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АЛҒЫ СӨЗ

Жаһандық ықпалдастықтың ұлт дамуының үрдісіне әр сәт сайын әсері болары 
анық. Әлем күн сайын өзгеруде. Ендігі беталыс, Тәуелсіздіктің тұғырын бекітіп, 
Тұран даласында шекарасын шегендеген ұлтқа тарихи құндылықтарынан терең 
нәр алып, ұрпақтар болашағына іргелі жол салу. Елбасының «Рухани Жаңғыру» 
тарихи бағдарламасы ұлт ертеңінің бағытын айқындап берді. Ұлт Көшбасшысының 
біртұтас Алаш идеясы негіз болған бұл бастамасы – «Мәңгілік Ел» тұғырнамасының 
айрықша бағдары. Осы негізде «Туған Тіл» альманағының кезекті санын ұлы 
реформатор, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына 
арнадық. Қазақ мәдени жаңғыруының тұтас феномені болған ұлт ұстазының 
ғұмырлық өнегесі ұлт пен тілдің сақталуына һәм «Мәңгілік Ел» тұғырнамасының 
құнарының күшейе түсуіне себеп болады.

Ұлы Дала кеңістігіндегі тарихи-мәдени үдерістер әуелден журналдың негізгі 
мазмұнын құрайды. Алыс шетелдердегі қазақтардың хал-ахуалы, тұрмыс-тіршілігі 
кеңінен назарға алынған. Себебі, қай қиырда жүрсе де, бір туған қандас бауырлар 
мемлекетіміздің бөлшегі, ертеңгі келешегіміз. Осындай әрекеттердің барлығы Ұлт 
пен Тіл ұғымында қайнасып, бағдарлы тұғырнаманың кешенінде іске асырылып 
отыр.

Түбі Түркі әлемінің көне тарихтан тамыр тартып, таспасын ақтарған қазіргі іргелі 
зерттеулері тегі бір өркениеттің геосаяси жақындасуына рухани-мәдени тұрғыда 
қуат беріп келеді. Бұл бөлім аясында түркі елдеріне ортақ термин жасау мәселесі 
және көне жазба ескерткіштерді зерттеу жөніндегі тақырыптар қамтылды.

Қайнарлы қойнаудан қарымы мығымдалған қасиетті Ана Тіліміздің бүгінгі 
және кешегі әлеуеті әр бағытта зерделенуде. Бұл бөлімге негізінен этнографиялық 
мақалалар енгізілді. Жалпы, осы санның мазмұндық тынысы кең, сонымен 
қатар, қандас бауырлардың қаламынан туындаған шығармаларымен де сусындай 
аласыздар. 

Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы Төрағасының бірінші

орынбасары, «Туған тіл» альманағының бас редакторы

АЛҒЫ СӨЗ
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6 желтоқсан 1939 жыл, Оңды ауылы, Маңғыстау 
облысы - 11 желтоқсан 2015 жыл, Астана қаласы. 
Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және 
қоғам қайраткері. Қазақстан Республикасының 
алғашқы Мемлекеттік хатшысы (1996-2002), Парла-
мент Сенатының депутаты (2002-2015).

Таңданатынымыз: бұл жолы бұ- 
рынғыдай қиқулап атқа мініп, 
зеңбірекке қарсы шауып, қанға 

бөккеннен мән шықпайтынын, ұрымтал кезде 
жан-жақты қамдастырылған жүйелі күрес- 
пен қарсы тұру керектігін түсінетін кемел 
тұлғалардың кенеттен қалай табылғаны? 
Ұлттық төл элита әлі қалыптасып үлгерме- 
ген еді. Оқығандар шашыранды жұрттан 
ыққандықтан бас қосып, күш біріктіруге 
құлықты емес еді. Мұндай жағдайда әлгіндей 
тәуекелге бел байламақ түгілі, ол жайында ой-
ланудың өзі ақылға симас батылдық еді. Соған 
айдаладағы ауыл мұғалімінің қалай жүрегі 
тұрғанына қанша таңғалсаң да көптік етпейді.

Бұл жағынан келгенде, Ахмет Байтұрсынов 
– ұлттық тарихымызда ешкіммен салысты-
руға болмайтын ерекше тұлға.

Бәлкім, біреулерге бұл орынсыз тамсану 
боп көрінер. Оған дейін де бұл далада Фараби, 
Яссауи, Қорқыт, Асанқайғы, Ыбырай, Шоқан, 
Абайлар да өтті ғой десер.

Ол рас. Бірақ, Ахмет Байтұрсынов оларға 
ұқсайды да, ұқсамайды да. Ұқсайтыны: ол 
да аталмыш алыптар сияқты ұлттық дамуы-
мыздың үрдісі мен қарқыны қалған дүниеде-
гі даму үрдісі мен қарқынына сәйкес келмей 
кенде қалып, көрер көзге тығырыққа тірелген 
халқына адастырмас жол іздеді.

Әбіш КЕКІЛБАЙҰЛЫ

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ

Ұқсамайтыны: Ахмет Байтұрсынов ондай 
жол Қорқыт пен Асанқайғыдай үйреншікті 
үрдісті аман сақтап қалатындай жаңа қоныс 
іздеумен табылады деп түсінбеді; Фараби мен 
Яссауидей өз тұсындағы кең жайылған анти-
калық немесе исламдық дүниетанымға уақы-
тылы көшу арқылы барлық мәселені шешуге 
болады деп ұқпады; Абай, Шоқан, Ыбырай-
лардай теңдікке жетудің жолында тек ағар-
тушылықпен шектелгісі келмеді. Оның үстіне, 
бұлардың ешқайсысын да Ахмет Байтұрсынов- 
тың рухани қалыптасуына тікелей әсер етті 
деу тым асыра айтқандық болар еді. Ол кезде 
жұрттың көбі Фараби мен Яссауидің заты тү-
гілі атына қанық емес еді.

Шоқан Уалихановтың атына қанық қазақ 
оқығандары еңбектерімен соншалықты таныс 
емес еді. Ал, Абайдың атына да, затына да Бай-
тұрсынов тым беріде, өз таңдауын жасап, сол 
үшін айыпты боп, Семейге ауып барған кезде 
қанығыпты. Ал бала жасынан жақсы білетін 
Ыбырай өнегесінің жаңа кезең жағдайында 
жеткіліксіз екендігіне бастапқы жылдары-ақ 
көзін жеткізіп үлгерген-ді.

Байтұрсынұлы ықыласы ауған қай салада 
да ең үлкен беделге ие болды. Әдеби мұрамыз- 
ды жазуда, зерттеуде, насихаттауда арғы-бергі 
айтулы шығыс танушыларымен қатар тұра-
ды. Өнер мен мәдениет теориясын жасақтауда 

АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА
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күллі түркі дүниесінде ең бірінші боп батыл 
қадамдарға бара алды. Оның «Әдебиет та-
нытқышы» енді тұра бастаған кебең әдеби-
ет түгілі әлем мойындаған кемел әдебиеттің 
өзіне де көрік қоса алатын сүбелі еңбек еді. 
«Маса» мен «Қырық мысал» өткелекте тұрған 
ұлт өмірінің ең зәру мәселелеріне ең зәру жа- 
уаптар іздеді. Ол бұрын ұтқыр да өткір шешен 
сөзге ғана құлақ асып қалған жұртшылыққа 
енді істің байыбына барып, мәселенің мәйе-
гін аршып, еліктіре сөйлеудің орнына ежік-
тей сөйлейтін шынайы көсем сөздің үлгісін 
көрсетіп берді. Ағарту ісінде көп мәселеде 
әлемдік тәжірибеден алға оза әрекеттенді. Көп 
халықтарда енді талқылана бастаған жәйттерге 
ол сонау ғасыр басында-ақ өз тұжырымын айт-
ты. Кейінгі тәжірибе оларды дұрысқа шығар-
ды. Қазақ тілінің дамуына жер жаралып, су 
аққалы бергі қалған қазақтың қосқан үлесі бір 
пара да, Байтұрсыновтың бір өзінің сіңірген ең-
бегі бір пара. Сол арқылы түркітануға да келелі 
үлес қосты. Жаңа жазу. Жаңа әліппе. Тұңғыш 
емле. Тұңғыш фонетика. Тұңғыш граммати-
ка. Тұңғыш синтаксис. Тұңғыш терминология 
мен әдістеме. Тіл ашарлар. Тіл танытқыштар. 
Тіл жұмсарлар. Ұлттық тіл біліміне түпкілікті 
Темір қазық болар мәңгілік үлестер. Кейде күл-

лі бір ұлттың талай ұрпағының қолынан келе 
бермейтін келелі істерді бір-ақ адамның тын-
дырғаны таңданбасқа болмайтын жәйт. Кейде, 
шіркін, сол сабаз қазір тіріліп келсе ғой дейсің. 
Бізге ұят болғанымен, ең үлкен мәртебеге енді 
ие боп, соны әлі дұрыстап игере алмай жатқан 
сорлы қазақ тілінің сауабына бір қалар еді-ау 
деп ойлайсың. Бұл мәселедегі, бір кездегі өзі 
айтқан, «торғайға атып, шырғайға тигізіп, шыр- 
ғайды атып, торғайға тигізіп» жатқан талай 
олқылықтарымызды күйзелсе де, түзетіп, күй-
інсе де, үйретіп берер еді-ау деп армандайсың. 
Бір ғана «ш» дыбысы мен «ш» әрпіне қанықты-
ру үшін: «мынау сорлы шал, бойына назар сал, 
сақал-шашы ақ; қайраты шақ, баладан ада, қа-
радан таза, ауқаты-шабақ, сусыны шалап, аяқта 
шарық, қатқан аш, арық, шабақтан, шалаптан 
болсын ба қарық?» – деп, әлеуметтік тұрмыс- 
тың күллі бір эпопеясын көз алдыңа көлде- 
нең тартатын, тіл таныта отырып, тіршілік  
танытатын әліппелері, «бақ-бақ еткен текені 
қыс келгенде көрерміз, батырсынған жігітті іс 
келгенде көрерміз», «кісі бір көргенде бұлан, 
екі көргенде құлан, үш көргенде адам», «ексең 
егін, ішерсің тегін», «түбі бірге түтіспейді», 
«ойнаңдар, ойлаңдар» деп жататын тіл ашар-
лар, шіркін, салт өзгеріп, сана өзгеріп жатқан 
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қазіргі заманда да көптеп шықса ғой. Ахаңдар 
қазір арамызда жүрсе баяғы «Қызыл әскер 
тіл ашары» сияқты «Кәсіпшінің тіл ашары», 
«Іскерлік тілашары», «Тәуелсіздік тіл ашары», 
«Демократия тіл ашары», «Әділет тілашары», 
«Кеңсе тіл ашары», «Билік тіл жұмсары», «Құқ 
әліппесі» қосылмасына, тіл тану құралдары, 
тіршілік тану, заң тану, адам тану, қоғам тану 
құралдарына айналмасына кім кепіл? Сондай 
мемлекеттік тілдің жолындағы талай психоло-
гиялық тосқауылдың өз-өзінен аласталмасына 
кім кепіл? Ал, осы ғасырдың басында Ахмет 
Байтұрсынов та от басында омалып қалған ана 
тіліміздің жоқ-жітігін айтып, күні-түні зарлап, 
қол қусырып қарап отырып алса, қазақ тілі мен 
ол туралы ғылымның әлі күнге кіндігі кесіл-
мей, шырылдаған шарана халде жатпасына кім 
кепіл? Егер Ахмет Байтұрсынов осының бәрін 
сол кезде дүниеге келмек түгіл, әлі ешкімнің 
қиялына да келе қоймаған ұлттың мемлекет 
орнап, сол жасап берсін деп, отырып алса, ұлт-
тық мектеп, ұлттық баспасөз, ұлттық тіл тану, 
ел тану, өнер тану, өзін-өзі тану бүгінге дейін 
болар-болмасына кім кепіл?

