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Түйін. Мақалада «Күлтегін» ескерткіші аудармаларының мәтіннен алшақтаған тұстары 
салыстырыла қаралады. Әр аударманың сәтті, сәтсіз шыққан жолдарын нақты мысалдармен 
бере келе, автор өз тұжырымын да келтіріп отырады. Аударманың неғұрлым мәтінге жуық келуін 
мәселе етіп көтереді. 
Түйін сөздер: көне түркі жазба ескерткіштері; аударма; мәтін; алшақтықтар. 
 

1. «Күлтегін (кіші жазу)» мәтінін аударудағы алшақтықтар. Көне түркі 
жазба ескерткіштерінің әлемдік мәдениет тарихында ерекше орын алатыны 
белгілі. Онда тұнып жатқан түркілік дүниетанымды айтпағанның өзінде, жазу 
мәдениеті, тамаша әліпби түзілімі, шешен тіл, артық деп алып тастайтыны жоқ 
жұп-жұмыр тұтас мәтін бар. Алғаш назарға ілігіп, зерттеле бастаған тас 
жәдігерлердің 17 ғасырдан бері ғылым әлемінен түспей келе  жатқаны да осы -  
бірегейлігінен болуы керек. 

Әуел бастан құпия мәтіндерді зерттеуге кіріспеген елдің өкілдері болмады: 
біреуі әділ бағасын берді; тарихы жұтаң енді бірі қызғаныш білдірді; 
евроцентристік, шовинистік, ұлтшылдық көзқараста келгендері де болды. 
Мұндай теріс пиғылдағылар жазуды «көшпелілерге» қимады, немесе жазудың 
шығу уақытын тым беріге тартып, мәтіннің тасқа түскен кезімен теңестіріп 
тастады. Ал ғылыми шындыққа жету үшін, ешқандай да эмоциялық, саяси 
пікірлердің қажеті жоқ екені дәлелденген нәрсе. 

Қазақстанда түркітану ғылымы 50-ші жылдарға дейін қолға алынбады десе 
де болады. Қазіргі көзқарастар бойынша айтсақ, қазақ ғалымдарын түркітануға 
жібермей, қазақ тілінде жоқ диалектологияға бұрып, дауластырып қойған 
кеңестік-шовинистик саясат болса керек. 1941 жылы С.Е. Маловтың «К истории 
казахского языка» атты мақаласы түрткі болып, С. Аманжолов, Н. Сауранбаев, 
Ғ. Мұсабаевтар алғашқы ғылыми еңбектерін жаза бастады. Кейіннен қазақ 
түркітану ғылымына Ғ. Айдаров, А. Махмұтов, А. Есенғұлов, А. Аманжолов, М. 
Жолдасбеков, С. Қаржаубай сияқты жаңа толқын келіп қосылды.  

Бүгінгі күні түркітану ғылымы түбегейлі зерттеліп болды деуге болмайды. 
Ең алдымен, дүниенің төрт бұрышына шашылып жатқан көне жәдігерлерді 
жинастырып, жүйеге келтіру жұмысы тұр. Екінші кезекте көне мәтіндерді терең 
тілдік сұрыптаудан өткізіп, қазіргі тілге тәржімалау мәселесі бар. Біздің бұл 
мақалада қарастыратынымыз да осы – аудармалардың сапасы мен сәттілігі 
туралы мәселе. 

Қазіргі кезге дейінгі белгілі аудармаларға В. Томсен, В.В. Радлов (П.М.  
Мелиоранский), С.Е. Малов, Т. Текин, И.В. Стеблева, А. Плитченко, С.Г. 
Кляшторный, Ғ. Айдаров, А. Аманжолов, М. Жолдасбеков, Қ. Сартқожа т.б. 
аудармалары жатады. Сонымен бірге, көне түркі жазба мәтіндерін 
тәржімалауда, зерттеу барысында кәдімгі ғылыми қателіктер де кездесіп 
отырады. Қазақстандық белгілі түркітанушы-ғалым А.С. Аманжолов ол жөнінде 
былай деген еді: «Большинство прежних публикаций древнетюркских 
рунических памятников уже не удовлетворяет требованиям тщательного 
научного анализа, имеет место некоторое отклонение от оригинала. Отсюда 
происходят многочисленные ошибки и натяжки в лингвистической и тем более 
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в историко-культурной интерпретации древнетюркских текстов» (Amanzholov 
2001, B. 72). 

