз кірді 9а1-2 

 تبعزق
َشاْيِفاْلِدى، 

 َشاْيَفاْلِصى
шāйфāлдӣ/ 

шāйфāлс ӣ 
бөлшектенді 9а2 

 تحجج
ِصْلَطاِدى وَباَهاَنا 

 اَْيََلِدى

с илт āдӣ, 

бāһāнā 

āйлāдӣ т. 

ақталды 9а2-3 

تحسر 
وتله
 ف

 أَاْكَناِدى،أُُكْنِدى
ʼāкнāдӣ/ 

ʼукундӣ 
өкінді, қайғырды 9а3-9ам 

 ʼӯйдӣ артынан жүрді 9а4 أُوْيِدى تبع

 أَاَطاْنِدى، أَاَداْنِدى تسّمى
ʼāт āндӣ/ 

ʼāдāндӣ 
атанды, аталды  9а4 

 تأّلم
أَاُووُروْنِدى، 

 أَِجْنِدى
ʼāўӯрӯндӣ/ 

ʼажиндӣ 

қиналды, 

ауырсынды 
9а4-5-9ам 

 ِقَناِدى، ِقَناََلْنِدى تحّنا
қинāдӣ/ 

қинāлāндӣ 
қынамен бояды 9а5-9ам 

 Қинāндӣ қиналды 9а5 ِقَناْنِدى تعّذب

 تعب
أَاْرِدى وَطاْلِدى، 

 ُيُرْلِدى
ʼāрдӣ, т āлдӣ/ 

йурулдӣ 

арыды, талды, 

шаршады 
9а6-9ам 

 ʼӯрӯктӣ үрікті, қорықты 9а6 أُُوُروْكِتى توهم وجفل
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 تعرى
َياََلْنْش ََلِدى 

وَياََلَغاْنْش 
 ُبوْلِدى

йāлāншлāдӣ, 

йāлāғāнш 

бӯлдӣ т. 

жалаңаштанды, 

шешінді 
9а7 

 تزوج
أُوْيََلْنِدى 
 وأَاْوََلْنِدى

ʼӯйлāндӣ, 

ʼāвлāндӣ 

т. 

үйленді 9а8 

تخلّى 
 وِعَيي

ُيوُروْلِدى، 
 ُيوُروْلِصى

йӯрӯлдӣ/ 

йӯрӯлс ӣ 

әлсізденді, 

қалжырады, 

ұрылды 

9а8-9 

 С индӣ өкінді 9а9 ِصْنِدى تاسف

 Йāлбāрдӣ َياْل َباْرِدى تدخل
жалбырынды, 

сұрады 
9а9 

 йӯқс ӯллāндӣ кедейленді 9а10 ُيوْقُصوْل ََلْنِدى تعثر وافتقر

 تخنث
ُتوْكََلْنِدى، 

 ُكوْتََلْنِدى
тӯклāндӣ, 

кӯтлāндӣ 
кері кетті 9а10-11 

 с āйрӣлāндӣ әлсіреді, шиеленісті 9а11 َصاْيِرى ََلْنِدى تضاعف

 تمارض
َخاْصَطاََلْنِدى، 

ْكلَْنِدىاِ   
хāс т āлāндӣ/ 

ӣкландӣ 
ауырды 

9а11-12-

9ам 

 с āлинāндӣ маңғазданды 9а12 َصالَِناْنِدى تنختر

 тāлӣлāндӣ есінен айрылды َتالِىََلْنِدى تجنن
9а12 

 

 ʼāбдāллāндӣ ақымақ болды  9а13 أَاْبَداْل ََلْنِدى تبهلل

 تملك
َشاْرََلْنِدى، 

 ِشْرََلْنِدى

шāрлāндӣ/ 

ширлāндӣ 

биледі, иемденді 

жақсарды 

(денсаулық) 

9а13-9ам 

 Т индӣ кешікті 9а13-9б1 ِطْنِدى تعوق

 йāрāқлāндӣ َياَراْقََلْنِدى تجهز
жарақтанды, 

дайындалды 
9б1 

تخبط 
العسك
 ر

 т āй қāлдӣ жеңіліс тапты 9б1-2 َطاْى َقاْلِدى

 Шāрӯ шеру, әскер 9бм شاُرو العسكر

ِطْشَقاَرا ُبوْلِدىَقا تخلط  
қāт ишқāрā 

бӯлдӣ 
араласты 9б2 

 Бāздӣ бас тартты 9б2 َباْزِدى تبرا  

 َطاَمَشا اَْيََلِدى تفرج
т āмашā 

āйлāдӣ 

тамашалады, 

қарады, көрді 
9б3 

 Тӯңшидӣ дөңбекшіді, айналды 9б3 ُتوْنك ِشِدى تشقلب

 С ийриндӣ сырғанады 9б4 ِصىِرْنِدى تزحلق

حترتّ   Йибиндӣ жабысты 9б4 ِيىِبْنِدى 

 ʼāуд āз ʼалдӣ дәрет алды 9б4-5 أَاوَضاْز أَْلِدى توضا

 Силāндӣ сыланды, сүртінді 9б5 ِسََلْنِدى تمسح

 Бāс лāндӣ тот басты 9б5 َباْصََلْنِدى تصدى

َباَزاْنِدى وُكوَناْنِدى  تزوق бāзāндӣ, безенді, әдеміленді 9б5-6 
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 кӯнāндӣ وُطوَناْنِدى

т., 

т ӯнāндӣ т. 

 قُوَناْنِدى، ُكوَناْنِدى تنّعم
қӯнāндӣ/ 

кӯнāндӣ 
рахаттанды 9б6-9бм 

 йӯрӣ бāрдӣ жүре барды, жүрді 9б7 ُيوِرى َباْرِدى تمشى

 қāшā бāрдӣ қашты 9б7 َقاَشا َباْرِدى تهرب

 т ӯрӯқтӣ тұрақтады,тоқтады 9б8 ُطوُروْقِتى توقف

ِتىُيولُوقْ  تطرق  йӯлӯқтӣ 
жолықты, жолда 

кездесті 
9б8 

 ʼийāрдӣ ерді, артынан жүрді 9б8 إَِىَياْرِدى تبع

 ʼāйрилиштӣ айырылысты 9б9 أَاْيِرلِْشِتى تفارق

 йāрмāштӣ өрмеледі 9б9 َياْرَماْشِتى تسلق

 қӯс тӣ/қӯс т ӣ құсты 9б9-10 قُوْصِتى، قُوْصِطى تقّيا

 с иштӣ ِصْشِتى تغوط
үлкен дәретке 

отырды 
9б10 

تكرمش، 
انقب
 ض

 бӯрӯштӣ  бүрісті, тыржиды 9б10 -9бм ُبوُروْشتِى

 تعلق
أَاِصْنِدى وإِلِْنَدى، 

 َصلِْنِدى

ʼāс индӣ, 

ʼилиндӣ/ 

с алиндӣ 

асылды, ілінді 9б11-9бм 

 шӯрӯдӣ шіріді, құрыды 9б11-9бм ُشوُروِدى تلف، عِفن

 бӯзлāндӣ ُبوْزََلْنِدى تخرب
бұзылды,қирады, 

талқандалды 
9б12 

 йӯмғāқлāндӣ жамырады 9б12 ُيوْمَغاْقََلْنِدى تكردس

 ʼӣлиндӣ еңкейді 9б12-13 إِيلِْنِدى تمايل

 تحرس
َساِقْنِدى 
وَصاْقََلْنِدى، 
 َصاْقََلْنِزى

сāқиндӣ/ 

с āқлāндӣ/ 

с āқлāнзӣ 

сақтанды 9б13 

 تزاحم
ِقْصَطاْشِتى، 

 ِصْقَنْشِتى
қис т āштӣ/ 

с иқнаштӣ 

қысылысты, 

сығылысты 

9б13-10а1-

10ам 

 кӯжлāндӣ күш жинады 10а1 ُكوْجََلْنِدى تقوى

 تصادم
ُطوقُوُنوْشِتى، 

 ُطوقُوْشِتى
т ӯқӯнӯштӣ/ 

т ӯқӯштӣ 

бір-бірімен 

соқтығысты 
10а1-10ам 

 تأّخر
أَاْطَقاِرى َقاْلِدى، 

 َقاْلِصى

ʼāт қāрӣ 

қāлдӣ/қāлс 

ӣ 

артта қалды, кешікті 10а2 

 تقلق
َقاْيَقاََلْنِدى، 

 َجلِْنلَْنِدى

қāйқāлāндӣ/ 

жалинлан

дӣ 

мазасызданды 10а2-10ам 

 с āлāндӣ асылды 10а2-3 َصاََلْنِدى تدلى

 تفتت
َداْرَداَغاْن ُبوْلِدى 

وَباَر اَباَرا 

дāрдāғāн 

бӯлдӣ, 

пәре-пәре болды, 

уатылды 

10а3-4-
10ам 
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ُبوْلِدى، 
ُبوْلِصى، 
اواْنِدى 
 واَُشْنِدى

бāрā бāрā 

бӯлдӣ/бӯл

с ӣ/ 

ʼуўāндӣ, 

ʼушандӣ 

 с āрāндӣ кеңейді 10а4 َصاَراْنِدى تعمم

 йӯзлāштӣ ُيوْزََلْشتِى تواجه
жүздесті, бетпе-бет 

келді 
10а4 

 кāтилдӣ َكاِتْلِدى تثلم
кетілді (ұстараның 

жүзі) 
10а4-5 

 ُطوَراْنِدى،ُتْغَرْنِدى تقطع
т ӯрāндӣ/ 

туғрандӣ 
туралды, кесілді 10а5 

 йирт индӣ жыртылды 10а5 ِيْرِطْنِدى تمزق

 қӯт қāрдӣ құтқарды 10а6 قُوْطَقاْرِدى تخلص

 бӯйӯқтӣ боянды 10а6 ُبوُيوْقتِىِ  تسّنج

 تناوم
أُوُيوْقِصَراِدى، 

 اُُيْقلَْشِتى

ʼӯйӯқс ирāдӣ/ 

ʼуйуқлашт

ӣ 

ұйқысырады, 

қалғыды 
10а6-10ам 

 бāлшӣрāйдӣ былшырады 10а7 َباْلِشيراَْيِدى تعفص

 ʼилитиштӣ шатысты, матасты 10а7 إلِِتْشِتى تشبك

 т āбиштӣ َطاِبْشتِى تَلقا
табысты,кездесті, 

бірікті 

10а7-8 

 

 с āт иштӣ сауда жүргізді 10а8 َصاِطْشتِى تبايع

 ʼāздӣ адасты 10а8 أَاْزِدى تاه

ِدىإَِشانْ  توكل  ʼишāндӣ сенді, үміттенді 10а8-9 

 تقاقل
إِْنِجتِّى 
 وأُوَشاْنِدْرِدى

ʼинжитти, 

ʼӯшāндирд

ӣ 

ренжітті 10а9 

 шāт лāндӣ жарылды 10а10 َشاْطََلْنِدى تفرقع

 

С а әрпі 

 حرف الثاء

 

Есім сөздер 

 اَلسماء

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Қāр қар 10а11 َقارْ  ثلج

 ʼамжāк/ ʼимжāк кеуде, емшек  10а11 أَْمَجاْك، إِْمَجاكْ  ثدى

 ʼӯжжу өш, кек 10а11 أُوجُّ  ثار

 ʼалқӣш/ āлʻӣш алғыс,мақтау 10а11 أَْلِقيْش، اَْلِعيشْ  ثنا

 ʼилāн إِىََلنْ  ثعبان
жылан  

(ортақ атау) 
10а12 
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 ʼāждих ā أَاْجِدَحا ثعبان

аждаһа 

(жыланның 

түрі) 

10а12 

 ثعبان
َصاْغَصاَغاْن، 

 َصْنَزَغانْ 
с āғс āғāн/ 

с анзағāн 
жылан 10а12-10ам 

 ثعبان )بطن(
َصاُووْلَجاْق و 

 ُصُغْلَجاقْ 
с āвӯлжāқ/ 

с уғулжāқ 

жылан, 

ішекқұрт 
10а12-10ам 

 Т ӯн киім 10а13 ُطونْ  ثوب

 Қāлин қалың 10а13 َقالِنْ  ثخين وغزير

 ثوم
ْمَساْق، ِسرِ 

 َساِرْمَساقْ 
сиримсāқ/ 

сāримсāқ 
cарымсақ 10а13-10ам 

 ثقاله
أَاوُوْرُجوْق، 

 اَِغْرَجقْ 
ʼāвӯржӯқ/ 

āғиржақ 
ауырлық 10б1-10бм 

 ʼāуӯр ауыр 10б1 أَاُوورْ  ثقيل

 тӯлкӣ түлкі 10б2 ُتوْلِكى ثعلب

 бӯʻā/ʼӯкӯз бұқа, өгіз 10б2 ُبوَعا، أُوُكوزْ  ثور

اَشاكْ كَ  ثنى اَلبل  кāшāк 

екі жастағы 

түйе, 

тайлақ 

10б2-3 

البقرثنى   қӯнā/дӯнā құнан, дөнен 10б3 قُوَنا، ُدوَنا 

الغنمثنى   қӯйӯн قُوُيونْ  
екі жастағы 

қой, тоқты 
10б3 

المعزثنى   
، ِاْجِكى إِْكِشى

 وَكاِجي
ʼикшӣ, ӣжкӣ, 

кāжӣ 

екі жастағы 

ешкі 
10б4-10бм 

ثخين، 
بالجرا
 ح

ىَياَرالِ   йāрāлӣ жаралы 10б4 

 ثابت
ُطوْقَطابِتْر 

 وُتوَزاْبِترْ 
т ӯқт āбтир, 

тӯзāбтир 

тоқтап тұр! 

қозғалмай 

тұр 

10б4-5 

 кāһ кейде 10б5 كاه ثاره

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

ىَتاْشتِى وَتاْلدِ  ثقب  тāштӣ, тāлдӣ тесті 10б6 

 ثقل
أَاُووْرِدى 

 وأَاِغْرِدى

ʼāвӯрдӣ/ 

ʼāғирдӣ 

ауырды, 

ауырлады 
10б6 
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Ж әрпі 

 حرف الجيم

Арабша Қыпшақ

ша 

Транскрипци

я 

Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ʼӯжмāқ жұмақ 10б7-8 أُوْجَماقْ  الجنه

 т āмӯ/т āмӣ َطاُمو، َطاِمى جهنم
тамұқ,жаһаннам, 

тозақ 
10б8 

ْق َطاقْ رِ ا جوزا  āриқ т āқ 
Егіздер (шоқ 

жұлдыз) 
10б8 

 бӯз тв. мұз 10б8-9 ُبوزْ  جليد

 جبل
َطاْو، َطاْغ 

)تركمانى
) 

т āв/т āғ т. Тау 10б9 

 ʼӯт рāш/āдā арал 10б9-10бм أُوْطَراْش، ادا جزيره

 مقعد
اوتورغو 

 واوتوراق
ʼӯтӯрғӯ, 

ʼӯтӯрāқ 

орындық, 

отыратын 

орын 

10бм 

 йāр жар 10б9-10 َيارْ  جرف

جسر 
وقطر
 ه

 кӯбрӣ көпір 10б10 ُكوْبِرى

 ʼин ін 10б10 إِىنْ  جحر

 جّوا
ايْشَكاِرى و 

 إىَشاِرى
ʼӣшкāрӣ, 

ʼишāрӣ т. 
ішкері, ішінде 10б10-11 

 ʼӯбкā/дāдā ата أوْبَكا، ددا جد
10б11-

10бм 

 дāдā/āбā апа َداَدا، ابا جده
10б11-

10бм 

 جلد
َتاْن وَتاْر 

وُكوْن، 
 َدِرى

тāн, тāр, кӯн/ 

дарӣ 
тері 

10б11-12-

10бм 

 қāбāқ َقاَباقْ  جفن
қабақ (көздін 

үстіндегі) 
10б12 

 َمانْكََلىي، الِنْ  جبهه
мāңлāйӣ/ 

āлин 
маңдай 

10б12-

10бм 

 Йāн жаны, жақ 10б12-13 َيانْ  جنب

 Кӯдā ُكوَدا جثه
өлексе (өлген 

жануар) 
10б13 

 қӯт ӯр қотыр 10б13 قُوُطورْ  جرب

 шишāк шешек (ауру) 10б13 ِشَشاك جدرى

 тāн/тин тән, дене 11а1 َتاْن، تِنْ  جسم

 Кāлӣ келі, үккіш 11а1 َكالِي جرن
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 қāлин/қин қын, қынап 11а1-11ам َقالِْن، ِقنْ  جفير

 ِجَرابْ 
َطاَغاْرِجْق، 

 َطاَغاْرُجقْ 
т āғāржиқ/ 

т āғāржуқ 
дорба, қап 11а1-11ам 

 جّره
ُجوْمََلْك، 

 ُشوْلَماك
жӯмлāк/ 

шӯлмāк т. 
құмған, шөлмек 11а2-11ам 

 жāң َجاْنكْ  جلجل

шаң (музыкалық 

аспап), шан 

(қобыз) 

11а2 

ْنرغىجَ  جلجل  жанрағӣ 
чанраги 

(музыкалық 

аспап) 

11ам 

 жāкмāн َجاْكَمانْ  ُجوخ
шекпен, сыртқы 

киім 
11а2 

 جله
ورو
 ث

 тāзāк тезек َتاَزاكْ 
11а2-3-

11ам 

 кӯз/қӯр ُكوْز، قُورْ  جمر
шоқ (жанып 

тұрған) 
11а3-11ам 

 биркис т уāн ِبْرِكْصُطَوانْ  جنبين
ашытқы, 

ұйытқы 
11а3 

 т ӯрӯнт āй тұрымтай (құс) 11а3-4 ُطوُروْنَطاىْ  جلما

 جمُّز
 وَكاْجكونْ 

 ُبوْرُكوتْ 
укāжкӯн т., 

бӯркӯт 
бүркіт 11а4 

 тāмир т ирнāқ жыртқыш құс 11а4-5 َتاِمْر ِطْرَناقْ  جارح

 қāнāт  қанат 11а5 َقاَناطْ  جناح

 جراد

َجاَكاْرِتَكا 
وَصاَراْنجِ 
َقا، 
 َجاُكْرَكا

жāкāртикā, 

с āрāнжиқ

ā/ 

жāкуркā 

шегіртке 
11а5-6-

11ам 

 ِجرو
ُكوُجوْك، 
أْوُروْق، 
 أَاُنوكْ 

кӯжӯк/ʼӯрӯқ, 

ʼāнӯк 
күшік 11а6 

 йāлмāн қосаяқ 11а7 َياْلَمانْ  جاربوع

 جاموس

 ، ِصِعرْ 
ُصوِصيِرْ 
، َقاَرا 
 ِصيِرْ 

с иʻир/ с ӯ 

с ийир/қāр

ā с ийир 

су сиыры 

(буйвол) 
11а7-11ам 

 қӯдӯқ қодық, есек 11а8 ق وُدوقْ  جحش

 тӯвā түйе 11а8 ُتوَوا جمل

 جّراى
ُيوْكُروْك 

 وُيوُروكْ 
йӯкрӯк, йӯрӯк жүйрік 11а8 

 кӯһāр гауһар 11а9 ُكوَهارْ  جوهر

 кāшӯр сәбіз 11а9 َكاُشورْ  جزر

 йāңӣ, йāнғӣ т. жаңа 11а9-10 َياْنِكى وَياْنِغى جديد
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جريد 
وخش
 ب

 ʼāғāш ағаш أَاَغاشْ 
11а10-

11ам 

 қӯз грек жаңғағы 11а10 قُوزْ  ُجوز

 جبن
ِجِقْط وباَْيِنْر، 

 جقيط

жиқит , 

бāйнир т./ 

жиқӣт  

ірімшік 
11а10-11-

11ам 

 جريش

ُبوْرُغوْن 
وَياْرَما، 
ُبوْرُغوْل، 

 ُكَجا

бӯрғӯн, 

йāрмā/бӯр

ғӯл/ кужā 

жарма, одан 

дайындалған 

көже 

11а11-

11ам 

 т āмӯр/т āмāр тамыр َطاُموْر، َطامار جدر
11а11-

11ам 

 қӯнш көрші 11а12 قُوْنشْ  جار

ڮْ وڮُ  جنس  гӯг тек (адамның) 11а12 

َراَجوْ   
قُوَقاْز 
وُجوقُوْر، 
 قُوِغزْ 

қӯқāз, жӯқӯр 

т./ қӯғиз 
көкбасшөп 

11а12-

11ам 

 جفول
اْن، ڮَ اڮَ أُورْ 

 أُْرَككْ 
ʼӯргāгāн/ 

ʼуркак 
үркек, қорқақ 

11а13-

11ам 

 جيعان
أَاِجْق، أاْش، 

 أِجى
ʼāжиқ/ʼāш/ 

ʼажӣ 
аш, ашыққан 

11а13-

11ам 

 заһлāй ержүрек 11а13 َزْهََليْ  جاسر

 ʼāйнā жұма 11б1 أَاْيَنا جمعه

 йāнā бағыт 11б1 َياَنا جهه

 جير
چْ ، ِكيِرا  

 ِكيَراشْ 
кӣрāш/кӣрāч әк, әктас, гипс 11б1-11бм 

 бӯлāк/ булуғ сыйлық, сый 11б1-11бм ُبوََلْك، ُبلُغْ  جمع

ُجْزء 
والن
صي
 ب

 ʼӯлӯш  үлес, бөлік 11б2 أُولُوشْ 

 ʼӯрӯ ор, ұра,шұңқыр 11б2 أُوُرو ُجبّ 

 қāрӯ/йанут  Жауап 11б3-11бм َقاُرو، َيُنطْ  جواب

 сикмāк coitus 11б3 ِسْكَماكْ  جماع

 қӯрӯ/т ӯн жансыз (нәрсе) 11б3-11бм قُوُرو، ُطونْ  جماد

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 кāлдӣ келді 11б4 َكاْلِدى جاء

 жāктӣ َجاْكِتي جبذ وجر
жекті,сүйреді, 

тартты 
11б4 
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ب  с инāдӣ сынады 11б4-5 ِصَناِدي جر 

 ʼāжтӣ ашықты 11б5 أَاْجِتى جاع

 جمع
ِيىِيِدى، ِيْغِدى، 

 َدْرِدى

йийидӣ/ 

йиғдӣ/дард

ӣ 

жиды, терді, 

біріктірді 
11б5-11бм 

 َجُربَ 
قُوُطوْرلِى ُبوْلِدى 

وْلِصىوبُ   

қӯт ӯрлӣ 

бӯлдӣ/бӯлс 

ӣ 

қотыр болды 11б5-6 

 جري
ُيوُووْرِدى، 

 ُيوُكوْرِدى
йӯвӯрдӣ/ 

йӯкӯрдӣ 
жүгірді 11б6-7 

 َياْنكِرّتي، َياِنلَِدى جدد
йāңриттӣ/ 

йāниладӣ 

жаңалады, 

жаңартты 
11б7-11бм 

 кāштӣ/ʼāштӣ َكاْشِتى وأَاْشِتى جاز
кешті, өтті, 

озды 
11б7 

وْكِتيأُورُ  جفل  ʼӯрӯктӣ 

үрікті, 

қорықты, 

шошынды 

11б8 

 جاب
َكاْلِتْرِدى 

 وَكاِتْرِدى
кāлтирдӣ, 

кāтирдӣ 

келтірді, 

жеткізді, 

әкелді 

11б8 

 қӯрӯдӣ кепті 11б9 قُوُروِدى جفّ 

 т ӯңдӣ ُطوْنكِدى جمد

тоңды, тоң 

болып 

қатты 

11б9 

 бӯзлāдӣ мұзға айналды 11б9 ُبوْزََلِدى جلّد

زجه  йāрāқлāдӣ дайындады 11б10 َياَراْقََلِدى 

 جثى

َباْغَداْش 
أُوْلُطوْرِدى، 

وْكِدى، چُ 
 ُسُكّتى

бāғдāш 

ʼӯлт ӯрдӣ/  

чӯкдӣ/  

сукуттӣ 

тізерлеп 

отырды, 

шөкті 

11б10-

11бм 

 йāнāштӣ َياَناْشِتى جانب

жанасты, 

жанасып 

емді 

11б11 

جاء على 
 غفله

 кāнāтā кāлдӣ кенеттен келді 11б11 َكاَناَتا َكاْلِدى

جاء كما انه 
اى 
مرة 
 اخرى

 йāнā кāлдӣ қайтадан келді 11б12 َياَنا َكاْلِدى

 тāлӯрдӣ жынданды 11б12 َتالُوْرِدى ُجنّ 

 кāстӣ кесті َكاْسِتي ّجبّ 
11б13-

11бм 

 ّجس  
ُيوَقاِدى 
وَقاْرَماِدى 

йӯқāдӣ, 

қāрмāдӣ, 

ұстады, білуге 

тырысты, 

11б13-

12а1 
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وَقاْرَماََلِدى
 ، ِصَغاَلَِدى

қāрмāлāдӣ/ 

с иғāлāдӣ т. 

сығалады 

ّجّز اى 
السعر
و 
الصر
 ف

 ِقْرْقِدى، ِقِرْقِطى
қириқдӣ, 

қириқт ӣ 

қырықты 

(шашты, 

жүнді) 

12а1 

 қāзӣдӣ/ қāсидӣ қазды 12а2-12ам َقاِزىِدى، َقاِسِدى جرد

 заһлāйлāдӣ َزْهََلْي ََلِدى جسر
қайсарланды, 

өжеттенді 
12а2 

 

Х а әрпі 

 حرف الحاء

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

  с āрт, т āт َصاْرْت وَطاطْ  حضرى

сарт, тат 

(этноним

) 

12а3 

 Кӯйā жолдас 12а4 ُكوَيا رفيق

 қāйин ʼāнā َقاِيْن أَاَنا حماه
ене, қайын 

ене 
12а4 

اِكىُكوَياْو، ُكويَ  حمو  кӯйāў/кӯйāкӣ 

күйеу, 

қайын 

ене 

12а4-12ам 

 Қāш қас 12а4-5 َقاشْ  حاجب

اكْ ﮷أَا حنك  ʼāнāк иек 12а5 

 حلقوم
ُبوَواْز وأُوَناْش، 

 ُبوَغازْ 
бӯвāз, 

ʼӯнāш/бӯғāз 

тамақ, 

мойын 
12а5-12ам 

 Бӣш бел 12а6 ِبىشْ  حقا

 Бӯзӯк ُبوُزوكْ  جلقه الدبر
айылбас 

(пряжка) 
12а6 

 ʼӯн, сāзāк أُوْن وَساَزاكْ  حسّ 
дауыс, үн, 

түйсік 
12а6-7 

 ʼāр мф./ āāрлӣ ар, арлы 12а7 أَاْر، اارلي حياء

 حياة
َياَشاَماْق 
وِتْرلََماْك، 
 ِدْرلََماكْ 

йāшāмāқ, 

тирламāк/ 

дирламāк 

өмір, 

тіршілік 
12а7-12ам 

 ʼӯс рāқ осырық 12а8 أُوْصَراقْ  حبق

 қис ибтир ِقِصْبتِرْ  حاقن

зәр 

шығарма

ды 

12а8 

 حيلى
َباَهاَن لي 
وِصْلَطالِى، 

бāһāналӣ, 

с илт āлӣ/шилт
қу 12а8-9-12ам 
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 ақ ِشْلَتقْ 

 .ʼӯрӯ, ʼӯғрӯ т أُْوُرو وأوْغُرو حرامى

ұры, 

ұрлықш

ы 

12а9 

 Йāуāш жұмсақ 12ам َياَواشْ  حليم

 َياََلْن أَاَياْق، َيلِنْ  حافي
йāлāн ʼāйāқ/ 

йалин 
жалаң аяқ 12а9-10-12ам 

 Нāзāнӣ уақыт 12а10 َناَزاِني َحْيُنه

 حزن
َقاْيَغاَماْق، 

 َقاْيُغْرَماقْ 
қāйғāмāқ/ 

қāйғурмāқ 
қайғырды 12а10-12ам 

 тāнā, тӯк/дāнā дән, астық 12а11-12ам َتاَنا وُتوْك، َداَنا حبه

 жӯқӯр шұңқыр, ор 12а11 ُجوقُورْ  حفره

 ʼиниш түсті 12а11 إِىنِشْ  حدره

 бӯршāқ ұсақ тастар 12а11-12 ُبوْرَشاقْ  حصا

 т āш тас 12а12 َطاشْ  حجر

 ʼиссӣ ыстық 12а12 إِىّسي حر

 cӯбӣ ُسوبِى حلبا
түйе жейтін  

шөп 
12а12 

 َتاِمْر وُشوُيونْ  حديد

тāмир, шӯйӯн 

(қытай 

тілінен 

енген) 

темір, 

шойын 
12а12-12а13 

 с āбāнжӣ َصاَباْنِجى حراث
диқаншы, 

егінші 
12а13 

 حايل
أُوُكوُتوْبُتوْر، 

 ُكْسُنُيْبُترْ 
ʼӯкӯтӯбтӯр/ 

куснуйубтур 
бедеу 12а13-12ам 

 йӯклӣ жүкті 12б1 ُيوُكلِى حامل

 йӯк жүк 12б1 ُيوكْ  ِحمل

 йиб жіп 12б1 ِيبْ  حبل

 ُنوقُوْط، ََلْبَلُبو حمص
нӯқӯт /  

лāблāбӯ т. 