Иә, Ахмет Байтұрсынов – ұлттық дамудың 
талай жыл әбден тот басып қараусыз қалған, 
тіпті қараң қала жаздаған тегершігін бір өзі 
айналдырып көріп, мігірсіз қозғалысқа қо-
сып берген, ертегінің ерлеріндей ерен тұлға. 
Туған халқының рухани жаңғыруының сырын 
тап ондай біліп, сол жолда қалтқысыз еңбек 
етіп, мәңгі ескірмейтін ағыл-тегіл мол үлес 
қоса алған қайраткер қазақ топырағында оған 
дейін де, одан кейін де болған емес. Неліктен 
ол мұншалықты жанкештілікке барып жүр? 
Бұның жауабын оның арман мен арпалысқа 
толы өмірінің ең шынайы шежіресі – өлең-
дерінен ізделікші.

Мақтағандықтан ба? Онда: «Әзірге қолдан 
келген осы барым, қомсынып, қоңырайма, 
құрбыларым, бабы жоқ жұмыстағы мен бір 
арық, күн қайда үздік шығар топты жарып, 
бар болса сондай жүйрік қызар деймін, естілсе 
құлағына дүбір барып: әйтпесе, арық шауып 
оңдыра ма, жүргенде қамыт басып, қажып-та-
лып»,– деп қайғыра қаймығар ма еді?

Масаттанғандықтан ба? Өйтсе: «Қалтылдақ 
қайық мініп еспесі жоқ, теңізде жүрміз қалқып 
кешпесі жоқ, жел соқса, құйын қуса жыл-
жи беру, болғандай табан тіреу ешнәрсе жоқ; 
бұл күнге бүгін емес, көптен кірдік, алды-ар-

тын аңдамаған бетпен кірдік, жат жақты жа-
ратқанға күзеттіріп, жақынмен ырылдастық, 
иттей үрдік... білдірдік елдің сырын, ердің құ-
нын, еліріп ерегіске екі-үш күндік... кіреді тен-
тек есі түстен кейін, мүшкілін халіміздің енді 
білдік...»,– деп күйзелер ме еді.

Даңқ құмарлықтан дейін десең: «Жанға 
көңіл қалып тұр, жан бұл күйге салып тұр: 
тәнге көңіл қалып тұр, тән шыдамай арып тұр; 
жұртқа көңіл қалып тұр, жұрт жалғанға на-
нып тұр, өтірік өрлеп, күшейіп, шын жеңіліп, 
талып тұр; жала деген төбеті балтырыңды 
қауып тұр; табалаған жаманның шаян тілі 
шағып тұр; жаны ашыған жақынның жасы 
көзден ағып тұр...», – деп айтқаны рас болса, 
кімге сеніп атақ іздейді, кімнен даңқ дәметеді.

Сонда мұншама сарп болып сарсылуда не 
мән бар? Сөйтсе, мән бар екен: «Адамдық 
диханшысы қырға шықтым, көлі жоқ, кө-
галы жоқ – құрға шықтым; тұқымын адал-
дықтың шаштым, ектім, көңілін көтеруге 
құл халықтың»..., «рахатсыз өтсе де өмір-жа-
сым, бұл жөнімнен құдайым айырмасын... 
шалдығатын, шаршайтын жерлер де бар, 
...шыққызбайтын жолында өрлер де бар... 
ел бұнымды білемін ұқпайтынын, көтерме-
ге қалғанда шықпайтынын, шалыс басып 
аяқты жығылғанда, «жатқаныңнан тұрма» деп 
мықтайтынын ... мен өлсем де, өлемін жөнім-
менен, тәннен басқа немді алар өлім менен,... 
тән көмілер, көмілмес еткен ісім,... ойлайтын 
да мен емес бір күнгі ісін, жұрт ұқпаса, ұқпа-
сын, жабықпаймын, ел – бүгіншіл, менікі ер-
тең үшін...»

Міне, гәп қайда?! Шын азаматты пен-
дешілікке, шын ерді есерлікке жібермейтін де 
осы: ертеңге деген сенім; келешек алдындағы 
жауапкершілік.

Ендеше, әңгіме әлі келе қоймаған бостан-
дық, орнай қоймаған тәуелсіздік жайында бо-
лып отыр. Өйткені, басқа бір өлеңінде: «Кім 
біліп, ер еңбегін сезіп жатыр? Кім шыдап 
жолдастыққа төзіп жатыр. Кешегі кеңшілікте 
керек қылған бостандық болмаған соң безіп 
жатыр»,– дейді. Осыған қарап-ақ, оның көп 
қырлы қызметінің қай саласына басым маңыз 
бергенін аңғарамыз.

Олай болса, Ахмет Байтұрсынов бірінші 
кезекте халқының азаттығы, елінің тәуелсізді-
гі мен ұлттың мемлекеттілігі жөнінде жан ая-
маған күрескер.



Туған тіл / №3 (2019)

7

АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ 
ТӨТЕ ЖАЗУЫ

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 
Тіл мәдениеті бөлімінің ғылыми қызметкері

Ермұхамбет МАРАЛБЕК

Тіл – адамзат қоғамының ең ұлы 
тапқырлығы. Әлмисақтан бү-
гінге дейінгі адамзат жетістік-

терінің ешбірі тілсіз болған емес. Ақыл ойды 
мұрағаттаушы, оны келесі буынға тасымалдау- 
шы тіл десек, оның визуалды сипаты ретінде 
жазу да аталады. Тіл болып, жазу болмаған за-
мандарда жазудың рөлін халық жады атқарды. 
Өзінен бұрынғы толқынның ақыл-ой жетісті-
гін жад арқылы келесі буынға ауызша жеткізіп 
отырды. Кейін келе адамзат қоғамының ілгері 
басуы, адамдар арасындағы қарым-қатынас- 
тың күшеюі ақпараттың, тілдік қарым-қаты-
настың нақтылығын қажетсінді де, жазу пай-
да болды. 

Қазақ халқының үш мың жылдық тарихын-
да руна жазуы, соғды жазуы, көне түркі 
жазуы, араб жазуы, ескі қазақ жазуы сын-
ды көптеген жүйелі жазуларды қолданып, 
көшпелі өркениеттің кілті болғаны белгілі. 
Тіпті аталған кезеңдерден бұрын, есте жоқ 
ежелгі замандарда да әлі ғылым анықтап үл-
гермеген жазудың белгісіз түрлерін қолданған 
болуы да мүмкін. Әйтеуір, қайткенде де, түркі 
өркениеті, қазақ мәдениеті жазудың маңызын 
ертеден-ақ түсініп жеткен. 

ХХ ғасыр басында қоғам өміріндегі жазу-
дың қызметі одан сайын күшейе түсті. Бұл 

туралы ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы: «Біздің 
заманымыз–жазу заманы: жазумен сөйлесу 
ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен 
заман. Алыстан ауызбен сөйлесуге болмайды: 
жазумен дүнияның бір шетіндегі адам екін-
ші шетіндегі адаммен сөйлеседі. Сондықтан 
сөйлей білу қандай керек болса, жаза білудің 
керектігі онан да артық», – дегені мәлім. 
Ал қазақ мәдениетіне айрықша ықпал еткен 
жазудың бірі осы – А.Байтұрсынұлының төте 
жазуы болды. Ренессанс дәуірі ұштасып жата-
тын екі реткі өнеркәсіп төңкерісі нәтижесінде 
әлемде үстемдік құрған капиталистік қатынас 
көптеген ескі іргелі мәдениеттердің заман 
тынысына ілесе алмай, жойылу қаупін тудыр- 
ды. Көшпелі қазақ мәдениеті де бұған тап 
келді. Осындай сын сағатта А.Байтұрсынұлы 
ескіден келе жатқан қазақтың жазу жүйесін 
жаңғыртып, білім беруді еуропалық өркениет-
ке қарай бағыттады. 

ХХ ғасыр басына дейін араб негізді ескі 
қазақ жазуы қазақ халқы арасында біртұтас 
қолданылмай, тек билеуші тап өкілдері ара-
сында, сондай-ақ мұсылманша оқу, хат-хабар 
алмасу мақсатында қолданылып келді. Ал  
А.Байтұрсынұлы тұңғыш рет жазуға халықтық 
сипат берді. Жазуды белгілі топ өкілдерінің 
арасында ғана қолданылатын құрал болудан, 
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тұтас халықтың ортақ игілігіне айналдыр-
ды. Ескі қазақ жазуы ортақ түркілік сипатта 
болғандықтан, қазақ тілінің ішкі заңдылығы-
на, дыбыстық жүйесіне толық сәйкес келмеді. 
Бұл туралы А.Байтұрсынұлы өзі де былай 
дейді: «бұл күнгі мұсылманша оқып жүрген 
жолдың бұлғалақ-жырғалағы көп, оныме-
нен жүріп қат жаза білуге жеткенше русша 
білуден уақыт кем кетпейді. Себебі, қазақ 
тілінде оқытпай, ноғай, түрік, парсы, араб 
тілдерінде жазылған кітаптар араласып, 
бас қатып, мый ашып, балалар әуре-тәуре 
болады». Міне, бұл да А.Байтұрсынұлының 
әліпби түзуіне себепші факторлардың бірі 
болды. 

Ахмет Байтұрсынұлына дейін де қазақ 
тілінің дыбыстық жүйесін анықтап, таңба-
лар арнаған ғалымдар болғаны белгілі. Олар 
негізінен орыс ғалымдары болып, жазу мәсе-
лесінде халықты сауаттандыру емес, мис-
сионерлік мақсатты көздеді. Қазақ халқын 
орыстандыруда жазудың маңызы зор екенін 
жақсы түсінгендіктен, мың жылдан аса уақыт 
қолданылып, Ислам дінімен біте қайнасқан 
араб негізгі ескі қазақ жазуын кирилл жазуы-
на ауыстыру қажет деп тапты. Сол себепті 
орыстың миссионер ғалымдары бірінен кей-
ін бірі кирилл негізді қазақ әліппесін жасап, 
ұсынып жатты. Айталық, Н.И. Ильминский-
дің жобасы: дауысты дыбыстарға 8 әріп ар-
найды: а (ä), é (е); ы, і; о, ö; у, ÿ, ал дауыссыз 
дыбыстарға 19 әріп: п, б, м, w, т, д, н, ж, з, ш, 
с, р, л, j, ќ, ѓ, њ. В.В.Катаринскийдің жобасы: 
9 дауысты, 15 дауыссыз дыбысты анықтап, 
оған мынадай 21 әріп арнайды: а (а), е, ы, и, 
о (о), у, б, г, д, ж, з, к, л, м, н, г, п, р, с, т, 
ш; А.Е.Алекторовтың жобасы: қазақ тілінің 
дыбыстық құрамында жоқ орыс тілінің ъ, 
ь, в, ф, ц, ч, щ, я, ю, э, ë тәрізді дыбыстарды 
енгізіп, қазақ тіліне тән а-ә, о-ө, ы-і жұп да-
уысты дыбыстарына арнайы таңба арнап, 38 
әріптен тұратын орыс графикасын ұсынады. 
Ол мынадай: а, с, ш, у, з, к, ы, т, р, е, л, и, о, 
н, м, п, і, й, б, д, ж, г, ә, ө, ұ, ң, ъ, ь, в, ф, ц, ч, 
щ, я, ю, э, е, ғ. Ал Ы.Алтынсаринге, ең әуелі, 
айналасындағы миссонерлік пиғылды орыс 
ғалымдары жол бермесе, екінші жағынан, қа-
лай да болсын, халықты сауаттандыру, оқы-
ту, ғылым-білімге үйретуді басты мақсат етіп 
ұстанғандықтан, ол қазақ жазуы мәселесінде 
орыс графикасындағы бар таңбалармен ғана 
шектелді [13].