Еуропалық, ресейлік ғалымдарды айтпағанның өзінде, қазақ 
ғалымдарының аудармаларында өзара келіспеушіліктер кездеседі. Біз С.Е. 
Маловтың транскрипциясына сүйене отырып және өзіміз де ішінара аудара 
келе, Ғ. Айдаровтың, А. Аманжоловтың, М. Жолдасбековтің, Қ. Сартқожаның 
аудармаларын салыстыра қараған едік (Orhonskie nadpisi  2001, B. 64). Мұндағы 
көздеген мақсат – түпнұсқадан алшақтап кеткен тұстарын атап көрсетіп, көне 
мәтіннің неғұрлым дәл берілуін қамтамасыз ету еді. Ал ондай алшақтықтар жоқ 
емес. Мәселен, Қ. Сартқожаұлы былай деп ескертеді: «Бір ғана Ұйғырдың Ел-
етміш Білге қағанның үшінші ескерткішінің Селеңгі тасы, немесе Моюн-Чор 
ескерткіші мәтініндегі 156 қатені Әлем ғалымдары күні бүгінге дейін бір ғасыр 
бойы қайталау, қате басумен түркология әлемінде адасып жүр. Күлтегін 
ескерткішінде 12 қате, Тоныкөк ескерткішінде 11 қате тек қана аудармасынан 
тап болып отыр» (Zholdasbekov 2001, B. 118).  

Бір мақалада бүкіл жазба ескерткіштердің аудармаларын қарап шығу 
мүмкін еместігінен, біз Күлтегін кіші және үлкен  жазуларын ғана қамтуды жөн 
көрдік. Оның үстіне осы мәтіндегі КТ(б) 37-ші жолда отча борча келті тіркесін 
әр ғалым әр түрлі аударғаны бұрыннан белгілі жағдай. Бұл жерде дауыстыны 
қою мәселесіне байланысты туған қателіктер десек, кей тұстарда әр 
аудармашының қиялының ұшқырлығына байланысты қателіктер пайда болған. 
Ал ғылымда қиял мен эмоциядан шындық басым болуы керек екенін тағы да 
еске саламыз. Мәселен, КТ(б) жазуындағы екінші жолдағы башлықық 
йүкүнтүрміс, тізлігіг сөкүрміс тіркесін М. Жолдасбеков «бастыны еңкейткен, 
тізеліні бүктірген» деп аударады (Orhonskie nadpisi  2001, B. 175). Ал мәтіннен 
тікелей аударғанда, «бастыны жүгіндірген, тізеліні шөктірген» болып шығады. 
«Жүгіндірген, шөктірген» сөздері түркі этнологика жүйесіне сай алынған, аса 
бейнелі сөздер. Адам еңкеймейді, жүгінеді; түйені тізеден қағып шөктіреді. Бұл 
жерде аудармасыз-ақ әдемі тұратын тіркес еді. М.Жолдасбеков өзі айтқандай: 
«…мы в ней (аудармаға – Б.Б.) стремились переложить древнюю поэтическую 
форму одного и того же языка на современную, сохранив точ-в-точь стиль 
структуру, поэтическую природу рунических строк» (Zholdasbekov 2001, B. 13) - 
демекші, аздап әсірелеу жоқ емес. Мұнда И. Стеблеваның тарихи шындықты 
түркіге тән тілмен баяндайтын мәтіндерді «көркем шығарма» деп табатын 
пікірінің әсері байқалады. 

Қазіргі кезде өмір сүріп отырған ұрпақтың ең бірінші міндеті - өзіне дейінгі 
тарихты бұрмаламай, боямай, қаз-қалпында келесі ұрпаққа аманат ету. 
Өкінішке орай, қазіргі тарихты әркім әртүрлі арнаға салып жіберді: халық 
әндерін эстрадаға бейімдеп, адам танымастай құбыжыққа айналдырды; 
барымташы батыр болды; ақты қаралап, қараны ақтап шықты. Түркі халықтары 
үшін баға жетпес мұра болып табылатын руникалық мәтіндер де осындай 
құнтсыздыққа ұшырағаны құпия емес. 

Сөзіміз жалаң болмас үшін, бірнеше мысалдар келтіре кетейік. Күлтегін кіші 
жазуының бірінші жолы теңрі тег теңіріде болмыш түрк білге қаған… деп 
басталады. Бұл сөздерді М. Жолдасбеков «Тәңіріде тәңіріден жаралған  түрк 
Білге қаған…» деп аударса, А. Аманжолов «Тәңірідей көктен пайда болған түрк 
Білге қаған…» деп тәржімалайды. Қ.Сартқожа «Тәңір текті Тәңірден жаратылған 
Түркі Білге-қаған...» дейді. Мәтіндегі болмыш сөзі қазіргі тілде болған өткен шақ 
есімшесі екені әмбеге аян. Оны жаралған, көктен пайда болған, жаратылған 
сөздерімен алмастырмаса да, көрер көзге қонымды, мағынасы айқын емес пе?! 
(«Тәңірідей тәңіріден болған түрк Білге қаған…»). Мұнда аударма мәтіннің 
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түпнұсқадан алшақ кетпеуі өз алдына, көне түркілердің сөз саптауы, ауызекі 
сөйлеу мәнері сақталады және бұл сөз (болған) күні бүгінге дейін қолданыста 
жүр ғой… 