бұршақ, 

ноқат 
12б1-12бм 

ى حول
يلخال  

 йāбāғлӣ жабағы 12б1-2 َياَباْغلِى

اَلبلحولى   бӯт ā бота 12б2 ُبوَطا 

البقرحولى  ، دناَطاَنا   т āнā, данā 

бір жастағы 

сиыр, 

бұзау, 

тана 

12б2-12бм 

حولى 
 المعز

 шишāк лақ 12б2 ِشَشاكْ 

 тикрāк, т ӯқā шеңбер, доға 12б3 ِتْكَراْك وُطوَقا حلقه

اقْ ِقْصرَ  حجره  қис рāқ жас бие 12б3 

 ʼāйғир айғыр 12б3 أَاْيِغرْ  حصان

 ʼāшāк, қӯлāн есек, құлан 12б4 أَاَشاْك، قُوَلنْ  حمار
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(жабайы 

есек) 

 ʼийық/қуйқā құйқа 12б4-12бм ِأىْق، قُْيَقا حارك

 حافر
ُطوْنَياْق 
وَباَشا،ُطوْيَنا

 قْ 

т ӯнйāқ, бāшā/ 

т ӯйнāқ 
тұяқ 12б4-5-12бм 

محزا  ʼāйил, қӯлāн айыл, белдік 12б5 أَاِيْل وقُوََلنْ  

  бāктāр/бауут َباْكَتاْر، َبُوطْ  حداجه
төсеме, 

төсеніш 
12б5-12бм 

 йибāк жібек 12б5-6 ِيىَباكْ  حرير

 َشُوْوَرا،َشْوَرا حاشيه
шаууурā,  

шаурā т. 

жазудағы 

жолдың 

шеті 

(поля) 

12б6 

اِسْزَغا، ِأٍصْرقَ  حلقه اَلذن  сизғā/ʼис ирқā сырға 12б6-12бм 

 حايك
ُطوقُوِجى 
 وُجوْلَحاِجى

т ӯқӯжӣ, жӯлх āжӣ тоқымашы 12б6-7 

 мӯрдāр ُموْرَدارْ  حرام

арам, тыйым 

салынға

н 

12б7 

 йитӣ ِيِتي حد

(қарудың) 

жүзі, 

ұшы  

12б7 

 қирӣ қыры, шегі 12б8 ِقِرى حافه

 бир бӯшқāқлӣ ِبْر ُبوْشَقاْقلِى حرف
бір жүзі 

өткір 
12б8 

 ʼӯт ӯн отын, орман 12б8 أُوُطونْ  حطب

 қу пілте 12б9 قُو حّراق

 йāкāн َياَكانْ  حصير
сабан, 

тоқыма 
12б9 

 кāклик кекілік (құс) 12б9 َكاْكلِكْ  حجل

 ِحدأه
تولُوَكاْج، َدْولَْن 

َكاْج، 
 َتاْولُوَكاجْ 

туўлӯкāж/ 

даўланкāж/ 

тāўлӯкāж 

тобылғы 12б9-12бм 

 حمام
أَُكاْرِجيْن، 
 كوكارجين

ʼукāржӣн/ 

кӯкāржӣн 
көгершін 12б10-12бм 

 қӯруқ قُوُرقْ  حصرم
піспеген 

жүзім 
12б10 

 кӯлтā ُكوْلَتا حزمه

күлте, шоқ 

(связка, 

узел) 

12б10-11 

 сӯт  сүт 12б11 ُسوطْ  حليب

حامض، 
 مر

 ʼикшӣ, ʼāжӣ ащы 12б11 إِْكِشى وأَاِجى
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لِىَطاطْ  حلو  т āт лӣ тәтті 12б12 

 حبس
َقاَراْن لِى أُوى 

 وِزْنَدانْ 

қāрāнлӣ ʼӯй, 

зиндāн 

(парсы) 

қараңғы үй, 

зындан 
12б12 

 йилӣ с ӯ ِيلِى ُصو حمام
жылы су, 

монша 
12б13 

 т ӯуāр/диуāр қабырға 12б13 ُطوَواْر، ِدَوارْ  حايط

 д ӯн* menstruus  12б13 ُضونْ  حيض

قْ ُيوَما حكايه  йӯмāқ кір жуу 12б13 

 шӯршāк жұмбақ 13а1 ُشوْرَشاكْ  حزوره

 ʼāниқ дайын 13а1 أَاِنقْ  حاضر

 қинā қына 13а1 ِقَنا حنا

 ʼаулāқ су қауызы 13а1 أَْوََلقْ  حوض

 бижāқ ِبَجاقْ  َحّصاد
пышақ, 

шалғы 
13а2 

 кāрāк керек, қажет 13а2 َكاَراكْ  حاجه

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضية

Арабш

а 

Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 َياْن َباْصتِي، قُُرِدى َحامي
йāн бāс тӣ/ 

қурудӣ 
қорғады 13а3-13ам 

 шāштӣ шешті, босатты 13а3 َشاْشِتى حل

 َقاِشِدي وُسوُروّتىِ  حك
қāшидӣ, 

сӯрӯттӣ 

қасыды, ысты, 

ысқылады 
13а3-4 

ّمرح  қизāрдӣ мф. қызарды 13а4 ِقَزاْرِدى 

 َقاْيَغاْرِدى، َقاْيِغْرِدى حزن
қāйғāрдӣ/ 

қāйғирдӣ 
қайғырды 13а4 

 қāздӣ қазды (жер) 13а5 َقاْزِدى حفر

 қизӣштӣ қызды 13а5 ِقِزيْشِتى حمي

 кӯстӣ т. ашуланды 13а5 ُكوْستِى حرد

 кӯтӯрдӣ көтерді 13а6 ُكوُتوْرِدى حمل

ثحر  َصاَباْنِدى، َصاَباْنلَِدى 
с āбāндӣ/ 

с āбāнладӣ 

айдады, жыртты 

(жерді) 
13а6-13ам 

حّس 
الخاط
 ر

 сāздӣ кезді 13а6 َساْزِدى

 сāқлāдӣ َساْقََلِدى حرس
сақтады,күзетті, 

қорғады 
13а7 

 йӯлӯдӣ қырынды 13а7 ُيولُوِدى حلق

 мāқт āдӣ َماْقَطاِدى حمد واثتى
мақтады, ма- 

дақтады 
13а7 
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 حرق
ِدى، چُكوْيِدى وأَا
 ُكُيْنُدْرِدى

кӯйдӣ уа 

ʼāчидӣ/ 

куйундурд

ӣ 

күйді, ашыды, 

күйдірді 
13а8 

 қис тӣ қысты 13а8 ِقْصِتى حزق

 с āўдӣ/с āғдӣ сауды (сиырды) َصاْوِدى، َصاْغِدى حلب
13а8-9-

13ам 

 َياْلَغاْن اُاْنْت إِْجتِى حنث
йāлғāн ʼāнт 

ʼижтӣ 

жалған ант ішті, 

өтірік ант 

берді 

13а9 

 َحشّ 
 أُوْرِدى
 اوَرقْ 

ʼӯрдӣ мф./ 

ʼӯрақ 

орды, 

орақ 
13а9-13ам 

 Йāздӣ жазды,төседі 13а10 َياْزِدى خط

 ʼāнт ʼижтӣ ант ішті 13а10 أَاْنْت اْجِتى حلف

 ُسْقِتى وِتْقِتى، ُصْقِطى حشى
суқтӣ, 

тиқтӣ/с уқт 

ӣ 

сұқты, тықты 
13а10-11-

13ам 

 ʼӯкӯттӣ мазалады 13а11 أُوُكوتِّى حال

حن من 
 الحنو

أَاِسْرَكاََلِدى، 
 أَاِسْرَكاِدى

ʼāсиркāлāдӣ/ 

ʼāсиркāдӣ 
есіркеді, аяды 

13а11-

13ам 

 т āшидӣ тасыды 13а12 َطاِشِدى حول

 қāзāндӣ жеңді 13а12 َقاَزاْنِدى حَصل

 с āʻāндӣ санады, есептеді 13а12 َصاَعاْنِدى حسب

 сӯзлāдӣ айтты, сөйледі 13а13 ُسوْزََلِدى حدث

 тāбрāттӣ َتاْبَراتِّى حّرك
қозғалтты, 

тербетті 
13а13 

ََلِدى، إَِمْكلَِديڮْ اڮَ أَامْ  حبى  
ʼāмгāглāдӣ/ 

ʼимакладӣ 
еңбектеді 

13а13-

13ам 

 кāриттӣ َكاِرتِّى حّزز
керітті,кесті, 

тілді 
13б1 

 қинāлāдӣ бояды (қынамен) 13б1 ِقَناََلِدى حّنا

 

Ха әрпі 

 حرف الخاء

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздікте

гі 

бет 

нөмі

рі 

 خالق
َياَراْتَقاْن، ُدُرت 

 ِجى

йāрāтқāн/ 

дурутжӣ 

жаратқан, 

жаратуш

ы 

13б2-13бм 

 т ӯт ӯлмāқ (ай) тұтылды 13б2 ُطوُطوْلَماقْ  خسوف و الكسوف

ُيََل  ا ُيوُرورْ َسَبا َسبَ  خ   сабā сабā йӯрӯр масайрады 13б3 
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ك ر   ʼил кӯн жалған, әлем 13б3-13бм إِىْل ُكونْ  خلق وعالم، د 

 ʼāрāсик гермафродит 13б3-4 أَاََراِسكْ  خنثى

 йāнāқ жақ, бет 13б4 َياَناقْ  خد

 мāң мең, қал 13б4 َماْنك خال

 أُوَجا وِبِغْن، ِبقِنْ  خاصره
ʼӯжā, 

биғин/биқи

н 

мықын 13б5 

 қилғӣ, дāрд мінез-құлық 13б5 ِقْلِغى وَداْردْ  خلق

 һӯнāр өнер, қасиет 13б5-13бм ُهوَنارْ  خصله

 қӯрӯқмāқ қорқыныш 13б6 قُوُروْقَماقْ  خوف

 қӯрқāқ қорқақ 13б6 قُوْرَقاقْ  خواف

 с ишқāқ тышқақ 13б6 ِصْشَقاقْ  خّرا

 خفيف
َياِنْكل وُيوَقا، 

 ُيُنُكلْ 
йāңил, йӯқā/ 

йуңул 
жеңіл, жұқа 13б7-13бм 

 т имāрсиқ тымырсық 13б7 ِطِماْرِسقْ  خبيث

 йӯн т āвлӣ шашақты 13б7-8 ُيوْن َطاْولِي خمل وتعيس

 йāзиқ жазық, кінә 13б8 َياِزىقْ  خطيثه

 тāбӯ қызмет 13б8 َطاُبو خدمه

 أَِكى، إِِكى، اَِيي خير
āкӣ/ ʼикӣ т., 

ʼийӣ 
игі, жақсы 13б9-13бм 

 ʼӯмāй Ұмай құдай 13б9 أُوَمايْ  خَلص

 ʼинāқ ерекше 13б9 إِىَناقْ  خاص

 خّيه
َطاْق ويِلِيْم 

 وِسِرىطلِنْ 
т āқ, йилӣм/ 

сирит лин т. 
қақпан, тұзақ 13б9-10 

 خبز
أُوْتَماْق 
 وُبوْرَصاقْ 

ʼӯтмāқ, бӯрс āқ 

тат. 
нан 13б10 

 мāрӯл салат-латук 13б11 َماُرولْ  خسّ 

 қиш/қиж қыша ِقْش، ِقجْ  خردل
13б11-

13бм 

 ʼишкā мӯнӯзӣ إِىْشَكا ُموُنوِزي خّروب

шкімүйіз 

(ағаштың 

аты) 

13б11 

 кāшӣ ешкі 13бм كاِشى -

 шāфтāлӣ шабдалы 13б12 َشاْفَتالِى خوخ

خبيض وما في 
 معناه

 бӯлāмāж ُبوََلَماجْ 

ұннан 

жасалған 

быламық 

13б12 

 шāғир шарап 13б12 َشاِغرْ  خمر

 сиркā ِسْرَكا خل
сірке су 

(уксус) 
13б13 

 жирлāб ʼāқāр ِجْرََلْب أَاَقارْ  خرير الماء
су ағатын 

жыра 
13б13 

-шимāн, шимкāн көкөніс 13б13 ِشَماْن وِشْمَكانْ  خضره
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14а1 

 ʼāғāш  ағаш 14а1 أَاَغاشْ  خشب

 йāбрāқ жапырақ 14а1 َياْبَراقْ  ُخوص

 خلد
َناَماْن ُصوقُوْر، 

 ُكْسَتَبكْ 

нāмāн 

с ӯқӯр/куста

бак 

көртышқан 
14а1-2-

14ам 

 д āңғӯз қабан 14а2 َضاْنكُغوزْ  خنزير

 خنفس

أُوُنُكوْز، 
ُطْنُغْزَدْن 
 قُْرِطي

ʼӯңӯз/ 

т унғуздан 

курт ӣ 

қоңыз 14а2-14ам 

 йилқӣ ِيْلِقى خيل
жылқы 

табыны 
14а3 

 خصى

َطاَشاْق ِسْز 
 وقُوَطاقْ 
 ِسزْ 

т āшāқсиз, 

қӯт āқсиз 
әтек 14а3 

 йиб жіп 14а4 ِيىبْ  خيط

 бӯрундӯқ  мұрындық 14а4 ُبوُرْنُدوقْ  خزام

 خزر
ُبوْنُشوْق، 

 ُبوْنُجوقْ 
бӯншӯқ/ 

бӯнжӯқ 
моншақ 14а4 

 ʼāрит мāқ тазалады 14а5 أَاِرْطَماقْ  حرج

 йāшиқ/ āшиқ َياِشْق، اشق خوده
темір 

бұйымдар 
14а5-14ам 

 йӯзӯк жүзік 14а5 ُيوُزوكْ  خاتم

 ʼитик етік 14а5 إِِتكْ  خفّ 

 бӯш бос 14а6 ُبوشْ  خال

 кӯз күз 14а6 ُكوزْ  خريف

 ʼāт қāрӣ артқы жақ 14а6 أَاْطَقاِرى خلف

 ʼāт лāм/ āд им أَاْطََلْم،اِضم خطوه
аттам (жер), 

адым 
14а6-14ам 

 йāўлāқ/ ʼуғ жалғыздық 14а7-14ам َياْوََلْق،أُغْ  خلوه

 خرقه

ُبوْز 
وُشوْبَراْك،بِ 

 ز

бӯз, шӯбрāк/ 

биз 

бөз, шүберек 

мата 
14а7-14ам 

 шāрā шара 14а7 َشاَرا خاىقه

 т āмғā/ йӯзақ таңба 14а8-14ам َطاْمَغا، ُيوَزقْ  ختم

 ʼирӣ/ ʼӣрӣк кедір-бұдыр 14а8 إِىِرى، إيِريك خشن

 йāлдӣ/ йāлмак َياْلِدى، َياْلَمكْ  خبب
желіді 

(атпен) 
14а8-14ам 

 жиқиш шығатын жер 14а8 ِجقِشْ  َخْرجْ 

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 
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нөмірі 

 َياَراتِّى، ُدُرتِّى خلق
йāрāттӣ/ 

дуруттӣ 
жаратты 14а9 

 خّبى

ُطوَماََلِدى 
وَياِشْرِدى 

ََلِدى وَصاقْ 
وِكْزََلِدى 
 وَساِقْنِدى

т ӯмāлāдӣ, 

йāширдӣ, 

с āқлāдӣ, 

кизлāдӣ, 

сāқиндӣ 

тықты, 

жасырды, 

сақтады 

14а9-10 

 бурундуқлāдӣ мұрындықтады 14ам ُبُرْنُدْقََلِدى خزم

 ِبيِىِدى، الَغاْرِدى خايل
бийидӣ/ 

ʼулғāрдӣ 

үлкейді, 

ұлғайды 
14а11-14ам 

 қӯйдӣ قُوْيِدى خَّلَ 
қойды, 

тастады 
14а11 

 خدع
أَاْلَداِدى، 
 أَاْلَصاِصى

ʼāлдāдӣ/ 

ʼāлс āс ӣ 
алдады 14а11 

 خَل وتفرغ
ُبوَشاْنِدى وُبوْش 

 ُبوْلِدى
бӯшāндӣ, бӯш 

бӯлдӣ 

босанды, 

босады 
14а12 

 с излāдӣ ِصْزََلِدى خلّل
сыздады, 

ауырды 
14а13 

 тикти тікті 14а13 ِتْكِتى خّبط

 خلّص
َقاْرِدى قُوطْ 

 وقُوُطوْلِدى

қӯт қāрдӣ, 

қӯт ӯлдӣ 
құтқарды 14а13 

 خض  

َياْيَقاِدى 
وَشْلَغاِدى، 
 َشْلَقاِدى

йāйқāдӣ, 

шалғāдӣ/ 

шалқāдӣ 

шайқалды, 

теңселді, 

тербелді 

14а13-

14б1-

14бм 

 шалд ирāдӣ َشْلِضَراِدى خشخس
сылдырады, 

сыңғырлады 
14б1 

 خربش
ِطْرَناِدى، 

 ِطيْرماِدى

т ирнāдӣ/ 

т ӣрмāдӣ 
тырнады 14б2-14бм 

 қӯрӯқтӣ қорықты 14б2 قُوُروْقتِي خاف

 ʼӯт ӯздӣ أُوُطوْزِدى خسر
ұтылды, 

жеңілді 
14б2 

 خاصم
َصاَواْشِتى 

 وَطاََلْشِتى

с āўāштӣ, 

т āлāштӣ 

соғысты, 

ұрысты 
14б2-3 

 .бӯдӣ, бӯғдӣ т ُبوِدى وُبوْغِدى خنق

буындырды, 

қылқынды

ру 

14б3 

 жиқтӣ шықты 14б4 ِجْقِتي خرج وطلع

 خلط
ى وَقاْرِدى،  َقاطِّ

 َقاِرِدى
қāт т ӣ, қāрдӣ/ 

қāридӣ 
араластырды 14б4 

 خطف

َقاْبِتى 
وَياْغَماََلدِ 

 ى

қāбтӣ, 

йāғмāлāдӣ 

т. 

ұстады, жұлды 14б4-5 

 т āбӯ ʼайлāдӣ қызмет етті 145 َطاُبوأَْيََلِدى خدم
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ىَطاْمَغا اْيََلدِ  ختم  т āмғā āйлāдӣ мөр қойды 14б5-6 

 ʼāт лāдӣ أَاْطََلِدى خطا
аттады, 

адымдады 
14б 

 биширдӣ нан пісірді 14б6-7 ِبِشْرِدى خبز

 خلع السلطان
ُصوُيوْرَغاِدى، 

 طيرقادى

с ӯйӯрғāдӣ/ 

т айурқāдӣ 

(сұлтанды) 

тақтан 

түсірді 

14б7-14бм 

 бӯўā āйлāдӣ суға сүңгіді 14б7 ُبوَوا اْيََلِدى خاض

 бӯш қāйиттӣ бос болды 14б8 ُبوْش َقايىتِّى خاب

خان وسرق 
 واختلس

 ʼāӯрлāдӣ أَاُووْرََلِدى
алдады, 

ұрлады 
14б8 

 йирди/йириттӣ жыртты 14б9-14бм ِيْرِدى، ِيِرتِّي خرق

 ʼӯйудӣ أوُيِدى َخِدر

жүзі 

қайырылд

ы 

14ю9 

 خنث
ُتوْكََلِدى 
 وُكوْتََلِدى

тӯклāдӣ және 

кӯтлāдӣ 
селқос қарады 14б9-10 

 خرب

ُبوُزوْلِدى 
وُطوُزوْلدِ 

 ى

бӯзӯлдӣ, 

т ӯзӯлдӣ 

бұзылды, 

бүлінді 
14б10 

 қурулдӣ кілттеп ұстады 14бм قُُرْلِدي خِدر

 

Дәл әрпі 

 حرف الدال

 
Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ʼӯңӯз ес 14б11 اُوُنكوزْ  ذهن

 мийӣ/байнӣ ми 14б12-14бм ِمِييى،َبْيِنى ُدهن الدماغ

 йāш َياشْ  دمع والعمر

көздің 

жасы 

және 

жас 

(ғұмыр

) 

14б12 

 қāн қан 14б12 َقانْ  دم

 кӯт ُكوتْ  ُدُبرْ 
арт(ы), 

жанбас 
14б12-13 

 т āрӣ тары 14б13 َطاِرى دخن

 ʼӯн ұн 14б13 أُونْ  دقيق

 қāм күтуші 14б13 َقام دايه

 сӯрāт сүр ет 14б13-15а1 ُسوَراتْ  ذرا

َياْو، َياْغ وِيلِْك  دهن йāў, йāғ т., май, жілік, 15а1-2 
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وِقْرِطْس 
وأُوْرَكاْج 
 َياِوى

йилик, 

қирт ис, 

ʼӯркāж йāвӣ 

қыртыс

, өркеш 

майы 

 бӯрш ُبوْرشْ  دين
борыш, 

қарыз 
15а2 

 жиһāн ِجَهانْ  دنيا

әлем, 

жиһан 

(парсы 

сөзі) 

15а2 

 шибāн ِشَبانْ  دّمل
сыздауық, 

бөртпе 
15а2-3 

 ǡйӯ аю 15а3 آأَُيو دب

 دلق
ُصوَصاْر، 
َصاْكَصاْر،صِ 

 ْنَصارْ 

с ӯс āр/с āкс āр, 

с инс āр 
сусар 15а3-15ам 

 دود
قُوْرط وُسولُوْك 

وُسوُوْلَشاْن 
 وُكوَيا

қӯрт , сӯлӯк, 

сӯўулшāн, 

кӯйā 

құрт, сүлік 15а3-4 

َرازْ ُخو ديك  хӯрāз қораз 15а4 

 т āўӯқ, кāклӣк َطاُووْق وَكاْكلِيكْ  دجاج
тауық, 

кекілік 
15а4-5 

 دبوس

ُجوْقَماْر وُبوََلْو 
وَماْيِطى 
وَصاَراَنا 
وُجوُموْق 
وَتاَكاَناْك 
ودقَماْق، 
 ِبلََكِدنْ 

жӯқмāр, бӯлāў, 

мāйт ӣ, 

с āрāнā, 

жӯмӯқ, 

тāкāнāк, 

дуқмāқ/биле

кдин 

шоқпар, 

бұлау 
15а5-6-15ам 

 .қӯғā, қāшӯ т قُوَغا، َقاُشو دلو
қауға, 

шелек 
15а6-7 

 қāлқāн қалқан 15а7 َقاْلَقانْ  درقه

 ʼāтāк етек 15а7 أَاَتاكْ  ذيل

 ِشْقَراْق، ِشِقَراقْ  دوَلب
шиқрāқ/ 

шиқирāқ 

дөңгелек, 

шығыр 

(су 

шығара

тын 

дөңгел

ек) 

15а7 

 дӯмрӣ, дӯдӯк т. домбыра 15а8 ُدوْمِرى وُدوُدوكْ  دفّ 

 тāкāнā َتاَكاَنا دسقارى

шалма 

(әйелді

ң бас 

киімі) 

15а8 
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 тӯтӯн түтін 15а8-9 ُتوُتونْ  دخان

 бāкмāз َباْكمازْ  دبس
сірне 

(жүзім) 
15а9 

 درهم
أَاْوِرى وأَاْغِرى 

وَياْرَماْق 
 وأَاْقَجا

ʼāурӣ, ʼāғрӣ т., 

йāрмāқ, 

ʼāқжā 

ақша, 

жармақ 
15а9-10 

وطْ أُ  دوا  ʼӯт  дәрі 15а10 

 кāзāк сәттілік 15а10 َكاَزاكْ  دوله

 ʼāлқӣш алғыс, дұға 15а10 أَاْلِقيشْ  دعاء

 қāрғиш қарғыс 15а11 َقاْرِغشْ  دعا الشر

 دفعه واحده
ِبْر أَُوُووْرَدا 

 وِبرأُوُغوْرَدا

бир ʼӯвӯрдā, бир 

ʼӯғӯрдā т. 