Ахмет Байтұрсынұлы ақталғаннан бері 
оның әліппесі жайлы айтылып, жазылып, 
зерттеліп келе жатқандықтан, әліппе жайы- 
нан тағы да сөз айту, былай қарағанда, ар-
тықтау болып көрінеді. Алайда ХХ ғасыр 
басында «төте жазумен» басылған түрлі ба-
сылымдармен түпнұсқадан танысқаннан 
кейін, қазіргі таңда кейбір зерттеушілер та-
рапынан айтылып, жазылып жүрген «А.Бай-
тұрсынұлының әліппесі» жайлы пікірлерде 
ағаттықтардың бары байқалды. Сондықтан 
да бұл мақалада осы ағаттықтарды түзету, 
бүгінге дейін қолданылып келе жатқан «төте 
жазудың» толыққанды сипатын таныту мақ-
саты көзделді. 

Араб жазуы – қазақтар мен басқа түркі 
тілдес халықтар ең ұзақ қолданған жазудың 
бірі. Мың жылдан артық қолданыста болған 
бұл жазу барлық түркі халықтарының төл 
жазуына айналып кетті. Ал қазақ халқының 
араб жазуын қолдану кезеңін шартты түрде 3 
кезеңге бөлуге болады: 

1-кезек: 8-ғасырдың соңғы жартысынан 
ХІІІ ғасырға дейінгі аралық. Бұл аралықта 
қазақтар ғана емес, барлық түркі халықтары 
араб жазуын қалпын құратпай қолданды. Бұл 
тұста осы жазумен әл-Фарабидің, М.Қашқа-
ридың еңбектері жазылды;

2-кезең: ХІІІ ғасырдан ХХ ғасырдың ба-
сына дейінгі аралық. Бұл араб жазуын негіз 
еткен парсы жазуы болып, кейін «Шағатай 
жазуы» деп аталған. «Шағатай жазуында» 
арабтың байырғы дыбыстарымен қоса, кей-
бір дауысты дыбыстар қосып жазатын бол-
ды (а, о, ы). Алтын Орда, Қазақ хандығы 
дәуіріне тән туындылар мен хат-хабарлар 
және Абай, Машһұр-Жүсіп Көпеев шығар-
малары т.б. осы кезеңге тән жазу үлгісімен 
жазылды;

3-кезең: Қазақ тілінің төл дыбыстары-
на негізделген ұлттық жазуы «Байтұрсынов 
әліппесі» пайда болған кезеңнен қазірде қы-
тай қазақтары қолданатын «төте жазуға» дей-
інгі кезең. Бұл кезеңде қазақ зиялыларының 
алғашқы буындарының, Алаш зиялылары-
ның және қазіргі қытай қазақтарының еңбек-
тері осы жазумен жазылды. Бұл кезеңнің өзін 
үшке бөлуге болады: 

Бірінші, Ахмет Байтұрсынұлының араб 
жазуының таңбаларын қазақ тілдің дыбыс 
жүйесіне, тіл заңдылықтарына бағындырып, 
алғаш «Байтұрсынов әліппесін» жасауы. Бұл 
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1912-1923 жылдарды қамтиды; екінші, «Бай-
тұрсынұлы әліппесіндегі» бұрынғы кемшілік-
тер толықтырылып, жаңарған нұсқасының 
жарыққа шығуы. Бұл 1924-1929 жылдар 
аралығын қамтиды; үшінші «төте жазудың» 
Қазақстан аумағында қолданыстан шығып, 
Қытай, Иран қазақтарының қолданысына кө-
шуі және техника дәуірінің талаптарына сай 
реформаланып, жаңа тұрпатқа ие болуы.

Қазақ халқы қалпын құратпай қолданған 
араб жазуы «қадім», «жадид» деп екіге 
бөлінеді. Зерттеушілер қадім жазу үлгісіне 
ХVІ-XVII ғғ. аралығындағы тарихи негізі 
бар жылнамаларды, құжаттарды және түркі 
халқына ортақ еңбектерді, ал жадид жазуына 
«Түркістан уалаяты», «Дала уалаяты» тәрізді 
алғашқы қазақ газеттерінде қолданылған 
жазу үлгілерін жатқызады. Қадім жазу жүйе- 
сінің басты бір ерекшелігі – дауысты дыбыс- 
тарды таңба арқылы емес, белгілермен, яғни 
харакаттар арқылы ажыратылуында. Хара-
каттар үшеу: фатха – « ʼ », замма – « ׳ », кесра 
-Бұл белгілер қазақ тіліндегі тоғыз да .« ׳ » –
уыстының: фатха – «а», «ә», замма – «ұ», «ү», 
«о», «ө», кесра – «ы», «і», «е» дыбыстарының 
мәнінде жұмсалған. Мысалы, мен –  (мн), 
көңілі –  (кңлі), бүлдірген –  (бл-
дрген). Қадім жазу жүйесінде тек араб сөз-
деріне ғана тән таңбалар (ذ , ظ , ث ,ض ) қазақ 
тілінің төл сөздерін жазуда да қолданылған. 
Қадім жазу жүйесінен жадид жазуының бас- 
ты ерекшелігі – жазуда дауысты дыбыстар 
харакаттар арқылы емес, арнайы таңбалар 
арқылы берілуінде. 

А.Байтұрсынұлы қадім және жадид жазу-
ларының ерекшеліктері мен кемшін тұстарын 
мықтап ескере отырып, ұлттық ғылым мен 
мәдениеттің өркендеуіне қолайлы 24 таңба-
лы жаңа қазақ жазуын жасайды. А.Байтұр-
сынұлы «қазақтың нағыз өз тілінде дыбыс – 
24. Бұлар үш түрлі болғандықтан, үшке бөлі- 
неді» дей келіп, дыбыстарды дауысты, да-
уыссыз, жарты дауысты деп үшке жіктейді. 
24 дыбысқа араб таңбаларының үйлесімді ке- 
летіндерін өзгертпей, ал үйлеспейтіндерін өз- 
гертіп, жаңа таңбалар арнады да, төл ұлттық 
жазу жасады. Ғалым қазақ тіліндегі дауысты 
дыбыстардың барлығын араб тіліндегі дауыс- 
ты дыбыстарға ұқсамайды деп таныған. Ал 
дауыссыздардан б, т, ж, д, р, з, с, ғ, қ, к, л, м, 
н дыбыстарын араб тіліндегі осы дыбыстар-
мен айтылуы бірдей де, өзге п, ш, г, ң төрт 

дауыссыздың дыбысталуы ұқсамайды деген 
қорытынға келеді. 

Айтылуы ұқсас дауыссыз дыбыстардың 
қаріптерін қалдырып, сол күйінде алған. 
Олар: ب (б), ت (т), ج (ж), د (д), ر (р), ز (з), س (с), 
 Ал айтылуы .(н) ن ,(м) م ,(л) ل ,(қ) ق ,(к) ك ,(ғ) غ
ұқсамайтын ш, г, п, ң дауыссыз дыбыстарын 
таңбалауда арабшада дыбысталуы ұқсамаса 
да, бұрын қабылданған дайын қаріптерді қа-
былдайды. Олар: «پ» (п), «چ»(ш), «گ»(г), «ڭ» 
(ң). Бұл туралы ғалым: «бұл харф жетпейтін 
дауыссыз төрт дыбыс үшін харфтер бұрын 
арналған. Арналған харфтердің бәрі бір-бір 
харфтер, бірақ олай-бұлай шет-пұшпақтары 
ғана өзгертілген. Мәселен «ب» харфнің нүк-
тесін өзгертіп, «پ» жасаған; «ج» харфнің 
нүктесін өзгертіп, «چ» жасаған; «ك» харф-
нің үстін қосарлап «گ» жасаған; «ك» харфнің 
үстіне үш нүкте қойып, «ڭ» жасаған, осы 
даяр харфтерді бір де қабыл етеміз», – дейді 
[1914, 51]. 

Осы таңбалардың ішінде «ш» дыбысына 
арнайы тоқталып, «ш» дыбысын таңбалауда 
 .қарпін алдық дейді «چ» ,қарпін алмай «ش»
Себебін «басқа түркілерден тым алыс кет-
пес үшін» деп көрсетеді. Дыбысталуы ұқ-
самайтын дауысты дыбыстар – а, о, ұ, ы, е. 
Қазақ тіліндегі «а» дыбысқа «آ» таңбасын, 
«о» дыбысына арабтың жарты дауысты «у» 
дыбысының «و» таңбасын, «ұ» дыбысына, 
үні жақын болғандықтан, арабтың жарты да-
уысты «у» дыбысын таңбалайтын «و» таңба- 
сының үстіне «,» (үтір) қойып «ۈ» таңбасын 
жасайды. Ал қазақ тіліндегі «ы» дыбысының 
таңбасы үшін үндері жақын арабтың жарты 
дауысты «ى» (й) таңбасын алады. Қазақ тілін-
дегі «е» дыбысы бұрын арабтың «ى» (й) таң-
басымен жазылып келген. Бұл «ى» таңбасы 
«ы» және «й» екі дыбысқа бірдей телінгендік-
тен, әрі арабтың «ى» (й) жарты дауысты ды-
бысы мен қазақтың «е» дыбысының ешқан-
дай дыбыстық жақындығы болмағандықтан, 
бұларға бір таңба арнамай, қазақтың «е» ды-
бысына «( ٻ ,ه) «ه таңбасын бөлек арнайды. 

«Қазақ тілінде 24 дыбыс бар. Олардың 
харфтері мынау: آ (а), ب (б), پ (п), ت (т), ج 
(ж), چ (ш), د (д), ر (р), ز (з), س (с), غ (ғ), ك (к), ق 
(қ), گ (г), ڭ (ң), ل (л), م (м), ن (н), و (о), ؤ (ұ), ه) ٻ 
 ,Дыбыстар: дауысты, дауыссыз .(ы) ى ,(е) (ه ,
һәм жарты дауысты болады. Соған қарай 
харфтері де: дауысты, дауыссыз һәм жарты 
дауысты болады», - дейді ғалым [1, 6]. Қарап 
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отырсақ, мұнда дыбыс 24 болғанмен, оған ар-
налған таңба саны 22, әрі «е» әрпі «ه ,ه ,ٻ» қа-
тарлы үш таңбамен берілген. «ٻ» қарпі сөздің 
басқы буынында, «ه» сөздің соңғы буынын-
да, «ه» сөз арасында келеді. Ал «и» мен «у» 
ға таңба арналмаған. Себебі, «у» мен «и» дің 
таңбасын ереже арқылы реттеген. Ол туралы 
ғалым: «و» (о) дыбысы сөздің бас буынында 
ғана естіледі. Басқа буындарда һәм дауысты 
дыбыстардан соң қазақ сөзінде еш естілмей-
ді, сондықтан бас буыннан басқа орында яки, 
дауысты дыбыстардан соң «و» (о) жазылса, 
 ,қып оқу тиіс»-, дейді [1, 12]. Дегенмен (у) «و»
жуан дауысты «ұ» дыбысы мен «у» дыбысы-
ның айтылуында жақындық болғандықтан, 
кей орындарда «و» (у) таңбасының орнына 
-таңбасын алып отырған. Мұнда да (ұ) «ۈ»
уыссыз «у» екі түрлі таңбаланады. Мысалы, 
« » (тұура), « » (тұура). Жарты дауыс- 
ты «й» дыбысы да сондай, таңбасы «ы» харф- 
мен бірдей болғанымен, буын ішінде келуі 
екеуі екі түрлі болғандықтан, шартты түрде 
айырылған. Ол туралы: «Шолақ «ى» (й) да-
уысты дыбыстардың соңында иә алдында 
естіледі. Сондықтан дауысты дыбыстар-
дан соң жазылған «ى» (й) бүтін «ى» (ы) емес, 
шолақ «ى» (й) болады. Мәселен, « » (тай), 

« » .қойлар «ر » Құймақ,« » кей 
деген сөздердегі «ى» (и)» – дейді [1, 15]. 