Сол сияқты, дәл осы бірінші жолдағы …оғланым, бірікі оғушым 
будуным…деген үзіндіні Ғ. Айдаров «…ұлым, бір-екі жақын руым, халқым…» 
деп аударса, М.Жолдасбеков «…ұланым, біріккен әулетім, халқым…» деп 
қотарады. А. Аманжолов «…ұландарым, бірлескен елім, халқым…» десе, Қ. 
Сартқожада «...ұрпағым, ебтегі, иелігімдегі халқым...» делінген. С.Е. Маловта 
«…молодежь (вы), союзные мои племена и народы…»  деп берілген. 
Салыстыру мақсатында келтірілген үзінділер ішінде Ғ. Айдаров пен Қ. 
Сартқожаның аудармалары сәтсіз шығып, мәтін мағынасынан ауытқығаны анық 
байқалады. Біз студенттермен сабақ үстінде аударғанда, «...артымдағы іні-
жиенім, ұланым, бергі ағайыным, халқым, оңымдағы шад-апыт бектер, 
солымдағы тарқан-бұйырушы бектер...»  түрінде келіп, артымдағы, бергі, 
оңымдағы, солымдағы деген сөздердің бір тип құрап тұрғанын байқадық.                   

Біздің көздеген мақсатымыз -  әр аудармашыға кінә тағу емес, қазіргі 
тілімізде сақталған сөздер бола тұра, оны басқа бір синоним сөздермен 
алмастырған тұстарын сынау. Өйткені синоним сөздердің өздерінің эмоциялық-
экспрессивтік бояулары әртүрлі болып келетіні белгілі. Мәселен, тағы да КТ(м) 
екінші жолындағы …бу сабымын едгүті есід, қатығды тыңла…тіркестерін 
алып қаралық. М. Жолдасбеков аудармасында «бұл сөзімді мұқият тыңда, 
терең ұқ» түрінде берілсе, А. Аманжоловта «бұл сөзімді жақсылап естіп, мұқият 
тыңда» түрінде берілген. Ал Қ. Сартқожа «бұл сөзімді жақсы есті, қатты тыңда» 
деп береді. Біз өз тарапымыздан «бұл сөзімді игі естіп, қатты тыңда» деп 
аударған болар едік. Себебі-едгү сөзі қазіргі игі сөзі екені көне түркі тілінің 
сөздіктерінен белгілі. Ал қатты сөзі бүгінгі күндері де «мұқият, жақсылап» 
сөздеріне синоним ретінде қолданылады (М: Сабаққа қатты дайындал). Бұл екі 
сөз де аударманы қажет етпейді. 

Аталған ескерткіштің (КТ(м)) үшінші жолында …ілгерү Шантуң йазықа тегі 
сүледім… деген сөздер кездеседі. Мұндағы сүледім сөзін А. Аманжолов «қол 
бастадым», екінші жерде «жорыққа шықтым» (Қ. Сартқожа да солай дейді) деп 
аударса, Ғ. Айдаров «соғыстым» дейді, ал М.Жолдасбеков «жауладым» деген 
сөзбен береді. Шын мәнінде сү «әскер, қол» мағынасын білдіреді. Сонда 
сүледім сөзіне жоғарыдағы синонимдер ішінен «қол бастадым» тіркесі 
жуықтайды.  

Кіші жазудың төртінші жолындағы …бунча йірке тегі йорытдым… үзіндісін 
Ғ. Айдаров «сонша жерге жүргіздім» деген де, Қ. Сартқожа «жорық жасадым» 
деген. А. Аманжолов пен М. Жолдасбеков «сонша жерге дейін жорыттым» деп 
түпнұсқадан ауытқымай дұрыс берген. Бұл сөз бүгінгі лексиконымызда да 
белсенді қолданылады.   