бірден, 

лезде 
15а11-12 

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

دق وغمز 
وطق
 طق

 қāқтӣ َقاْقِتى

кірпік 

қақты; 

көзді 

ашып-

жұмды 

15а12-13 

 داد

أَاْيََلِدى 
وَشاْوَرادِ 
ى، 

أْيلِْنِدى، 
َشْوُرْنِدي، 
َدْكِرْنِدى، 
َجاْوُروْندِ 

 ى

ʼāйлāдӣ, шāврāдӣ/ 

ʼайландӣ, 

шаўрундӣ, 

дакриндӣ, 

жāўрӯндӣ 

айналды 
15а13-

15ам 

 бāс тӣ басты 15а13 َباْصِتى داس

 кӯмдӣ көмді 15б1 ُكوْمِدى دفن

 دهن
َباْوََلِدى 
 وَياْغََلِدى

йāўлāндӣ, 

йāғлāндӣ  
майланды 15б1 

 دفع
إِتِِّتي وإَِتا 

 َباْرِدى
ʼиттӣ, ʼитā бāрдӣ итерді 15б2 

 йāшāрдӣ жылады 15б2 َياَشاْرِدى دمع

 ʼиндирдӣ түсірді 15б3 إِْنِدْرِدى دحدر

 ʼийлāдӣ иледі 15б3 إىََلِدى دبغ

 кирдӣ кірді 15б4 ِكْرِدى دخل

 с āлāндирдӣ түсірді 15б4 َصاََلْنِدْرِدى دلّي

 тāзкиндӣ َتاْزِكْنِدى داخ
жаулап 

алды 
15б4 
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 йӯўалāдӣ мф. сырғанады 15б5 ُيوَوََلِدى دحرج

 т имāрлāдӣ емдеді 15б5 ِطَماْرََلِدى داوى

دّبر 
ودول
 ب

َباْشَقاْرِدى، 
 َبَشْرِدي

бāшқāрдӣ/башардӣ басқарды 
15б6-5-

15бм 

درف 
 ونقط

 Т āмдӣ тамды 15б6 َطاْمِدى

دام وبقى 
وانقل
ع 
وتأخ
 ر

 қāлдӣ, қāлс ӣ َقاْلِدى وَقاْلِصى

... қалды 

(көп 

мағын

а 

үстейт

ін 

көмек

ші 

етістік

)  

15б7 

 ʼисиндӣ إِِسْنِدى دفى

ысыды, 

жылы

нды 

15б7 

 دّرا
ُصوووْرِدى، 

 َصَوْرِدى
с ӯўӯрдӣ/с аўардӣ әкетті 

15б8-

15бм 

 с ӯўӯлдӣ ُصوووْلِدى ذبل
солды, өңі 

кетті 
15б8 

 دايم
َياَنا َكالِْر، 

َياْنَزاْك 
 َكالِرْ 

йāнā кāлир/йāнзāк 

кāлир 

қайтадан 

келді 

15б8-9-

15бм 

 درس
َياْنِشِدى 
وَباْصِتى، 
 َباْصِطى

йāншидӣ, бāс тӣ, 

бāс т ӣ 

жаншыды, 

басты 
15б9 

 ʼӯндāдӣ أُوْنَداِدى دعا

үндеді, 

шақыр

ды 

15б9-10 

  

З әл әрпі 

 حرف الذال

 

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктег

і бет 

нөмір

і 

 ʼāршӣн, қӯл أَاْرِشيْن وقُولْ  ذراع
аршын, 

шынтақ 
15б10 

 Сик еркек 15б11 ِسكْ  ذكر
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 қӯйрӯқ құйрық 15б11 قُوْيُروقْ  ذنب

 ʼиркāк еркек 15б12 إِْرَكاكْ  الذكر

 бӯрӣ бөрі 15б12 ُبوِرى ذئب

 шибин шыбын 15б12-13 ِشِبنْ  ذباب

 ʼāлт ӣн алтын 15б13 أَاْلِطينْ  ذهب

 т āт мāқ дәм 15б13 ّطاْطَماقْ  ذوق

اْك، َزَراكْ ِزرَ  ذِكي  зирāк, зарāк зерек 
15б13-

16а1 

 С ӯш күнә 16а1 ُصوشْ  ذنب

 ʼӯл мф. ол ( есімдік) 16а1 أُولْ  ذاك

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

 

Арабша Қыпшақ

ша 

Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ذبح
ُبوووْزََلِدى، 

ُبوغُوْزََلدِ 
 ى

бӯўӯзлāдӣ, 

бӯғӯзлā

дӣ 

бауыздад

ы, 

сойды 

16а2 

 т āттӣ дәм татты 16а2 َطاّتي ذاق

 кāттӣ кетті 16а3 َكاتِّي ذهب

 أَْزِدى وإِْرِدى ذاب
ʼаздӣ, 

ʼирдӣ 
еріді 16а3 

 

Ра әрпі 

 حرف الراء

 

Арабша Қыпшақша Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 رسول
َباْيَغاْن َباْر 

 وإِْلِجى

бāйғāнбāр, 

ʼилжӣ 

пайғамбар, 

елші 
16а4 

 ʼӯнāт  дұрыс 16а4 اُوَناطْ  رشيد

 кӯкрāк найзағай 16а5 ُكوْكَراكْ  رعد

 Қӯм құм 16а5 قُومْ  رمل

 Кӯл күл 16а6 ُكولْ  رماد

 Жāн рух 16а6 َجانْ  ُروح

 ريح البطن
َشاْنُشوا، 

 َصاْنِجى

шāншӯ/с āн

жӣ 
шаншу 16а6-16ам 

 Ǡр  ер, еркек 16б6-7 آارْ  رجل

 Бāш бас 16а7 َباشْ  رأس

 رقبه
ُبووُيوْن، 

 ُبوْيُنومْ 
бӯӯйӯн/бӯй

нӯм 

мойын; менің 

мойным 
16а7 

 ʼӯбкā, өкпе 16а8-16ам أُوْبَكا، أُوْبَكنْ  رّيه
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ʼӯбкан 

 қӯрс āқ іш, құрсақ 16а8 قُوْرَصاقْ  راس المعده

 Тиз тізе 16а8 ِتزْ  ركبه

 ʼāйāқ аяқ 16а8-9 أَاَياقْ  رْجل

 силк/с алйар сілекей 16а9-16ам ِسْلْك، َصْلَيرْ  ِرياله

 бāлтāк кекеш 16а9-10 َباْلَتاكْ  ِرثه

 راعى

ُكوُتوِجى 
وأُوُكوْت 

 ِجى

кӯтӯжӣ,ʼӯкӯ

тжӣ 

күтуші, 

бағушы, 

бақташы 

16а10 

 ʼикжӣ ұйыған сүт 16а10 إِْكِجى رايب

 Т ӯнӯқ ُطوُنوقْ  رايق
таза,  

тұнық 
16а11 

راقرق  

َصاْي ُصو، 
ِصَغا 
ُصوا، 
 ُدُرى

с āй с ӯ/с иғā 

с ӯ, дурӣ 
бұлақ 16а11-16ам 

 Йāш балғын, жас 16а11 َياشْ  رطب

 Йӣ иіс 16а12 ِيى رايحه

 Йāмāв жамау 16а12 َياَماوْ  رقعه

 ʼӯзāнкӣ үзеңгі 16а12 أُوَزاْنِكى ركب

 тизлик керуен 16а12-13 ِتْزلِكْ  ركب

كْ ُيوْنك وُتو ريش  йӯң, тӯк жүн, түк 16а13 

 رباب

أُولُوْق، 
اوغلوق 
 وِاْقلِقْ 

ʼӯлӯқ/ʼӯғлӯ

қ т., 

ʼиқлиқ 

т. 

ұлық 

(керілген 

қыл ішекті 

музыкалы

қ аспап) 

16а13-16ам 

 رصاص
قُوْرَغاِشْن 

 وقُوْرُشونْ 

қӯрғāшин, 

қӯршӯн 
қорғасын 16б1 

 бāт мāн َباْطَمانْ  رطل

батпан 

(өлшем 

бірлігі) 

16б1 

 Кӯбӯк көбік 16б2 ُكوُبوكْ  رغوه

 رف
إِْلَكاُووْر، 

 َسْرَكانْ 

ʼилкāуӯр/са

ркāн 
сөре 16б2-16бм 

 َباَجا، ُتْنلُكْ  روشن
бāжā/тунлу

к 

түңлік, 

саңылау 
16б2-3-16бм 

 с āвӯршӯқ ақымақтық 16б3 َصاُووْرُشوقْ  ركه

 кāшиш монах 16б3 َكاِششْ  راهب

 ʼӯж бәс тігісті 16б3-4 أَُوجْ  رهان

 رهن

ُطوْصَناْق 
وُطوُطو، 
 ططَساوْ 

т ӯс нāқ, 

т ӯт ӯ/т ут 

сāў 

кепіл 16б4-16бм 

 титрāмāк тітіркенді, 16б4 ِتْتَراَماكْ  رعده
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дірілдеді 

 راى
أُوُووْت 
 وأُُوُكوتْ 

ʼӯвӯт, ʼӯкӯт 

т. 

пікір, үгіт, 

кеңес 
16б5 

 ʼуўс ӯн арбады 16б5 أُْوُصونْ  رقيا

 сӯзкӯш сүзгіш 16б5-6 ُسوْزُكوشْ  راووق

 бӯршӯк бүршік 16б8 ُبوْرُشوكْ  راس الغصن

 رخم
َكاْرَكاْس 

 وَقاْرَطالْ 

кāркāс, 

қāрт āл 
қаршыға 16б6-7 

 сӯмлӯ сүңгі 16б7 ُسوْملُوا رمح

 т ӯғā доға, ілмек 16б7 ُطوَغا رّزه

 ʼилшикā  биік 16б7 إِْلِشَكا رفيع

 нӯкāр нөкер,  жолдас 16б8 ُنوَكارْ  رفيق

 йӯрғā жорға 16б8 ُيوْرَغا رهوال

 َقاََلْش، ُصُمنْ  رغيف
қāлāш/с уму

н 

қалаш 

(нанның 

түрі) 

16б8-9-16бм 

 ʼӯшӯз арзан 16б9 أُوُشوزْ  رخيص

 йāт иш жатыс,ұйқы 16б9 َياِطشْ  رقده

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 َقاْيتِّي وُتوْنِدى رجع
қāйиттӣ, 

тӯндӣ 
қайтты 16б10 

 رفرف
َطاْلِبِدى، 

 َطاََلبِْنِدى

т āлбидӣ/ 

т āлāбиндӣ 

талпынды, 

қақты 

(қанат) 

16б10-16бм 

 сāбтӣ септі, бүркіді 16б11 َساْبتِى رش

 сāкирдӣ биледі, секірді 16б11 َساِكْرِدى رقص

ىيَ  رقد اطِّ  йāт т ӣ жатты 16б11 

 ʼӯйӯт т ӣ ұйытты (сүтті) 16б11-12 أ وُيوّطى رّقد اللبن

 бāслāдӣ َباْسََلِدى رّبى

тамақтандырд

ы, 

тәрбиеледі 

16б12 

 راقب
ُكوَزاتِّى، 

 ُكْزلَِدى
кӯзāттӣ/куз

ладӣ 

күзетті, 

бақылады 
16б12 

 бāқтӣ қарады 16б12 َباْقِتي راي

 راق
ُسوْزِدى 

 وُطوْنِدى

сӯздӣ, 

т ӯндӣ 

сүзді, 

тұндырды 
16б13 

 миндӣ атқа мінді 16б13 ِمْنِدى ركب

 رمي

ِبَراْقِتى 
وَكاِمْشتِى 
وَصاْلِدى 

бирāқтӣ, 

кāмишт

ӣ, 

лақтырды, 

қойды, 

жықты 

16б13-17а1 
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 ,с āлдӣ وِيْقِتى

йиқтӣ 

 ربح

أَاْصََلْم ََلِدى، 
أَصِّ 
 أيَلِدى

ʼāс лāмлāдӣ/

ʼас с и 

ʼайлāдӣ 

пайда тапты 17а1-17ам 

 رفع
َقاْلِدْرِدى، 

 َقاْلِدْرِصى

қāлдирдӣ, 

қāлдирс 

ӣ 

көтерді 17а2 

 ربط
َباْيََلِدى 
 وَباْغََلِدى

бāйлāдӣ, 

бāғлāдӣ 

т. 

байлады 17а2 

 тāбтӣ  тепті 17а3 َتاْبِتى رفس

 т āшлāдӣ َطاْشََلِدى رجم

таспен ұрды, 

тас 

лақтырды 

17а3 

 رحم

َكاِدى أَاِسيرْ 
وَياِرْلَغادِ 
ى، 

 َياْرلَِغاِدى

ʼāсӣркāдӣ, 

йāрилғā

дӣ/ 

йāрлиғāдӣ 

есіркеді, 

жарылқад

ы, кешірді 

17а3-4-17ам 

 кӯштӣ көшті 17а4 ُكوْشتِى رحل

 бӯйӯрдӣ бұйырды 17а4-5 ُبوُيوْرِدى رسم وامر

 қӯштӣ қосты; түзетті 17а5 قُوْشِتى رّسم اى القى

 ʼӯжāжтӣ бәстесті 17а5 أُوَجاْجِتى راهن

 رهن
ُطوْصَناّقا 

 قُوْيِدى
т ӯс нāққā 

қӯйдӣ 

кепілдікке 

қойды 
17а6 

 ʼимдӣ емді (сүт) 17а6 إِْمِدى رضع

 رايا
إِىكِّى ُيوْزلِى 

 ُبوْلِدى
ʼиккӣ йӯзлӣ 

бӯлдӣ 

екі жүзді 

болды 
17а6-7 

 رقا
أُْوُصوْنََلِدى 

 وِجْقِتى

ʼуўс ӯнлāдӣ, 

жиқтӣ 

афсунлады 

дуалады 
17а7 

 رعا
ُكوْتََلِدى 

 وكوتدى

кӯтлāдӣ/кӯт

дӣ 

күтті, 

бақылады 
17а8-17ам 

ركن والتجا 
 واستند

 ِسِيْنِدى، ِسِغْنِدى

сийиндӣ 

мф. 

/сиғинд

ӣ 

сүйенді; сенді;  17а8-17ам 

 ِشَراِيي َقاِيتِّي رّد لونه
ширāйӣ 

қāйиттӣ 

түсі кетті, 

шырайы 

кетті 

17а8-9 

 қāндирдӣ َقاْنِدْرِدى رّود
(шөлді) 

қандырды 
17а9 

 

Зә әрпі 

 حرف الزاء
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Арабша Қыпшақша Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 Қирāў қырау 17а10 ِقَراوْ  ُزميتا

 титрāмāк (жер) сілкініс 17а10 ِتْتَراَماكْ  زلزله

 زوبعه
َياْك وُبوْرَغاْن، 

 َقُصْرَقا
йāк, бӯрғāн/ 

қас урқā 

Жек (әзәзіл); 

боран 
17а11-17ам 

 қӯл, билāк қол, білек 17а11 قُوْل وِبََلكْ  زند

 زردمه

َطاَماْو 
وَطاَماْغ، 
 ُبُغْرت لَقْ 

т āмāў, 

т āмāғ т., 

буғуртл

ақ 

тамақ 17а12-17ам 

 Āр ер, күйеу 17а12 آارْ  زوج

 динсиз дінсіз 17а13 ِدْن ِسزْ  زنديق

 Йāлт āй баурай 17а13 َياْلَطايْ  زملوط

 тӯш мф. төс  17а13 ُتوشْ  زور

 َطاَماْو، ُطَماِغى ُزكام
т āмāў/т амāғ

ӣ 
тұмау 17б1-17бм 

 ʼāзӣқ тамақ, азық 17б1 أَاِزيقْ  زد

 āкин, ʼикин егін 17б1 أَِكْن، إِِكنْ  زرع

َما زفت  с алāмā шайыр 17б2 َصَل 

 زقلم
إِْرَغاْق 
 وبِْزَغاقْ 

ʼирғāқ, 

бизғāқ 
ілгек 17б2 

 ُبوَجاقْ  زاويه
бӯжāқ 

(парсы) 

бұрыш 

(үйдің) 
17б2-3 

اْرََل ڀَ  زغارى  пāрлā жалтыраған 17б3 

 йӯлāр ноқта 17б3 ُيوََلرْ  زمام والمجر

 шāнāқ қыш ыдыс 17б3-4 َشاَناقْ  زبديه

 куўакӯн сона 17б4 ُكَوُكونْ  زنبور

 т ӯғāн қарға 17б4 ُطوَغانْ  زاغ

قْ قُولُّو زند اللبس  қӯллӯқ қолғап 17б4-5 

 кӯбā сауыт 17б5 ُكوَبا زرديه

 ُتوْيَما وُدوْكماِ  زرّ 
тӯймā, 

дӯкмā т. 
Түйме 17б5 

 бāшмāқ Кебіс 17б5-6 َباْشَماقْ  زر موزه

 жāўиржӣ Етікші 17б6 َجاِوْرِجى زلومه الخف

 أَاْرِطْق، أَاْرُطقْ  زايد
ʼāрт иқ, 

ʼāрт уқ 
Артық 17б6 

اجو قل فى الزو  жāфт, тӯкӣ Жұп 17б7 َجاْفْت وُتوِكى 

 ʼӯт лӯқ Оттық 17б8 أُوْطلُوقْ  زناد

 кӯб құмшын 17б8 ُكوبْ  زير

ا، ِصْرَشاڜَ ِڜر زجاج  
ширшā/с ир

шā 
шиша,әйнек 17б8-17бм 

 жижāк шешек, гүл 17б8-9 ِجَجاكْ  زهر
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 карā йāв май, сары май 17б9 َكَرا َياوْ  زبد

 кӯклик Көк 17б9 ُكوْكلِكْ  ُزرقه

 қāқс ибтир ашыған май 17б9-10 َقاْقِصْبتِرْ  زنخ والمروح

 с ибизғӣ сыбызғы 17б10 ِصِبْزِغى زمى طويل

 зӯрнāй сырнай 17б11 ُزوْرَنايْ  زمى قصير

 шāқ/шāғ َشاْق وَشاغْ  زمان
кез, шақ, 

уақыт 
17бм 

 ُطوقُوْن، طخم زريعه
т ӯқӯн/т уху

м 
тұқым, дән 17б11-17бм 

 َزْر زور
ِشْرِشْق، 
 صغرجق

ширшиқ/с иғ

иржиқ 

шымшық, 

қараторға

й 

17б11-17бм 

 тāзāк Тезек 17б11-17б12 َتاَزاكْ  زبل

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 زوج
أُوْيََلْنِدْرِدى، 

أَاْوََلْنِدْردِ 
 ى

ʼӯйлāндирд

ӣ, 

ʼāвлāнд

ирдӣ т. 

үйлендірді 17б12 

 қāқс идӣ َقاْقِصِدى زنخ
қақсыды,құртыл

ды 
17б13 

 бāзāндӣ Безендірді 17б13 َباَزاْنِدى زوق

 ʼāктӣ Екті 18а1 أاْكِتي زرع

 тӯймāлāдӣ түймеледі 18а1 ُتوْيَماََلِدى زّرع

زعق وصاح 
وعوش 
 وعيط

 қишқирдӣ ِقْشِقْرِدى
айғайлады, 

қышқырды 
18а1-2 

 زمر
َشاْلِدى، 

 َشاْلِصى

шāлдӣ, 

шāлс ӣ 

шалды, 

музыкалық 

аспапта 

ойнады 

18а2-3 

 زلق

َطاْيِدى 
وُسوُرودِ 

 ى

т āйдӣ, 

сӯрӯдӣ 

тайғанады, 

сырғанады 
18а3 

 ُسْيَراْلِدى وِيْلِدى زحف وشحط
суйрāлдӣ, 

йилдӣ 
еңбектеді 18а3-4 

 қижиқлāдӣ тығылды 18а4 ِقِجْقََلِدى زغزغ

 ʼāрт ирдӣ أَاْرِطْرِدى زاد
арттырды, 

үлкейтті 
18а4-5 

 мӯрдāр зинақорлық 18а5 ُموْرَداْر ِسْكتِى زنى
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сиктӣ істеді 

 с āйрāдӣ َصاْيَراِدى زقزق
сайрады,өлең 

айтты 
18а6 

 ʼāңрāдӣ أَاْنك َراِدى زأَر اَلسد
ақырды 

(арыстан) 
18а6 

 

Син әрпі 

لسينحرف ا  

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ʼишиткāн есіткен 18а7 إِشْتَكانْ  سميع

 Кӯк Көк, Аспан 18а7 ُكوكْ  سماء

 Қӯжā Қожа 18а8 قُوَجا سيد

 Хāтӯн хатун, ханым 18а8 َخاُتونْ  سيده

 Қāн хан 18а8 َقانْ  سلطان

 Бӯлӯт  бұлт 18а9 ُبولُوطْ  سحاب

 йāшиқ йāмлӣ көрнеулік   18а9 َياِشْق َياْملِى سهيل

 سباخ

قُوُجوْر 
وِصْزلِْق، 
 ُجوَرقْ 

қӯжӯр, 

с излиқ/жӯ

рақ 
өңделмеген жер 

18а9-10-

18ам 

 Зулф бұрым 18а10 ُزْلفْ  سالف

 Қāрāлиқ қараңғылық 18а10 َقاَرالِقْ  سواد

 .тиш, диш т ِتْش وِدشْ  ِسن
тіс (туркмендер д 

әрпімен айтады) 
18а10-11 

 سّره
ِكْنِدْك 
 وقُوُصوقْ 

киндик, қос ӯқ кіндік 18а11 

 Кубак кіндік 18ам ُكَبكْ  ُسّره

 Қӯғӯ қайғы 18а11-12 قُوُغو ُسوه

سلسله 
الظه
 ر

أُوُروْطَقا 
وأُوُروْطغَ 

 ا

ʼӯрӯт қā, 

ʼӯрӯт ғā т. 

омыртқа (түркмендер 

ғ әрпімен айтады) 
18а12 

 ُسمره

اَرا ُيوُووْزلِْق، قَ 
َقاَرا 

 ُيوُعوْزلِقْ 

қāрā йӯўӯзлиқ/ 

қāрā 

йӯғӯзлиқ 

қара торы 
18а13-

18ам 

 Балз ир балтыр 18а13 َبْلِظرْ  ساق

 Сāмиз семіз 18а13 َساِمزْ  سمين

ساج 
والمغ
 فل

 Мӯң ақылсыз; бәсең 18б1 ُموْنك

 سعيد

 َبايْ 
 َبايدى
 َباير

 َباي َماسْ 

бāй мф. 

бāйидӣ 

бāйир 

бāйимāс 

бай мф. 

байыды 

байыр 

байымас 

18б1 
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 َباي َسا
 َباي ِدمْ 

اي ِدقْ بَ   
 َباي ِدنكزْ 

бāйисā 

бāйидим 

бāйидиқ 

бāйидиңиз 

байыса 

байыдым 

байыдық 

байыдыңыз 

 ʼāсрик мас, есірік 18б1 أَاْسِركْ  سكران

 Шāқлāқ ақымақ 18б2 َشاْقََلقْ  سفيه

ى لِكْ  سخونه  ʼиссӣлик қызулық 18б2 إِىسِّ

سودا 
والج
 رب

 Қӯт ӯр қотыр 18б2-3 قُوُطورْ 

 سنطه
ُسَوَواْك، 

كْ وؼُسو  

сӯўāк/сӯгӯк 

(басқа 

тілден 

енген сөз) 

сүйек 
18б3-

18бм 

 жāд ӣ, бӯкӣ сиқыр 18б3 جاِضى وُبوِكى سحر

 Синлик кедей 18б4 ِسْنلِكْ  ساىل

 ʼāсāнлик есендік, амандық 18б4 أَاَساْن لِكْ  سَلمه

 ʼиртā ерте, таң ату 18б4 إِْرَتا سحر

 Т ӯбāлāқ қияқ 18б5 ُطوَباََلقْ  ُسعد

 Кӯнжӣ күнжіт 18б5 ُكوْنِجى سمسم

 سنبله
ِقْلِجْق، ُبْغدى 

 َباشى
қилжиқ/буғдай 

бāшӣ 
масақ 

18б5-

18бм 

 ʼиршиқ ақ ұн 18б6 إِْرِشقْ  سميد

  қāрӯқ/қāвут َقاُروْق، قاوط سوبق
арпа немесе тары 

ботқасы 

18б6-

18бм 

 سَل
قُوُووْرَداْق، 

 َقاقُْرَدقْ 
қӯўӯрдāқ/ 

қāқурдақ 
қуырдақ 

18б6-

18бм 

 ʼāқмāқ, ǡқӣн сел, тасқын 18б7 أَاْقَماْق وآأَِقينْ  سيل

 кāмā/кāмӣ кеме 18б7 َكاَما، كاِمي سفينه

سفينه 
صغي
 ره

 ʼӯжāн кішкентай кеме 18б8 أُوَجانْ 

 Бāлиқ балық 18б8 َبالِقْ  سمك

 с ирт бāлиқӣ келес 18б8 ِصْرْت َبالِِقى سقنقور

 َقاَباْرِجاْقلِى َباَغا سلحفاء
қāбāржāқлӣ 

бāғā 

қабыршақты бақа, 

тасбақа 
18б9 

 Бāғā бақа 18бм َباَغا ضفدع

 سرطان

إََِلْنِكْش 
وِقْصَقاشْ 
، َيْنَكاْش، 
 ِقَصشْ 

ʼилāнкиш, 

қис қāш т./ 

йанкāш, 

қис аш 

қысқыш, шаян 
18б9-10-

18бм 

 Қāрмāқ қармақ 18б10 َقاْرَماقْ  سناره

 ʼāкāр тазы 18б10 أَاَكارْ  سَلق

 мāжӣ, жāтӯк мысық 18б11 َماِجى وَجاُتوكْ  سنور
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 тайин, тийин тиін 18б11 َتيِْن، ِتيِنْ  سنجاب

 киш, кӯкāнāк бұлғын 18б11-12 ِكْش وُكوَكاَناكْ  سمور

 سمان

َباَداَناه 
وُيْرُجووبُ 

 قْ 

бāдāнāһ/ 

бӯйуржӯқ 

т. 

бөдене 18б12-13 

 Т āрт āз َطاْرَطازْ  سلوى
бөдене 

 
18б13 

سنونو 
عص
 فور

َقاْرََلَغاْش، 
 َقاْرََلُغوجْ 

қāрлāғāш/ 

қāрлāғӯж 
қарлығаш 

18б13-

19а1-

19ам 

 Кāсāлткӣ кесіртке 19а1 َكاَساْلْت ِكي سحليه

سوس 
والدو
 د

 Қурт  құрт; күйе 19а1-2 قُْرطْ 

 ʼāвӯ/ʼāғӯ т. у 19а2 أَاُوو وأَاُغو سمّ 

 سنام
أُوْرَكاْش/ 

چاوركو  
ʼӯркāш, ʼӯркӯч өркеш 19а2-19ам 

 ʼāвлāқ/ʼуғлāқ қозы أَاْوََلْق، أُْغََلقْ  سخله
19а2-3-

19ам 

سابق 
وجّرا
 ي

 Йӯкурӯк жүйрік 19а3 ُيوُكُروكْ 

 ʼийāр ер-тоқым 19а3 إَِيارْ  سرج

 Қāйиш қайыс, белдік 19а3-4 َقايِشْ  سير

 Қилиж қылыш 19а4 ِقلِجْ  سيف

 Бижāқ пышақ 19а4 ِبَجاقْ  سكين

 Қāбтӯрғā аңшы ит 19а4 َقاْبُتوْرَغا سولق

 Зинжир шынжыр 19а5 ِزْنِجرْ  سلسله

 С ӯм сом (күміс) 19а5 ُصومْ  َسِبيكه

 ʼӯзāн/ʼӯрс төс (ұста) 19а5-19ам أُوَزاْن، أُوْرسْ  سندان

يخس  Шӣш шанышқы 19а6 شيِشْ  

 ʼāйāқ аяқ,тостаған 19а6 أَاَياقْ  سكرجه

 Билāзӯк білезік 19а6 ِبََلُزوكْ  ِسوار

 ʼāбс ā табыт 19а7 أَاْبَصا سحليه

 Шāмрӯқ Шамрұқ (ру) 19а7 َشاْمُروقْ  سَلّله

 ʼиссӣ ыстық 19а7-8 إِىسِّى سخن

 Сӣқ жіп 19а8 ِسيقْ  سلك

 Жӯкӯндӯр қант қызылшасы 19а8 ُجوُكوْنُدورْ  سلق

 х āйвā айва 19а8-9 َحاْيَوا سفرجل

 Йāхнӣ пісірілген ет 19а9 َياْخنِى سليق

 с āрӣ йāв сары май 19а9 َصاِرى َياوْ  سمن

 Қӯмā қума, күң 19а9 قُوَما ُسريِّه

 Бӯс āғā босаға 19а10 ُبوَصاَغا ُسكفه
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 سلم

أَاْنِغْج وأَاْنِجْق 
َواوَناْرُدو
ْن، 

 َماْرِدَمانْ 

ʼāнғиж, 

ʼāнжиқ, 

нāрдӯвāн 

т., 

мāрдимāн 

т. 

табалдырық,баспалдақ 

(ағаштан 

жасалған) 

19а10-11 

 Тāм төбе (үйдің) 19а11 َطامْ  سطوح

 йил, билт ир былтырғы жыл 19а11-12 ِيْل وِبْلِطرْ  سنه

ساعه 
ماض
 يه

 Бāйāқ бағана 19а12 َباَياقْ 

وََلصْ أَاََلْض بُ  سواد  ʼāлāс  бӯлāс  
алыста қарауытқан 

нәрсе 
19а12-13 

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ساعد
ُبولُوْشِتى 

وَماَداْد 
 إََِلِدى

бӯлӯштӣ, 

мāдāд 

ʼайлāдӣ т. 