Қазіргі қазақ тілінде жіңішке дауысты 
ретінде танылатын ә, і, ө, ү дыбыстарын ды-
быс ретінде (фонема) танымаған. Олар тек а, 
ы, о, ұ дауыстылардың г, к, е дыбыстары кел-
ген орындарда жіңішке естілуі ғана деп біліп, 
оларға таңба арнамай, тек сөз буындарында 
жіңішке айтылуы үшін жіңішкерту белгісі 
немесе дәйекші «ء» қойған. Кейде сөз ара-
сында «ي» таңбасы «і» дыбысымен «ы» дыбы-
сының орнына да жұмсалады. Сонымен қоса 
бір сүйеу таяқ «ا» мен мәтбелгі «~» алынған. 
Бұл белгілердің ішінде сүйеу таяқ «ا» белгісін 
сөз басында дауысты дыбыстардың алдына 
ғана қойған. Бұл – ескі соғды жазуынан келе 
жатқан дәстүр. Сондай-ақ араб жазуында да-
уысты дыбыстар жазылмайтындықтан, жаңа 
алфавитте таңба арналғанмен, дауыстыларды 
тағы да анықтап, дауысты етіп көрсету үшін 
алынған. Ал «~» мәтбелгісін сөз басында кел-
ген дауысты дыбыстың алдына қойылатын 
сүйеу таяқ «ا» дан ажырату үшін «آ» былайша 
қойған, басқа буындарда келген «ا» (а) дауыс- 
ты дыбысының төбесіне қойылмаған. Себебі 
сүйеу таяқ «ا» сөз басында келген дауыс- 
ты дыбыстың ғана алдына қойылып, басқа 
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буындарында келген дауыстылардың алдын-
да қойылмайтындықтан, сөз ішінде келген 
 таңбасының төбесіне «~» қоймаса да (а) «ا»
оқушы «сүйеу таяқ» екен деп шатастырмай- 
ды. 1912 жылғы «Әліп-би» мен 1914 жылғы 
қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне арналған 
«Тіл – құрал» оқулықтағы алфавит ерекшелі-
гі осындай. Бұл жазу нормасы 1924 жылға 
дейін қолданылады. Бірақ 1912~1924 жыл-
дар аралығындағы шыққан кітаптар мен га-
зет-журналдарда, тіптен, А.Байтұрсынұлы 
өзі шығарған оқулықтар мен «Қазақ» газетін-
де бұл нормадан өзгешелеу жазу дағдысы да 
қолданылған. Яғни дауысты дыбыстардың 
жазылмай, ойда тұратын араб жазуының 
дағдысы қатар қолданылған. Мысалы, « » 
(һам), « » (араб), « » (харфтер),  
« » (яғни) т.б. Және реформадан бұрынғы 
 таңбалары да «ه» , (х) «ح» ,«ف» «ض» ,(с) «ص»
қолданылып отырған. Бұл А.Байтұрсынұлы 
заманында кейде бұрынғы араб жазуының 
дағдысы да толық қолданыстан шықпауымен, 
араб тілінен енген кірме сөздер түпнұсқаны 
сақтап жазылуымен байланысты. Мысалы, 
« » (һарф), «وصن» (наху), « » (сарф). 
Сондай-ақ 1912-1923 жылдары қазақтарда 
баспа машиналары мен баспа қызметкерлері 
болмай, қазақ тілді материалдар ноғайлар мен 
татарлардың баспа машинасында басылған. 
Оларда қазақ әліппесінің жаңартылған таңба-
лары болмай, ескі таңбалармен басылған.

А.Байтұрсынұлы қалыптаған бұл әліппе 
1912~1924 жылға дейін осы қалпында өз-
геріссіз қолданылады. Тек 1923 жылғы «Тіл 
–құрал» еңбегінің 1-жылдық 3-басылуында 
аздаған өзгешеліктер бар. Мұнда таңбалар-
дың санын 30-ға жеткізеді. Ол оқулығында: 
«Қазақ тілінде 24 дыбыс бар. Олардың харф- 
тері мынау: ا (а), ب (б), پ (п), ت (т), ج (ж),  
 ,(қ) ق ,(к) ك ,(ғ) غ ,(с) س ,(з) ز ,(р) ر ,(д) د ,(ш) چ
 (,(у) ۋ, (ұ) ؤ,(о) و ,(н) ن ,(м) م ,(л) ل ,(ң) ڭ,(г) گ
-Басқа тілдерден кірген сөз .(й) ي ,(ы) ى ,(е) ه
дерде ұшырайтын «ح» (х), ش (ч), «ف» (ф), «ه» 
(һ) дыбыстардың харфтерімен барлығы 28. 
Және де сүйеу таяқ «ا», дәйекті «ء» деген екі 
көмекші белгімен бәрі 30» деп нақты көрсет-
кен [4, 7]. Бұл алфавиттің осыған дейін қол-
данылып келген алфавиттен басты ерекшелігі 
– кірме сөздерге арнайы таңба арнау және ол 
қазақ алфавитінде берілуі. Бірақ бұл кірме ды-
быстар мен оның таңбалары осы 1923 жылғы 
3-басылымнан кейінгі басылымдарынан қай-

та алынып тасталған. «Тіл – құралдың» 1925 
жылдан бастап шыққан басылымдарында 
бұл кірме дыбыстар жоқ, арнайы көрсетілме- 
ген. Тағы бір ерекшелігі 1923-1924 жылдар 
аралығындағы «Тіл – құралдың» кезекті ба-
сылымдары мен осы емлемен шыққан өзге 
де басылымдар көрсеткендей, бұрындары ар-
найы таңба белгіленбей, ережемен реттеліп 
келген жарты дауысты «й» дыбысының «ى» 
таңбасы астына екі нүкте қойылып «ي» таң-
басымен, жарты дауысты «у» дыбысының 
 «ۋ» ,таңбасы үстіне үш нүкте қойылып «و»
таңбасымен бөлек берілген. Сонымен қатар 
«е» дыбысының « ه , ه, ٻ» үш түрлі таңбасы-
ның екеуі қысқарып, «ه» ғана қалған. Бұл «ٻ» 
таңбасының орнына алынып, сөздің бас буы-
ны мен сөз басында келіп, өзге таңбалармен 
қосылмай, бөлек жазылған.

1925 жылы «Төте жазудың» орфография- 
лық нормалары мен әліпби құрамына айтар-
лықтай өзгерістер енген. Бұған бұдан бір жыл 
бұрын Бакуде өткен «Қазақ білімпаздарының 
тұңғыш съезі» мен «Түркішілдер құрылтайы» 
себеп болғаны белгілі. Бұл реформа 1924 
жылдан бастау алатын «Латынға көшу» қозға-
лысына қарсы жасалған шаралардың нәтиже-
сі еді. «Төте жазудың» кемшіліктерін көрсе-
те келіп, «латын жазуының» артықшылығын 
негіздеген латыншылардың тұжырымдарына 
тойтарыс беру үшін «төте жазудың» кемшілік-
терін жою мақсатымен жасалды. Бұл кезеңде 
мынадай өзгерістер болды:

- «ш» дыбысын таңбалайтын бұрынғы «چ» 
қарпі «ش»-ға ауыстырылды; 

- «ғ» дыбысын таңбалайтын бұрынғы «غ» 
қарпі төбесіндегі ноқаты алынып, «ع»-ға өз-
гертілді; 

- бұрынғы «ы» дыбысын таңбалауда қол-
данылған «ي» қарпі «ی» таңбасымен ауысты-
рылды; 

- сөз басында келген дауыстының алдына 
қойылатын сүйеу таяқ «ا» мен мәтбелгі «~» 
алынып тасталып, сөздің барлық буынында 
;таңбасы «а» дыбысының мәнін білдірген «ا»

- бұрынғы оқулықтарда «Һам» деп бері- 
летін сөздер «мен», «және» деген сөздер-
мен ауыстырылғандықтан «ه» (һ) таңбасы 
қысқарды; 

- шеттен енген сөздерде жазылады деп 
көрсетілген «ح» (х), ش (ч), «ف» (ф) таңбалар 
алынып, «төте жазу» қолданыстан шыққанға 
дейін (1929 ж.) қайта енгізілмеді; 
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- 1923-1924 жылдары өзгертіліп алынған 
 харфтері осы қалпы (е) «ہ» ,(у) «ۋ» ,(й) «ي»
сақталып жазылды. 

1912-1925 аралығындағы А.Байтұрсын- 
ұлының «төте жазуындағы» өзгерістер мен 
толықтырулар негізінен осылай. Ғалымның 
қай кездегі тұжырымдарын қарасақ та, қазақ 
тілінде 24 дыбыс бар дегенін көреміз. Бұған 
ғалым өзі «жуан дауыстының жіңішке ай-
тылуы» деп көрсеткен ә, ө, і, ү дыбыстарын 
қоссақ, қазақ тіліндегі төл дыбыстардың 
саны 28 болып шығады. Міне, қазіргі қазақ 
фонетикасында кей ғалымдар «мен анықта-
дым» деп өзінікі қылып, кеуде қағып айтатын 
есептің түп иесі – А.Байтұрсынұлы. 

Қазақстанда «төте жазу» 1929 жылға дей-
ін қолданыста болып, одан кейінгі жылдары 
«латын жазуына» көшуіне байланысты қол-
даныстан шығарылғаны белгілі. Ал қытай 
қазақтары «төте жазуды» А.Байтұрсынұлы 
реформалаған күйінде 1960 жылға дейін қол-
данып, 1960 жылдан 1983 жылға дейін «жаңа 
жазу» деп аталатын «латын жазуына» көшті. 
1983 жылдан кейін қайта А.Байтұрсынұлы- 
ның «төте жазуына» ауысып, қазірге дейін 
қолданып келеді.

Нақтырақ айтқанда, 1950 жылға дейін 
қытай қазақтары қолданған «төте жазуда» 
жүйеге түскен ереже болмаған. 1940 жыл-
дары бір топ тілші мамандар мен зиялы қа-
уым араб, парсы және өзге тілдерден қа-
былданған сөздерді дұрыс жазу мақсатында 
«ф» (ف), «х» (ح), «ч» (چ), «һ» (ه) таңбаларын 
қазақ алфавитіне енгізу туралы ұсыныс жа-
сап, бір мезгіл айтыс болған. Бірақ соңында 
аяқсыз қалған. 1954 жылы ҚХР, ШҰАР өл-
келік үкіметке қарасты Тіл-жазу комитетінің 
тапсыруымен Әнуар, Көкей есімді мамандар 
«Қазақ тілінің емлесін дұрыс қолдану ереже-
сін» жасап шығады. Ол ереженің ерекшелігі 
мынау: 

1) қазақ тіліндегі дыбыс саны 33-ке жет-
кізіліп, онда 11 дауысты 22 дауыссыз көр-
сетілді. Бұл дыбыстарды таңбалауға 29 әріп, 
бір белгі «ء» (дәйекші) алынды. Қалған «ә» 
-төрт жіңішке да (ٷ) «ү» ,(ٶ)«ө» ,(ئ) «і» ,(ٵ)
уысты «ء» жіңішкерту белгісі арқылы ажы-
ратылды;

2) қосар «ұу»-дың орнына дара «у», қосай 
«ый»-дың орнына дара «и» алынды; 

3) қазақ тілінде жоқ «ф» (ف), «х» (ح), «ч» 
 дыбыстар арнайы таңбамен (ۆ) «в» (ه) «һ» ,(چ)
берілді.