Төртінші жолда (КТ(м)) …бу йірде олурып, табғач будун бірле түзелтім… 
деген тіркестің түзелтім  сөзін П.М. Мелиоранский «мүмкін ет өз ілтім 
шығар» деп ескертеді. А. Аманжолов бұл жолды «бұл жерде қоныстап, табғач 
халқымен байланыса түзілдім» деп тәржімалайды. Ал Ғ. Айдаров «бұ жерде 
отырып, табғач халқымен дұрысталдым» десе, М. Жолдасбеков «(дәл) осы 
жерде отырып, табғач халқымен табыстым» деп табады. Ал Қ. Сартқожа «бұл 
жерде отырып, Тавғач халқымен иық тіресіп қатар түздім» деп біршама дұрыс 
тәржімалайды.  С.Е. Малов өз аудармасында «в этой (то) стране, засев (т.е. 
основавшись) я связал свою жизнь (и жизнь народа) с народом табгач» дейді. 
Бұл аудармалардың түпнұсқадан семантикалық жағынан ауытқып кеткенін 
дәлелдеп шығуға болады. Тас жәдігерлерде түркілер табғач халқымен 
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табысуды емес, керісінше іргесін аулақ салуды уағыздайды. Біз осы сөйлемді 
былайша аударған болар едік: «бұл жерде (яғни, Өтүкен қойнауында) отырып, 
табғач халқымен бірге түзелдім (яғни, теңестім)». Мұнда автор табғач халқынан 
іргені аулақ салып, онымен терезесі тең ел болдым деген ойды айтпақ болған. 
Түзелдім сөзі қазір де «бір қатарға тұрдым, теңестім» мағынасында 
қолданылып жүргені айтпаса да түсінікті. 

Аталмыш жолда (КТ(м) 5-жол) Алтун, күмүш, ісігті, кутай буңсыз анча 
бірүр табғач будун сабы сүчіг ақысы йымшақ ерміс деген сөйлем бар. 
Осындағы ісігті сөзін А. Аманжолов «есірткі» деп таныса, М.Жолдасбеков 
«дақыл», Ғ. Айдаров «өнім», Қ. Сартқожа «арақ» деп аударады. С.Е. Малов: «У 
народа табгач, дающего (нам теперь) без ограничения столько золота, 
серебра, спирта (или: зерна и шелка…) деп күмәнді түрде екі ойлы аударған. 
Біздің ойымызша мұндағы ісігті сөзінің түбірі іс «іс, жұмыс» мәніндегі сөз де, 
іс+іг қосымшасы арқылы туынды зат есім жасалып, «қолдан жасалған бұйым» 
мағынасын беріп тұр. Нақтырақ айтқанда, қолдан тоқылатын қытайдың кілемін 
айтып отыр. Сонда бұл сөйлемнің баламасы: «Алтын, күміс, кілемді, қытайыны 
(жібекті айтады) мұңсыз сонша беретін табғач халқының сөзі тәтті, ақысы 
жұмсақ еді» түрінде, түпнұсқаға жақын, тіпті бірдей, болып шығар еді. 
Қытайлардың түркі халықтарын үнемі алдап, арбап келгенін бертінгі Абылай 
мен император арасындағы хаттардан да анық байқауға болады3. 

Сондай-ақ, тоғызыншы жолда …антақыңын үчүн ігідміш қағаныңын сабын 
алматын…деген сөздер кездеседі. Мұндағы ігідміш сөзін А. Аманжолов 
«мұның үщін өзіңді өрлеткен қағаныңның сөзін қабылдамай» деп аударса, М.  
Жолдасбеков «алдандың» түрінде алып, поэзияға тән ұйқаспен береді:  
«Соның үшін алдандың, 
Қағаныңның тілін алмадың…». 
Қ. Сартқожа «осындай қалден көтерген қағанның сөін алмадың» дейді. 

Ал ігід сөзі көне түркі сөздіктерінде «тәрбиелеу» мәніндегі қимыл атауы 
екенін ескерсек, ігідміш сөзі тура мағынасында «тәрбиелеген» болып шығады. 
Олай болса, бұл жолды «соның үшін (өзіңді) тәрбиелеген қағаныңның сөзін 
алмадың» деп оқу керек. «Тәрбиелеген» сөзін «ескерткен, ақылын айтқан», 
яғни «алдын ала айтқан, үгіттеген» түрінде қабылдаған жөн. М. Жолдасбеков 
сабын сөзін «тілін» деп аударғаннан келіп-кетер ештеңе жоқ сияқты 
көрінгенімен, «тілін алмау» тұрақты тіркесі кейін қалыптасуы мүмкін және «сөз 
саптау» тіркесіндегі сап «сөз» лексикамыздан әлі де түсе қойған жоқ. 