болысты, медет етті, 

көмектесті 
19а13-19б1 

 ʼӯздӣ озды 19б1 أُوْزِدي سبق

 ساق
ُسوْرِدى 

 وَشاْبِتى

сӯрдӣ, шāбтӣ 

мф. 
шапты (ат) 19б1-2 

 билāдӣ біледі, егеді 19б2 ِبََلِدى سن  

 سوى
ُتوَزاْتِدى 

 وُتوَزاتِّى

тӯзāтдӣ/тӯзāтт

ӣ 
түзетті 19б3-19бм 

 биширдӣ пісірді 19б2 ِبِشْرِدى طبخ

 ʼисидӣ ысыды 19б3 إِِسِدى سُخن

 т āрāдӣ тарады 19б3 َطاَراِدى سّرح

 с ӯвӯрдӣ шығарды, суырды 19б4 ُصوووْرِدى سلّ 

 йибāрдӣ жіберді 19б3-4 ِيَباْرِدى سّيب

 тиқтӣ жапты, тықты 19б4 ِتْقتِى سدّ 

 мӣхлāдӣ шегеледі 19б4-5 ِميْخََلِدى سّمر

 سكت

َتاْكُتوْرِدى 
وِطْنِدى 
وأَْبَساْم 

ىُبوْلدِ   

тāктӯрдӣ, 

т индӣ, 

ʼабсāм 

бӯлдӣ 

тынды, үндемеді 19б5-6 

 سّما
أَاْطََلِدى 

 وأَاَداِدى
ʼāт лāдӣ, ʼāдāдӣ ат қойды 19б6 

 тӣдӣ тең, бірдей تِىِدى َسِوىَ 
19б6 

 

سلخ   с ӯйдӣ сойды, жалаңаштады 19б7 ُصوْيِدى
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وعرّ 
 ى

 с ӯрдӣ сұрады 19б7 ُصوْرِدى سال

 ʼāқдӣ ақты (сұйықтық) 19б7-8 أَاْقِدى سال

 ʼāсирдӣ есірді, мас болды 19б8 أَاِسْرِدى سكر

سكن 
الهو
 ى

 йāл сāмдӣ бәсеңдеді 19б8 َياْل َساْمِدى

 ʼӯшӯдӣ мұздады 19б9 أُوُشوِدى سقع

 ʼӯткӯрдӣ жөтелді 19б9 أُوْت ُكوْرِدى سعل

سهى 
ونس
 ى

أُوُنوتِّى، 
ى  أُوُنوطِّ

ʼӯнӯттӣ, 

ʼӯнӯт т ӣ 
ұмытты 19б9-10 

 ʼиштӣ есітті, естіді 19б10 إِِشتِّى سمع

 سمن

َساِمْرِدى 
وَساِمْز 
 ُبوْلِدى

сāмирдӣ, сāмиз 

бӯлдӣ 
семірді 19б10-11 

 сӯктӣ сөкті, ұрысты 19б11 ُسوْكتِى سّب وشتم

 سر  وفرح
ُسوُيوْنِدى، 

 َسِوْنِدى

сӯйӯндӣ/савин

дӣ 
сүйінді, қуанды 

19б11-

19бм 

ستر 
وغط
 ى

 йāбтӣ жапты 19б12 َياْبِتى

 سعر
قُوُطوْزِدى، 

 قُُطْرِدى
қӯт ӯздӣ/қут урд

ӣ 
құтырды 

19б12-

19бм 

 

Шин әрпі 

 حرف الشين

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 кӯнāш, кӯн Күн 19б13 ُكوَناْش وُكونْ  شمس

 ǡқ ʼāйғир Сириус 19б13 آاَْق أَاْيِغرْ  ِشْعَرا

 т ӯмāн тұман 20а1 ُطوَمانْ  شبور

 йāриқ, қӯйāш Күн, шуақ, жарық 20а1 َياِرْق وقُوَياشْ  شعاع

واستعار 
 منه

َطاْن َصاِريِسى، 
 إِِشْخ، إِِشقْ 

т āн 

с āрӣсӣ/ʼи

ших, 

ʼишиқ т. 

таң сәрі 
20а1-2-

20ам 

 қāш қыш 20а2 َقاشْ  شقيف

 َياِرْق، َياُرقْ  شقّ 
йāриқ, йāруқ 

т. 
жарық, сызат 20а2 

 йāрум, йāрим жарым, жарты 20а2 َياُرْم، َياِرمْ  

 бāғāнā, жāтāл бағана 20а3 َباَغاَنا، َجاَتالْ  شعبه
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т. 

 қāрӣ қари (Құран оқушы) 20а3 َقاِرى شيخ

الذى اكبر 
 منه

 أَاِبْشَقا وَقاْرَطايْ 
ʼāбишқā, 

қāрт āй 
қарт адам 20а4 

 йикит жас жігіт 20а4 ِيِكتْ  شاب

 бāрк берік 20а4-5 َباْركْ  شديد

 с āш шаш 20а5 َصاشْ  شعر

 кирбик кірпік 20а5 ِكْرِبكْ  شعر العين

 йӯн жүн 20ам ُيونْ  شعر المعز

 мийиқ миық, мұрт 20а5-6 ِميقْ  شارب

 қӯңӯр қоңыр 20а6 قُوُنكورْ  شهَل

 д ӯд āғ, ʼирин ерін 20а6 ُضوَضاْغ وإِِرنْ  شفه

قشد  ʼāўӯӯрт ұрт  20а7 أَوُووْرتْ  

 .йāў, йāғ т َياْو، َياغْ  شحم

май (ғ әрпін 

түркмендер 

қолданады) 

20а7 

 қāрӣш қарыс 20а8 َقاِريشْ  شبر

 бāһадӯр батыр 20а8 َباَهُدورْ  شجاع

 Тӯқ тоқ 20а8 ُطوقْ  شبعان

 Āрзӯ қатты қалау 20а9 اْرُزو شهوه

 шāл мф. айып 20а9 َشالْ  شايب

 тиланжӣ тіленші,кедей 20а9 ِتلِْنِجى شحات

 шаўлӣ атақ, даңқ 20а10 َشْولِى شهره

 ʼāрбā арпа 20а10 أَاْرَبا شعير

 ʼāлā бӯғā Ала Бұға (адам аты) 20а10 أَاََلُبوَغا شال

 Йāқā жаға, жағалау 20а10-11 َياَقا شاطي

 ʼāў/ʼағ ау (балық аулайтын) أَاْو، أَغْ  شبكه
20а11-

20ам 

 лāжин лашын 20а11 ََلِجنْ  شاهين

 ʼāйāқ аққұтан 20а11 أَاَياقْ  شبيطر

 т ӯзāқ тұзақ 20а11 ُطوَزاقْ  شرك

 شكال

ُتوَشاْو وِكَشاْن، 
ُتوَشْق، 
 ُكْسَتكْ 

тӯшāу, кишāн 

т./ тӯшақ, 

кастак т. 

тұсау, кісен 
20а12-

20ам 

 شاليش
َقاَراُوولُو، 

 َقاَراُولْ 
қāрāуӯлӯ/ 

қāрāўул 
қарауыл 

20а13-

20ам 

 شعريه
ُكوَزاَناْك 

 وَياْشَماقْ 

кӯзāнāк/ 

йāшмāқ т. 
жамылғы  20а13 

 бӯқт āқ паранжа 20ам ُبوْقَطاقْ  شاربوش

 қӯжāқ белдік 20б1 قُوَجاقْ  شدّ 

 َياْولِْق، َياْغلِقْ  شمله
йāўлиқ/ 

йāғлиқ т. 
жаулық (бас киім)  20б1-20бм 

شقه  بِزْ  ُبوْز،  бӯз/биз бөз 20б2-20бм 
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والشا
 ب

شرايه 
وجدا
 ده

اْق، َصاِشقْ ڜَ اڜَ   шāшāқ/с āшиқ ескі киім 20б2-20бм 

 شرموط
أَاْبَراْق 
 وُشوْبَراكْ 

ʼāбрāқ, 

шӯбрāк 
шүберек 20б3 

 тикāнāк/тикāн тікенек,тікен 20б3-20бм ِتَكاَناْك، تَِكانْ  شوك

 шāтāн тікенекті 20б4 َشاَتانْ  شولى

 شرار

إِيْشقُوْن 
وقُوَغاْن، 
 ِقِغْلِجمْ 

ʼӣшқӯн, қӯғāн/ 

қиғилжим 
ұшқын (оттың) 20б4-20бм 

 йāўшāн жусан 20б4-5 َياْوَشانْ  شيخ

 тāрāк терек (ағаш) 20б5 َتاَراكْ  شجره

 мӯм, бāлāўӯз балауыз 20б5 ُموْم وَباََلوُوزْ  شمع

 сāқсӣ َساْقِسى شقفه
саз балшықтан 

жасалған ыдыс 
20б5-6 

 Қиш қыс (жыл мезгілі) 20б6 ِقشْ  شتاء

 Ай ай 20б6 آايْ  شهر

 с ин, ʼāбāқ кісі 20б6 ِصْن وأَاَبا قْ  شخص

 С ӯл сол, сол жақ 20б7 ُصولْ  شمال

 شرا
أَاْشَكاْن، 

 قُْرَدِشِنى

ʼāшкāн/ 

қурдашин

ӣ 

қотыр, бөртпе 20б7-20бм 

 Йāк әзәзіл, шайтан 20б7 َياكْ  شيطان

 йāўӯз жауыздық 20б7-8 َياُووزْ  شرّ 

 ʼирқил, қӯ қырсық, сәтсіздік 20б8 إِْرِقْل وقُو شوم

شعر و 
الرو
 ح

 ʼāрмāн сұмдық 20б8 أَاْرَمانْ 

 ʼӣш іс 20б9 إِيشْ  شغل

 сӯлāнжӯ тілім 20б9 ُسوََلْنُجو شرايح

 ِقَيا، ِقَيا َباْقِتى شْجر
қийā/қийā 

бāқтӣ 

көздің қиығы; көздің 

қиығымен қарау 
20б9-20бм 

ِشراهُ 
والثم
 ن

 āлмишӣ алыс-беріс, алмасу 20б9-10 الِمِشي

 т āнӣқ Куә 20б10 َطاِنيقْ  شاهد

 ʼӯрт āқ ортақ, қоғам 20б10 أُوْرَطاقْ  شركه

 нāмā, нāстā неме, нәрсе, зат 20б11 َناَما وَناْسَتا شي

 ʼӯтрӣ, ʼӯжӯн сосын 20б11 أُوْتِرى وأُوُجونْ  شأن

 тӯңлӯк ُتوْنكلُوكْ  شباك
түңлік, түндік, жарық 

түсетін саңылау 
20б12 
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Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 т āниқлāдӣ танымал болды 20б12-13 َطانِْق ََلِدى شهد

 شاور

َطاِنْشتِى 
، وَكانِْشِتى
 ِكْن َكْشِتى

т āништӣ, 

кāништӣ/ 

кинкаштӣ 

ақылдасты 
20б13-

20бм 

 ʼийискāдӣ иіскеді 20б13 إِيْسَكاِدى شمّ 

 бāркдӣ мықты болды 21а1 َباْرْك ِدى شدّ 

 кӯтӯрдӣ көтерді 21а1 ُكوُتوْرِدى شال وحمل

 قدّ 
ِتْلِدى وَياْرِدى 

 وَتاْكَناِدى

тилдӣ, йāрдӣ, 

тāкнāдӣ т. 
тілді, жарды 

21а1-2-

21ам 

 шāрмāндӣ кірісті 21а2 َشاْرَماْنِدى شّمر

 йāрмāштиӣ َياْرَماْشِتى شابط
жармасты, бауыр 

басты 
21а3 

شخر فى 
 النوم

قُوُروْلَداِدى، 
 ُخْرلَِدي

қӯрӯлдāдӣ/ 

хурладӣ т. 
қорылдады 21а3-21ам 

شخير 
 البهايم

 бижқирдӣ пысқырды 21а3-4 ِبْجِقْرِدى

 شحط
ُسوْيَراِدى، 

 ُسُرِدى
сӯйрāдӣ/сурдӣ сүйреді 21а4-21ам 

 شرك

أُوْرَطاْق ََلِدى، 
أوْرَطاْق 
 لَْشِتى

ʼӯрт āқлāдӣ/ 

ʼӯрт āқлаштӣ 

ортақ қылды, 

ортақтасты 

21а4-5-

21ам 

 ʼāғāрдӣ ағарды 21а5 أَاَغاْرِدى شاب

 сӯктӣ сөкті,балағаттады 21а5 ُسوْكتِي شتم

 شنق وعلّق
 أَاْصِتى
 وأَاْصِطى

ʼāс тӣ, ʼāс т ӣ асты, асылды 21а6 

 шишлāдӣ қуырды 21а6 ِشْش ََلِدى شوى

 ʼижтӣ ішті 21а6-7 إِْجِتى شرب

 т ӯйдӣ тойды 21а7 ُطوْيِدى شبع

 شرق

َشاْش ِقْرِدى 
وَشاَشاِدى

 ،
 صجردي

шāшқирдӣ, 

шāшāдӣ/ 

с ажирдӣ т. 

қақалды 21а7-21ам 

 شاغل

أُوَشاْنِدى، 
ِدى، أوْنُدرْ 

اوغلونا 
اوشانا 
 يورور

ʼӯшāндӣ/ 

ʼаўшундурдӣ, 

ʼӯғлӯнā 

ʼӯшāнā 

йӯрӯр 

 ойнады 21а8-21ам 

 шāқтӣ َشاْقِتى شكى
шақты (мұңын), 

шағынды 
21а8 
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 شحت

قُوَواََلِدى 
وقُوِدى 
 وتََِلْنِدى

қӯӯалāдӣ, 

қудӣ, 

тилāндӣ 

қуалады, қуды, 

тіленді 
21а8-9 

 شوش
إِْنِجتِّى، 

ىأَُشْنُدْردِ   

ʼинжиттӣ/ 

ʼушандурд

ӣ 

ренжітті; 

ашындырды 
21а9-21ам 

شعوط 
 بالنار

 ʼӯттӣ күйдірді 21а9-10 أُوتِّى

 تفذ شوق
ُصوْقََلْنُدوْرِدى 

 أَاَياْرِدى
с ӯқлāндӯрдӣ/ 

ʼāйāрдӣ 
сұқтандырды, 

қызықтырды 

21а10-

21ам 

 شخ وبخل
قُوَواْنْش ََلِدى، 

 ِقْزَغْنِدي
қӯўāншлāдӣ/ 

қизғандӣ 

қызғанды, сараңдық 

танытты 

21а11-

21ам 

 شب  وطال
أُوَزاْنِدى 

 وأُوْسِتى
ʼӯзāндӣ, ʼӯстӣ өсті; бойы ұзарды 21а11-12 

 شت  
ُطوْزِدى 
 وَضِغْلِدي

т ӯздӣ/ 

д ағилдӣ 
алаңғасар болу 

21а12-

21ам 

 

С ад әрпі 

 حرف الصاد

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ʼāйāз таза, тұнық 21а13 أَاَيازْ  صحو

 т āн таң 21а13 َطانْ  صبح

 йилдирим найзағай 21а13 ِيْلِدِرمْ  صاعقه

 صعود
َناَغاْش وأَاَناْش، 

 ُيوقُشْ 
нāғāш, 

ʼāнāш/йӯқуш 
көтерілу 21б1-21бм 

 ʼиниш еңіс 21бм إِنِشْ  انحدر

 қāйā, йāзӣ йāр َقاَيا وَياِزي َيارْ  صحراء
жазық жер, шөл 

дала 
21б1 

صدر 
المكا
 ن

 тӯр төр 21б2 ُتورْ 

 صغير

ُكوُجوُجوْك 
وِكْجَكاْز، 
 ُشوَرا

кӯжӯжӯк, 

кижкāз/шуур

ā 

кішкентай 21б2-21бм 

 صدغ
َطاْنك ََليِي، 

 ُطولُنْ 
т āңлāйӣ/т ӯлун таңдай 21б3-21бм 

صدر 
اَلنسا
 ن

 кӯкӯс кеуде, көкірек 21б3 ُكوُكوسْ 

ْنَساقُوََل  صنان  қӯлāнсā қолаңса иіс 21б3-4 

 кӯтāн тік ішек 21б4 ُكوَتانْ  صرم

 хӯшдāш дос 21б4 ُخوْشَداشْ  صديق
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 ُكوَياْو وُكوَياُكو صهر
кӯйāў,  

кӯйāкӯ т. 
күйеу бала 21б5 

صاحب 
 كرش

 кāбā кебе қарын (адам) 21б5-6 َكاَبا

 бāшā, бишā кәсіп 21б6 َباَشا وِبَشا صنعه

صاحب 
 فنون

َباَشاَكاْر وإِْرَداْم 
 إَِياِسي

бāшāкāр, ʼирдāм 

ʼийāсӣ 
кәсіпші, өнер иесі 21б6-7 

 жиқин түйіншек 21б7 ِجِقنْ  صره

 صاحب
ُدوْصْط وأَاْنْت 

 لِْم، دوست
дӯс т , ʼāнтлим/ 

дӯст 
дос 21б7-8 

صاحب 
السعا
 ده

 даўлāтлӣ َدْوََلْت لِي

дәулетті 

(лауазымды адамға 

қатысты 

«мырза» деген 

мағынада 

қолданылған) 

 

21б8 

 ʼел     ел, одақ 21б8-9 إِلْ  ُصلح

 صياد
أَاْوََلْوِجى، 

 أَاْوِجى
ʼāўлāўжӣ/ ʼāўжӣ аңшы 21б9-21бм 

 ʼāўлāқ, ʼāў аңшылық 21б9 أَاْوََلْق وأَاوْ  صيد

 бӯғāлиқ/карāдир діңгек ُبوَغالِْق، َكَراِدرْ  َصاِري
21б10-

21бм 

نصيبا  сиркā сірке 21б10 ِسْرَكا 

 صقر
َبلََباْن 
 وَياْغََلَبايْ 

балабāн, 

йāғлāбāй 
сұңқар 21б10-11 

 йӯўӯн/йун жүн ُيوُووْن، ُينْ  صوف
21б11-

21бм 

 қāс āт лиқ қабыршақ 21б11 َقاَصاْطلِقْ  صدف

 صدا
َطاْط وَباْص 

 وأُونْ 
т āт , бāс , ʼӯн тат, дауыс, үн 21б11-12 

لَْنِدىَبصْ  صدى  бас ландӣ тат басты 21бм 

 бӯтӯн бүтін 21б12 ُبوُتونْ  صحيح

 صدق

َكاْرِتى 
وَكاْرَشاْك 
وُيوْن 
 وُيوبْ 

кāртӣ, кāршāк, 

йӯн, йӯб 
шындық 21б12-13 

صنف 
والنظ
ير 
والمث
 ل

 тāң, кибӣ бірдей, ұқсас 21б13-22а1 َتاْنْك وِكِبى

 тāбсӣ табақ 22а1 َتاْبِسى صحن

َباْرَجاْق َقا صندق қāбāржāқ, сандық 22а1-22ам 
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وُكوُبوْرجُ 
وْك، 
 َقِبْرَجقْ 

кӯбӯржӯк т./ 

қабиржақ 

 т āл ʼāғāж тал 22а2 َطاْل أَاَغاجْ  صفصاف

 с āрб, кӯш қиын 22а2-3 َصاْرْب وُكوشْ  صعب

 йāй, йāз жаз 22а3 َياْي وَيازْ  صيف

 с āрӣлӣ сарылық (түсінің) 22а3-4 َصاِرى لِي صفر

  с āрӣлик сары َصاِرى لِكْ  صفرا

 ʼāйиқ/ʼāйиқландӣ сау, айыққан 22а4-22ам أَاِيْق، أَيقلنِدى صاحى

 ǡш бӯлс ӯн ас болсын 22а4 آاْش ُبوْلُصونْ  صحه

 хāш крест 22а4 َخاشْ  صليب

 с ин/бӯт  пұт 22ам ِصْن، ُبوطْ  صنم

 ʼāбāқ, шāлӯ сурет 22а5 أَاَباْق وَشالُو صوره

 ʼӯрӯш мерген 22а5 أُوُروشْ  صايب

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 кāрти ʼайиттӣ шындықты айтты 22а6 َكاْرِت أَِيتِّى صدق

صّدق 
 وآمن

 ʼинāндӣ сенді, иланды 22а7 إَِناْنِدى

 صدف

أُوْش راَِدى، 
وْش أُ 

َراِصى و 
أُاْغَراِدى، 
 أُاْغراِصى

ʼӯшрāдӣ, 

ʼӯшрāс ӣ, 

ʼӯғрāдӣ, 

ʼӯғрāс ӣ 

ұшырасты, 

кездесті 
22а7-8 

 ʼāўлāдӣ аң аулады 22а8 أَاْوََلِدى صاد

 кāрдӣ мықты болды 22а8 َكاْرِدى صلب

 тӯктӣ төкті 22а9 ُتوْكِتى صّب وبّدد

 صفق

قُوْل َشاْبتِى وإِْل 
َشاْبتِى، 

ى، َقْرصِ  طِّ
 َقْرِصْطِدى

қӯл шāбтӣ, ʼил 

шāбтӣ/ 

қарс ит т ӣ, 

қарс ит дӣ 

қол соқты, 

шапалақ ұрды 

22а9-10-

22ам 

 صفر

ِصْصِقْرِدى، 
ِاْصلِْح 
وردى، 
ِصْقِرْق 
 وْرِدى

с ис қирдӣ/ ʼис лих  

вурдӣ, с иқриқ 

вурдӣ 

ысқырды 
22а10-

22ам 

 бӯлдӣ, бӯлс ӣ болды 22а10 ُبوْلِدى، ُبوْلِصى صار

صبر 
 وثبت

ُتوْزِدى 
وُطوْقَطادِ 

 ى

тӯздӣ, т ӯқт āдӣ шыдамды болды 22а10-11 
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 ʼāңсāлāдӣ ұрды 22а11 أَاْنْك َساََلِدى صفع

 кӯрāштӣ күресті 22а12 ُكوَراْشِتى صارع

 ʼāйилдӣ айықты 22а12 أَاِيْلِدى صاح

 йāрāдӣ َياَراِدى صلح
жарады, жарамды 

болды 
22а12 

 صاب
وُروْشِتى أُ 

 وِتِدى
ʼӯрӯштӣ, тидӣ нысанаға тигізді 22а13 

 صّفا
ُسوْزِدى 
 وَساْرِقتِّى

сӯздӣ, сāрқиттӣ тазартты 22а13-22б1 

صاح 
وعيّ 
ط 
وناد
 ى

 қижқирдӣ ِقْجِقْرِدى

қышқырды, 

айқайлады; 

шақырды; 

жылады 

22б1 

 тӯзāдӣ түзетті 22б1-2 ُتوَزاِدى صفّ 

 қӯйӯмдӣ пішінін жасады 22б2 قُوُيوْمِدى صاغ

 бӯйāдӣ бояды 22б2 ُبوَياِدى صبغ

 صنت

ِطْنك 
ََلِدى،قََُل 
 ْغ اورِدى

т иңлāдӣ/ қулāғ 

ʼӯрдӣ 
тыңдады 

22б2-3-

22бм 

صعد 
وطلع 
وخر
 ج

 жиқтӣ шықты 22б3 ِجْقِتى

 кишнāдӣ кісінеді 22б3-4 ِكْشَناِدى صهل

صّد وما 
 خَل

 қӯймāдӣ рұқсат бермеді 22б4 قُوْيَماِدى

 бāйлāдӣ байлады 22б4-5 َباْيََلِدى صّر وربط

 

Д ад әрпі 

 حرف الضاد

Арабша Қыпшақ

ша 

Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ضوء
َياَراْق 
وَياْرقِينْ 
 ، َياِرقْ 

йāрāқ, йāрқӣн/ 

йāриқ 
жарық, жарқын 

22б5-6-

22бм 

 Т ӯмāн тұман 22б6 ُطوَمانْ  ضباب

ضرس 
الزادو  

 ʼāзиқ/ ʼāзи азу тіс 22б6-22бм أَاِزْق، أَازِ 

 ضلع

َقاَباْر وآاِيْك، 
آَياْك، 
ايكو، 
 َقُبْرَغا

қāбāр, ǡйик, ǡйāк/ 

āйакӯ, қабурғā 
қабырға 22б7-22бм 
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 бāғā/қурбағā бақа, құрбақа 22б7-22бм َباَغا، قربغا ضفدع

 С ирт лāн қорқау 22б7 ِصْرْطََلنْ  ضبع

وْن وقُويْ قُويُ  ضائن  қӯйӯн, қӯй қой 22б8 

 Т āр тар 22б8 َطارْ  ضيق

 кӯндāш/ қумā қума, күндес 22б8-22бм ُكوْنَداْش، قَُما ضّره

 Āўузғӯн أَوْزُغونْ  ضآل
азғын, жолдан 

адасқан 
22б9 

 ضيف
قُوَناْق، 

 قُوُنوقْ 
қӯнāқ/қӯнӯқ қонақ 22б9-22бм 

 ضعيف

َصاْيِرى 
وَخاْصطَ 

 ا
с āйрӣ, хāс т ā әлсіз 22б9-10 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

Арабш

а 

Қыпшақ

ша 

Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Кӯлдӣ күлді 22б10 ُكوْلِدي ضحك

 ضرس
ِدِشى َقاَماِدى، 

 َقاَماِصى
дишӣ қāмāдӣ, 

қāмāс ӣ 
ауызы қуырылды 22б10-11 

 ضرب

ُتوْيِدى 
وأُوْرِدى 

ِتى، وَشابْ 
ُتوْكِدى، 
 ُدوْكِتى

тӯйдӣ, ʼӯрдӣ, 

шāбтӣ мф./ 

тӯкдӣ, дӯктӣ  

түйді, ұрды, шапты 
22б11-

22бм 

 т āр бӯлдӣ тар болды 22б12 َطاْر ُبوْلِدى ضاق

 ضاع
ِيّتي وَطاْس 

 ُبوْلِدى
йиттӣ, т āс бӯлдӣ 

зая болды, 

жоғалды 
22б12 

 ضعف

َصاْيِرى 
ُبوْلِدى 
وَخاْصطَ 
 ا ُبوْلِدى

с āйрӣ бӯлдӣ, хāс т ā 

бӯлдӣ 
әлсіз болды 22б13 

 ضجر

َياَضاِدى 
وُصْزََلدِ 
ى، 
 ِاِرْكِتى

йāд āдӣ, с узлāдӣ/ 

ʼириктӣ 
ашуланды 

22б13-

22бм 

 ʼӯс ӯрдӣ осырды 23а1 أُوُصوْرِدى ضرط

 ʼāздӣ адасты, азды 23а1 أَاْزِدى ضلّ 

 тāрдӣ, йийидӣ жинады 23а2 َتاْرِدى وِيِيِدى ضمّ 

 

Т а әрпі 
 حرف الطاء

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 
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бет 

нөмірі 

 ʼӯрлāш өр, дөң 23а3 أُوْرََلشْ  طلوع

 طارقه
َجا  أُوْمَراْو، اُم 

 َكِمِكي
ʼӯмрāў/ʼумажā 

камикӣ 
омырау, бұғана 23а3-23ам 

 тāлāқ көкбауыр 23а4 َطاََلقْ  طحال

 ʼӯж ўа қирӣ ұшы-қыры, тарап 23а4 أُوْج وِقِرى طرف

 дāрд мінез 23а4 َداْردْ  طبع

اِكى، اَُطاِجىچإِ  طبيب  ʼичāкӣ/ ʼут āжӣ емші, оташы 23а5-23ам 

 йӯшқӯн/йуғсун ұшқын 23а5-23ам ُيوْشقُوْن، ُيْغُسنْ  طحلب

 ʼӯзӯн ұзын 23а5 أُوُزونْ  طويل

 бāлшиқ балшық 23а6 َباْلِشقْ  طين

 Қӯш құс 23а6 قُوشْ  طير

 йилӣ мал қора 23а6 ِيلِي طواله

 ʼāрӯ таза, ару 23а6-7 أَاُرو طاهر

 бийā бие 23а7 ِبَيا طروق

 йāқā жаға 23а7 َياَقا طوق

 с āқаллӣ бāлт ā َصاَقلِّى َباْلَطا طبر

сақалды балта 

(ойығы бар 

балта) 

23а8 

 бӯрк бөрік 23а8 ُبوْركْ  طاقيه

 тӯшāк төсек 23а8 ُتوَشاكْ  طراحه

 طاحن
َطاَوا، 
 َباْيََلُووجْ 

т āўā/ бāйлāўӯж 

т. 
ыдыс 23а9 

 т āт мāқ дәм, тағам 23а9 َطاْطَماقْ  طعم

 Йāм жем, азық 23а10 َيامْ  ُطْعم

 ʼāш ас, тамақ 23а10 أَاشْ  طعام

 Тāзā балғын (свежий) 23а10 َتاَزا َطِرى

 бир қāт  бір қабат 23а10 ِبْر َقاطْ  طاق واحد

 бӯшāт мāк босату, ажырасу 23а11 ُبوَشاْطَماكْ  طَلق

 йӯл мф. жол 23а11 ُيولْ  طريق

 طوب
ِكْرِبْج، َكْربِْج، 

 ُكْرُبجْ 
кирбиж/курбиж, 

карбуж 
кірпіш 

23а11-12-

23ам 

 طاحون
 ِتِيْرَماْن،
 َداِكْرَمانْ 

тийирмāн/ 

дāкирмāн т. 
диірмен 23а12 

 ʼӯжāн ұшатын 23а12-13 أُوَجانْ  طّيار

 т āнсиқ таңсық,таңғажайып 23а13 َطاْنِسقْ  ُطرفه

 

Өткен шақтағы етістіктер 
 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 
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 طال
أُوَزاْنِدى 

 وأُوْسِتى
ʼӯзāндӣ, ʼӯстӣ ұзарды, өсті 23б1 

 طاق وثبت

ُتوْزِدى 
وُطوْقَطادِ 

 ى

тӯздӣ, 

т ӯқт āдӣ 
төзді,  тоқтады 23б1-2 

 ِتََلِدى وأُوْنَداِدى طلب
тилāдӣ, 

ʼӯндāдӣ 
тіледі, сұрады 23б2 

ِتىچأُو طار  ʼӯчтӣ ұшты 23б3 

 طاب
َصاْو ُبوْلِدى، 

 ُبوْلِصى
с āв бӯлдӣ, 

бӯлс ӣ 

жазылды (дерттен), 

сауықты 
23б3 

 ʼāңилдӣ еңкейді 23б4 أَانِكْلِدى طأطأ

 жиқтӣ шықты 23б4 ِجْقِتى طلع

 طلق
ُبوَشاتِّى، 

ى  ُبوَشاطِّ
бӯшāттӣ, 

бӯшāт т ӣ 
босатты, ажырасты 23б4 

 طهر
أَاُروِدى وأَاُرو 

 ُبوْلِدى
ʼāрӯдӣ, ʼāрӯ 

бӯлдӣ 
тазарды 23б5 

 т āттӣ дәм татты 23б5 َطاتِّى طعم

 с āнжтӣ шанышты 23б5-6 َصاْنْجِتى طعن

، ِبِشْرِدىِبِجْرِدى طبح وخبز  
бижирдӣ/ 

биширдӣ 
пісірді 

23б6-

23бм 

 т ӯлғāдӣ толғатты 23б6-7 ُطوْلَغاِدى طلقت

 طمع

َباْزِدى، 
يْرِصِدى،يَ 
 ْرِسِدى

бāздӣ/ 

йарс идӣ, 

йарсидӣ 

қатты қалады 
23б7-

23бм 

 طحن
َطاَرتِّى 
 وُيوُكوتِّى

т āраттӣ/ 

йӯкӯттӣ т. 
үгітті 23б7-8 

 бӯктӣ қаттады, бүктеді 23б8 ُبوْكِتى طوى

 َطرطش
َشاْشَراِدى، 

 صْجَراِدى

шāшрāдӣ/ 

с ажрāдӣ 
шашырады 

23б8-

23бм 

 шиклāдӣ сыңғырлады 23б8-9 ِشْكََلِدى طنّ 

 шāншмāлāдӣ кестеледі 23б9 َشاْنْش َماََلِدى طّرز

 ʼӯйдӣ артынан ерді 23б9 أُوْيِدى طاوع

 

З а әрпі 
 حرف الظاء

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ظل
كوََلْتَكا وُكوََلَكا، 

 ُكْلَكا

кӯлāткā, 

кӯлāкā/ 

кулкā 

көлеңке 
23б10-

23бм 

 қāрāнғӣ қараңғы 23б11 َقاَراْنِغى ظلمه

 ظهر
ُسوِرى ُتوْش، 

 أُْيََل 
сӯрӣ тӯш/ 

ʼуйлā 
талтүс 

23б11-

23бм 
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 ʼāрқā арқа 23б11 أَاْرَقا َظهر

فظري  нāзик, қӯлāй нәзік, әдемі 23б11-12 َناِزْك وقُوََليْ  

 т ӯлқӯқ торсық 23б12 ُطوْلقُوقْ  ظرف جلد

 Т āш тысы,сырты 23б12 َطاشْ  ظاهر

 т ирнāқ тырнақ 23б13 ِطْرَناقْ  ظفر

 ظفيره
ُبولُوْك، اوروك، 

 اُْرَمجْ 
бӯлӯк/ ʼӯрӯк, 

ʼурмаж 

бұрым, өрілген 

шаш 

23б13-

23бм 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ʼӯрӯнлāдӣ أُوُروْنََلِدى ظنّ 

мф. 