Дегенмен, бұл жазу 1958 жылы үкімет та-
рапынан үйлесімсіз деп танылып, тез арада 
қытай тілінің ағылшын таңбаларына негіздел-
ген дыбыстық жазу жобасы негізінде «Жаңа 
жазу» деп аталатын латын жазуына ауысты-
рылды. Ал 1965 жылы 1-қаңтарда Қытай 
үкіметі арнайы қаулы шығарып, «жаңа жазу-
ды» қазақ жазуы ретінде бекітіліп, 20 жылдай 
қолданылды. 1982 жылы ҚХР ШҰАР Халық 
үкіметі Қазақтың байырғы жазуын қалпына 
келтіру туралы шешімін жарялап, 1983 жыл-
дан бастап «төте жазу» қайтадан қолданысқа 
енді. 1984 жылы ШҰАР Тіл-жазу комитеті 
мен ШҰАР Қоғамдық ғылымдар академиясы 
Тіл институты жағынан «Қазақ тілінің ем-
лесінің негізгі ережелері мен қазақ жазуының 
алфавиті» талқыланып бекітілді. Осы емле 
ережесі негізінде 1985 жылы «Қазақ әдеби 
тілінің емле сөздігі» баспадан шықты. Осы-
дан бастап «төте жазу» қазіргі жүйеге түсе 
бастады. ХХІ ғасырда, информатика дәуірін-
де көптеген қиындықтарға қарамастан, ком-
пьютер тіліне енгізіліп, көпшілік қазақ жаста-
рының ақпарат алмасу құралына айналды. 
Дегенмен, «төте жазуда» реттелмеген мәсе-
лелер мен қиындықтар әлі де бар. Айталық: 

- дәйекше сөз арасына қойылмайтын-
дықтан, бірге жазуға тиісті сөздерді бөлек 
жазуға мәжбүр болу; 

 «ٵ» таңбалары «ی» ,(ұ) «ۇ» ,(о) «و» ,(а) «ا» -
(ә), «ئ» (і), «ٶ» (ө), «ٷ» (ү) таңбаларынан дәй-
екші («ء») арқылы ғана парықталатындықтан, 
дәйекші сөз басында ғана қойылады да, басқа 
буындарында және «г», «к», «о» дыбыстары 
келген жерде қойылмайды. Бұл аралас буын-
ды сөздерді оқу мен жазуда қиындық туды-
рады. Мысалы, тұздікі, түздікі деген сөздер 
бірдей жазылады.

- бірде дауыстының, бірде дауыссыздың 
орнында қолданылатын [и] мен [у] дыбыста-
ры әлі толық шешімін таппады. 

- ең бастысы, ақпараттық технология зама-
нында копьютерге, түрлі ақпараттық құрыл- 
ғылар мен жабдықтарға өлшемді түспеу, ор-
натылмау, оңнан солға қарай жазылатын-
дықтан, цифрларды жазудағы қиындықтар т.б 
кедергілер туындауда.
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А.Байтұрсынұлы «төте жазуының» әр жылдағы нұсқалары

Бүгінге дейін қытай қазақтары ғана қолда-
натын бұл жазудың болашағы бұлдыр екені 
баршаға белгілі. Бұл жазудың кемшілігінен 
емес, әрине. А.Байтұрсынұлының өз тағдыры 
сияқты, ол түзген «төте жазу» да (Байтұрсы-
нов әліпбиі) саяси шешімдердің құрбанына 
айналуда. Мүмкін бұл ұлттық мүддені артық-

ша арқалауынан болса керек. Бірақ қалай де-
секте, жүз жылдан артық уақыт қолданылып, 
қазақ мәдениеті мен ғылымын дамытуға өл-
шеусіз үлес қосқан бұл жазу қазақ руханияты 
тарихында тұңғыш ұлттық жазу болып қала 
беретіні даусыз.
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ەرمۇحامبەت مارالبەك 
ا.بايتۇرسىنۇلى اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتى، ءتىل مادەنيهتى ءبولىمىنىڭ عىلىمي قىزمهتكهرى

 احمەت بايتۇرسىنۇلىنىڭ توتە جازۋى

ءتىل – ادامزات قوعامىنىڭ ەڭ ۇلى تاپقىرلىعى. ءالميساقت 
ان بۇگىنگه دەيىنگى ادامزات جهتىستىكتهرىنىڭ ەشبىرى ءتىلسىز 
بولعان ەمهس . اقىل ويدى مۇراعاتتاۋشى، ونى كهلهسى بۋىنعا 
تاسىمالداۋشى ءتىل دەسهك، ونىڭ ۆيزۋالدى سيپاتى رەتىندە جازۋ 
دا اتاالدى. ءتىل بولىپ ، جازۋ بولماعان زامان دار دا جازۋدىڭ 
ءرولىن حالىق جادى اتقاردى. وزىنهن بۇرىنعى تولقىننىڭ اقىل-
وي جهتىستىگىن جاد ارقىلى كهلهسى بۋىنعا اۋىزشا جهتكىزىپ 
باسۋى،  ىلگهرى  قوعامىنىڭ  ادامــزات  كهله  كهيىن  وتىردى. 
اقپاراتتىڭ،  كۇشهيۋى  قارىم-قاتىناستىڭ  اراسىنداعى  ادامــدار 
پايدا  جازۋ  دە،  قاجهتسىندى  ناقتىلىعىن  قارىم-قاتىناستىڭ  تىلدىك 
بولدى. 
قازاق حالقىنىڭ ءۇش مىڭ جىلدىق تاريحىندا رۋنا جازۋى، 
سوعدى جازۋى، كونه تۇركى جازۋى، اراب جازۋى، ەسكى 
قازاق جازۋى سىندى كوپتهگهن جۇيهلى جازۋالردى قولدانىپ، 
اتالعان  ءتىپتى  بهلگىلى.  بولعانى  كىلتى  وركهنيهتتىڭ  كوشپهلى 
ءالى  دا  زامانداردا  ەجهلگى  جوق  ەسته  بۇرىن،  كهزەڭدەردەن 
تۇرلهرىن  بهلگىسىز  جازۋدىڭ  ۇلگهرمهگهن  انىقتاپ  عىلىم 
تۇركى  دە،  قايتكهندە  ايتهۋىر،  مۇمكىن.  دا  بولۋى  قولدانعان 
ەرتهدەن-اق  ماڭىزىن  جازۋدىڭ  مادەنيهتى  قازاق  وركهنيهتى، 
ءتۇسىنىپ جهتكهن. 
قىزمهتى  جازۋدىڭ  ومىرىندەگى  قوعام  باسىندا  عاسىر  حح 
ۇستازى  ۇلت  تۋرالى  بۇل  ءتۇستى.  كۇشهيه  سايىن  ودان 
ا.بايتۇرسىنۇلى: « ءبىزدىڭ زامانىمىز–جازۋ زامانى: جازۋمهن 
جهتكهن  دارەجهگه  ارتىق  سويلهسۋدەن  اۋىزبهن  سويلهسۋ 
جازۋمهن  بولمايدى:  سويلهسۋگه  اۋىزبهن  الىستان  زامــان. 
اداممهن  شهتىندەگى  ەكىنشى  ادام  شهتىندەگى  ءبىر  ءدۇنيانىڭ 
بولسا،  كهرەك  قانداي  ءبىلۋ  سويلهي  سوندىقتان  سويلهسهدى. 
ءمالىم.  دەگهنى   ،« ارتىق  دا  ونان  كهرەكتىگى  ءبىلۋدىڭ  جازا 
ال قازاق مادەنيهتىنه ايرىقشا ىقپال ەتكهن جازۋدىڭ ءبىرى وسى 
بولدى. رەنهسانس ءداۋىرى  توته جازۋى  ا.بايتۇرسىنۇلىنىڭ   –
توڭكهرىسى  ونهركاسىپ  رەتكى  كى  ە  جاتاتىن  ۇشتاسىپ 
قاتىناس  كاپيتاليستىك  قۇرعان  ۇستهمدىك  الهمدە  ناتيجهسىندە 
ىلهسه  تىنىسىنا  مادەنيهتتهردىڭ زامان  ىرگهلى  كوپتهگهن ەسكى 
مادەنيهتى  قازاق  كوشپهلى  تۋدىردى.  ءقاۋپىن  جويىلۋ  الماي، 
ا.بايتۇرسىنۇلى  ساعاتتا  سىن  وسىنداي  كهلدى.  تاپ  بۇعان  دە 
جاڭعىرتىپ،  جۇيهسىن  جازۋ  قازاقتىڭ  جاتقان  كهله  ەسكىدەن 
ءبىلىم بهرۋدى ەۋروپالىق وركهنيهتكه قاراي باعىتتادى. 
قازاق  ەسكى  نهگىزدى  راب  ا  دەيىن  باسىنا  عاسىر  حح 
تهك   ، قولدانىلماي  ءبىرتۇتاس  اراسىندا  حالقى  قازاق  جازۋى 
مۇسىلمانش  سونداي-اق  اراسىندا،  وكىلدەرى  تاپ  بيلهۋشى 
ال  كهلدى.  قولدانىلىپ  ماقساتىندا  الماسۋ  حابار  حات-  وقۋ،  ا 
ا.بايتۇرسىنۇلى تۇڭعىش رەت جازۋعا حالىقتىڭ سيپات بهردى. 