Мақаламызда Күлтегін кіші жазуының аудармаларында кездесетін кейбір 
сөздердің, сөз тіркесі мен сөйлемдердің сәйкессіздіктерін талдап өттік. Бұл 
сәтсіздіктер «Түркітануға кіріспе», «Көне түркі тілі» пәндерін оқыту барысында 
көзге ұрып тұрады.  Ендігі кезекте көне мұраларды сақтау аясында жүргізіліп 
жатқан іс-шаралардың алғашқыларының бірі болып аударма мәселесі тұру 
керек. Бізге шығыстық ой-өріспен сәйкес келетін таза қазақша аудармалар 
қажет. 

2. «Күлтегін (үлкен жазу)» мәтінін аударудағы алшақтықтар. 
Мақаламыздың екінші бөлімі Күлтегін үлкен жазуын КТ(б) аударудағы 
сәйкессіздіктерді атап көрсетуге арналады. Көрнекті түркітанушы-ғалым М. 
Жолдасбеков 2001 жылы Астана қаласында өткен Халықаралық 
конференцияда былай деген еді: «Қазіргі міндет – руникалық жазбаларды 
текстологиялық тұрғыдан зерттеп, ондағы осы уақытқа дейін қате оқылып 
келген мәтіндерді бір ізге түсіріп, канондық мәтін жасау. Өйткені түркі 

                                                             
3 100 құжат. - Алматы: «Санат», 1998 
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жазуларын оқуда бұрынғы және қазіргі ғалымдардың да жіберген кемшіліктері 
аз емес» (Zholdasbekov 2001, B. 65). 

Күлтегін үлкен жазуының А. Аманжолов аударған нұсқасының қолда 
болмауына байланысты, ендігі жерде Ғ. Айдаров, М. Жолдасбеков және Қ. 
Сартқожаның аудармаларын салыстыра қараймыз. Мақаланың мақсаты – 
аударма авторларын негізсіз қаралау емес, көне жәдігерлердің құнын қорғау 
екенін тағы да ескертеміз. 

Мысалы, Күлтегін үлкен жазуындағы бесінші жолда …йаблақ қаған 
олурмыс ерінч… деген үзінді бар. Оны М. Жолдасбеков «Жалтақ қағандар 
отырған екен» деп,  Ғ. Айдаров «нашар, жаман қағандар отырған екен» деп, 
Қ.Сартқожа «әлсіз қағандар (таққа) отырған екен» деп тәржімалайды. Мұндағы 
«жалтақ», «жаман», «әлсіз» сөздерінің семантикалары әртүрлі екен і белгілі. 
С.Е. Малов өз аудармасында «трусливые каганы» түрінде береді. Бұған сенсек, 
М. Жолдасбековтің аудармасы сәтті шыққан деуге болар еді,  егер аудармашы 
(М.Ж.) осы мәтіннің 39-жолындағы йаблақ кісі ер…алп ер бізіңе тегміш ерті 
сөйлемін «Қорқынышты кісілер, алып кісілер бізге шабуыл жасады» деп 
қотарады да, 47-ші жолдағы йаблақ сөзін «жаман» деп үшінші мағынада 
аударады (түрк будун адақ қамаштды, йаблақ болт(ач)ы ірті – «түркі 
халқының аяғы әлсіреді, (өзі) жаман қалжырады») деп үш түрлі аудармаса. Бұл 
пікірге сүйенсек, Ғ. Айдаровтың аудармасы шындыққа жақындайды. Болмаса 
йаблақ сөзінің этимологиясын анықтауға тура келеді. 

Сондай-ақ, осы мәтіннің оныншы жолында …бунча ісіг күчіг біртүкгеру 
сақынматы… деген үзіндіні С.Е. Малов «при этих обстоятельствах, не думая 
отдавать государству Табгач свои труды и силы…» деп тәржімалаған. Ал М. 
Жолдасбеков «бейбіт күш-қуатын бергілері келмеді» десе, Ғ. Айдаров «сонда 
күш-қуатын сарп еткенін ойламады» деп береді. Қ.Сартқожа «мұншама күш-
қуатын беріп жүргеніне қапаланбады» дейді.Тас жазудағы көне сөздер бұл 
жерде ешқандай аудармасыз-ақ түсінікті болып тұрса да, қазіргі тіл тұрғысынан 
әр аудармашы әр қилы келген. Мәтіннен алшақ кетпеуді мақсат еткен адам бұл 
сөйлемді «мұнша ісін-күшін (текке) беруге ойламады» (яғни, табғаштарға 
құлданып жұмыс істегілері келмеді) деп аударар еді. Мұндағы біртүкгеру сөзі 
бертүк+геру  болып бөлінеді және -ғару, -геру барыс септігінің көне түрі екені 
мәлім. 