ойлады 24а1 

ظفر 
وغل
 ب

َياْنك ِدى 
ى  وأُوطِّ

йāңдӣ, ʼӯт т ӣ жеңді, ұтты 24а1-2 

 кӯлāткā ُكوََلْتَكا اَْيََلِدى ظلل

ʼайлāдӣ 

көлеңке түсірді 24а2 

 

ʻАйн әрпі 
 حرف العين

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 ʼил кӯн إِْل ُكونْ  عالم
жарық, әлем, 

халық 
24а3 

 бāбāс ғалым 24а3 َباَباسْ  عالم

 عافيه
َصاْولُوْق 

 وَصاْغلِقْ 

с āўлӯқ, с āғлиқ 

т. 
саулық 24а4 

 ʼилик кемшілік 24а4 إِلِكْ  عيب

 ʼӯс  ақыл 24а5 أُُوصْ  عقل

عجوز و 
 هرمه

 ʼӯрут қā/ қарт ин أُوُرْطَقا، َقْرِطنْ 

қарт; шал 

және 

кәрілік 

24а5-24ам 

 бӯртӯр тұнжыраған 24а5 ُبوْرُتورْ  عبوس

 шāқир кӯз َشاِقْر ُكوزْ  عين السوء

көк көз, шегір 

көз 

(«жаман 

көз» 

мағынасы

нда) 

24а6 

زْ ُكو عين  Кӯз көз 24а6 

 сӯўāк сүйек 24а6 ُسوَواكْ  عظم
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 Қӯл қол 24а7 قُولْ  عضد

 ʼӯжā құйымшақ 24а7 أُوَجا َعُجز

 бӯйӯн/дукун мойын 24а7-24ам ُبوُيوْن، ُدُكنْ  عقده

 сиңир сіңір 24а7-8 ِسِنكرْ  عصب

 т āмāр тамыр 24а8 َطاَمارْ  عرق

 ʼāшӣқ أَاِشيقْ  عرقوب
алшы 

сыбырлақ 
24а8 

 қис ир, т ӯ ِقِصْر وُطو عقيم
қысыр, ту 

(мал) 
24а8-9 

 Қāрā құл 24а9 َقاَرا عبد

 тӯшмāн жау 24а9 ُتوْشَمانْ  عدو

 кāлӣн келін 24а10 َكالِينْ  عروسه

 ʼāкā أَاَكا عمه
кіші әке (әке 

жағынан) 
24а10 

 кӯйāў күйеу жігіт 24а10 ُكوَياوْ  عريس

 عارب
ي، َقاَزاْق َباْش لِ 

 أَْرَكن
қāзāқ бāшлӣ/ 

ʼаркан 
басы бос 24а10-11-24ам 

 ʼӯс лӣ есті, ақылды 24а11 أُوْصلِى عاقل

 Сāрт сарт 24а11 َساْرتْ  عامى

عفش 
وعج
 ق

 ширкин, шāбāк ұсқынсыз 24а11-12 ِشْرِكْن وَشاَباكْ 

 عريان

َياََلْنْش 
وَيالِْنَجاْق 
 وِجْبََلقْ 

йāлāнш, 

йāлинжāқ 

т., жиблāқ 

т. 

жалаңаш 24а12-13 

 Биликлӣ ِبلِْكلِي عارف
білікті, 

білімді 
24а13 

 кӯфлāнмиш шірік 24б1 ُكوْفََلْنِمشْ  عافن

 عاده
 ُتوَرا

 وَهاَماَشا
тӯрā, һāмāшā т. әдет,дәстүр 24б1 

 нишāн нышан, белгі 24б2 ِنَشانْ  عَلمه

 т āңлик таңғаларлық 24б2 طاْنك لِكْ  عجب

 عقده فى
اكبل 
وماا
 شبه

 ُبو وُتوُيونْ 
 ويِلِمْ 

бӯ, тӯйӯн, 

йилим т. 

буу,түю, 

байлау,тү

йін 

24б2-3 

 йāш тв. жас (ғұмыр) 24б3 َياشْ  عمر

ى وأَانْ  عريض  йāс с ӣ ўа ʼāн َياصِّ

ен, Яссы 

(қала 

атауы) 

24б4 

 عمامه
 ُطوْلَبانْ 

 َصاْلَبانْ 

т ӯлбāн, с āлбāн 

т. 

шалма (бас 

киім) 
24б4 

 Қӯйн қойын 24б5 قُوُينْ  ُعب
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 ʼилкик/ʼилик ілгек 24б5-24бм إِْلِكْك، إِلِكْ  عروه

 кӯлкāж таңғыш 24б5 ُكوْلَكاجْ  عصابه

 Тāр тер 24б8 َتارْ  عرق

 Бӯқ боқ 24б6 ُبوقْ  عذزه

 Бāл бал 24б6 َبالْ  عسل

 Бӯс  от,шөп 24б8 ُبوصْ  علف

 Мāзӣ емдік шөп 24б7 َماِزى عفص

اْرِجَماكْ بَ  عدس  бāржимāк 

жасымық 

(чечевица

) 

24б7 

 йāнжӣ қамыр 24б7 َياْنِجى عجين

 ِعِكر

ُبوََلَناْق 
وُبوْلَغاْق، 
 ُبوَلُنوقْ 

бӯлāнāқ, бӯлғāқ 

т./ бӯлāнӯқ 
бұлдыр 24б8-24бм 

 т ӯланāқ бүлік 24бм ُطولََناقْ  -

 علق

ُشوُووْلَشاْن 
وُسولُوْك، 
 ُصُغْلَجانْ 

шӯўӯлшāн, 

сӯлӯк/ 

с уғулжāн 

шұбалшаң 

сүлік 

 

24б8-9-24бм 

 қāрāўāш/сунқур қыран 24б9-24бм َقاَراَواْش، ُسْنقُرْ  عقاب

 عصفور

ِشْبِشْق، ِشْرَشا، 
َشْرَشا، 
 ِسْرَشا

шибшиқ, 

ширшā, 

шаршā т., 

сиршā 

торғай 24б9-10-24бм 

 йӯвā, ʼӯйā ұя 24б10 ُيَوَوا وأُُوَيا عش

 йӯқӯш таулы жол 24б10 ُيوقُوشْ  عقبه

 عميق
َياَراْن وِشْنِغْل، 

 َتِرنْ 
йāрāн/ шинғил, 

тарин 

шұңғыл, 

терең 
24б11-24бм 

 йӯзӯм жүзім 24б11 ُيوُزومْ  عنب

 с āлқӣм َصاْلِقيمْ  عنقود
бір шоқ, бір 

салым 
24б11-12 

 жайāн шаян 24б12 َجَيانْ  عقرب

 с ӯлāнғир күзен 24б12 ُصوََلْنِغرْ  عرس

 Кӯйā күйе 24б12-13 ُكوَيا ُعت

 عنكبوت

ُبوى 
وأُوُروْمجُ 
وْك وَباْو، 
أُوُروْمَجا

 كْ 

бӯй, ʼӯрӯмжӯк, 

бāў/ 

ʼӯрӯмжāк 

өрмекші, бүйі 24б13-24бм 

 Т āнā бұзау, тана 24б13-25а1 َطاَنا عجل

عقور 
والك
 َلب

 қӯт ӯз қабаған ит 25а1 قُوُطوزْ 

عطار 
والرك

ِجْرِجى، 
 َجْرِجى

жиржӣ, жаржӣ 
жаршы; әтір 

сатушы 
25а1-2 
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 اض

 бийик, буйук биік 25а2 ِبِيْك، ُبُيكْ  عالى

 Шāрӯ әскер, шеру 25а2 َشاُرو عسكر

 عجله

6أَاْبَرا، أََرَبا  
. أَاْشِتْقَماْق 2

وَتاْزََلْتَما
ْك، 

 أِشِتْقَماقْ 

1.ʼāбрā/ ʼарабā 

2.ʼāштиқмāқ, 

тāзлāтмāк/ 

ʼашитиқмāқ 

1)арба 

2) асығыстық 

25а2-25ам-

25а3-25ам 

 ʼāғāш, шилбиқ таяқ, шыбық 25а3-4 أَاَغاْش وِشْلبِقْ  عصاه

 ʼиккиндӣ екінті 25а4 إِِكْنِدى عصر

 Дāрт ауру, дерт 25а4 َداْرتْ  عله

 ʼишик табалдырық 25а4-5 إِِشكْ  عتبه

 дāв, див َداْو، ِدوْ  عفريت

дию, 

дәу,жын, 

пері 

25а5 

 бāһāнā сылтау 25а5 َباَهاَنا عذر

 тӯйāнā әдейі 25а5 ُتوَياَنا عمدا

 кӯллӯк шайыр, сағыз 25а6 ُكولّوكْ  علك

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 Тирилдӣ өмір сүрді 25а6 ِتِرْلِدى عاش

 Тāрлāдӣ терледі 25а7 َتاْرََلِدى عرق

عّدل 
وص
 فّ 

َياَصاِدى 
 وُتوَزاتِّى

йāс āдӣ, 

тӯзāттӣ 

түзетті, қатарға 

қойды 
25а7 

 عنق

قُوَجاْقََلِدى، 
قُْجِتى، 
ُبوُيوْن 
 لَِدى

қӯжāқлāдӣ/ 

қужтӣ, 

бӯйӯнлад

ӣ 

құшақтады, 

құшты 
25а8-25ам 

 ʼӯйӯтлāдӣ أُوُيوْتََلِدى عنف
ақыл берді; 

ұрысты 
25а8-25ам 

ََلِدىِنَشانْ  علم  нишāнлāдӣ белгі салды 25а9 

 ʼийиклāдӣ айыптады 25а9 إِيْكََلِدى َعي ب

 ʼӯлӯдӣ мф. ұлыды 25а9 أُولُوِدى عوي

 عض

ِتْشََلِدى 
وأَاْصَرادِ 

 ى

тишлāдӣ, 

ʼāс рāдӣ т. 
тістеді 25а10 

علم 
وعر
 ف

ِبْلِدى وأُوَراْنِدى 
 وَطانِِدى

билдӣ, 

ʼӯрāндӣ, 

т āнидӣ 

білді; үйренді, 

таныды 
25а10-11 

 ʼāзāттӣ азат етті 25а11 أَاَزاتِّى عتق
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 ʼӯс лāндӣ түсінді 25а12 أُوْصََلْنِدى عقل

 кӯфлāндӣ бөлшектенді 25а12 ُكوْفََلْنِدى عفن

 Йӯздӣ жүзді 25а12 ُيوْزِدي عام

ا  кāштӣ, ʼāштӣ َكاْشِتى وأَاْشِتى عد 
өтті, кешті, 

асты 
25а13 

 عدّ 
ى َصاَنادِ 
 وَصاْيِدى

с āнāдӣ, с āйдӣ санады 25а13 

 عبس

ُبوْرُتوْرِدى 
وُبوْرَطارْ 
ِدى 

وُبوُروْشتِ 
 ى

бӯртӯрдӣ, 

бӯрт āрдӣ 

т., 

бӯрӯштӣ 

қамықты 25б1 

 ِسْخِتى وقَِناِدى عذب
сихтӣ т., 

қинāдӣ 

азаптады, 

қинады 
25б2 

 бāйрāмлāдӣ тойлады 25б2 َباْيَراْمََلِدى عيد

 عكر

ى ُبوََلْندِ 
وُطوََلْندِ 
ى 

وُبوْلَغاْنِدى 
وُطوْلَغاْندِ 

 ى

бӯлāндӣ, 

т ӯлāндӣ/ 

бӯлғāндӣ 

т., 

т ӯлғāндӣ 

т. 

бұлдырады,  

буланды 
25б3-4 

 عثر
ُسوُروْنِدى، 

 ُسْرْجِتى
сӯрӯндӣ/ 

суржтӣ 
сүрінді 25б4-25бм 

 Сиқтӣ сықты 25б4 ِسْقِتى عصر

 С ӯс āдӣ ُصوَصاِدى عطش
шөлдеді, 

сусады 
25б5 

طسع  шӯшкӯрдӣ түшкірді 25б5 ُشوْش ُكوْرِدي 

 عقد
ُبوُيوْن َباْيََلِدى، 

 ُدْكِدى

бӯйӯн 

бāйлāдӣ/ 

дукдӣ 

байлады 25б6-25бм 

 Сӯрӯдӣ сүртті 25б6 ُسوُروِدى عرك

 ʼайлāдӣ, ǡтдӣ істеді 25б7 إََِلِدى وآاْتِدى عمل

 علق

أَاْصِتى، 
أَاْصِطى 
 واإِْلِدى

ʼāс тӣ, ʼāс т ӣ, 

ʼилдӣ 
ілді 25б7 

 Т ӯт āштӣ тұтасты 25б8 ُطوَطاْشِتى علق

 ʼаскирдӣ ескірді 25б8 أَْسِكْرِدى عتق

 ʼӯбдӣ жұтты, өпті 25б9 أُوْبِدى عبّ 

 عجن
ُيوُووْرِدى، 

 ُيوُغوْرِدى
йӯўӯрдӣ/ 

йӯғӯрдӣ 
нан иледі 25б9-25бм 

 عفص

َياْنِشِدي 
وَباْلِشَرادِ 

 ى

йāншидӣ, 

бāлширāд

ӣ 

тұтты (иметь 

вяжущий 

вкус) 

25б9-10 

طَاْس بُوْلِدى  عدم т āс бӯлдӣ, жоқ болды, 25б10 
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 йиттӣ көзден ويِتِّي

ғайып 

болды 

 Т ийдӣ ақырындады 25б11 ِطىِدى عوق

 بُلُوْقلُوْق إِىاَلِدى عربد
булӯқлӯқ 

ʼайлāдӣ 
шу шығарды 25б11 

 Қāридӣ қартайды 25б11-12 قَاِرِدى عجز

 Т иншдӣ шөлдеді 25б12 ِطْنْش ِدى عطش

 бӯрс лāдӣ тамақ берді 25б12 بُوْرْص اَلِدى علف

 عيا
يُوُروْلِدى، 

 اَْرِدي

йӯрӯлдӣ/ 

ʼардӣ 
шаршады 25б13-25бм 

 Т āңлāдӣ таңданды 25б13 طَاْنكاَلِدى عجب

 Сӯйāдӣ сүйеніш болды 25б13 ُسويَاِدى عّضض

 عّذب
َزاْحَماْت 

 اْياَلِدى
зāх мāт āйлāдӣ 

қиындық 

тудырды, 

азаптады 

26а1 

 

Ғайн әрпі 

 حرف الغين

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 Булӯт  бұлт 26а2 بُلُوطْ  غمام

 Т ӯз тозаң 26а2 طُوزْ  غبار

أَاْقطَاْش،  غالم

 اَْقطَاِجى

ʼāқт āш/ 

āқт āжӣ 

құл, қызметші 26а2-26ам 

 Йāт  жат,бөтен 26а2-3 يَاطْ  غريب

قَاْرَغا  غراب

 وقُوْزُغونْ 

қāрғā, қӯзғӯн қарға 26а3 

قَاْشقَاْلَداْق،  غرّ 

 َصقَرْ 

қāшқалдāқ/ 

с ақар 

қасқалдақ 26а3-26ам 

 бāт т ӯқ/бат ақ сүңгуір үйрек 26а4-26ам بَاطُّوْق، بَطَقْ  غطاس

 ʼāшлиқ астық, дән 26а4 أَاْشلِقْ  غله

ورْ قَاْلبُ  غربال  Қāлбӯр елек, елеуіш 26а4 

غرار 

والتلي

 س

 ;Шӯўāл қап, дорба ُشوَوالْ 

кілем 

26а4-5 

 Бӯт āқ бұтақ 26а5 بُوطَاقْ  غصن

أُرَماْن لِْق و  غابه

 أَْرَماْن لِقْ 

āрмāнлиқ, 

ʼурмāнлиқ 

орман 26а5-6 

 Қāшқā қасқа قَاْشقَا غّره

(жылқыда) 

26а6 

 ʼӯлжā олжа 26а6 أُوْلَجا غنيمه

 Қӯнӯш шабуыл 26а6 قُونُوشْ  غاره

 ʼӯртӯ жамылғы 26ам اُوْرتُو غطا
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يَالِْم وقَْزَما،  غرا

 قِْزَما

йāлим, қазмā, 

қизмā 

желім 26а7 

ه  Бāз без 26а7 بَازْ  غدِّ

 тāн/ йарин таң, ертең 26а7-26ам تَاْن، يَِرنْ  غدا

 ʼӯбӯр жын 26а7 أُوبُورْ  غول

يَاِكْرَماْك،  غيظ

قَاْقَماْق، 

 قَاقَِماقْ 

йāкирмāк, 

қāқмāқ т., 

қāқимāқ т. 

жекіру,ашулану 26а8 

 ʼāшитмāқ алдады 26а8 أَاِشْتَماقْ  غبن

 Дāрд қалады 26а8-9 َداْردْ  غرض

 қāрғāшā қарағаш 26а9 قَاْرَغاَشا غوش

 Кāнāтā салақтық 26а9 َكانَاتَا غفله

نَاْزاَلَماْق،  غنج

 نَْزلَْنَمقْ 

нāзлāмāқ/ 

назланмақ 

наздық 26а9-26ам 

ُكونِى اَلَماْك،  غيره

ُكونِى 

 اَلَماقْ 

кӯнӣлāмāк/ 

кӯнӣлāмā

қ 

күндеді, 

қызғанды 

26а10-26ам 

 ʼӯзкā, бāшқā басқа 26а10 أُوْزَكا وبَاْشقَا غير

 Қӯй қалдық 26а10-11 قُوى غبِرْ 

 Бāңк есірткі 26а11 بَاْنككْ  غبّيره

 يُوُووْن، غليظ

يُوُغونْ    

йӯўӯн, йӯғӯн 

т. 

жуан, қалың 26а11-12 

 ʼирик/ ʼакрик иірілген жіп 26а12-26ам إِىِرْك، أَْكِركْ  غزل

 Қиз қымбат 26а12 قِزْ  غالى

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضية

 Кāжиктӣ жоғалды 26а13 َكاِجْكتِى غاب

 Йāкирдӣ ренжіді 26а13 يَاِكْرِدى غضب

 кӯз қāқтӣ көзін қысты 26а13 ُكوْز قَاْقتِي غمز

 кӯз йӯмд ӣ көзін жұмды 26б1 ُكوْز يُوْمِضى غمض

 Қӯт āрдӣ қотарды, құйды 26б1 قُوطَاْرِدى غرف

-йāбтӣ/ʼураттӣ жапты 26б1-2 يَاْبتِى، اَُرتِّي غلق وستر

26бм 

 бāттӣ, бāт т ӣ батты 26б2 بَاتِّى، بَاطِّى غرق

ِدى، ُجومْ  غطس

 ُجوْمِصى

жӯмдӣ, жӯмс ӣ сүңгіді 26б2 

يَاْنك ِدى وأُوتِّى،  غلب

 أُوطِّى

йāңдӣ, ʼӯттӣ, 

ʼӯт т ӣ 

жеңді, ұтты 26б2 

يَاْنكلِْشتِى،  غلط

يَاْغلِْشتِى، 

 يَاِغْلِضى

йāңлиштӣ, 

йāғлиштӣ 

т./ йāғилд ӣ 

жаңылды, 

қателесті 

26б3-

26бм 

 Йӯдӣ жуды 26б3 يُوِدى غسل
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ْينَاِدى وقِْز قَا غال

بُوْلِدى 

 وِكِجِدى

қāйнāдӣ, қиз 

бӯлдӣ, 

кижидӣ 

қайнады 26б3-4 

طُوْبَراْق اَلِدى،  َغبّرَ 

 طُْزاَلِدى

т ӯбрāқлāдӣ/  

т узлāдӣ 

шаңын көтерді 26б4-5-

26бм 

أَاْصاَلْم اَلِدى  غنم وفلك

وأُوْلَجااَلِدى، 

اَلِدى  اَصِّ

ʼāс лāмлāдӣ, 

ʼӯлжāлāдӣ/ 

āс с илāдӣ 

олжалы болды 26б5-

26бм 

 ُكونِى اَلِدى غار من الغيره

 

кӯнӣлāдӣ күндеді,қызғанды 26б6 

 с ӯ с ӯғāрдӣ суғарды 26б6-7 ُصو ُصوَغاْرِدى 

 қāлбӯрлāдӣ екті 26б8 قَاْلبُوْراَلِدى غربل

 бӯлӯт лāндӣ бұлттанды 26б8 بُولُوْط اَلْنِدى غيّم

 йирлāндӣ өлең айтты 26б8 يِْراَلِدى غنِّي

 Қāрилдӣ лық толды 26б9 قَاِرْلِدى غص

 Йāлд āд ӣ алдады 26б9-10 يَاْلَضاِضى غشّ 

 Тиктӣ тікті 26б10 تِْكتِى غرس وخيط

-ʼус āн булдӣ мұқият болмады 26б10 اَُصاْن بُْلِدى غفل

26бм 

أُوُووْلِدى،  غشي عليه

أُوُغوْلِدى، 

أُوِصى 

ااْزِدى، 

أُزِصى 

ااْزِصى، 

ْنِدىاغُ   

ʼӯўӯлдӣ, 

ʼӯғӯлдӣ т., 

ʼӯс ӣ āāздӣ, 

ʼазс ӣ, 

āāзс ӣ/ 

ʼуғундӣ 

есінен танды, 

есінен 

айрылды 

26б10-

26б1

1-12-

26бм 

 ʼӯрӯттӣ, йāбтӣ жапты 26б12 أُوُروتِّى ويَاْبتِى غطّى

-Тӯлдӣ төледі 26б12 تُوْلِدى غرم

13 

 /ʼийирдӣ إِيِْرِدى، اَِكْرِدى غزل

āкирдӣ 

иірді 26б13-

26бм 

 қāрғāшāлāдӣ шулады 26б13 قَاْرَغاَشااَلِدى غوش

 

Фа әрпі 

 حرف الفاء

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 إََِلَكاْن، ِاْشََلَكنْ  فعال
ʼийлāкāн/ 

ʼишлāкан 

істеген, істеп 

тұрған 
27а2-27ам 

 أَاْجَقاْن، أََجَغنْ  فتاح
ʼāжқāн/ 

ʼажаған 
ашатын 27а2-27ам 

 қир, қийир ِقْر، ِقِىرْ  فلك
қиыр, аспан, 

жұлдыз 
27а2 
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اندفرق  
 

  ʼиккӣ бӯз ǡт إكِّى ُبوْز آاطْ 

Ақ боз ат пен Көк 

боз ат 

(жұлдыздар 

аты) 

27а2-3 

 кӯлāткā/кулкā көлеңке 27а3-27ам ُكوََلْتَكا، ُكْلَكا ِفيْ 

 йāзӣ йāр жазық жер 27а3 َياِزى َيارْ  فَل

 бāймāқ циркуль 27а3-4 َباْيَماقْ  فركاح

 ʼāвуз ауыз 27а4 أَاوزْ  فم

 Сӯйāм ُسوَيامْ  فتر
сүйем (ұзындық 

өлшемі) 
27а4 

 Бӯт  Сан 27а4 ُبوطْ  فخذ

 Ǡāм Vulva 27а4 آامْ  فرج

 فصيح
 َزاَراكْ 

 وَشاَشانْ 
зāрāк, шāшāн 

т. 