قولدانىالتىن  عانا  اراسىندا  وكىلدەرىنىڭ  توپ  بهلگىلى  جازۋدى 
اينالدىردى.  يگىلىگىنه  ورتاق  حالىقتىڭ  تۇتاس  بولۋدان،  قۇرال 
بولعاندىقتان،  سيپاتتا  تۇركىلىك  ورتاق  جازۋى  قازاق  ەسكى 
تولىق  جۇيهسىنه  دىبىستىق  زاڭدىلىعىنا،  ىشكى  ءتىلىنىڭ  قازاق 
ءوزى  ا.بايتۇرسىنۇلى  تۋرالى  بۇل   . ءدى  كهلمه  سايكهس 
جۇرگهن  وقىپ  مۇسىلمانشا  كۇنگى  بۇل   »  : دەيدى  بىالي  دە 
قات  ءجۇرىپ  ونىمهنهن  كوپ،  بۇلعاالق-جىرعاالعى  جولدىڭ 
كهتپهيدى.  كهم  ۋاقىت  بىلۋدەن  رۋسشا  جهتكهنشه  بىلۋگه  جازا 
سهبهبى، قازاق تىلىندە وقىتپاي، نوعاي، تۇرىك، پارسى، اراب 
تىلدەرىندە جازىلعان كىتاپتار اراالسىپ، باس قاتىپ، م ىي اشىپ، 
ا.بايتۇرسىنۇلىنىڭ  دا  بۇل  مىنه،   .« بوالدى  اۋرە-تاۋرە  باالالر 
ءالىپبي تۇزۋىنه سهبهپشى فاكتورالردىڭ ءبىرى بولدى. 
دىبىستىق  ءتىلىنىڭ  قازاق  دە  دەيىن  بايتۇرسىنۇلىنا  احمهت 
بهلگىلى  بولعانى  عالىمدار  ارناعان  تاڭباالر  انىقتاپ،  جۇيهسىن 
. والر نهگىزىنهن ورىس عالىمدارى بولىپ، جازۋ ماسهلهسىندە 
حالىقتى ساۋاتتاندىرۋ ەمهس، م يسسيونهرلىك ماقساتتى كوزدەدى 
. ق ازاق حالقىن ورىستاندىرۋدا جازۋدىڭ ماڭىزى زور ەكهنىن 
قولدانىلىپ،  ۋاقىت  اسا  جىلدان  مىڭ  تۇسىنگهندىكتهن،  جاقسى 
يسالم دىنىمهن بىته قايناسقان اراب نهگىزگى ەسكى قازاق جازۋىن 
كيريل ل جازۋىنا اۋىستىر ۋ قاجهت دەپ تاپتى. سول سهبهپتى 
ورىس تىڭ م يسسيونهر عالىمدارى بىرىنهن كهيىن ءبىرى كيريل 
نهگىزدى قازاق الىپپهسىن جاساپ، ۇسىنىپ جاتتى. ايتالىق، ن.ي. 
يلمينسكييدىڭ جوباسى : د اۋىستى دىبىستارعا 8 ءارىپ ارنايدى: 
ا (ä)، é (ە)؛ ى، ءى؛ و، ö؛ ۋ، ÿ ، ال داۋىسسىز دىبىستارعا 
19 ءارىپ : پ، ب، م، w، ت، د، ن، ج، ز، ش، س، ر، ل، 
ج، ќ، ѓ، њ . ۆ.ۆ.كاتارينسكييدىڭ جوباسى: 9 داۋىستى ، 15 
ءارىپ   21 مىناداي  وعان  اپ،  ت  ق  انى  دىبىستى  داۋىسسىز 
(ا)، ە، ى، ي، و (و)، ۋ، ب، گ، د، ج، ز، ك،  ا   : ارنايدى 
ل، م، ن، گ، پ، ر، س، ت، ش؛ ا.ە.الهكتوروۆتىڭ جوباسى: 
قازاق ءتىلىنىڭ دىبىستىق قۇرامىندا جوق ورىس ءتىلىنىڭ ، ، ۆ، 
ف، س، چ، ش، يا، يۋ، ە، ë ءتارىزدى دىبىستار دى ەنگىزىپ، 
قازاق تىلىنه ءتان ءا-ا، ءو-و، ءى-ى جۇپ داۋىستى دىبىستارىنا 
ارنايى تاڭبا ارناپ، 38 ارىپتهن تۇراتىن ورىس گرافيكاس ىن 
ۇسىنادى. ول مىناداي: ا، س، ش، ۋ، ز، ك، ى، ت، ر، ە، ل، 
ي، و، ن، م، پ، ءى، ي، ب، د، ج، گ، ءا، ءو، ۇ، ڭ، ، ، 
ەڭ  ال ى.التىنسارينگه،  ع.  ە،  ە،  يۋ،  يا،  ۆ، ف، س، چ، ش، 
اۋەلى، ايناالسىنداعى ميسسونهرلىك پيعىلدى ورىس عالىمدارى 
حالىقتى  بولسىن،  دا  قاالي  جاعىنان،  ەكىنشى  بهرمهسه،  جول 
ماقسات  باستى  ۇيرەتۋدى  عىلىم-بىلىمگه  وقىتۋ،  ساۋاتتاندىرۋ، 
ورىس  ماسهلهسىندە  جازۋى  قازاق  ول   ، ۇستانعاندىقتان  ەتىپ 
گرافيكاسىنداع ى بار تاڭباالرمهن عانا شهكتهلدى [13]. 
احمهت بايتۇرسىنۇلى اقتالعاننان بهرى ونىڭ الىپپهسى جايلى 
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ايتىلىپ، جازىلىپ، زەرتتهلىپ كهله جاتقاندىقتان، الىپپه جايىنان 
تاعى دا ءسوز ايتۋ، بىالي قاراعاندا ، ارتىقتاۋ بولىپ كورىنهدى. 
االيدا حح عاسىر باسىندا « توته جازۋمهن » باسىلعان ءتۇرل ءى 
باسىلىمدار مهن ءتۇپ نۇسقادان تانىسقان نان كهيىن ، قازىرگى 
تاڭدا كهيبىر زەرتتهۋشىلهر تاراپىنان ايتىلىپ، جازىلىپ جۇرگهن 
« ا.بايتۇرسىنۇلىنىڭ الىپپهسى» جايلى پىكىرلهردە اعاتتىقتاردىڭ 
بارى بايقال دى . سوندىقتان دا بۇل ماقاالدا و سى اعاتتىقتاردى 
تۇزەتۋ ، بۇگىنگه دەيىن قولدانىلىپ كهله جاتقان «توته جازۋدىڭ» 
تولىققاندى سيپاتىن تانىتۋ ماقساتى كوزدەلدى. 
اراب جازۋى – قازاقتار مهن باسقا تۇركى تىلدەس حالىقتار 
ارتىق  جىلدان  ىڭ  م  ءبىرى.  جازۋدىڭ  قولدانعان  ۇزاق  ەڭ 
قولدانىستا بولعان بۇل جازۋ بارلىق تۇركى حالىقتارىنىڭ ءتول 
جازۋىن  اراب  حالقىنىڭ  ازاق  ق  ال  كهتتى.  اينالىپ  جازۋىنا 
قولدانۋ ك ەزەڭىن شارتتى تۇردە 3 كهزەڭگه بولۋگه بوالدى: 
ءحىىى  جارتىسىنان  سوڭعى  -8عاسىردىڭ  ــهزەك:  -1كـ
ەمهس،  عانا  قازاقتار  ارالىقتا  بۇل  ارالىق.  دەيىنگى  عاسىرعا 
قۇراتپاي  الپىن  ق  جازۋىن  اراب  حالىقتارى  تۇركى  بارلىق 
ءال-فارابيدىڭ،  جــازۋمــهن  وســى  تا  تــۇس  بــۇل  قــولــدانــدى. 
م.قاشقاريدىڭ ەڭبهكتهرى جازىلدى؛ 
-2كهزەڭ: ءحىىى عاسىردان حح عاسىردىڭ باسىنا دەيىنگى 
جازۋى  ارسى  پ  ەتكهن  نهگىز  جازۋىن  اراب  ۇل  ارالىق. ب 
بولىپ، كهيىن «ش اعاتاي جازۋى » دەپ اتالعان. « شاعاتاي 
كهيبىر  قوسا،  دىبىستارىمهن  بايىرعى  ارابتىڭ   « جازۋىندا 
داۋىستى دىبىستار قوسىپ جازاتىن بولدى (ا، و، ى). التىن وردا، 
حات-حابارالر  مهن  تۋىندىالر  ءتان  داۋىرىنه  حاندىعى  قازاق 
ت.ب.  شىعارماالرى  كوپهيهۆ  ءماشحۇر-جۇسىپ  اباي،  جانه 
وسى كهزەڭگه ءتان جازۋ ۇلگىسىمهن جازىلدى؛ 
نهگىزدەلگهن  دىبىستارىنا  ءتول  ءتىلىنىڭ  قازاق  -3كهزەڭ: 
بولعان  پايدا  ءسى»  الىپپه  «بايتۇرسىنوۆ  ى  جازۋ  تىق  ۇلت 
كهزەڭنهن قازىردە قىتاي قازاقتارى قولداناتىن «توته جازۋعا» 
العاشقى  زيالىالرىنىڭ  قازاق  كهزەڭدە  بۇل  كهزەڭ.  دەيىنگى 
قىتاي  زىرگى  قا  جانه  نىڭ  زيالىالرى  الش  ا   ، بۋىندارىنىڭ 
قازاقتارىنىڭ ەڭبهكتهرى وسى جازۋ مهن جازىلدى. بۇل كهزەڭن 
ءىڭ ءوزىن ۇشكه بولۋگه بوالدى: 
جازۋىنىڭ  راب  ا  بايتۇرسىنۇلىنىڭ  احمهت  ءىرىنشى،  ب 
تاڭباالرىن قازاق ءتىلدىڭ دىبىس جۇيهسىنه، ءتىل زاڭدىلىقتارىنا 
الىپپهسىن » جاساۋى. بۇل  بايتۇرسىنوۆ  العاش «  باعىندىرىپ، 
1912~1923 جىلداردى قامتيدى؛ ەكىنشى ، « بايتۇرسىنۇل ى 
الىپپهسىندەگى» بۇرىنعى كهمشىلىكتهر تولىقتىرىلىپ، جاڭارعان 
جىلدار   1929~  4  192 بۇل  شىعۋى.  جارىققا  نۇسقاسىنىڭ 
ارالىعىن قام تيدى؛ ءۇ ءشىنشى « ت وته جاۋزدىڭ» ق ازاقس 
تان اۋماعىندا قولدانىستان شىعىپ، ق ىتاي ، يران قازاقتارىنىڭ 
ساي  تاالپتارىنا  ءداۋىرىنىڭ  تهحنيكا  جانه  كوشۋى  قولدانىسىنا 
رەفورماالنىپ، جاڭا تۇرپاتقا يه بولۋى . 
 » جازۋى  راب  ا  قولدانعان  قۇراتپاي  قالپىن  حالقى  قازاق 
زەرتتهۋشىلهر  بولىنهدى.  ەكىگه  دەپ   « جاديد   »  ،« ءقادىم 
ءقادىم جازۋ ۇلگىسىنه ءحۆى-xۆيي ع ع. ارالىعىنداعى تاريحي 
حالقىنا  تۇركى  جانه  قۇجاتتاردى  جىلناماالردى،  بار  نهگىزى 
ورتاق ەڭبهكتهردى، ال جاديد جازۋىنا « تۇركىستان ۋاالياتى» 
گازەتتهرىندە  قــازاق  العاشقى  ءتارىزدى  ۋاالياتى»  داال   »  ،
قولدانىلعان جازۋ ۇلگىلهرىن جاتقىزادى. ءقادىم جازۋ جۇيهسىنىڭ 
ارقىلى  تاڭبا  دىبىستاردى  داۋىستى   – ەرەكشهلىگى  ءبىر  باستى 