Осы жолдағы, КТ(б) жазуының 10-жолындағы, мына үзіндіні алып қарайық: 
«түрк будун өлүрейін уруқсыратайын»,-тір ерміс…»  Бұл үзіндіні 
М.Жолдасбеков «Түрк халқы: «Қырылайық, жойылайық» десті…» деп аударса, 
Ғ. Айдаров «түрк халқы өлейік, тұқымсырайық деді» түрінде аударады. Ал Қ. 
Сартқожа «түркі халқы жойылып бара жатқанын, ұрпақсызданып бара жатқанын 
ойламады» деп, төл сөді жойып жібереді. Түпнұсқаға жақын келетіні, әрине, Ғ. 
Айдаровтың аудармасы. Алайда оны «түрк халқы өлейін, ұрпақсыратайын 
деді» деген нақтырақ болатын сияқты. Себебі – табғашқа бағынышты 
болғанша, өлген артық деп тапқан еркін түркі халқы өз ойын осылайша 
білдірген. Оның үстіне осы мәтіндердің ішінде «елсіретейік, қағансыратайық» 
деген сөздер кездессе, қазіргі кезде де «қансырау, қансырату» сөздері 
қолданыстан түскен жоқ. Бұл көне жұрнақ сырау  - «сұрау» сөзінің қосымшаға 
айналған түрі деуге болады, яғни «бір нәрсенің тапшы болуы, жетіспеуі, 
сұранысқа түсуі» деген мағынаны білдіреді. 

Үлкен жазудың 12-ші жолындағы …балықдақы тақықмыс, тақдақы 
інміс…деген үзіндінің аудармалары да қайта қарауды қажет етеді. Мәселен, М. 
Жолдасбеков «қаладағылар өрлепті, таудағылар індепті» түрінде ұйқастырып 
береді. Қ. Сартқожа «қаладағылар тауға кетті, таудағылар сонда барып 
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қосылды» дейді. Ал Ғ. Айдаров «қаладағылар таудай болды, таудағылар 
төмендеді» деп, мүлде басқа мағынаға алып кеткен. Шындығында «қаладағы 
таулаған, таудағы індеген» болып шығуға тиіс. Өйткені, мұнда көптік жалғауы 
жоқ және тек халықтың арлы-берлі араласып, Елтеріс қағанның маңына 
жиналғанын бейнелі сөзбен беруге тырысқан («қаладағы тауға шықты, таудағы 
бекініс құрды»). Оның үстіне –мыс,-міс қосымшасы өткен шақ есімшенің «-ған,-
ген» жұрнағы екені әбден басы ашылған нәрсе. Көптеген аудармашылардың, 
оқырмандардың,  студенттердің бір түсінбейтіні мынау: бұдан 14-15 ғасыр 
бұрынғы көне түркілердің тілі жас баланың тіліндей дамудың алғашқы 
кезеңдерін бастан кешіп жатқан еді; сондықтан ол сөздердің барлығын қазіргі 
әдеби тілмен беру міндетті емес; кейбір өзіне тән ерекшеліктерін сақтап 
отырған жөн. 

КТ(б) 13-ші жолда …түрк төрүсүн ычқынмыс будунық, ечүм апам 
төрүсінче йаратмыс, бошқұрмыс…  деген сөздер бар. Аталған жолды М. 
Жолдасбеков «түрк йелігінен айырылған халықты ата-баба мекеніне қайта 
орнатты» деп аударса, Ғ. Айдаров «түркі йелігінен айырылған халықты ата-
бабам салтына қайта оралтты» деп табады. Қ.Сартқожа «түркі төрінен 
(өкіметінен) айырылған халықты ата-бабам төріндей қайта құрып, үйретті» 
деген. Мұнда соңғы аударма көңілге қонымды келеді. Біз өз кезегімізде әр 
сөздің қазіргі кезде бар-жоғын ескеріп, түпнұсқадан ауытқымауды мақсат ете 
отырып, бұл жолдарды былайша аударған болар едік: «түрк төрүсүн (заңын) 
жоғалтқан халықты ата-баба төрүсүнше (заңынша) жаратқан, басқарған». Көне 
түркі тілі сөздіктерінде төрү/туру сөзі «заң, ереже» мағынасын беретіні 
бірауыздан дәлелденген нәрсе. Жоғарыдағы бірінші аударма (М.Ж.) төрүсүн 
сөзін «йелік» деп, төрүсінче сөзін «мекеніне» деп, елдің мекеннен ауып, қайта 
келуімен байланыстырған. Екінші аударма (Ғ.А.) төрүсүн сөзін «йелік» (яғни, 
меншікті аймағы, жері) дейді де, төрүсінче сөзін «салтына» деп түпнұсқаға 
біршама жақын келеді. Бұл жерде атамекен туралы емес, ел басқару заңдары, 
мемлекет туралы сөз болып отыр.  

