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Аннотация: изучаемые языки (английский, кыргызский) рассматриваются 

на основе методов диахронии и синхронии. При исследовании языка на различных 

уровнях использование совместно методов диахронии и синхронии считается 

полноценным, так как метод диахронии показывает в чем заключается 

языковая проблема. 

Жалпылаган: изилдөөгө алынган тилдер (англис, кыргыз) синхрондук жана, 

диахрондук ыкмалардын негизинде чагылдырылат. Синхрониялык ыкма азыркы 

учурдагы тилдин элементтеринин жана структуралык тутумунун бири-бирине 

болгон байланыштарын мүнөздөөгө багытталат, жана ал тилдеги 

элементтердин азыркы учурдагы табыятын иликтөөгө алат. 
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Ошондой эле синхрониялык метод тилдердин (англис, кыргыз ж.б.) азыркы 

сүйлөөчүлөр тарабынан кабыл алынышын иликтейт жана ошонун негизинде 

тилчилер ага өзгөчө артыкчылык беришет, себеби бул ыкма тилди эне тил катары 

дагы, чет тили катары окутууда өзгөчө маанилүү деп эсептешет. 

Жогоруда белгиленгендей макалада синхрондук ыкманы колдонууда 

тилдин нормативдик колдонулуу маселелери көбүрөөк чагылдырылат. Ошону 

менен бирге тилдин тыбыш системасынын, грамматикалык түзүлүшүнүн жана 

лексикасынын тарыхый өзгөрүүлөрү эске алынбаса, мындай изилдөө толук 

кандуу болуп эсептелбейт. 
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Тилди ар кандай деңгээлде изилдөөдө синхрондук ыкма диахрондук методу 

менен биргеликте толук кандуу болуп саналат. Анткени диахрондук ыкма «тил 

маселеси эмне?”- деген суроолордун такталышына көмөк көрсөтөт. 

Диахрондук көз караштан караганда, тил кубулуштарынын ал- ахыбалдары 

ар кайсы мезгилдик кырдаалда бири-бирине карама-каршы коюлуп 

салыштырылат жана белгилүү бир тилдик системанын ар түрдүү мезгилдеги 

өзгөчөлүктөрү же ар түрдүү мезгилде өзгөрүүлөргө учурашы, мисалы: тилдин 

конкреттүү фактысы болгон фонологиялык системалардын ар кандай өзгөрүүгө 

учурашы, бир тилдик кубулуштун айрым бир фактыларына гана басым жасоо 

кубулушуна кайрылат, тактап айтканда, азыркы ар бир тилдик факт тилдик 

системанын тарыхый жактан өнүгүүсүнө дал келет деген көз караштын 

жаралышына да түрткү берет. 

Диахрондук көз карашта тилдин тарыхый негиздери болуп төмөнкүлөр 

эсептелет: 

 тилдин ички тилдик системасынын мыйзам ченемдеринин жана 

процесстерин таанып билүүгө багытталган тилдин ички тарыхы катары; 

 тилдин жана тилдик процесстеринин ошол эле тилде сүйлөгөн элдин 

этногеографиялык шарт-кырдаалдарынын коомдук-социалдык түзүлүшүн, 

материалдык жана рухий маданиятын жана ошол элдин башка маданияттар жана 

тилдер менен болгон карым-катнашын иликтөөгө алган тилдин сырткы тарыхы 

катары каралышы.Тилдин изилдөө деңгээлине жараша, тарыхый фонетика (же 

диахрондук фонология) тарыхый грамматика, тарыхый лексикология бөлүктөрү 

бөлүнүп чыгат. 

3. Тилдин байыркы жазуу эстеликтери тууралуу маалыматтар тилдин 

тарыхый жактан өнүгүп-өзгөрүшү тууралуу билимдердин булагы болуп 

саналат.Мындан сырткары, ошол тилде сүйлөгөн элдин жашоо турмушу, 

социалдык түзүлүшү, тилде камтылган башка элдердин эстеликтери дагы кыйыр 

түрдө эске алынат. 

Салыштырма тил илиминде изилденип жаткан тилдин (айрыкча жазуу 

пайда боло электеги) тектеш жана тектеш эмес тилдер менен тилди изилдөо 

фактысы, тилдин сырткы реконструкциясын изилдөөдө өзгөчө мааниге ээ. 
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Структуралык анализдин фактысы, изилдөөгө алынып жаткан тилдин абалы 

(мисалы, традициялык; же тарыхый; тыбыштар аралык кезектешүүсү) мурдагы 

тилдин тарыхый ички эволюциялык реконструкциясын ишке ашырууга салымы 

чоң, алып айтсак өз эне тилибиздин (кыргыз) жана үйрөнүп жаткан чет тили 

(англис). 