اجىراتىلۋىندا  ارقىلى  حاراكاتتار  ياعني   ، بهلگىلهرمهن  ەمهس، 
. حاراكاتتار ۇشهۋ: فاتحا – « ʼ »، ز امما – « ׳ »، كهسرا – 
تىلىندەگ ءى توعىز داۋىستىنىڭ:  قازاق  بهلگىلهر  . بۇل  ׳ »   »
ف اتحا – «ا »، ء«ا»، ز امما – «ۇ»، ء«ۇ»، «و»، ء«و»، 
جۇمسا  مانىندە  دىبىستارىنىڭ  «ە»  ء«ى»،  «ى»،   – كهسرا 
، كوڭىلى – ىلكنك (كڭلى)،  . مىسالى، مهن – نم (من)  لعان 
بۇلدىرگهن – ناكردلب (بلدرگهن). ءقادىم جازۋ جۇيهسىندە تهك 
اراب سوزدەرىنه عانا ءتان تاڭباالر (ض، ث ، ظ ، ذ ) قازاق 
ءقادىم جازۋ  قولدانىلعان.  دا  ءتول سوزدەرىن جازۋدا  ءتىلىنىڭ 
جازۋدا   – ەلىگى  ەرەكش  باستى  جازۋىنىڭ  جاديد  جۇيهسىنهن 
الر  تاڭبا  ارنايى  ەمهس،  ارقىلى  حاراكاتتار  دىبىستار  داۋىستى 
ارقىلى بهرىلۋىندە. 
جــازۋالرىــنــىــڭ  ــد  جــادي جــانــه  ــم  ــادى ءق ا.بايتۇرسىنۇلى 
ەسكهرە  مىقتاپ  تۇستارىن  كهمشىن  مهن  ەرەكشهلىكتهرى 
وتىرىپ، ۇلتتىق عىلىم مهن مادەنيهت ءتىڭ وركهندەۋى نه قواليلى 
 » ا.بايتۇرسىنۇلى  جاسايدى.  جازۋىن  قازاق  جاڭا  تاڭبالى   24
قازاقتىڭ ناعىز ءوز تىلىندە دىبىس – 24. بۇالر ءۇش ءتۇرلى 
دىبىستاردى   ، كهلىپ  دەي   « بولىنهدى  ۇشكه  بولعاندىقتان، 
جىكتهيدى.  ۇشكه  دەپ  داۋىستى  جارتى  جاۋىسسىز،  داۋىستى، 
كهلهتىندەرىن  ۇيلهسىمدى  تاڭباالرىنىڭ  اراب  دىبىسقا   24
تاڭباالر  جاڭا  وزگهرتىپ،  ۇيلهسپهيتىندەرى  ال  وزگهرتپهي، 
ارنايدى دا، ءتول ۇلتتىق جازۋ جاسادى. عالىم قازاق تىلىندەگى 
داۋىستى  تىلىندەگى  اراب  بارلىعىن  دىبىستاردىڭ  داۋىستى 
اۋىسسىزداردان ب،  د  ال  تانىعان.  دەپ  ۇقسامايدى  دىبىستارعا 
ت، ج، د، ر، ز، س، ع، ق ، ك، ل، م، ن دىبىستارىن اراب 
تىلىندەگى وسى دىبىست ارمهن ايتىلۋى بىردەي دە ، وزگه پ، 
دى  ۇقساماي  دىبىستالۋى  دىڭ  داۋىسسىز  ءتورت  ڭ  گ،  ش، 
دەگهن قورىتىن عا كهلهدى. 
ايتىلۋى ۇقسا س داۋىسسىز دىبىستاردىڭ قارىپتهرىن قالدىرىپ، 
سول كۇيىندە العان . والر: ب (ب)، ت (ت)، ج (ج)، د (د)، ر 
(ر)، ز (ز)، س (س)، غ (ع)، ك (ك)، ق (ق)، ل (ل)، م (م)، 
ن (ن). ال ايتىلۋى ۇقسامايتىن ش، گ، پ، ڭ داۋىسسىز دىبىستار 
ىن تاڭباالۋدا ارابشادا دىبىستالۋى ۇقساماسا دا، بۇرىن قابىلدانعان 
دايىن قارىپتهردى قابىلدايدى. و الر: « پ » (پ) ، « چ » (ش) 
، « گ » (گ) ، « ڭ » (ڭ) . بۇل تۋرالى عالىم: «بۇل حارف 
بۇرىن  حارفتهر  ءۇشىن  دىبىس  ءتورت  داۋىسسىز  جهتپهيتىن 
ارنالعان. ارنالعان حارفتهردىڭ ءبارى ءبىر-بىر حارفتهر، ءبىراق 
ماسهلهن  وزگهرتىلگهن.  عانا  شهت-پۇشپاقتارى  والي-بــۇالي 
جاساعان؛   « وزگهرتىپ، « پ  نۇكسهسىن  ءحارفنىڭ   « « ب 
« ج » ءحارفنىڭ نۇكتهسىن وزگهرتىپ، « چ » جاساعان؛ « 
 « ك   » جاساعان؛   « گ   » قوسارالپ  ءۇستىن  ءحارفنىڭ   « ك 
ءحارفنىڭ ۇستىنه ءۇش نۇكته قويىپ، « ڭ » جاساعان، وسى 
 ،1914] دەيدى   –  ،« ەتهمىز  قابىل  دە  ءبىر  حارفتهردى  دايار 
 .[51
توقتالىپ،  ارنايى  دىبىسىنا  «ش»  ىشىندە  تاڭباالردىڭ  وسى 
«ش» دىبىسىن تاڭباالۋدا « ش » ءقارپىن الماي، « چ » ءقارپىن 
كهتپهس  الىس  تىم  تۇركىلهردەن  «باسقا  سهبهبىن  دەيدى.  الدىق 
داۋىستى  ۇقسامايتىن  لۋى  دىبىستا  كورسهتهدى.  دەپ  ءۇشىن» 
قا  دىبىس  «ا»  تىلىندەگى  ازاق  ق  ە.  ى،  ۇ،  و،  ا،   – دىبىستار 
داۋىستى  جارتى  تىڭ  ب  ارا  دىبىسىنا  «و»  تاڭباسىن،   « آ   »
تاڭباسىن، «ۇ» دىبىسىنا ، ءۇنى جاقىن  «ۋ» دىبىسىنىڭ « و » 
بولعاندىقتان، ارابتىڭ جارتى داۋىستى «ۋ» دىبىسىن تاڭبااليتىن 
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« و » تاڭباسىنىڭ ۇستىنه «،» ء(ۇتى) قويىپ « ۈ » تاڭباسىن 
جاسايدى. ال قازاق تىلىندەگى «ى» دىبىسىنىڭ تاڭباسى ءۇشىن 
ۇندەرى جاقىن ارا ب تىڭ جارتى داۋىستى « ى » (ي) تاڭباسىن 
االدى. قازاق تىلىندەگى «ە» دىبىسى بۇرىن ارابتىڭ « ى » (ي) 
تاڭباسىمهن جازىل ىپ كهلگهن. بۇل « ى » تاڭباسى «ى» جانه 
«ي» ەكى دىبىسقا بىردەي تهلىنگهندىكتهن، ءارى ارابتىڭ « ى 
دىبىسىنىڭ  «ە»  قازاقتىڭ  مهن  دىبىسى  داۋىستى  جارتى  (ي)   «
ەشقانداي دىبىستىق جاقىندىعى بولماعاندىقتان، بۇالرعا ءبىر تاڭبا 
ارناماي، قازاقتىڭ «ە» دىبىسىنا « ه » ( ه ، ٻ ) تاڭباسى ن بولهك 
ارنايدى. 
« قازاق تىلىندە 24 دىبىس بار. والردىڭ حرفتهرى مىناۋ: آ 
(د)  د   ، (ش)  ، چ  (ج)  ج  (ت)،  (پ)، ت  (ب)، پ  )، ب  ا   )
، ر (ر)، ز (ز) ، س (س) ، غ (ع) ، ك (ك) ، ق (ق) ، گ 
 ) ٻ  (ۇ)،  ؤ  (و)،  و  (ن)،  ن   ، (م)  م  (ل)،  ل   ، (ڭ)  ڭ  (گ)، 
ءحام  داۋىسسىز،  داۋىستى،  دىبىستار:   . (ى)  ى   ، (ە)   ( ه   ، ه 
جارتى داۋىستى بوالدى. سوعان قاراي حارفتهرى دە: داۋىستى، 
داۋىسسىز ءحام جارتى داۋىستى بوالدى » - دەيدى عالىم [1، 6]. 
لعان  ارنا  بولعانمهن، وعان  دىبىس 24  مۇندا  وتىرساق،  قاراپ 
تاڭبا سانى 22، ءارى «ە» ءارپى « ٻ ، ه ، ه » قاتارلى ءۇش 
تاڭبامهن بهرىلگهن. « ٻ » ءقارپى ءسوزدىڭ باسقى بۋىنىندا، « 
ه » ءسوزدىڭ سوڭعى بۋىنىندا، « ه » ءسوز اراسىندا كهلهدى. 
ال «ي» مهن «ۋ» عا تاڭبا ارنالماعان. سهبهبى، «ۋ» مهن «ي» 
دىڭ تاڭباسىن ەرەجه ارقىلى رەتتهگهن. ول تۋرالى عالىم: « و » 
(و) دىبىسى ءسوزدىڭ باس بۋىنىندا عانا ەستىلهدى. باسقا بۋىنداردا 
ءحام داۋىستى دىبىستاردان سوڭ قازاق سوزىندە ەش ەستىلمهيدى، 
سوندىقتان باس بۋىننان باسقا ورىندا ياكي، داۋىستى دىبىستاردان 
سوڭ « و » (و) جازىلسا، « و » (ۋ) قىپ وقۋ ءتيىس »-، د 
ەيدى [1، 12]. د ەگهنمهن جۋان داۋىستى «ۇ» دىبىسى مهن «ۋ» 
دىبىسىنىڭ ايتىلۋىندا جاقىندىق بولعاندىقتان، كهي ورىنداردا « و » 
(ۋ) تاڭباسىنىڭ ورنىنا « ۈ » (ۇ) تاڭباسىن الىپ وتىرعان. م ۇ 
تاڭباالنادى. مىسالى، « تؤؤرا  ندا داۋىسسىز «ۋ» ەكى ءتۇرلى 
» (تۇۋرا) ، « تؤورا » (تۇۋرا). جارتى داۋىستى «ي» دىبىسى 
دا سونداي، تاڭباسى «ى» حارفمهن بىردەي بولعانىمهن ، بۋىن 
ىشىندە كهلۋى ەكهۋى ەكى ءتۇرلى بولعاندىقتان، شارتتى تۇردە 
ايىرىلعان. ول تۋرالى: « شوالق « ى » (ي) داۋىستى دىبىستاردىڭ 
دىبىستاردان  داۋىستى  سوندىقتان  ەستىلهدى.  الدىندا  ءيا  سوڭىندا 
سوڭ جازىلعان « ى » (ي) ءبۇتىن « ى » (ى) ەمهس، شوالق 
« ى » (ي) بوالدى. ماسهلهن، « تا ى » (تاي) ، « قو ي الر » 
قويالر. « قؤيماق » قۇيماق، « كه ى » كهي دەگهن سوزدەردەگى 
« ى » (ي) » –دەيدى [1، 15]. 
تانىالتىن  رەتىندە  داۋىستى  جىڭىشكه  تىلىندە  قازاق  قازىرگى 
ءا، ءى، ءو، ءۇ دىبىستارىن دىبىس رەتىندە (فونهما) تانىماعان. 
دىبىستارى  ە  داۋىستىالردىڭ گ، ك،  ۇ   ، و  ا، ى،  تهك  و الر 
ءبىلىپ،  دەپ  عانا  ەستىلۋى  جىڭىشكه  ا  ورىندارد  كهلگهن 
والرعا تاڭبا ارناماي، تهك ءسوز بۋىندارىندا جىكىشكه ايتىلۋى 
ءۇشىن جىكىشكهرتۋ بهلگىسى نهمهسه دايهكشى « ء » قويعان. 
دىبىسىمهن «ى»  تاڭباسى ء«ى»   « ي   » اراسىندا  كهيدە ءسوز 
سۇيهۋ  ءبىر  قوسا  سونىمهن  جۇمساالدى.  دا  ورنىنا  دىبىسىنىڭ 
تاياق « ا » مهن ءمات بهلگى «~» الىنعان. بۇل بهلگىلهردىڭ 
داۋىستى  باسىندا  ءسوز  بهلگىسىن   « ا   » تاياق  سۇيهۋ  ىشىندە 
دىبىستاردىڭ الدىنا عانا قويعان . بۇل – ەسكى سوعدى جازۋىنان 
داۋىستى  جازۋىندا  اراب  سونداي-اق  ءداستۇر.  جاتقان  كهله 