Аталған мәтіннің (КТ(б)) 15-ші жолында теңрі йарылқадуқ үчүн іллігіг 
ілсіретміс, қағанлықық қағансыратмыс деген әсерлі сөздер кездеседі. Осы 
жолды М. Жолдасбеков «тәңірі жарылқағандықтан, елдігін әлсіретті, 
қағандығын қансыратты» деп аударса, Ғ. Айдаров «тәңірі жарылқағаны үшін 
елін елдікті, қағандығын қағанды (еттік)» деп тәржімалайды. Қ. Сартқожа  (тәңірі 
жарылқағаны үшін, елдікті елсіретпеді, ел етті, қағандықты қағансыратпай 
қағанат құрды» деп қотарады. Үш аударманың да сәйкес келмейтін жерлері 
бар. Біріншіден, мәтіннің алғашқы бөлімі Елтеріс қағанның істерін айтып 
тұрғандықтан, өткен шақ есімшемен берілген сөздерді өзгертпеу керек; 
екіншіден, «әлсіретті», «қансыратты», «елдікті», «қағанды» деген сөздер бұл 
жолда мүлде жоқ. Бары мына сөздер: «тәңірі жарылқағаны үшін, елдігін 
елсіреткен, қағандығын қағансыратқан». Мағынасы түркі тілді адамға 
аудармасыз-ақ түсінікті. Ашып айтсақ: «жеке елдердің елдігін (тәуелсіздігін) 
жойған, яғни елсіреткен, бағындырған; қағанды (жеке қағаны бар) елдердің 
қағанын жойған, қағансыратқан». Бұл ащы болса да сол дәуірге тән шындық. 
Ол кезде елді біріктірудің бір ғана жолы болған, ол – күш қолдану еді. 

Үлкен жазудың 16-шы жолында қаңым қағанға башлайу Баз қағанық 
балбал тікміс деген сөйлем кездеседі. Осы сөздерді М. Жолдасбеков «әкем 
қағанның басына Баз қағанның балбалы қойылды» деп аударса, Ғ. Айдаров 
«әкем қағанға Баз қаған бастауымен балбал қойылды» дейді. Қ. Сартқожа 
«әкем қағанға бас етіп Баз қаған балбалы қойылды» деген. Бұл арада тек 
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сөздер ғана сәйкес келмей тұрған жоқ, түркі елінің салт-дәстүрі бұрмаланған. 
Атап айтқанда мыналар түсініксіз: 

1) қағанның басына сол қағанның өзін (яғни, Елтерісті) өлтірген Баз 
қағанның балбалы қойылған ба? 

2) әлде Елтерістің ең соңғы өлтірген қағаны Баз қаған болған соң, соның 
балбалы қойылған ба? 

3) әлде Елтерістің өлтірген жауларының бәріне балбал қойғанда, Баз 
қағанның балбалы бірінші бастап тұр ма? 

4) әлде Елтеріс өлгенде, оның жауы Баз қаған бастап келіп, әлдекімнің 
балбалын қойған ба? Аудармаларды оқығанда осындай әртүрлі ойлар 
туындайды. Ал ғылымның міндеті ақиқатқа жету, бабаларымыз бұл сөйлем 
арқылы қандай дәстүрді айтып тұрғанын анықтау екені белгілі. 

С.Е. Маловтың тәржімасына сүйенсек «в честь моего отца-кагана во главе 
(вереницы могильных камней) поставили «балбалом» (изображение) Баз-
кагана» дейді. Бұл нұсқа да жоғарыдағы күдіктерді сейілте алмайды. Еуропа, 
орыс ғалымдары да қателесуі мүмкін ғой… Сондықтан түркітанушы-ғалым 
ағалар,ең алдымен, ол қандай салт-дәстүр екенін анықтап алып, аудармаға 
келсе, мұндай екіұшты пікір тумас еді. 

Аудармаларды салыстырып, сынап қана қоймай, өз жормалымызды да 
ұсына кетелік. Аударма «әкем қағанның басына Баз қағанның балбалы тігілді» 
болып келеді де, мағынасы бойынша Елтерісті өлтірген Баз қаған болуы керек 
деп есептейміз. Өйткені түркілерде өзі өлтірген емес, өзін өлтірген жаудың 
балбалын қою салты болған сияқты. 