Тилдердин баардык керектүү көрсөткүчтөрүн табууда, диалектология (жана 

диалектография) диалектиде мурдагы тилдердин абалын жана жаңы маалымат 

алуу жолдорун байкоо керектигин, диалектиканын таасир этүү мүнөзүн өз ара 

территориялдык диалектилер менен, бир жагынан тилдин диалектилик 

формасынын үстүнөн (адабий тил анын кодифицировалык түрү, китеп-жазуу 

жана ар түрдүү оозеки сүйлөшүүдө) эске салуу өтө зарыл. 

Тилдин тыбыштык жагына кайрылганыбызда, тигил же бул тыбыштын 

артикуляциялоодо акырындык менен жылуусу, башкалардан өзгөчө акцент 

түшүрүү менен бөлүп көрсөтүлөт, тилдин элементтеринин фонологиялык 

статусу, тарыхый негизде белгиленет. Башкача айтканда, ар бир фонема 

инвариант экенин эстен чыгарбообуз керек, жана алардын дифференциялык 

белгилердин жыйындысы экендигин белгилөө менен, берилген фонеманы 

жаңыдан кайра карап чыгуу жана алардын варианттарынын ар бирин кароо 

талапка ылайык.Бул дифференциялык белгилер варьирование үчүн кеңири 

диапазон катары берилет. 

Дифференциялык фонологиялык белгилердин дал келбөөчүлүгү, бир эле 

фонемадагы эмес, эки же андан көп ар кандай тыбыштардан көрүнүшү мүмкүн. 

Акыркы он жылдык убакытта фонологиялык принцип тарыхый фонетикада 

(же бүгүн аз колдонулган, диахрондук фонологияда үстөмдүк кылып турат. Тил 

өзү менен өзү боло албайт жана тил өз алдынча калыптана албайт. Тил тынымсыз 

алмашып, өзгөрүп турат. Ар бир тилдин өздүк системасы анын бөлүктөрүндө 

башкача курулат. Тилдин тыбыштык бөлүгү негизги ролду ойноору белгилүү 

(мисалы: aнглис, кыргыз тилдеринин тыбыштык өзгөчөлүктөрү). 

Тилдердин фонологиялык системасы жүздөгөн, миңдеген жылдар 

аралыгында сакталып келе жатат. Көбүнчө ал өзгөрүүгө дуушар болот, же дайым 

эмес, спорадикалык мүнөздө, же өзгөчө көзөмөлдөгү закон менен үзгүлтүксүз 

байланыштуу. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тилдердин үзгүлтүксүз өзгөрүү процесси тыбыштык түшүнүктө же закондо 

жүргүзүлөт (же фонетикалык). Биринчиден, бүтүндөй фонологиялык системада 

(инвентарь анын элементтери жана алардын өз ара мамилелеринин түзүлүшү) 

экспоненттик белгилик бирдигинин фонологиялык структурасы (сөз жана мүчө) 

алардын бирден бир өзгөчөлүктөрү болуп саналат. 

Бул биринчи кезекте, тыбыштардын санынын көбөйүшүнө жана 

азайышына, муундун түзүлүшүнүн башкача алмашуусу (мисалы, жалпы славян 

тилдеринде жабык муун ачык муунга жол ачкан, ал эми орус жана кыргыз 

тилиндеринде ачык муун жабык муунга өткөнгө бирдей мүмкүнчүлүк ала алган) 

алардын бир тиби башкача басым жасоо менен өзгөрүлөт (мисалы, музыкалык 

басымды алып карасак). Индоевралык тилдерде негизинен динамикага орун 

берилген, азыркы индоевропалык тилдерде кыймылдуу басым, жалпы герман 

тилинде кыймылсыз болуп морфеманын уңгусуна бекитилген, ал эми анын 

натыйжасында кээ бир герман тилдеринде ар кандай себептерден улам 

кыймылдуу басым статусу күч алган. Экинчи учурда фонологиялык кайра 

түзүлүүдө сөздөрдүн жана морфемалардын түзүлүү процесси жүрөөрүн 

белгилөө зарыл. 

Фонемалардын өзгөрүлгөн системасына төмөнкү типтер кирет: 

1. Бир фонеманын экиге бөлүнүүсү. 

2. Эки фонеманын бир фонемага дал келүүсү. 

3. Монофонемизациянын фонемдик айкашы. 

Бир фонеманын экиге бөлүнүшүндө фонологизациялык аллафондук 

жыйынтыкка келет. Өз ара тиешелүү аллафондорго фонематикалык эмес 

өзгөчөлүктөр фонематикалык маанисин кабыл алуусу жана дифференциялык 

белги болуп калат, бул фонологиялык оппозициянын негизи болуп саналат. Эгер 

мындай процесс жалгыз бир фонемага тийиштүү болбосо, алардын түрлөрүндө 

фонологиялык корреляция келип чыгат (корреляция- бири-бири менен 

салыштырылган түшүнүктүн өз ара байланышы). 