зерек,шешен 

(сөзге) 
27а5 

 ʼӯктāм өктем,менмен 27а5 أُوْكَتامْ  فيسى

 йāлт āй алдамшы 27а6 َياْل َطايْ  فتنى

 йӯқс ӯл кедей 27а6 ُيوْقُصولْ  فقير

 ʼāңлӣ зейінді 27а6 أَاْنِكلى فهم

 т алғалиқ бүлік 27ам َطْلَغلِقْ  ِفْتنه

 қāнбāз َقاْن َبازْ  فضولى

қызыққыш 

(любознатель

ный) 

27а7 

 Сāқāў сақау 27а7 َساَقاوْ  قاَفا

 т āнишмāн заңгер 27а7 َطاِنْشَمانْ  فقيه

 т āмāшā тамаша, қуаныш 27а8 َطاَماَشا فرج

 Т āт  диқан, шаруа 27а8 َطاطْ  فَلح

 ʼиншиқириқ еңіреу 27а8 إِْنِشِقِرقْ  فهاق

 так, тик жалғыз 27а9 َتْك، تِكْ  فرد

 тāкāр, бирāр бір-бірден 27а9 َتاَكاْر وِبِرارْ  فرادى

 أُوََلْت وُيوْط وِقَرانْ  فنا
ʼӯлāт, йӯт , 

қирāн 
жұт 27а9-10 

 т āйлāқ тайлақ 27а10 َطاْيََلقْ  َنصيل

 кушак ембейтін бота 27ам ُكَشكْ  فصيل

 Ат  ат, жылқы 27а10 آاطْ  فرس

 ʼāт лӣ салт атты 27а10-11 أَاْطلِى فارس

 қāнжāқā сырт киімнің түрі 27а11 َقاْن َجاَقا فطرق

فوقا نى 
مَلب
 س

 Шӯбā тон, сырт киім 27а11-12 ُشوَبا

فروه 
كباش
 يه

 Кӯрк тері тон 27а12 ُكوْركْ 

َباََل وُطوُغو وَياْوِرى  فرخ бāлā, т ӯғӯ, бала (жануардың)  27а12-13 
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 ,йāўрӣ وَماْمَراخْ 

мāмрāх 

 Бāрс барыс 27а13 َباْرسْ  فهد

 Бāқлā ірі бұршақ 27б1 َباْقََل  فول

 Т ӯзāқ тұзақ 27б1 ُطوَزاقْ  فخّ 

 ِشْشَقاْن، ِصَجانْ  َفار
шишқāн/ 

с ижāн 
тышқан 27б1-27бм 

 кӯмӯш күміс 27б1 ُكوُموشْ  فضه

ولْ ڀُ  فلس  Пӯл пұл, ақша 27б2 

 Бӯш бос 27б2 ُبوشْ  فارغ

 Бāлт ā балта 27б2 َباْلَطا فاس

فاره 
النجا
 ر

 Сӯрмā сүрме 27б3 ُسوْرَما

 ʼӯт  ʼӯрнӣ от орны, ошақ  27б3 أُوْط اوْرِنى فرن

 кӯмӯр көмір 27б3 ُكوُمورْ  فحم

 шӯлмāк ُشوْلَماكْ  فخار
шөлмек, қыш 

ыдыс 
27б4 

 Йӣлӣ жылы 27б4 ِيِيلِى َقاِترْ 

 Қāнӣ қайда 27б4 َقاِنى فى اين

 бӯршā/ бибар бұрыш ُبوْرَشا، بَِبرْ  فلفل
27б4-5-

27бм 

 Т ӯрб тұрып 27б5 ُطوْربْ  فجل

فضله 
الطعا
م 
التى 
 بقى

 қāс мāқ қаспақ 27б5-6 َقاْصَماقْ 

 йāмиш жеміс 27б7 َياِمشْ  فاكهه

 ʼāшāмāк ауызашар 27б7 أَاَشاَماكْ  ِفطرْ 

 йӯқāрӣ жоғары 27б7 ُيوَقاِرى فوق

 ʼӯйāт лиқ ұят 27б8 أُوَياْطلِقْ  فضيحه

 кāнāтā кенеттен 27б8 َكاَناَتا فجاه

 Т ӯй той 27б8 ُطوى فرح

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 ʼāңлāдӣ түсінді 27б9 أَاْنكاَلِدى فهم

 ʼашкāрā бӯлдӣ أَْش َكاَرا بُوْلِدى فشا
әшкере болды, 

ашылды 
27б9-10 
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 فاح

قُوقُوِدى، 

قُوْقُسوِدى، 

ْقتِىقَ   

қӯқӯдӣ, 

қӯқсӯдӣ т./ 

қақтӣ 

таралды 27б10-27бм 

 فرق
أَايِْرِدى 

 وأَايِْراَلِدى

ʼāйирдӣ, 

āйирлāдӣ 
айыру 27б11 

 Йӯлāштирдӣ үлестірді 27б11-27бм يُواَلْشتِْرِدى فرق

 ʼӯшāттӣ уатты 27б12-27бм أوَشاتِّى فقش

 дāрдāғāнлāдӣ үгілді 27б12 َداْرَداَغاْن اَلِدى فتّت

 ʼāлшāйдӣ сындырды, 27б13 اأْلَشاْيِدى فشخ

 ʼувдӣ сүртті 27б13 أُْودِّى فرك

 Тӯшāдӣ төседі 27б13 تُوَشاِدى فرش

 т āштӣ, кӯбтӣ тасыды 28а1 طَاْشتِى وُكوْبتِى فار

 فرغ
تُوَكاْنِدى 

 وبُوَشاْنِدى

тӯкāндӣ, 

бӯшāндӣ 
босанды 28а1 

 Битлāдӣ биттеді 28а2 بِْتاَلِدى فال

 Шāт лāдӣ шытынады 28а2 َشاْطاَلِدى فرقع

 Қӯбāрдӣ ағытты 28а2 قُوبَاْرِدى فَكّ 

 ʼиздāдӣ іздеді 28а3 إِْزَداِدى فتش

 Сӯктӣ сөкті 28а3 ُسوْكتِى فتق وشتم

 бāртилдӣ сүртті 28а3 بَاْر تِْلِدى فرك

 Қирдӣ қырды 28а4 قِْرِدى فنى

 сӯйӯндӣ қуанды 28а4 ُسويُوْنِدى فرح

 ʼӯздӣ, бижтӣ бөлді 28а4-5 أُوْزِدى وبِْجتِى فصل

 فزّ 

ِطْر بِْل َداِدى 

وَساِكْرِدى 

 وِشْشَراِدى

т ирбилдāдӣ, 

сāкирдӣ, 

шишрāдӣ 

секірді 28а5-6 

 ʼиттӣ жасады 28а6 أَتِّى فعل

 ʼийдӣ/ бурдӣ иірді 28а6-28ам اِْيِدى، بُْرِدى فتل

 Қāжтӣ қашты 28а6 قَاْجتِى فرّ 

 فطس
تُوْم ُسوْقتِى، 

 طُْنُجْقتِى

тӯмсӯқтӣ/ 

т унжуқтӣ 

тынысы тарылды, 

тұншықты 
28а7-28ам 

 ʼāздӣ бұзды 28а7 أَاْزِدى فسد وتاه

 

Қаф әрпі 

 حرف القاف

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 кӯжӣ йāтāр ُكوِجى يَاتَارْ  قادر
күші жетер, 

мықты 
28а8 

 йāқин, йавӯӯқ жақын 28а8-9 يَاقِْن و يَُوُووقْ  قريب

 ʼāбрāқ кемпірқосақ 28а9 أَاْبَراقْ  قوس هللا

تَاِمْر قَاُزوْق،  قطب тāмир қāзӯқ/ темірқазық 28а9-10-
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 сибак 28ам ِسبَكْ 

 Кӯбрӣ көпір 28а10 ُكوْبِرى قنطره

 Қāмиш қамыс 28а10 قَاِمشْ  قصب

لِى قَاِمشْ طَاطْ  قصب حلو  т āт лӣ қāмиш қант құрағы 28ам 

قََصب 

فَاِرسِ 

 ى

 сāз қāмиш саз қамыс 28ам َساْز قَاِمشْ 

 Бāбāс بَابَاسْ  قسيس
поп ( діни 

қызметші) 
28а10-11 

 ʼāңсā желке 28а11 أَاْنكَسا قضا

 Йӯрāк жүрек 28а11 يُوَراكْ  قلب

قبضه 

وحغن

 ه

 ʼавуж уыс 28а11-12 أَُوجْ 

مقد  Т āбāн табан 28а12 طَابَانْ  

 Дāш жақын адам 28а12 َداشْ  قرين

 قيليط

تَاَشاْن وبَاَجاْك 

وقُوْرَوالِي

 ، قَُوْنجْ 

тāшāн, бāжāк, 

қӯрўāлӣ/ 

қаўнж 

жарық ауруы бар 

адам (грыжа) 

28а13-

28ам 

 قوبه
تَاْمَراْو، 

 تَاْمَرِكي
тāмрāў/тāмракӣ теміреткі 

28а13-

28ам 

قلب 

الشج

هر  

 ʼӯзāк өзек (ағаштың) 28а13 أُوَزاكْ 

 ʼирин ірің 28б1 إِِرنْ  قيح

 Қӯс мāқ құсу 28б1 قُوْصَماقْ  قىء

 قرقره

ُكوْرُكوْلَماْك 

وبُوَراَماقْ 

 ، قُْلُدَرَمقْ 

кӯркӯлмāк, 

бӯрāмāқ/ 

қулдурамақ 

күркілдеу 
28б1-2-

28бм 

 Қис қā қысқа 28б2 قِْصقَا قصير

 ʼӯрӯсбӣ أُوُروْس بِى قحبه
жеңіл жүрісті 

әйел 
28б2 

 قمح
بُوَضاْي، 

 بُوْغَضايْ 
бӯд āй, бӯғд āй т. бидай 28б3-28бм 

 Қāбāқ асқабақ 28б3 قَابَاقْ  قرع

 Қāймāқ қаймақ 28б3-4 قَاْيَماقْ  قشطه

 Қӯзāқ картоп 28б4 قُوَزاقْ  قلقاس

 қарā ʼирик қара өрік 28б4 قََرا إِِركْ  قراصيا

انَاَكاْستَ  قصطل  Кāстāнā каштан 28б5 

 йāрмā, кӯжā يَاْرَما وُكوَجا قمحيه

жарма, көже 

(бидайдан 

жасалған 

тамақ) 

28б5 

 Қāқ қақталған ет 28б5-6 قَاقْ  قديد
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 قرص
قَااَلْش، ُشَرْك، 

 ُجوَراكْ 

қāлāш/шурак, 

жӯрāк 

қалаш, шөрек 

(нан) 
28б6-28бм 

 قرد

َماْيُموْن، 

يَاْبِجى، 

 يَاْبِجنْ 

мāймӯн/ йāбжӣ, 

йāбжин 
маймыл 28б6-28бм 

 ʼǡс , шāл ақкіс 28б7 أَآْص و َشالْ  قَاقم

 قنفذ
ِكْربِى وأاُوْقلِى 

 ِكْربِى

кирбӣ, ʼӯқлӣ 

кирбӣ 
кірпі 28б7-8 

 Бит бит 28б8 بِتْ  قمل

 Т ӯрғāй бозторғай 28бм طُوْرَغاىْ  قنبر

 Бāйғӯш үкі 28б8 بَاْيُغوشْ  قبيسه

 قصقاط
اْش وتِْل قِْزغَ 

 قُوشْ 
қизғāш, тил қӯш қызғыш, қарақұс 28б8-9 

 Бӯтāкā бөтеке, жемсау 28б9-10 بُوتَاَكا قانصه

 қāбӯқ/ йӯмӯр қабық قَابُوْق، يُوُمورْ  قشر
28б9-10-

28бм 

 قماش

أَاْبَراْق 

وُشْبَراْك، 

 ِشْبَراكْ 

ʼāбрāқ, шубрāк, 

шибрāк 
мата; шүберек 28б10 

قَامْ  َكاْنِدرْ  قنّب  кāндир, қāм кендір, кенепшөп 28б11 

 мāмуқ, мāмиқ мақта 28б11 َماُمْق، َماِمقْ  قطن

 Бӯрӯн кесінді 28б11-12 بُوُرونْ  قصاصه

 قراد

ُكونَا، 

قِِصْلِطقِى، 

َكانَا 

ويَاْوِسى 

ويَاْبِسى، 

 َصاقُوْرَغا

кӯнā/ қис илт иқӣ, 

йāвсӣ, йāбсӣ, 

с āқӯрғā 

кене 
28б12-

28бм 

شقو  
 قَاْيْشقَا

 وقُوُروْنُجوقَا

қāйишқā, 

қӯрӯнжӯқā т. 
қайысқы, белдік 28б12-13 

 قيد

بُوَواِوى 

وبُوَغاِوى

 ،

بُوقَاِغى، 

ُكوْستَاْك، 

ُكوْستَاْكاَلدِ 

 ى

бӯўāўӣ, бӯғāўӣ т./ 

бӯқāғӣ, 

кӯстāк, 

кӯстāклāдӣ 

бұғау, бұғаулады 

28б13-

29а1-

29ам 

 Йāй жай, садақ 29а1 يَايْ  قُوسْ 

 قميص
ُكوْماَلْك، 

 ُكوْكاَلكْ 
кӯмлāк/ кӯклāк  көйлек, жейде 29а1-29ам 

 т āбāлдириқ ағаш кебіс 29а1-2 طَابَاْل ِدِرقْ  قبقاب

 мӯйӯз/бӯйнӯз  мүйіз 29а2-29ам ُمويُوْز، بُوْينُوزْ  قرن

 Қин қын 29а2 قِنْ  قراب

 Кāб қап 29а2-3 َكابْ  قالب
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 Йāлкāн желкен 29а3 يَاْلَكانْ  قلع

 Пийāла пиала,кесе 29а3 ڀِيَالَ  قدح زجاج

 Қāлāй қалайы 29а3-4 قَااَليْ  قزدير

 Қāзāн қазан 29а4 قَاَزانْ  قدر

 ʼаўлāқ ас, тағам 29а4 أَْواَلقْ  قصعه

 тӯб/диб түп تُوْب، ِدبْ  قعر الشئ
29а4-5-

29ам 

 Қāшӯ қайқы пышақ 29а5 قَاُشو قّدوم

 тāнрӯткā бөрене 29а5 تَاْنُروْتَكا قرمه

 قصر

َساَراْي 

وُكوْشْك، 

 قُْرَغانْ 

шāрāй, кӯшк/ 

қурғāн 
сарай, қорған 29а6-29ам 

 Кӯшāнā кесене (купол) 29а6 ُكوَشانَا قبه

 Кӯр көр (қабір) 29а6 ُكورْ  قبر

 жā, шāқлӣ َجا وَشاْقلِى قدر
... шақты (сан, 

мөлшер) 
29а7 

 قوام
طُوَرا 

 وطُوْغِرى
т ӯрā, т ӯғрӣ т. тура 29а7-8 

 قهقرا
َكاْرتَاْرِكى 

 َكاتَارْ 
кāртāркӣ кāтāр шегіну 29а8 

 قياس
أُوْلْج، اُوْلَجاْك، 

 اُْلْجِدى

ʼӯлж/ ʼӯлжāк, 

ʼулждӣ 
өлшеу 

29а8-9-

29ам 

 қāт ӣ, бāрк мықты, берік 29а9 قَاِطى وبَاْركْ  قوى

 Шӯб қоқыс 29а10 ُشوبْ  قشه

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 قوى

قَاطِّى وقَاِطي 

بُوْلِدى 

وُكوْج 

 اَلِدى

қāт т ӣ, қāт т ӣ 

бӯлдӣ, 

кӯжлāдӣ 

күшті болды 29а10-11 

 т ӯрдӣ тұрды 29а11 طُوْرِدى قام

 قعد

أُوْلطُوْرِدى 

وأُوطُوْردِ 

 ى

ʼӯлт ӯрдӣ, 

ʼӯт ӯрдӣ 
отырды 29а11-12 

 ʼāйиттӣ, дāдӣ айтты 29а12 أَايِتِّى وَداِدى قال

 قلب

ُشوُووْرِدى 

وأَاْقطَاْردِ 

ى 

وقُوْزَغارْ 

 ِدى

шӯвӯрдӣ, 

ʼāқт āрдӣ, 

қӯзғāрдӣ 

айналды; өзгертті 29а13 
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 قِِرْقِدى، قِْرْقِدى قصّ 
қириқдӣ, 

қирқдӣ 
қырықты 29б1-29бм 

 кӯжлāндӣ күшейді 29б1 ُكوْجاَلْنِدى قوى

 ʼӯлшидӣ өлшеді 29б1-2 أُوْل ِشِدى قاس

 ʼӯқӯдӣ оқыды 29б2 أُوقُوِدى قرا

 ʼāздирдӣ азайтты 29б2 أَاْزِدْرِدى قلّل

 қис қāрдӣ қысқартты 29б3 قِْصقَاْرِدى قصر

 т āрт иқ бāрдӣ тартты 29б3 طَاْرِطْق بَاْرِدى قّدم

 قرف

إَِراْنِدى 

وإِْكَراْنِدى

 ،

يْكَراْنِدىي  

ʼирāндӣ, 

ʼикрāндӣ 

т./ 

йӣкрāндӣ 

жүрегі айныды 
29б3-4-

29бм 

 قلق
قَاْيقَااَلْنِدى، 

 چابَااَلِدى

қāйқāлāндӣ/ 

чāбāлāдӣ 
мазасызданды 29б4-29бм 

 тилдӣ, тулдӣ тілді 29б5 تِْلِدى، تُْلِدى قدّ 

 йāқинлāдӣ жақын болды 29б5 يَاقِْن اَلِدى قرب

 قسم

 أُولُوِدى،

أُولُواَلِدى، 

 بُوْلِدى

ʼӯлӯдӣ мф./ 

ʼӯлӯлāдӣ, 

бӯлдӣ 

бөлді 29б5-29бм 

 бӯдāдӣ кесті 29б6 بُوَداِدى قلم

 бӯдāқ бұтақ 29бм بُوَداقْ  غضن

 ʼӯлтӯрдӣ өлтірді 29б6 أُوْلتُوْرِدى قتل

 сӯблāдӣ жинады 29б6 ُسوْباَلِدى قشقش

 أَاِرتِّى، أَاِرطِّى قشر
ʼāриттӣ, 

ʼāрит т ӣ 
тазалады 29б7 

 биттӣ бітті 29б7 بِتِّى قضى

 قهقه
قَاْص قَاْص 

 ُكوْلِدى
қāс  қāс  кӯлдӣ қарқылдап күлді 29б7-8 

 ʼӯбтӣ өпті, сүйді 29б8 أُوْبتِى قبّل

 қӯвӯрдӣ қуырды 29б8 قُوُووْرِدي قال

 Йāттӣ мақсатқа жетті 29б9 يَاتِّي قاد

 жиқāрдӣ жұлды 29б9 ِجقَاْرِدى قلع

 қāйиттӣ қайтарды 29б9-10 قَايِتِّى قفل

 кāстӣ, ʼӯздӣ кесті, үзді 29б10 َكاْستِى وأُوْزِدى قطع

 қиршилдāттӣ тістеп шақты 29б11 قِْرِشْلَداتِّى قرقش

 қӯштӣ қосты 29б11 قُوْشتِى قرن

 қӯбтӣ көтерілді 29б11 قُوْبتِى قب

 қāқлāдӣ қақтады, кептірді 29б12 قَاْقاَلِدى قدد

 шāқтӣ даттады 29б12 َشاْقتِى قدح

 жимдилāдӣ шымшыды 29б13 ِجْمِداَلِدى قرص

 ʼāжтӣ ашты 29б13 أَاْجتِى قدف

 قايض
َدايِْشتِى 

 وَداِكْشتِى

дāйиштӣ, 

дāкиштӣ 
ауысты 29б13-30а1 
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т. 

 кӯзӯң āāйдин көзайым (болу) 30а1 ُكوُزوْنك ااْيِدنْ  قرت عينك

 

Кәф әрпі 
 حرف الكاف

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 كوكب
 أَاِرْق طَاقْ 

 وُجْلبَانْ 

ʼāриқ т āқ, 

жулбāн т. 

Шолпан, Егіздер 

жұлдыздарының 

тобы 

30а2 

 ʼӯлӯ ұлы, үлкен 30а3 اُولُو كبير

 كثير

ُكوْب وُشوْق 

وَخْيْل، 

 ِخْيلْ 

кӯб, шӯқ, 

хайл, 

хийл 

көп 30а3-4 

 қāрин, кāбā қарын 30а4 قَاِرْن وَكابَا كرش

 Кӯкжāк әдемі, әсем 30а5 ُكوْكَجاكْ  كويس

 Жӯмāрт жомарт 30а5 ُجوَماْرتْ  كريم

 يَاْلقَاْو وإِِرْنَجاكْ  كسالن

йāлқāў, 

ʼиринжāк 

т. 

еріншек, жалқау 30а5-6 

 كادووم

ُصوْياَلْق 

تِْشلِى، 

ُسَولَْك 

 تِْشلِى

с ӯйлāқ 

тишлӣ/ 

сувалак 

тишлӣ 

сойдақ тісті 30а6-30ам 

 Т ӯбӯқ тобық 30ам طُوبُوقْ  كعب

كعب 

مبار

 ك

قُوْط طُوبُوْقلِى، 

قُْطلِى 

 طُوبُوْقلِى

қӯт  т ӯбӯқлӣ/ 

қут лӣ 

т ӯбӯқлӣ 

қадамы құтты (адам) 
30а6-7-

30ам 

كعب 

وح

 ش

قُوْط ِسْز 

 طُوبُوْقلِى

қӯт сиз 

т ӯбӯқлӣ 

қадамы құтсыз 

(бақытсыздық 

әкелетін адам) 

30а7 

 كذاب
يَااَلْنِجى 

 ويَاْلَغاْنِجى

йāлāнжӣ, 

йāлғāнжӣ 

т. 

өтірікші 30а7-8 

 ʼил, ʼāйā алақан 30а8 إِْل وأَايَا كف

 Шāйн қалай 30а8 َشاْينْ  كيف

 ʼāвуж уыс 30а9 أَاْوجْ  كبشه

 بَاُووْر وبَاِغرْ  كبد
бāўӯр, бāғир 

т. 
бауыр 30а9 

اْك، بُْكَراكْ بُورَ  كلوه  бӯрāк/букрāк бүйрек 30а9-30ам 

 كميت
طُوُرو 

 وطُوْغُرو
т ӯрӯ, т ӯғрӯ т. торы ат 30а10 

 ʼит ит 30а10 إِتْ  كلب
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كلب 

الصي

 د

 Т āзӣ طَاِزى

тазы (аңшылыққа 

арналған иттің 

түрі) 

30а10 

 ʼāкāр أَاَكارْ  كلب ُسالق
ит (жарысқа 

арналған ит); 
30а11 

بركلب الو  بَاَراْق، ُكوبَااَلكْ  
бāрāқ, 

кӯбāлāк 
барақ, сабалақ ит 30а11 

كلب 

المجن

 س

 āāрғӣмāқ ااْرِغيَماقْ 
арғымақ (асыл 

тұқымды ит) 
30а11 

كالب 

العقو

 ر

قُوطُوْر، 

قُوطُوْرَغا

 نْ 

қӯт ӯр, 

қӯт ӯрғāн 
құтырған ит 30а11 

كلب 

الرغا

 ى

 Бāрлā сирек жүнді ит 30а12 بَاْرالَ 

الحلبةكلب   Қāнжиқ қаншық (ұрғашы ит) 30а12 قَاْنِجقْ  

 الجرو

أُوْرُغوْق، 

أَانُوْك، 

أُوُروْق، 

 ُكوُجوكْ 

ʼӯрғӯқ, ʼāнӯк, 

ʼӯрӯқ, 

кӯжӯк 

күшік 30а12-13 

 ʼит бāлиқӣ ит балық 30а13 إِْت بَالِقِى كلب الماء

 Қӯжқāр қошқар  30а13 قُوْجقَارْ  كبش

 С āғрӣ сауыр 30а13 َصاْغِرى كفل

 т āмғā/т āғ тамға,белгі 30б1-30бм طَاْمَغا، طَاغْ  كي

 қāрā лāжин қара лашын 30б1 قَاَرا اَلِجنْ  كوهيه

 Т ӯрнā тырна 30б1 طُوْرنَا كركي

 кӯвӯлдӯр дуадақ 30б1-2 ُكوُووْلُدورْ  كروان

 ʼиркāбжӣ оймақ 30б2 أِْرَكاْبِجى كشتوان

 Киш қорамсақ 30б2 ِكشْ  كنانه

 Кӯзāтжӣ бақылаушы, күзетші 30б2-3 ُكوَزاْتِجى كشاف

 Битик жазу, кітап 30б3 بِتِكْ  كتاب

 Кāбин қалың мал 30бм َكابِنْ  كتاب

 йāң, йин жең 30б3-30бм يَاْنك، يِنْ  كم

 Кāлим көйлек, киім 30б3 َكالِمْ  كسا

 كستبان

أُوْيَماْق 

وأُوْكُسوكْ 

 ، يُْكُسكْ 

ʼӯймāқ, 

ʼӯксӯк т./ 

йуксук 

темірден не теріден 

жасалған оймақ 
30б4-30бм 

 Кӯкӯрт күкірт 30б4 ُكوُكوْرتْ  كبريت

 كانون
أُوَجاْق، 

 َصاَجاقْ 

ʼӯжāқ/ с āжāқ 

т. 
ошақ 30б5-30бм 

 كرسى
أُوْلطُوْرَغاْش، 

 ِكَرَوات

ʼӯлт ӯрғāш/ 

Киравāт 
орындық, отырғыш 30б5-30бм 

 Бāрдāқ тостаған 30б5 بَاْرَداقْ  كوز
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 Йāўā жуа 30б6 يَاَوا كراث

 тāк/тавак жүзімдік 30б6-30бм تَاْك، تََوكْ  كرم

 ʼāрмӯт  алмұрт 30б6 ااَْرُموطْ  كمثرى

 Бāр ноқта 30б6 بَارْ  كدان

 ʼāўӯрлāмāқ жомарттық 30б7 أَاُووْراَلَماقْ  كرامه

 т āрхāнāһ дүңгіршек 30б7 طَاْرَخانَاهْ  كشك

 Сӯз сөз 30б7 ُسوزْ  كالم

 Йāңлā солай 30б8 يَاْنكاَل  كما

 كما انه
يَانَا وَكانَا 

 وَداِغى

йāнā, кāнā, 

дāғӣ 
Тағы 30б8 

 كعك
 ُشوَراكْ 

 وُكوْلَشا

шӯрāк, кӯлшā 

т. 
күлше 30б9 

 тӯбā, йӯб төбе,үйінді 30б9-30бм تُوبَا ويُوبْ  كوم

 تَِما وهَاْر، دْكَما كل
тимā, һāр т./ 

дакмā 
әркім 

30б10-

30бм 

 Кāўӯр кәпір 30б10 َكاُوورْ  كافر

 Сӯрмā сүрме 30б10 ُسوْرَما كحل

 Тӯб жағымсыз 30б11 طُوبْ  َكُره

 كره ومره
بِْر َكاَراْت 

 وَكازْ 
бир кāрāт, кāз тағы бір рет 30б11 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 Йāздӣ жазды 30б12 َياْزِدى كتب

 Сӯйлāдӣ сөйледі 30б12 ُسوْيََلِدى كلم

 Тӯктӣ төкті 30б13 ُتوْكِتى كّب وبّدد

 с индирдӣ сындырды 30б13 ِصْنِدْرِدى كسر

 ʼӯлӯштӣ өлшеді 30б13 أُولُوْشتِى كال

 ʼуўдӣ басты 31а1 أُوِدى كبس

 كنس
ِسِبْرِدى، 

ْرِدىُسبِ   

сибирдӣ, 

субирдӣ т. 
сыпырды 31а1 

كشف 
 وفتح

 ʼāжтӣ ашты 31а1-2 أَاْجِتى

 ʼирғāқлāдӣ құтырды 31а2 إِْرَغاْق ََلِدى كلب

 кāбинлāдӣ кебінге орады 31а2 َكاِبْن ََلِدى كفن

 қāмāштӣ бұлдырады 31а3 َقاَماْشِتى كل

 كّبب
ُيوَماْقََلِدى، 

 ُيُمْرلَِدى

йӯмāқлāдӣ/ 

йумурлад

ӣ 

жұмарлады,домалақ

тады 
31а3-31ам 

 كُثر
ُشوْق ُبوْلِدى 

وُكوْب 
шӯқ бӯлдӣ, 

кӯб 
мол болды 31а3-4-31ам 
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ُبوْلِدى، 
وَقاْلِدىچُ   

бӯлдӣ/ 

чӯқāладӣ 

 

Ләм әрпі 
 حرف الَلم

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 Тил тіл 31а5 ِتلْ  لسان

اَقالْ صَ  لحيه  С āқāл сақал 31а5 

 Йāғрин жауырын 31а5 َياْغِرنْ  لوح

 ʼāт ет 31а5 أَاتْ  لحم

 لصّ 
أُوُووْرَغاْن، 

 اُْغِرى
ʼӯўӯрғāн/ 

ʼуғрӣ 
ұрлықшы 31а6-31ам 

 َشاَباْد وأُوزْ  لبق
шāбāд, ʼӯз 

мф. 
озат 31а6 

 т имāрсиқ арам 31а6 ِطَماْرِسقْ  لُيم

 йāш ўа  бӯш бос, жұмсақ 31а7 َياْش وُبوشْ  لين

 لعان
ُسوُكوِجى، 

 َقْرَغاِجى
сӯкӯжӣ/ 

қарғāжӣ 
қарғады 31а7-31ам 

 сӯкмāк қарғыс 31а7 ُسوْكَماكْ  لعن

 لوح
ُكوَراْك وِسَناْك 

 وَتاْحَتا

кӯрāк, синāк, 

тāх тā 
қалақ; тақта 31а8 

 с иғиз ақылды 31а8 ِصِغزْ  لبابه

 لقمه
ِتقِْن وتِْك 

 وُسوقُومْ 

тиқин, тик, 

сӯқӯм 
тілім 31а2-9 

 шāлғāм шалқан 31а9 َشاْلَغامْ  لفت

 бāйāм бадам жаңғағы 31а9 َباَيامْ  لوز

 йӯкāн, ʼӯйāн жүген 31а9 ُيوكاْن واُْوَيانْ  لجام

 йӯмӯлдӯрӯк өмілдірік 31а10 ُيوُموْلُدوُروكْ  لبب

 шӯлғӯ шұлғау 31а10 ُشوْلُغو لفافه

 киз киіз 31а10 ِكزْ  لباد

 кимāк ِكَماكْ  لبس

киім (іштен 

жасалынған 

киім) 

31а10-11 

 لباس
ُكوْنَجاْك وِاْج 

 ُطونْ 

кӯнжāк, ʼиж 

т ӯн 
көншек, ішкиім  31а11 

 ِاْنِجى لؤلؤ
ʼинжӣ (қытай 

сөзі) 
інжу 31а11 

 йӯрғāн көрпе 31а11-12 ُيوْرَغانْ  لحاف

 Сӯт сүт 31а12 ُسوتْ  لبن الحليب

َرانْ أَايْ  الرايب  ʼāйрāн айран 31а12 

 ʼӯйғāн ұйыған сүт 31а12 أُوْيَغانْ  المخيض
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مشوب 
 بالماء

 ʼӯйӯб أُوُيوبْ 
су қосылған айран, 

шалап 
31а13 

المطلق، 
المر، 
الحام
 ض

َياُووْرْت وأَاِجى 
وإِْكِشى، 
 َياُغوْرتْ 

йāўӯрт, ʼāжӣ, 

ʼикшӣ/ 

йāғӯрт т. 