Жиырма екінші жолда (КТ(б)) үзе теңрі басмасар, асра йір телінмесер, 
түрк будун, іліңін, төрүңін кем артаты? деген сұраулы сөйлем бар. Осы 
сөйлемді М.Жолдасбеков «төбеңнен тәңірі баспаса, астыңнан жер 
айырылмаса, түрк халқы, ел-жұртыңды кім қорлайды?» деп аударады да, 
Ғ.Айдаров «үстіңнен тәңірі баспаса, астыңда жер айырылмаса, түркі халқының 
ел-жұртын кім құртады?» дейді. Қ.Сартқожа да «кім құртады» деген ойға келеді. 
Мұндағы артаты сөзі шынымен де «құртады», «қорлайды» мағыналарын бере 
ме? Әлде тағы да орысша аудармасына сүйеніп, ойланбай аударыла салған 
ба? Біздің ойымызша бұл сөйлем «үстіңде тәңірі баспаса, астыңда жер 
тілінбесе, түрк халқы, еліңнен, заңыңнан кім артады? (кім асады?)» деп 
тұрғандай. «Қорлайды», «құртады» деген емес, «қай халық сенен артық 
болмақ» деген ой айтылған деп ойлаймыз.   

Мақаланы қорыта келгенде, көне түркі жәдігерлерін жинастыру, зерттеу, 
жүйелеу жұмыстарын жан-жақты жүргізу керектігі айқын байқала түсетіндігі 
анықталады. Ертеректе жарық көрген транскрипция, аударма, мәтіндік, 
жанрлық еңбектерді сын көзбен қайта қарап, баға жетпес асыл мұраларымызды 
қателіктер мен бұрмалаушылықтан аршып алуға тиіспіз. Біздің жұмыс сол үлкен 
де жауапты жұмысқа қосқан азғантай үлесіміз деп есептейміз.  
 
 

Әдебиеттер тізімі/ Список литературы 
 

1. Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. - Алматы, 1986. 
2. Аманжолов А.С. Насущные вопросы изучения Орхоно-Енисейских надписей // Байырғы түркі 
өркениеті: жазба ескерткіштер. - Алматы: Ғылым, 2001.  
3. Жолдасбеков М. Орхон ескерткіштерін зерттеудің кейбір мәселелері //  Байырғы түркі 
өркениеті: жазба мәтіндер.-  Алматы: Ғылым, 2001. 
4. Орхонские надписи. Кюль-тегин. Бильге-қаган. Тоньюкук. - Семей: Аманат, 2001. 
5. Сартқожаұлы Қ. Байырғы түркі мұраларының зерттелу проблемалары // Байырғы түркі 
өркениеті: жазба ескерткіштер. - Алматы:Ғылым, 2001. 



 

118 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 2(1.2) 2016                ISSN 2410-2725 

Reference 
 

Ajdarov 1986 - Ajdarov, G 1986, Kone turkі zhazba eskertkіshterіnіn tіlі, Almaty. (in Kaz). 
Amanzholov 2001 - Amanzholov, AS 2001 Nasushhnye voprosy izuchenija Orhono-Enisejskih nadpisej  

Bajyrgy turkі orkenietі: zhazba eskertkіshter, Gylym, Almaty. (in Rus). 
Orhonskie nadpisi  2001 - Orhonskie nadpisi. Kjul'-tegin. Bil'ge-қagan. Ton'jukuk, Amanat, Semej. (in 

Rus). 
Sartkozhauly 2001 - Sartkozhauly, K 2001, Bajyrgy turkі muralarynyn zerttelu problemalary, Bajyrgy 

tүrkі orkenietі: zhazba eskertkіshter, Gylym, Almaty. (in Kaz). 
Zholdasbekov 2001 - Zholdasbekov, M 2001, Orhon eskertkіshterіn zertteudіn kejbіr maselelerі, Bajyrgy 

turkі orkenietі: zhazba matіnder, Gylym, Almaty. (in Kaz). 
 

Несответствия в переводе памяника «Кюльтегин»    
 

Бияров Бердибек Нуролдинович 
кандидат филологических наук, доцент Восточно-Казахстанского государственного университета 
имени С. Аманжолова. 070004  Республика Казахстан, г. Усть- Каменогорск, ул. Казахстан, 55. E-
mail: berdibek_biyar@mail.ru 
 
Аннотация. В статье автор сравнивает оригинальный текст  памятника «Кюль-Тегин» с 
вариантами его переводов. Автор, сравнивая некоторые стороны переводов,   делает свои 
заключения, рассматривая качество перевода как  одну из важнейших проблем.  
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Аbstract. The author compares the original text of the written work «Kultegin» with variants of its 
translation. By comparing some aspects of the translations, considering the quality of translation as one 
of the major problems, the author makes some conclusions.  
Keywords: ancient Turkic monuments of writing; translation; discrepancies. 
 