Ушундан улам алып айтсак талкууга алынган англис, кыргыз тилинин 

тарыхында, таңдайлашкан жана таңдайланпаган үнсүз фонемалардын 

бөлүнүшүндө эки чоң коррелятивдик катар келип чыккан /p/–/p’/, /b/–/b ’/, /t/–/t’/, 
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/d/–/d’/, /k/–/k’/, /g/–/g’/, /m/–/m’ /, /n/–/n’ /, /f/–/f’ /, /v/–/v’/, /s/–/s’/, /z/–/z’/, /x/–/ x/, 

/r/–/r’/, /l/–/l’/, /’pl:t-kæp/, /kel-kal/ ж.б. 

Эң алгачкы таңдайлашкан үнсүздөр белгилүү фонетикалык позицияда 

жаралган ((уччул) алдыңкы үндүүнүн алдында жана j) комбинатордун вариант 

катары эсептелинет. Алар качан ошондой функцияны аткаруу жөндөмдүүлүгүнө 

ээ болгондон баштап, арткы үндүүлөрдүн алдында же болбосо сөздөрдүн 

айтылышында жана ошол эле учурда ар кандай сөздөр бир минималдык 

түгөйдүн курамында алар өз алдынча фонема болуп калышын белгилеп айтуу 

керек. 

Тилдердин фонетикалык закондору, мисалы физикалык закондон төмөнкү 

белгилери менен айырмаланат: 

Тилдердин тыбыштык закондору белгилүү тилдердин белгилери менен 

чектелет ( же болбосо региондук вариант, диалект же дилектилик топтору 

менен). 

Герман тилдери (изилденип жаткан англис тили (жогоруда белгилегендей, 

фонетикалык закон менен бирге, германдык үнсүздөрдүн орун алмашуусу 

менен)) байыркы индоевропалык жумшак, жарылма үнсүз d, g, сөз башында алар 

каткалаң үнсүз менен дал келиши менен (лат. duo, русск. два, гот, англ.two). 

жогорку тилдеги фонетикалык закондун негизинде иш жүргүзүп жатса, 

экинчисиндеги орун алмашуусу аркылуу, баштапкы германлык p, t, k, 

африкаттар менен pt, ts, kx алмашылышы белгиленет. Бул тыбыштык өзгөрүүлөр 

түштүк немец тилинде да байкалат, бирок бул сыяктуу тыбыштык көрүнүштөр 

турк тилдеринде алып айтсак кыргыз тилинде белгиленбейт. 

Тилдердин тыбыштык закондун иш аракети белгилүү бир убактылуу рамка 

аркылуу да чектелиши мүмкүн. Ушундан улам мисалы айрым славян тилинде 

үндүү фонеманын /о/ басымдын негизинде фонеманын /а/ тыбыштык законуна 

баш иет. Ушундай эле жумшак үнсүздөрдүн сөздүн абсолюттук айтылышында 

каткалаң менен дал келүүсү бул тыбыштык закондун таасири болуп эсептелет. 

Мисалы: /o/~/a/, /d/ ~/t/ ж.б. 

Фонетикалык закондор тилдик закондор катары эсептелинишет, алып 

айтсак кыргыз тилиндеги сингармондук закону жана тилдик системалык 
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түзүлүш, артикуляциялык өзгөрүү материалдык, артикуляциялык жалпы негиз 

түзүү процесстериндеги негизги пайдубал катары эсептелинет. 

Тарыхта ар тилдин спецификалык, фонетикалык закондору иштейт. 

Жалпы фонетика жана фонология тыбыштык системаны өздөштүрүүдө 

типологиянын негизин түзөт. Мисалы: төмөнкү иллюстрациялар: 

 үндүүлөрдүн редукциясы; 

 кыска үндүүнүн узаруусу; 

 созулма үндүүнүн дифтонго айлануусу; 

 дифтонгтун монофтонгго айлануусу; 

 /i/ /j/ түпчүл, эрин эринчил үндүүлөргө мүчө уланганда алмашышы; 

 ичке эрин-эринчил үндүүлөрлүн делабиализацияланышы; 

 протетикалык үндүүлөрдүн жаралышы. 

Жогоруда кыскача көрсөтүлгөндөй тил илиминин фонетика-фонология 

системасындагы тарыхый өзгөрүүлөр (синхрондук, диахрондук деңгээлде) эң 

чоң мааниге ээ, себеби, бардык тилдик системадагы лингвистика илиминин 

негизги турлөрү белгилүү. 

Список литературы 

1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. –  

М.: Просвещение, 1989. – 254 с. 

2. Ахматов Т.К. Звуковой строй современного кыргызского языка. Ч 1–2. –  

1968. – 72 с. 

3. Бондарко Л.В. Основы общей фонетики: Учебное пособие / Л.В. Бон-

дарко, Л.А. Вербицкая. –  СПб.: СПбГУ, 1991. 

4. Буранов Дж.Б. Сравнительная типология английского и тюркских языков: 

Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1983. 

5. Жолдошбеков А.Ж. Немис жана кыргыз тилдеринин салыштырма типо-

логиясы. – Бишкек, 2002. 

6. Сыдыков Ж.К. Англис жана кыргыз тилдеринин салыштырма фонети-

касы. – Бишкек, 1998. 