ұйытылған сүт, 

йогурт 
31а13-31ам 

مقطع من ال
العلما
 ن

 َتاَزا وإِِرْمِجكْ 
тāзā, 

ʼиримжик 
ірімшік 31а13 

 ʼавуз уыз 31а13 أَُوزْ  اللبا

 қимиз қымыз 31б1 ِقِمزْ  لبن الخيل

 сӯзмāлӣ сүзбе 31б1 ُسوْزَمالِى المصفى

 т āт лӣ тәтті,тұщы 31б1 َطاْطلِى الحلو

 қāрā қāз қара қаз, су құзғын 31б1 َقاَرا َقازْ  لغلغ

لجاه 
والسل
 حفاه

َقاَباْرَشاْقلِى 
 َباَغا

қāбāршāқлӣ 

бāғā 
тасбақа 31б2 

 қāвӯршāқ қуыршақ 31б2-3 َقاُووْرَشاقْ  لعبه

 ширāй шырай, түр-түс 31б3 ِشَراىْ  لون

 кāжā, тӯн кеш; түн 31б3 َكاَجا وُتونْ  ليل

 .лимӯн ар لِمونْ  ليمون
лимон (араб тілінен 

енген сөз) 
31б4 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

Арабша Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 с ӯлӯдӣ солды 31б4 ُصولُوِدى لهت

 йӯмрӯқлāдӣ жұдырықтады 31б5 يُوْمُروْقاَلِدى لكم

 لف

َصاْرِدى 

وُشوْلَغادِ 

 ى

с āрдӣ, 

шӯлғāдӣ 
орады 31б5 

 لّوث

ى، يُواَلْشتِ 

بُواَلْشتُْردِ 

 ى

йӯлāштӣ/ 

бӯлāштур

дӣ 

былғады 31б6-31бм 

 тиктӣ/ диқтӣ қадады, тікті 31б6-31бм تِْكتِى، ِدْقتِى لقّم

 йāбсāдӣ бұлғады 31б6 يَاْبَساِدى لولح

 لعق
يَااَلِدى، 

 يَااَلِصى

йāлāдӣ, 

йāлāс ӣ 
жалады 31б7 

 ўāйнāдӣ ойнады 31б7 َواْينَاِدى لعب

ْشتِىيَابِ  لزق  йāбиштӣ жабысты 31б7 

 йāқтӣ кірлетті, былғады 31б8 يَاْقتِى لطّخ

لقط وجمع  ُشوْباَلِدى  шӯблāдӣ, қоқыс терді 31б8-9-
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وقش

 ش

وتَاْرِدى، 

تِْرِدى، 

وَشاْشتِى، 

 ِدْرِدي

тāрдӣ, 

тирдӣ, 

шāштӣ/ди

рдӣ 

31бм 

 لحق
يَاتِْشتِى 

 وإِِرْشتِى

йāтиштӣ, 

ʼириштӣ 
қуып жетті 31б9 

 шāблāдӣ мф. шаптады 31б10 َشاْباَلِدى لطش

 لقّح

َصاْلِدى 

وبَِراْقتِى 

 وَكاِمْشتِى

с āлдӣ, 

бирāқтӣ, 

кāмиштӣ 

қамады 31б10-11 

 ليّس

ِصَزاِدى وقيل 

ُصوَواِدى

 ، ِصَواِدى

с изāдӣ, 

с ӯўāдӣ т., 

с иўāдӣ 

бүркемеледі 31б11-31бм 

 бӯс тӣ киіз басты 31б12 بُوْصتِى لبِد

 لوي

قَاْيِرْلِدى 

وَماْيِرْلِدى

 ، طُلَِدي

қāйрилдӣ, 

мāйрилдӣ/ 

т уладӣ 

айналды, 

қайырылды 
31б12-31бм 

 ʼāшлāдӣ тамақтандырды 31б13 أَاْشاَلِدى لحم

 йилд ирāдӣ жылтырады 31б13 يِْلِضَراِدى لمع

 қāрғāдӣ қарғады 31б13 قَاْرَغاِدى لعن

 

Мим әрпі 
 حرف الميم

Араб

ш

а 

Қыпшақ

ша 

Транскрипция Қазақша Сөздіктегі 

бет 

нөмірі 

 тиркизкāн тірілткен 32а1 ِتْرِكْزَكانْ  ُمِحي

 ʼӯлтӯркāн өлтірген 32а2 أُوْلُتوْرَكانْ  مميت

 бāркāн берген, беретін 32а2 َباْرَكانْ  ُمْعطى

 бāрмāкāн бермеген, бермейтін 32а2-3 َباْرَماَكانْ  مانع

ْشَتاَفارِ  ملك  фāриштā періште 32а3 

 қāн хан, билеуші 32а3 َقانْ  ملك

 йāмғӯр жаңбыр 32а3 َياْمُغورْ  مطر

مصطح
 ب

 тӯз түзу 32а4 ُتوزْ 

 т āйғāқ тайғақ 32а4 َطاْي َغاقْ  مزحلق

 منزله
ُيوْرْت،يقل 

 إَِنكْ 
йӯрт/ йақылʼинак жұрт,тұратын үй 32а4-32ам 

 مرضعه
أَْمِزْرِجى، 

ْرجِ إِْمزُ 
 ى

ʼамзиржӣ, 

ʼимзиржӣ 
емізетін әйел 32а5 

 қӯл құл 32а5 قُولْ  مملوك

 ʼӯс т ā ұста, ұстаз 32а5 أُوْصَطا معلم

أَاْوَراْت  مرأه ʼāўрāт, ʼибжӣ әйел 32а6 
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 وِاْبِجى

 مرفق

َجاَغاَناْق 
وقيل 
ِتْرَساكْ 
 ،

 ِدْرَساكْ 

жāғāнāқ, тирсāк 

т./ дирсāк 
тірсек 32а6-32ам 

وُووْن، ُبُغنْ بُ  مفصل  бӯвӯн/ буғун буын 32а7-32ам 

 مصران

إَِشاِكى 
وُبوَوارْ 
ِصْق، 
ُبوَغارْ 
 ِصقْ 

ʼишāкӣ, 

бӯўāрс иқ/ 

бӯғāрс иқ 

ішек 32а7-8-32ам 

 ʼӯт/ ʼӯд өт 32а8-32ам أُوْت، أُودْ  مراره

 қӯрс āқ құрсақ 32а8 قُوْرَصاقْ  معده

 кāўдāлӣ кеуделі, денелі 32а9 َكاْوَدالِي ِمبدان

 ʼӯйāлжāқ ұялшақ 32а9 أُوَياْل َجاقْ  مستجى

 сӯўулмиш сүйікті 32а9-10 ُسوُوْلِمشْ  محبوب

 ʼӯйнāш көңілдес, ойнас 32а10 أُوْي َناشْ  معشوق

 مضحكه
ُكوََلَجاْك، 

ُكوََلْج 
 َكشْ 

кӯлāжāк/ 

кӯлāжкаш 
күлегеш 32а10-32ам 

 йāжāнлӣ қарапайым 32а11 َياَجاْن لِي محتشم

 кāнкāлжӣ қалжыңбас 32а11 َكاْن َكاْلِجى مزاح

 кāрāклӣ керекті 32а11-12 َكاَراْكلِي محتاج

 бāшқāрлӣ басқарушы 32а12 َباْشَقاْرلِى مدولب

ى مصارع  кӯрāжжӣ күресші 32а12 ُكوَراجِّ

 бӯрт āрмиш тұнжыраған 32а13 ُبوْرَطاْرِمشْ  معبس

 مغتاظ
َياِكْرِمْش 

وَياِكِربْ 
 ِترْ 

йāкирмиш, 

йāкирибтир 
ашулы 32а13 

 ʼāлшāқ қарапайым 32б1 أَاْلَشاقْ  متواضع

 مقرقع
َياْنَشْق، 
َياْنِشْق، 
 َشْرَشارْ 

йāншақ, йāншиқ/ 

шаршāр ар. 
гүрсіл 32б1-32бм 

 ширин диллӣ шырын тілді 32б1-2 ِشِرْن ِدْل لِي ملسان

 тӯрāлӣ түзетілген 32б2 ُتوَرالِى مرتب

ورمحق  қӯрлӯқ аянышты 32б2 قُوْرلُوقْ  

 йӯқс ӯл кедей 32б3 ُيوْقُصولْ  معثر

معرضا
 نى

 йāнсик көлденең 32б3 َياْنِسكْ 

 مليح

أُوْزَداْن 
وُخوْش 
وَياْقِشى 
وُكوْكجَ 

ʼӯздāн, хӯш, 

йāқшӣ, 

кӯкжāк 
жақсы, әдемі 32б4 
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 اكْ 

 бāзāнлӣ безендірілген 32б5 َباَزاْن لِى مزوق

ْقَطاْوِجىَما مداح  мāқт āвжӣ мақтаушы 32б5 

 Тинш тыныш 32б5 ِتْنشْ  مستريح

 ʼāрлӣ менмен 32б6 أَاْرلِى منتخى

مسترح
 ى

 ʼӯмс ӯнлӣ аяулы, сүйікті 32б6 أُوْمُصوْن لِى

 т āнлӣ таңғалушы 32б6 َطاْن لِي متعجب

 مشهور
ُشوْرلِى، 

 َشْولِى
шӯрлӣ/ шаўлӣ танымал 32б7-32бм 

وْط ِسزْ قُ  مشئوم  қӯт сиз құтсыз, қырсық 32б7 

 مربع

ُجوَمالِي، 
ُدْرُدْل 
وقيل 
 ُدْرْتُكلْ 

жӯмāлӣ/ дурдул, 

дурткул 
төртбұрыш 

32б7-8-

32бм 

 бāғдāшлӣ тізе бүгіп отыру 32б8 َباْغَداْش لِى مقرفص

 т āйāнлӣ таянды 32б8 َطاَياْن لِى متكى

محمر 
من 
ال
شم
 س

ُطوُطوقُوْبُتو
ْر، 
لُْبُترْ ِقزِ   

т ӯт ӯқӯбтӯр/ 

қизилубтур 

тотыққан 

(күнге) 
32б9-32бм 

  т āлмāў маска 32б9 َطاْلَماوْ  مسخره

 Бинӯжӣ салт атты 32б10 ِبُنوِجى مخابل

 с ӯрāўжӣ жендет, баскесер 32б10 ُصوَراْوِجى مشاعلى

 сāзāллӣ жазаланушы 32б10-11 َساَزاْل لِي متهوم

 ʼāнтлӣ ант берген 32б11 أَاْنْت لِى محالف

 тӯш түс 32б11 ُتوشْ  منام

 موجوع

أَاْوُروْق لِى، 
أَْغِرى 
لِي، 
أَْغِرى 
 ْقلِى

ʼаўрӯқлӣ/ 

ʼағрӣлӣ, 

ʼағрӣқлӣ 

ауру 
32б11-

1232бм 

 кāтик кетік 32б12 َكاتِكْ  متكم

مقلوع 
اَل
سنا
 ن

 бӯзӯн тісі жоқ адам 32б12-13 ُبوُزونْ 

 مقعد
َباَجاْك، 

 أُْطُرقْ 
бāжāк/ ʼут руқ орындық 32б13-32бм 

 бӯлғāнāқ лас, бұлғанған 32б13 ُبوْلَغاَناقْ  معكر

مغبش 
الع
 ين

ُطوََلَناْق 
 ُكوزْ 

т ӯлāнāқ кӯз қарауытқанкөз 32б13-33а1 
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مقطوع 
اَل
 ذن

 жӯнāқ шұнақ 33а1 ُجوَناقْ 

 ʼāлбāўут  басып алушы 33а2 أَاْلَباُوطْ  محتل

رْ أُوُووْر، أَغِ  مرض  ʼӯўӯр/ ʼағир ауру, кесел 33а2-33ам 

 қӯрўāлӣ жарық ауруы бар 33а2 قُوْرَوالِي مريوخ

 тӯк ʼирсāк қызтеке 33а3 ُتوْك إِْرَساكْ  مخنث

 сӯмкӯрӯк сіңбірік 33а3 ُسوْمُكوُروكْ  مخاط

 тāлӣ жынды 33а4 َتالِي مجنون

 ʼӯлӣ өлі 33а4 أُولِى ميت

 ʼӯлӯм өлім 33а4 أُولُومْ  موت

مجر 
الم
 اء

 йирмāқ өзеннің арнасы 33а4-5 ِيْرَماقْ 

 кāмā кеме 33а5 َكاَما مركب

 кāмāжӣ кемеші 33а5 َكاَماِجى مَلح

 йāниқ/ кужат паром, сал 33а5-6-33ам َياِنْق، ُكَجتْ  معديه

 ʼишкик ескек 33а6 إِْشِككْ  مقداف

 курак күрек 33а6 ُكَركْ  مقدان

ِكْر، لَْنَكرْ إََِلنْ  مرساه  ʼилāнкир/ ланкар зәкір 33а6-33ам 

 мих шеге 33а7 ِمخْ  مسمار

 қāзāлдириқ қабыршақ 33а7 َقاَزاْلِدِرقْ  محار

مّصاص
 ه

 йāблāқ жапалақ 33а7 َياْبََلقْ 

 مطوق
ِقِزْل َجا 

 ِطْرَناقْ 
қизилжā т ирнāқ қызыл тырна, құтан 33а8 

 منقار
ُبوْرْن، 

 ُطْمُشقْ 
бӯрн/ т умшуқ мұрын, тұмсық 33а8-33ам 

 т ирнāқ тырнақ 33а8-9 ِطْرَناقْ  مخَلب

 с āбāн соқа 33а9 َصاَبانْ  محراث

 т āй тай 33а9 َطايْ  مهر

 йāл жал 33а9 َيالْ  معرفه

 مسلوخ

ِصِرْق، 
ُصِيْلمِ 
ْش 
وقيل 
 ُيِزْلِمشْ 

с ириқ/ с уйилмиш, 

йузилмиш 
терісі сыдырылған 

33а10—

33ам 

 ʼишкӣ ешкі 33а10 إِْشِكى معز

 مشيمه
أَاَتاَنا 
وأُوَراَنا
 ، اََتنَ 

ʼāтāнā, ʼӯрāнā/ 

ʼатана 

баланың жолдасы 

(плацента) 
33а10-33ам 

 бāўӯр َباُوورْ  معقور
ер-тоқым қажаған 

жарақат 
33а11 
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 معقور
َباِغْرلِى 

وَباُوْرلِ 
 ى

бāғирлӣ, бāўурлӣ 

ер-тоқым қажаған 

жарақаты бар 

адам 

33ам 

 ʼāжӯр құрттаған 33а11 أَاُجورْ  مدود

 مقود
ُنوْقَطا، 

 ِيَدُكوجْ 
нӯқт ā/ йидакӯж ноқта 33а11-33ам 

 йӯлāр арқан 33а11-12 ُيوََلرْ  مجر

 тāбāнкӣ астар 33а12 َتاَباْنِكى ميتره

 مقرعه

ُجوْقَماْر 
وَقاْمشِ 
ى، 
 َقاْمُشو

жӯқмāр, қāмшӣ, 

қāмшӯ 
шоқпар, қамшы 33а12 

 مخَله
ُطوْبَرا، 

 ُطْرَبا
т ӯбрā/ т урбā дорба 33а13-33ам 

 ʼӯмāж, бӯтиһ нысана 33а13 أُوَماْج وُبوتِّه مرماه

 жāлиш күрес 33а13-33б1 َجالِشْ  مناضله

 с āнжиж соққы 33б1 َصاْنِججْ  مطاغثه

 бӯрмā баллиста 33б1 ُبوْرَما منجنيق

 тāбкāж тепкі 33б1-2 َتاْبَكاجْ  مهماز

 биз біз 33б2 ِبزْ  محصف

 مداس
َباْصقِْج، 

 َباْشَماقْ 
б āс қиж/ бāшмāқ кебіс 33б2-33бм 

 кӯзкӣ айна 33б2-3 ُكوْزِكي ِمرأَه

 бижқӣ, бижқӯ ағаш кесетін ара  33б3 ِبْجِقي، بِْجقُو منشار

 مقطاع
َكاْسِكى 

وَكاْسكُ 
 و

кāскӣ, кāскӯ кескіш 33б3 

 ʼӯтӯркӯ бұранда 33б3-4 أُوُتوْرُكو مثقاب

 ʼӯшкӯ жонғыш 33б4 أُوْشُكوا منقار

 ʼāкāў, ʼикāў егеу 33б4 أَاَكاْو، إَِكاوْ  مبرد

 жāкӯш балға 33б4-5 َجاُكوشْ  مطرقه

 бӯркӯ бұрғы 33б5 ُبوْرُكو مقل

 مسن
ِبََلُوو، 

 ِبََلِكى
билāўӯ/ билāкӣ білеме 33б5-33бм 

 محراك
ُكوَساْو،و 

يقل 
يُكَسكِ   

кӯсāў/ кусакӣ көсеу 
33б5-6-

33бм 

 жӯмжӣ ожау 33б6 ُجوْمِجى مغرفه

 қāшӯқ қасық 33б6 َقاُشوقْ  ملعقه

 сӯзмā сүзгі 33б6-7 ُسوْزَما مشبكه

 ʼāймāн елгезер 33б7 أَاْيَمانْ  منسف

 مكنسه
ِسِبْرِكى 

 وِسِبْرَكا
сибиркӣ/ сибиркā сыпыртқы 33б7-33бм 
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 ممسحه
ِسْلُكو، 

َجاِسََل 
 كْ 

силкӯ/ силāжāк шүберек 33б8-33бм 

وا منفضه  силиккӯ ِسلِكُّ
сілкігіш, сілкілеуге 

арналған құрал 
33б8 

مرجوح
 ه

َساْلَكاْنَجاْك، 
 َصْلِغقْ 

сāлкāнжāк/ 

с алғиқ 
әткеншек 

33б8-9-

33бм 

 مدبه

ِشِبْن لِْك 
وقيل 
ِشِبْن 
ُسوَراجَ 
 اكْ 

шибинлик/ 

шибин 

сӯрāжāк т. 

шыбындық, 

шыбыннан 

қорғайтын тор 

33б9-33бм 

 ʼӣк ұршық 33б9 إِيكْ  مغزل

 тирāзӯ таразы 33б10 ِتَراُزو ميزان

 مفتاح

ِكلِْت 
وأَاْجِقجْ 
، ويقل 
 اََنْخَترْ 

килит, ʼāжқиж/ 

āнахтар 
кілт, ашқыш 33б10-33бм 

 ʼāлāк елек 33б10-11 أَاََلكْ  منخل

 ʼӯрāқ орақ 33б11 أُوَراقْ  منجل

صمق  

ِقْبِتى 
وَقاْرجِ 
ى 
وِقْبِطى
 ،

 ِصْنِدي

қибтӣ, қāржӣ, 

қибт ӣ/ с индӣ 
қайшы 33б11-33бм 

 موسى

ُيولُوُووْج 
وقيل 
َباِكي، 
ُيْلُكوْج 
وَكاَرا
 ىْ 

йӯлӯўӯж, бāкӣ т./ 

йулкуўуж, 

кāрāй 

бәкі,ұстара 33б12-33бм 

 ملقاط

ِجْمِدى ُووْج 
وقيل 
ُيوْلقُوو
 شْ 

жимдӣўӯж, 

йӯлқӯўуш т. 
қысқаш 33б12-13 

 т ӯн сыртқы киім  33б13 ُطونْ  ملوطه

 йӯзлик бет орамал 33б13 ُيوْزلِكْ  منشفه

 مضرب
ِصْرَداْق، 

 َنَكْنَدالِي
с ирдāқ/ 

накандāлӣ 

сырық (ұруға 

арналған ойын 

құралы) 

34а1-34ам 

 сāншлӣ кестелі 34а1 َساْنْش لِي مطرز

 ʼӯйӯ/қирқуқ қырқылған 34а1-2-34ам أُوُيو، ِقْرقُقْ  مقصص

 йāмāвлӣ жамаулы 34а2 َياَماْولِي مرقع
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 معيب
إِِكْك لِي، 

 َبْتلىِ 
ʼикиклӣ/ батлӣ ұятты 34а2-34ам 

 йиртиқлӣ жыртық 34а2-3 ِيْرتِْق لِى مخرق

 ʼӯңулмиш бос 34а3 أُوُنكْلِمشْ  مجوف

 مفشوخ
أُوْلَشايِْبِتْر، 

 أَْلِشْبتِرْ 
ʼӯлшāйибтир/ 

ʼалшибтир 
сынған 34а3-4-34ам 

 ʼӯлшӯйӯбтӯр өлшеулі 34ам أُوْلُشوُيوْبُتورْ  مذدوع

 ʼӯшāт ибтир ұсатылған, ұсақ 34а4 أُوَشاِطْبتِرْ  مفقوش

 тāшиклӣ тесік 34а4 َتاِشْك لِي مبخوش

 ʼӯтӯбтӯр кірген 34а5 أُوُتوْبُتورْ  منفوذ

 ʼӯўӯбтӯр езілген 34а5 أُُوُووْبُتورْ  مفروك

ودمعد  

َصاْيِمْش 
وَصاْنمِ 
 شْ 

с āймиш, с āнмиш саналған 34ам 

 шӯрӯлмиш айналған 34а6 ُشوُروْلِمشْ  مقلوب

 йӯмӯрӯлмиш кепкен 34а6 ُيوُموُروْلِمشْ  ممروت

 منظوم
ِتِزْك 
وِتِزْلمِ 
 شْ 

тизик, тизилмиш бір сапқа тізілген 34ам 

 йирт иқ жыртық 34ам ِيْرِطقْ  يمزق

سْ َتارْ  معكوس  Тāрс екінші жағы 34а7 

 йимрик қисайған 34а7 ِيْمِركْ  معوج

 с иниқ сынық 34а7 ِصنِقْ  مكسور

 مقور
أُوُيوْق، ويقل 

 اُوُيْلِدى
ʼӯйӯқ/ ʼӯйулдӣ ойық 34а8-34ам 

 йāрāлӣ жаралы 34а8-9 َياَرالِي مشقوق

 مكبب
ُيوْمَغاْقلِي 

وُيوْمرِ 
 ى

йӯмғāқлӣ, йӯмрӣ жұмыр 34а9 

 محرف
ُبوْشَقاْقلِى، 

َياِشَرالِ 
 ى

бӯшқāқлӣ/ 

йāширāлӣ 
ұшталған 34а9-34ам 

 مخبى
َياِشَرالِى، 

قيل 
 ِكْزلِى

йāширāлӣ, кизлӣ жасырулы 34ам 

 مدور
ُتوَكاِرْك، 

 َدِكْرِمى
тӯкāрик/ дакирмӣ домалақ 34а10-34ам 

 مستقيم
أُوْنك، 
 ُطْغِرى

ʼӯң/ т уғрӣ оң, тура 34а10-34ам 

ْرْت ُكولْ ُدو مربع  дӯрткӯл төрт бұрышты 34а10-11 

 محزز
َكاْرِتْك، 

َكاْرِتْك 
 لِى

кāртик/ кāртлӣ керітілген, кесілген 34а11-34ам 

أَاْيِرْق،  مفرق ʼāйриқ/ ʼайрулуқ айырық 34а11-34ам 
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 أَْيُرلُقْ 

 минилмиш мінілген (ат) 34а11-12 ِمِنْلِمشْ  مركوب

 محروق
ُكُوُيْلِمْش، 

كْ ُكيُ   
кӯйулмиш/ куйук күйген, күйік 34а12-34ам 

 қāт ишибтир аралас 34а12 َقاِطِشْبتِرْ  مخلط

 ʼилāнмиш иленген 34а13 إََِلْنِمشْ  مدبوغ

 сӯкӯлмиш жырық 34а13 ُسوُكوْلِمشْ  مفتوق

 дағилмиш َدِغْلِمشْ  مدقوق
уатылған, 

талқандалған 
34ам 

 тикилмиш тігілген 34б1 ِتِكْلِمشْ  مخيوط

 مفقول

َياْنََلْنِمْش 
وَباْيلِى 
وقيل 
 َباْكلِى

йāнлāнмиш, 

бāйлӣ/ бāклӣ 

т. 

жабулы 34б1-2 

 с иғиз/ с иқиз сағыз,шайыр 34б2-34бм َصِغْز، ِصقِزْ  مصطكا

 с āрӣ ʼирик сары өрік 34б2 َصاِرى إِِركْ  مشمش

ىڿُطورْ  مخلل  т ӯрчӣ маринадталған 34б3 

ُيوشْ أُو مبلوس  ʼӯйӯш үнсіз 34б3 

 шишлик отқа қақталған 34б3 ِشْشلِكْ  مشوى

 مقلى
ق وُووْرلُوْق، 

 َقُوْرَغا
қӯвӯрлӯқ/ 

қавурғā 
майға қуырылған 34б4-34бм 

 қиймā тартылған ет (фарш) 34б4 ِقىَما مدققه

 с ӯжӯқ шұжық 34б4 ُصوُجوقْ  محشى

 т ӯз тұз 34б5 ُطوزْ  ِملح

ىُطوْزلِ  مالح  т ӯзлӣ тұзды 34б5 

 с уў су 34б5 ُصوْ  ماء

 موج
ُطوْلقُوْن، 

 َطلَزْ 
т ӯлқӯн/ т алаз толқын 34б5-34бм 

 ʼибар жұпар, мускус 34б6 إَِبارْ  مسك

 жижāк шешек, гүл 34б6 ِجَجاكْ  زهر

 бāрāбāр пара-пар 34б6 َباَراَبارْ  مساواه

 йāш ʼӯт  жас от, жайылым 34б7 َياْش اُوطْ  مرج

مرحا
 ض

 с ӯ ʼӯй дәрет алатын жер 34б7 ُصو اُويْ 

 шāр қала 34б7 َشارْ  مدينه

 مشتا
ِقْشََلْو، ويقل 

 ِقشلَقْ 
қишлāў/ қишлақ қыстау 34б8-34бм 

 مصياف
َياْي ََلْو، 

وقيل 
 َياْي لَقْ 

йāйлāў/ йāйлақ жайлау 34б8-34бм 

 ʼӯт лāқ оттық, жайылым 34б8 أُوْطََلقْ  مرعاه

 қӯрқӯнш қорқыныш 34б9 قُوْرقُوْنشْ  مخيف

 бир нāшā бірнеше 34б9 ِبْر َناَشا مده
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 билт ир былтыр 34б9 ِبْلِطرْ  ماضى

من 
سا
 عه

 бāйāқ жақында 34б10 َباَياقْ 

 ʼахшāм ақшам 34б10 أَْخَشامْ  مغرب

 қāйдāсā қайда болса да 34б10 َقاْيَداَسا موضع

 қāжāнсā қашан болса да 34б11 َقاَجاْن َسا مصير

 مثل
َتاْنك وقيل 

 ِجََلِيْنك
таң, жилāйиң т. тәрізді, ұқсас 34б11 

 бāр бар 34б12 َبارْ  موجود

 йӯқ жоқ 34б12 ُيوقْ  معدوم

مالك 
و
ص
اح
 ب

 ʼийā иесі 34б12 إَِيا

 кāс ик жүзі кеткен (пышақ) 34б13 َكاثِكْ  مثلم

 т уўалӣ толы, толық 34б13 ُطَولِى مَلن

 Қāрш қарама-қарсы 34б13 َقاْرشْ  مقابل

 مهل
َكاِنْنَجا 
وإِْرِكْنجَ 

 ا

кāнинжā, 

ʼиркинжā 
баяулық 34б13-35а1 

 مره
َكاَراْت وَكاْز 

وقيل 
 َقاْطََل 

кāрāт, кāз, қāт лā 

т. 
бір рет 35а1 

 منديل
َياْولِْق 
 وَياْغلِقْ 

йāўлиқ/ йағлиқ жаулық, орамал 35а2-35ам 

 йāс т иқ жастық 35а2 َياْصِطقْ  مخده

 қāлин қалың мал 35а2-3 َقالِنْ  مهر

 ʼӯрт āқ делдалдық 35а3 أُوْرَطاقْ  مواسطه

 сāт лиқ сатылған 35а3 َساْطلِقْ  مبيع

 кāртāк алдау 35а3-4 َكاْرَتاكْ  مخدع

 йиллик жылдық 35а4 ِيْل لِكْ  مسانه

 ʼāйлиқ айлық 35а4 أَاْي لِقْ  مشاهره

 ʼāйнāлик апталық 35а5 أَاْيَنالِكْ  مجامعه

 кӯнлӯк күндік 35а5 ُكوْن لُوكْ  مياومه

 مادَل
 زا

оқылмад

ы 

з ā - 35а5 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

 

Арабша Қыпшақ Транскрипция Қазақша Сөздіктег
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ша і бет 

нөмір

і 

 مد

أُوَزاتِّى 

وأُوَزاطِّ 

 ى

ʼӯзāттӣ, ʼӯзāт т ӣ созды, ұзартты 35а6 

 مط

ُصوَزاِدى، 

ُسِدي، 

 ُسْنِدى

с ӯзāдӣ/ судӣ, 

сундӣ 
созды 

35а6-

35ам 

 суйар созды, тартты 35ам ُسيَرْ  يمط

 с илāдӣ сылады, тегістеді 35а7 ِصاَلِدى ملس

 с ӯрдӣ сорды 35а7 ُصوْرِدى مص

 йӯмӯрдӣ жұмсартты 35а7 يُوُموْرِدى مرت

ْلِدىأُو مات  ʼӯлдӣ өлді 35а8 

 т ӯлдӯрдӣ толтырды 35а8 طُوْلُدوْرِدى مال

 ملح
طُوُزوْلِدى، 

 طُْزلَِدي
т ӯзӯлдӣ 

тұзды болды, 

тұздады 

35а8 

35ам 

مشمش 

ومرم

 ش

 кāмирдӣ кемірді 35а9 َكاِمْرِدى

 шāйшāдӣ шайнады 35а9 َڜايشاِدى مضغ

 مسك
طُوتِّى 

 وطُوطِّى
т ӯттӣ, т ӯт т ӣ ұстады 35а10 

 сӯмкӯрдӣ сіңбірді 35а10 ُسوْمُكوْرِدى مخط

 йӯрӯдӣ жүрді 35а10 يُوُروِدى مشى

 ʼӯс āндӣ сағынды 35а11 أُوَصاْنِدى ملّ 

 мāқт āдӣ мақтады 35а11 َماْقطَاِدى مدح

 مال

َماْيِرْلِدى 

وإِىِْلِدى 

وقيل 

أَاِكْلِدى، 

 أَِمتِّي

мāйрилдӣ, 

ʼийилдӣ, 

ʼāкилдӣ т./ 

ʼāмиттӣ 

бүгілді, иілді 35а11-12 

 مطر
يَاْوِدى وقيل 

 يَاْغِدى
йāўдӣ, йāғдӣ т. жауды 35а12-13 

 مسح

ِسْلِدى 

وُسوُرو

تِّى، 

 ُسْرتِّى

силдӣ, сӯрӯттӣ/ 

сурттӣ 
сүртті 

35а13-

35ам 

 مزح

َكاْن َكاْلِدى 

وَكاْن 

َكاْل 

اَْياَلِدى، 

َكانَكلَِدى

، َكاْن 

кāнкāлдӣ, кāнкāл 

āйлāдӣ/ 

кāңаладӣ, 

кāнкил āйладӣ 

қалжыңдады 

35а13-

35б1-

35ам 
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ِكْل 

 اَْيلَِدى

 йирит т ӣ жыртты 35б1 يِِرطِّى مّزق

 

Нун әрпі 
 حرف النون

Арабша Қыпшақ

ша 

Транскрипция Қазақша Сөздіктег

і бет 

нөмір

і 

 نور

أَاْيِدْن لِْك 

وِشَراْق 

ويَاِرْق 

ويَاْرقِْن، 

و قيل 

 اِِشقْ 

ʼāйдинлик, 

ширāқ, 

йāриқ, 

йāрқин, 

ʼишиқ т. 

нұр, жарық, 

жарқын, ашық 

35б2-3-

36бм 

 кӯндӯз күндіз 35б3-4 ُكوْنُدوزْ  نهار

 йӯлдӯз жұлдыз 35б4 يُوْلُدوزْ  نجم

 т āм тамшы 35б4 طَامْ  نقطه

 Шиқ шық (таңғы) 35б4 ِشقْ  ندا

 نسيم
َسْرِوْن وقيل 

 ِسْرِونْ 

сарўин, сирўин 

т. 
самал жел 35б4-5 

 битик өсімдік 35б5 بِتِكْ  نبات

 نهر

أَاِرْق وإَِرْق 

وإِْرَماْق 

وأُوَزاْن، 

 أَْرقْ 

ʼāриқ, ʼирақ, 

ʼирмāқ, 

ʼӯзāн/ āрқ 

арық, өзен 
35б5-6-

35бм 

 қāйā/āқин йарӣ ағыны бар жер قَايَا، اقِْن يَِرى موضع السيل
35б6-

35бм 

 نفس
أُوْز وَكاْنْس 

 وَكاْندْ 
ʼӯз, кāнс, кāнд өзі, жан 35б6-7 

 сӯйӯм/сукум мақсат, ниет ُسويُوْم، ُسُكمْ  نبه
35б7-

35бм 

 ʼуйқӯ ұйқы 35б7 أُْي قُو نوم

 Тӯр түр 35б7 تُورْ  نوع

 ʼӯрā және тик тура, түзу 35б8 أُوَرا وتِكْ  نصبه القيام

 т ин, бӯс  дем, тыныс алу 35б8-9 ِطْن وبُوصْ  نفس

 ناظر العين
وقيل  قَاَراقْ 

 بَابَاكْ 
қāрāқ, бāбāк т. қарашық(көз) 35б9 

 ʼāт ʼāзӯ азу, азулы 35б9-10 أَاْت أَاُزو ناب
باب الخنزر 

الطاعن 

 فى السن

 Бāкиш بَاِكشْ 
арлан қабанның 

азуы 
35б10 

 ʼӯзāк өзек,жұлын 35б11 أُوَزاكْ  نخاع
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 ʼӯйӯтлӣ кеңесші 35б11 أُويُوْتلِى ناصح

لِي بُوْشَمانْ  نادم  Бӯшмāнлӣ өкінуші 35б11 

 қāнбāз даттаушы 35б11-12 قَاْن بَازْ  نمام

 Ǡс ӯ пайдалы 35б12 آاُصو نافع

 نمر
قُوْباَلْن، 

 قَاْباَلنْ 
қӯблāн/ қāблāн қабылан 

35б12-

35бм 

 кӯзāн сусар 35б12 ُكوَزانْ  نمس

 نسر

قَاْرطَابَاْن 

وَجاْراَل 

ْق، 

 قَْرطَلْ 

қāрт āбāн, 

жāрлāқ/ 

қарт ал 

қыран 
35б13-

35бм 

 тāвā қӯш түйеқұс 36а1 تَاَوا قُوشْ  نعام

 ناقه
تِِشى تَاَوا، إِْن 

 َكانْ 

тишӣ тāвā/ 

ʼинкāн 
інген 

36а1-

36ам 

 с āвлӯқ саулық 36а1 َصاْولُوقْ  نعجه

 кāкāл/буржак бұрыш َكاَكاْل، بُْرَجكْ  ناصيه
36а2-

36ам 

 نمل

قُوْمُروْصقَا 

وقيل 

اقْ قَاِرْنخَ   

қӯмрӯс қā, 

қāринхāқ т. 
құмырсқа 36а2 

 синкāк, ʼӯйāз шіркей 36а3 ِسْنكاْك وأُويَازْ  ناموس

 кāбāк кебек 36а3 َكابَاكْ  نخال

 йāрбӯз жабайы жалбыз 36а3-4 يَاْربُوزْ  نمام

 тāрāк терек 36а4 تَاَراكْ  نخله

 шāрāз тәтті нан 36а4 َشاَرازْ  نقل

 жāкирдāк дән 36а4 َجاِكْرَداكْ  نوى

 ʼӯқ уық 36а5 أُوقْ  نشاب

 Тāрӣ تَاِرى نطع

тары (ескі заманда 

өлім жазасына 

кесілген 

адамның басын 

шабу үшін 

қойылатын 

ағаш тақтай) 

36а5 

 ʼāрӯ, ʼāри таза 36а5 أَاُرو وأَارِ  نظيف

 йāшмāқ бет перде 36а5-6 يَاْشَماقْ  نقاب

 бӯжӯқ, йāрим жарты, жарым 36а6 بُوُجوْق ويَاِرمْ  نصف

 С āб сап 36а6 َصابْ  نصاب

 ʼāксик ақау 36а7 أَاْكِسكْ  ناقص

 бāқир бақыр (металл) 36а7 بَاقِرْ  نحاس

 Т āғā таға 36а7 طَاَغا نعل

 шāғир шарап 36а7-8 َشاِغرْ  نبيذ

 ʼӯйқӯ ұйқы 36а8 أُوْيقُو نوم
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 ʼӯйқӯс рā қалғу 36а8 أُوْي قُوْصَرا نعاس

 йӯмжāқ жұмсақ 36а9 يُوْمَجاقْ  ناعم

 ʼӯўӯз ара (жәндік) 36а9 أُوُووزْ  نحل

 نهبه
طَااَلْو و 

 يَاْغَما
т āлāў, йāғмā т. талау 36а9-10 

 ʼӯлӯш үлес 36а10 أُولُوشْ  نصيب

 Жӣ дымқыл 36а10 ِجى ني

 نعم
أَاَراْينَا وقيل 

 أَاَواتْ 
ʼāрāйнā, ʼāўāт т. әрине, иә 36а10-11 

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضيه

Араб

ш

а 

Қыпша

қша 

Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 ʼāрӯ бӯлдӣ тазарды 36а11 أَاُرو ُبوْلِدى نظف

 қӯрӯдӣ құрғады 36а12 قُوُروِدى نشف

 Сӯрдӣ теріске шығарды 36а12 ُسوْرِدى نفى

 نط
َساِكْرِدى 

وِششْ 
ىَرادِ   

сāкирдӣ, 

шишрāд

ӣ 

секірді 36а12-13 

 т ӯқӯдӣ тоқыды 36а13 ُطوقُوِدى نسج

نصب 
الج
 ام

قُوْرِدى، 
 ِدْكِتى

қӯрдӣ/ 

диктӣ 
құрды, тікті (шатыр) 36а13-36ам 

 тӯштӣ түсті 36б1 ُتوْشِتى نزل

نسل 
ون
 ّسر

 Титтӣ талшыққа бөлді 36б1 ِتتِّى

 Тиздӣ тізді (меруерт) 36б1 ِتْزِدى نظم

 ناول
أُوُصوْنِدى، 

ُصُنشْ 
 ِتى

ʼӯс ӯндӣ/ 

с унуштӣ 
ұсынды, берді 36б2-36бм 

 نار

أَاْيِدْن ََلِدى 
وِشَرا
ْق 
 ََلْنِدى

ʼāйдинлāдӣ, 

ширāқлā

ндӣ 

жарқырады 36б2-3 

 қимилдāдӣ қимылдады 36б3 ِقِمْلَداِدى نغمش

 т āғāлāдӣ тағалады 36б3 َطاَغاََلِدى نعل

 نبت
ِبتِّى 

ُبورُ و
 وتِّى

биттӣ, 

бӯрӯттӣ 
бүршік жарды, өсті 36б4 

 ʼӯрдӣ үрледі 36б4 أُوْرِدى نفخ

َياْيِدى  نشر йāйдӣ, жайды 36б4-5 
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وَسارْ 
 ِدى

сāрдӣ 

 ʼӯйӯқлāдӣ ұйықтады 36б5 أُوُيوْقََلِدى نام

 نعس
أُوُيوْقِصَرادِ 

 ى
ʼӯйӯқс ирāдӣ 

қалғыды, 

ұйықсырады 
36б5 

 نّقى

ُشوْبََلِدى 
يل وق

َصاْيََل 
 ِدى

шӯблāдӣ, 

с āйлāдӣ 

т. 

тазартты 36б6 

 бӯлкӯрдӣ ақты 36б7 ُبوْلُكوْرِدى نبع

 тинтāдӣ жарды 36б7 ِتْنَتاِدي نغز

 ʼӯлӯдӣ  ұлыды (ит) 36б8 أُولُوِدى نبح

 نقر
َقاْقِتى، 

اُوْردِ 
 ى

қāқтӣ/ ʼӯрдӣ ұрды 36б8-36бм 

 силкдӣ сілкіді 36б9 ِسْلْكِدى نفض

اْكِسْلِدىأَ  نقص  ʼāксилдӣ азайды 36б9 

 ندم
ُبوْشَماْن 

 َياِدى
бӯшмāн 

йāдӣ 

пүшайман жеді, 

өкінді 
36б9-10 

 نتف
ُيوْلَقاِدى، 

 ُيوْلِدى
йӯлқāдӣ/ 

йӯлдӣ 
жұлды 36б10-36бм 

 йӯндӣ жонды 36б10 ُيوْنِدى نحت

 نسف
أُوُيوْسِتى، 

أُوْستِ 
 ى

ʼӯйӯстӣ/ 

ʼӯстӣ 
соқты 36б10-11-36бм 

اْمِدىطَ  نقص  Т āмдӣ тамды 36б11 

 с āс идӣ сасыды 36б11-12 َصاِصِدى نتن

 ʼириктӣ ерікті 36б12 إِِرْكِتى نزق

 نصر

َياْم َباْصتِى، 
َياْم 
َباْصطِ 
 ى

йāм бāс тӣ, 

йāм 

бāс т ӣ 

көмектесті, қолдады 36б12 

 نجا
قُوُطوْلِدى 

قُوْرطُ 
 وْلِدى

қӯт ӯлдӣ, 

қӯрт ӯлд

ӣ 

құтылды 36б13 

شنت  
َطاْرتِّى 

وَطارْ 
 َطاِدى

т āрттӣ, 

т āрт āдӣ 
шығарды 36б13-37а1 

نقد 
وف
 رغ

ُتوَكاْنِدى 
وُبوَشا
 ْنِدى

тӯкāндӣ, 

бӯшāндӣ 
ақша жұмсады 37а1 

 ʼӯттӣ өтті, кірді, енді 37а2 أُوتِّى نفذ

 ʼӯйӯтлāдӣ ақыл-кеңес берді 37а2 أُويُوْتََلِدى نصح

 Сӯстӣ сүзді (нені) 37а2 ُسوْستِي نطح
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   Сиктӣ ِسْكِتى نكح

ناح 
وب
 كى

َزاْر َزاْر 
ِيََلِدى 
وقيل 
ِيْغََلدِ 
 ى

зāр зāр 

йилāдӣ, 

йиғлāдӣ 

т. 

зар иледі, жылады 37а3 

 Т индӣ сөйледі 37а4 ِطْنِدى نطق

 ʼāлāдӣ екті, септі 37а4 أَاََلِدى نخل

 نهب

َطاََلِدى 
وقيل 
َياْغَما
 ِدى

т āл āдӣ, 

йāғмāдӣ 

т. 

тонады 37а4-5 

 نسى
أُوُنوتِّى، 

أُوُنوطِّ 
 ى

ʼӯнӯттӣ, 

ʼӯнӯт т ӣ 
ұмытты 37а5 

 Бāқтӣ бақты, қарады 37а5 َباْقِتى نظر

 йāрāдӣ жарады 37а6 َياَراِدى نفع

 نجم
ُتوْلَكا 

ُكوْردِ 
 ى

тӯлкā кӯрдӣ 
жұлдызға қарап 

жорамалдады 
37а6 

نام على 
وج
 هه

ُتوَباْن 
ى  َياطِّ

тӯбāн йāт т ӣ етпетінен жатты 37а6-7 

 

Һа әрпі 
 حرف الهاء

Арабш

а 

Қыпшақша Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 йāңӣ ‘āй жаңа ай 37а7 يَاْنِكى أَايْ  هالل

 йāл жел 37а8 يَالْ  هوا

 قَاْرْط وأَابِْشقَا هرم
қāрт , 

ʼāбишқā 
қарт 37а8 

 битиш шамалас 37а8 بِتِشْ  هندام

اَواْش وَكانَْكازيَ  هين  
йāўāш ўф 

кāңāз 
тыныш, ақырын 37а9 

 қӯлāн құлан 37а9 قُواَلنْ  هزبر

 ʼӯбӯк бәбісек (удод) 37а9-10 أُوبُوكْ  هدهد

 ʼāрмāғāн сыйлық 37а10 أَاْرَماَغانْ  هدية

 ʼӯлӯмāшкā емен жаңғағы 37а10 أُولُوَماْشَكا هناب

 бāқир кāлӣ келі, үккіш 37а11 بَاقِْر َكالِى هاون

 қāйғӣ қам; қайғы 37а11 قَاْيِغى هم وحزن

 ʼāриқ арық 37а12 أَاِرقْ  هزيل

 Бӯс  күйе 37а12 بُوصْ  هباب

 бӯлāйдир солай 37а12 بُواَلْي ِدرْ  هكذا
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 ʼāлāйдир осылай 37а13 أَااَلْي ِدرْ  ها كذلك

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

Араб

ш

а 

Қыпшақ

ша 

Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 қāжтӣ қашты 37б1 قَاْجتِى هرب

 йāлдӣ желіді, желе жортты 37б1 يَاْلِدى هرول

 ʼāт илдӣ атылды, бас салды 37б1 أَاِطْلِدى همز

 қӯрӯқтӣ қорықты 37б2 قُوُروْقتِى هاب

هم 

وح

 زن

 қāйғāдӣ қам жеді, қайғы жеді 37б2 قَاْيَغاِدى

 ʼāстӣ соқты (жел) 37б2-3 أَاْستِى هبّ 

هيا 

وج

 هز

йāрāқлāдӣ жарақтады,жабдықта يَاَراْقاَلِدى

ды 

37б3 

هاج 

وح

 مي

 қизиштӣ қызбаланды 37б3-4 قِِزْشتِى

 қидӣ қара ниетті болды 37б4 قِِدى هان

هان ضد 

ال

ص

ع

 ب

َكانَْكاْز 

بُوْلِدى 

وقيل 

يُوَوا

ْش 

 بُوْلِدى

кāңāз 

бӯлдӣ, 

йӯўāш 

бӯлдӣ т. 

жуас, момын болды 37б4-5 

هرم 

وقر

 ح

 қāрт āйдӣ қартайды 37б5 قَاْرطَاْى ِدى

 ʼāриқлāдӣ арықтады 37б6 أَاِرْق اَلِدى هزل

 йāнидӣ сес көрсетті 37б6 يَانِِدى هدد

 

ўаў [ў] әрпі 
 حرف الواو

Араб

ш

а 

Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 тāрā, дāрā алқап 37б7 تَاَرا، َداَرا  وادى

وطا   қӯқӯз, қӯғӯз ойпат 37б7 قُوقُوْز، قُوُغوزْ  

َجاُموْر و يَاْش  وحل

 بَاْلِجقْ 

жāмӯр, йāш 

бāлжиқ 

балшық 37б8 

 ʼӯл, ʼӯғл т. ұл 37б8-9 أُوْل وقيل أُوْغل ولد
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وسط 

الرا

 س

 тӯбā/дубā төбе (бастың) 37б9-37бм تُوبَا، ُدبَا

 ʼӯрт āнжӣ ортаншы 37б9 أُوْرطَاْنِجى وسطانى

 Йӯз жүз, бет 37б10 يُوزْ  وجه

 ʼӯрт āр шатыр 37б10 أُوْرطَارْ  وطاق

 Қāғит қағаз 37б10 قَاِغتْ  ورق

ورق 

الش

 جر

 Йāбрāқ ағаш жапырағы 37б10-11 يَاْبَراقْ 

ورق 

اللي

نو

 فر

 т ӯмғӣ йӯқ тұңғиық гүлінің طُوْمِغى يُوقْ 

(лотостың)ж

апырағы 

37б11 

 кӯлāф, кӯл раушан, раушан ُكواَلْف وُكولْ  ورد

гүлінің суы 

37б12 

 Кир кір 37б12 ِكرْ  وسخ

يَاَراَصا ويَاْر  وطواط

قَانَاْط 

وتَاِرى 

 قَانَاطْ 

йāрāс ā, йāр 

қāнāт , 

тāрӣ қāнāт  

жарғанат 37б12-13 

 Кāң кең 37б13 َكاْنك واسع

اِمرَ  والك  Оқылмады - 38а1 

 Бир бір (сан) 38а1 بِرْ  واحد

 йāлиңиз жалғыз 38а1 يَالِنِكزْ  وحده

يَاَماْن وُحوْريَاْط  وحش

ْرِكنْ چِ و  

йāмāн, х ӯрйāт , 

чиркин 

жаман, жабайы 38а1-2 

 ,йāбāқ денедегі түк يَابَاقْ  وبر

жүн 

38а2 

 кириш ішек (аспаптың) 38а2-3 ِكِرشْ  وتر

هولمي  с илāмāқ той 38а3 ِصاَلَماقْ  

 кийик жабайы 38а3 ِكيِكْ  وحش

 

Өткен шақ етістіктері 

 اَلفعال الماضيه

Араб

ш

а 

Қыпшақша Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

طُوُووْرِدى،  ولد

طُوُغوْردِ 

 ى

т ӯўӯрдӣ, 

т ӯғӯрдӣ 

туды, босанды 38а4 

 йāндӣ, йāнд ӣ жанды 38а5 يَاْنِدى، يَاْنِضى وقد

 йитирдӣ жоғалтты 38а5 يِتِْرِدى وّدر

 ʼилттӣ құн төлеу 38а5 إِْلْت تِى ودى
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 т āбтӣ тапты 38а6 طَاْبتِى وجد

طُوْرِدى  وقف

وطُوَرا 

 بَاْرِدى

т ӯрдӣ, т ӯрā 

бāрдӣ 

тоқтады 38а6 

يَاتِّى  وصل

ويَاْتِكْرِدى

 ، أُلَِدى

йāттӣ, 

йāткирдӣ/ 

ʼуладӣ 

жетті; келді 38а7-38ам 

 ʼӯйдӣ сәйкес келді 38а7 أُوْيِدى وافق

أُوَزاتِّى وقيل  وّدع

 ُكوْنَداْرِدى

ʼӯзāттӣ, 

кӯндāрдӣ 

т. 

ұзатты, 

шығарып 

салды 

38а7-8 

 ʼӯтāдӣ борышын өтеді 38а8 أُوتَاِدى وفا

ولّى، 

ور

 د

 қāйиттӣ қайтты 38а9 قَايِتِّى

تِىچبِ  وسط  бичтӣ екіге бөлді 38а9 

 ,шиштӣ істі (мысалы ِشْشتِى ورم

денесі) 

38а9 

 с идӣ сыйды 38а9-10 ِصِدى وسع

 йӯклāттӣ ауыр салмақ يُوْكاَلتِّى وقر

салды, жүк 

салды 

38а10 

 жӯлāдӣ секірді 38а10 ُجواَلِدى وثب

ِشبِْلَضاِدى وقيل  وشوش

ُصوُووشْ 

اَلِدى، 

ِشبُوْلَداِدى

 ،

يِوْلَداِدىچِ 

 ،

اَلِدى، يوْ چِ 

يْوَشاِدىچِ   

шибилд āдӣ/ 

с ӯўӯшлāд

ӣ т./ 

шибӯлдāдӣ, 

чӣўилдāдӣ, 

чиўлāдӣ, 

чиўшāдӣ 

сыбырлады 38а10-11-38ам 

 йиʻилдӣ жығылу 38а11 يِِعْلِدى وقع

 сāбиштирдӣ тоқтатты 38а12 َسابِْشتِْرِدى وزع

 

Ләм алиф әрпі 
 حرف لم اَللف

Араб

ша 

Қыпшақ

ша 

Транскрипц

ия 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 ʼāқс илā табанды 38а13 أَاْقِصاَل  الج

 кӯк бāрāз көк тас,лазурит 38а13 ُكوْك بَاَرازْ  الزورد

 бӯшмāс ештеңе етпейді 38б1 بُوْشَماسْ  البأس

 тийишлӣ тиісті,керек 38б1 تِيِْشلِي الزم

 ʼāйрӯқ қайтарымсыз 38б1-2 أَاْيُروقْ  الترجع
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ي شال   нāкā неге? 38б2 نَاَكا 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

Арабш

а 

Қыпшақ

ша 

Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 القا

قَاْرِشاَلِدى، 

قَاْرْشاَلدِ 

 ى

қāршилāдӣ, 

қāршлāдӣ 

т. 

қарсы алды 38б3 

 ʼӯйӯтлāдӣ أُويُوْت اَلِدى الم
бетке басты, 

ұялтты 
38б3 

 сийиндӣ тығылды 38б3-4 ِسيِْنِدى الذ و التجا

 الط
قُواَلْنبَاَرا 

 اَْياَلِدى

қӯлāнбāрā 

āйлāдӣ 

Құланбара 

етті 

(Содом 

күнәсі) 

38б4 

الها 

وابه

 ت

 бāқā қāлдирдӣ таңғалдырды 38б4-5 بَاقَا قَاْلِدْرِدى

 жāкижтӣ ширатты 38б5 َجاِكْجتِى الوا وجابد

ِدىيُوْمَشا الن ونعم  йӯмшāдӣ жұмсарды 38б5 

 Һиш еш 38б6 ِهشْ  الشى

 

Йа әрпі 
 حرف الياء

Арабш

а 

Қыпшақ

ша 

Транскрипция Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 ʼӯксӯз жетім 38б7 أُوْكُسوزْ  يتيم

 ʼил қол 38б7 إِلْ  يد

ڮْ ايِ ڮَ أُو يمام  ʼӯгāйиг жабайы 

көгершін 

38б7 

 бӯлāн қызыл 38б7 بُواَلنْ  يحمور

لَْعْل  ياقوت

وبَاَرازَ 

 اهْ 

лаʻл ўа бāрāзāһ лағыл (тас) 38б8 

 кӯн күн ُكونْ  يوم

(аптадағы) 

38б8 

يمين 

الحل

 ف

 ʼāнт/ āндиша ант 38б8-9-38бм أَاْنْت، اَْنِدشَ 

 ʼӯң оң жақ 38б9 أُوْنك يمين

 с ӯл сол жақ 38б9 ُصولْ  يسار

 бӯлāжāқ мүмкін 38б9 بُواَلَجاقْ  يمكن

بُواَلْي  يكون бӯлāй, бӯлғāй бұлай 38б10 
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وبُوْلَغا

 يْ 

 

Өткен шақ етістіктері 
 اَلفعال الماضيه

Арабш

а 

Қыпшақша Транскрипци

я 

Қазақша Сөздіктегі бет 

нөмірі 

 қӯрӯдӣ кепті, қурады 38б11 قُوُروِدى يبس

يئس من 

اليا

 س

تُونُكوْلِدى، 

 تُوُكوْلِدى

тӯңӯлдӣ, 

тӯкӯлдӣ 

түңілді 38б11-38бм 

 

 

 

 