مهن،  ارنالعان  تاڭبا  الفاۆيتته  جاڭا  جازىلمايتىندىقتان،  دىبىستار 
داۋىستىالردى تاعى دا انىقتاپ، داۋىستى ەتىپ كورسهتۋ ءۇشىن 
كهلگهن  باسىندا  ءســوز  بهلگىسىن  ءمــات   «~» ل  ا  الىنعان. 
دان   « ا   » تاياق  سۇيهۋ  قويىالتىن  الدىنا  دىبىستىڭ  داۋىستى 
اجىراتۋ ءۇشىن « آ » بىاليشا قويعان، باسقا بۋىنداردا كهلگهن 
« ا » ( ا) داۋىستى دىبىسىنىڭ توبهسىنه قويىلماعان. سهبهبى س 
دىبىستىڭ  داۋىستى  كهلگهن  باسىندا  ءوز  ا » س   » تاياق  ۇيهۋ 
قا بۋىندارىندا كهلگهن داۋىستىالردىڭ  الدىنا قويىلىپ، باس  عانا 
ا)   )  « ا   » كهلگهن  ىشىندە  ءسوز   ، قويىلمايتىندىقتان  الدىندا 
تاياق  سۇيهۋ   » وقۋشى  دا  قويماسا   «~» توبهسىنه  تاڭباسىنىڭ 
 - ء«الىپ  جىلعى   1912-  . تىرمايدى  شاتاس  دەپ  ەكهن   «
جۇيهسىنه  دىبىستىق  ءتىلىنىڭ  قازاق  -1914جىلعى  مهن  بي» 
ارنالعان «ت ءىل – قۇرال» وقۋلىقتاعى الفاۆيت ەرەكشهلىگى 
وسىنداي. بۇل جازۋ نورماسى -1924جىلعا دەيىن قولدانىالدى 
. ب ءىراق 1912~1924 جىلدار ارالىعىنداعى شىققان كىتاپتار 
ءوزى  يتۇرسىنۇلى  ا.با   ، تىپتهن   ، جۋرنالداردا  گازەت-  مهن 
نورمادان  بۇل  گازەتىندە  «قازاق»  مهن  وقۋلىقتار  شىعارعان 
داۋىستى  ياعني  قولدانىلعان.  دا  داعدىسى  جازۋ  وزگهشهلهۋ 
دىبىستاردىڭ جازىلماي، ويدا تۇراتىن اراب جازۋىنىڭ داعدىسى 
قاتار قولدانىلعان . مىسالى، « هم » (حام) ، « عرب » (اراب) 
. جانه  (ياعني) ت.ب  يغنى »  ، « حرفدہر » (حارفتهر) ، « 
 » ، بۇرىنعى « ص » (س) ، « ض » « ف »  رەفورمادان 
بۇل  وتىرعان.  قولدانىل ىپ  دا  تاڭباالر ى  ، « ه »  ح » (ح) 
جازۋىنىڭ  اراب  بۇرىنعى  دە  كهي  امانىندا  ز  ا.بايتۇرسىنۇلى 
داعدىسى دا تولىق قولدانىستان شىقپاۋىمهن ، اراب تىلىنهن ەنگهن 
كىرمه سوزدەر ءتۇپنۇسقانى ساقتاپ جازىل ۋىمهن بايالنىستى . 
مىسالى، « حرف » (حارف)، « ن ص و » ( ناحۋ) ، « ضرف 
قازاقتاردا  جىلدارى   1923-1912 سونداي-اق   . (سارف)   «
باسپا ماشيناالرى مهن باسپا قىزمهتكهرلهرى بولما ي ، قازاق 
ءتىلدى ماتهريالدار نوعايالر مهن تاتارالردىڭ باسپا ماشيناسىندا 
تاڭباالرى  جاڭارتىلعان  الىپپهسىنىڭ  قازاق  والردا  باسىلعان. 
بولماي، ەسكى تاڭباالرمهن باسىلعان. 
1912~-1924جىلعا  الىپپه  بۇل  قالىپتاعان  ا.بايتۇرسىنۇلى 
دەيىن وسى قالپىندا وزگهرىسسىز قولدانىالدى. تهك -1923جىلعى 
ازداعان  -3باسىلۋىندا  -1جىلدىق  ەڭبهگىنىڭ  –قۇرال»  ء«تىل 
وزگهشهلىكتهر بار. مۇندا تاڭباالردىڭ سانىن 30 عا جهتكىزەدى. 
والردىــڭ  بــار.  دىبىس   24 تىلىندە  قــازاق   »  : وقۋلىعىندا  ول 
(ا)، ب (ب)، پ (پ)، ت (ت)، ج (ج)،  ا  مىناۋ:  حارفتهرى 
چ (ش)، د (د)، ر (ر)، ز (ز)، س (س)، غ (ع)، ك (ك)، ق 
(ق)، گ (گ)، ڭ (ڭ) ، ل (ل)، م (م)، ن (ن)، و (و)، ؤ (ۇ) 
كىرگهن  تىلدەردەن  باسقا   . (ي)  (ى)، ي  (ە)، ى  ه  (ۋ)،)  ۋ   ،
(ف)،   « « ف  (چ)،  (ح)، ش   « ح   » ۇشىرايتىن  ســوزدەردە 
دە  جانه   .28 بارلىعى  حارفتهرىمهن  دىبىستاردىڭ  (ح)   « ه   »
كومهكشى  ەكى  دەگهن   « ء   » دايهكتى   ،  « ا   » تاياق  سۇيهۋ 
 .  [7  ،  4] كورسهتكهن  ناقتى  دەپ   -  «  30 ءبارى  بهلگىمهن 
بۇل ءالفاۆيتتىڭ وسىع ان دەيىن قولدانىلىپ كهلگهن الفاۆي تتهن 
باستى ەرەكشهلىگى – كىرمه سوزدەرگه ارنايى تاڭبا ارناۋ جانه 
ول قازاق الفاۆيتىندە بهرىلۋى. ءبىراق بۇل كىرمه دىبىستار مهن 
كهيىنگى  -3باسىلىمنان  جىلعى   1923 وسى  ى  تاڭباالر  ونىڭ 
باسىلىمدارىنان قايتا الىنىپ تاستالعان . ء«تىل –قۇرالدىڭ» 192 5 
جىلدان باستاپ شىققان باسىلىمدارىندا بۇل كىرمه دىبىستار جوق، 
ارنايى كورسهتىلمهگهن. تاعى ءبىر ەرەكشهلىگى 1923~1924 
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جىلدار ارالىعىنداعى ء«تىل – قۇرالدىڭ» كهزەكتى باسىلىمدارى 
مهن وسى ەملهمهن شىققان وزگه دە باسىلىمدار كورسهتكهندەي، 
رەتتهلىپ  ەرەجهمهن  بهلگىلهنبهي،  تاڭبا  رنايى  ا  ب ۇرىندارى 
كهلگهن جارتى داۋىستى «ي» دىبىسىنىڭ « ى » تاڭباسى استىنا 
ەكى نۇكته قويىلىپ « ي » تاڭباسىمهن ، جارتى داۋىستى «ۋ» 
دىبىسىنىڭ « و » تاڭباسى ۇستىنه ءۇش نۇكته قويىلىپ « ۋ » 
تاڭباسىمهن بولهك بهرىلگهن. سونىمهن قاتار «ە» دىبىسىنىڭ « 
ٻ ، ه ، ه » ءۇش ءتۇرلى تاڭباسىنىڭ ەك ەۋى قىسقارىپ، « ه 
» عانا قالعان. بۇل « ٻ » تاڭباسىنىڭ ورنىنا الىنىپ، ءسوزد ءى 
تاڭباالرمهن  وزگه  كهلىپ،  باسىندا  ءسوز  مهن  بۋىنى  باس  ڭ 
قوسىلماي، بولهك جازىلعان. 
-1925جىل ى «توته جازۋدىڭ» ورفوگرافيالىق نورماالرى 
بۇعان  ەنگهن.  وزگهرىستهر  ايتارلىقتاي  قۇرامىنا  ءالىپبي  مهن 
بۇدان ءبىر جىل بۇرىن باكۋدە وتكهن «قازاق ءبىلىمپازدارىنىڭ 
سهبهپ  قۇرىلتايى»  «تۇركىشىلدەر  مهن  ســهزى»  تۇڭعىش 
االتىن  باستاۋ  جىلدان   1924 رەفورما  بۇل  بهلگىلى.  بولعانى 
شــاراالر  جاسالعان  قارسى  نا  قوزعالىسى  كوشۋ»  «التىنعا 
كهمشىلىكتهرىن  جــازۋدىــڭ»  «توته  ەدى.  ناتيجهسى  دىــڭ 
كورسهته كهلىپ، «التىن جازۋىنىڭ» ارتىقشىلىعىن نهگىزدەگهن 
«توته  ءۇشىن  بهرۋ  تويتارىس  تۇجىرىمدارىنا  التىنشىالردىڭ 
بۇل  جاسالدى.  ماقساتىمهن  جويۋ  كهمشىلىكتهرىن  جازۋدىڭ» 
كهزەڭدە مىناداي وزگهرىستهر بولدى: 
- «ش» دىبىسىن تاڭبااليتىن بۇرىنعى « چ » ءقارپى « ش 
»- عا اۋىستىرىل دى ؛ 
ءقارپى   « غ   » بۇرىنعى  تاڭبااليتىن  دىبىسىن  «ع»   -
توبهسىندەگى نوقاتى الىنىپ، « ع »-عا وزگهرتىلدى ؛ 
- بۇرىنعى «ى» دىبىسىن تاڭباالۋدا قولدانىلعان « ي » ءقارپى 
« ی » تاڭباسىمهن اۋىستىرىل دى ؛ 
- ءسوز باسىندا كهلگهن داۋىستىنىڭ الدىنا قويىالتىن سۇيهۋ 
تاياق « ا » مهن ءمات بهلگى «~» الىنىپ تاستالىپ، ءسوزدىڭ 
بارلىق بۋىنىندا « ا » تاڭباسى «ا» دىبىسىننىڭ ءمانىن بىلدىرگهن؛ 
سوزدەر  بهرىلهتىن  دەپ  «حــام»  وقۋلىقتاردا  بۇرىنعى   -
«مهن»، «جانه» دەگهن سوزدەرمهن اۋىستىرىلعاندىقتان « ه » 
(ح) تاڭباسى قىسقار دى؛ 
- شهتتهن ەنگهن سوزدەردە جازىالدى دەپ كورسهتىلگهن 
ت   » الىنىپ،  تاڭباالر  (ف)   « ف   » (چ)،  ش  (ح)،   « ح   »
ەن  قايتا  ج.)   1929) دەيىن  شىققانعا  قولدانىستان  جازۋ»  وته 
گىزىلمهدى ؛ 
- 1923~1924 جىلدارى وزگهرتىللىپ الىنعان « ي » (ي) 
، « ۋ » (ۋ) ، « ہ » (ە) حارفتهرى وسى قالپى ساقتالىپ جازىل 
دى . 
وته  ت   » ا.بايتۇرسىنۇلىنىڭ  ارالىعىنداعى   1925~1912
نهگىزىنهن  تولىقتىرۋالر  مهن  وزگهرىستهر  جازۋىنداعى» 
قاراساق  تۇجىرىمدارىن  كهزدەگى  اي  ق  عالىمنىڭ  وسىالي. 
بۇعان  كورەمىز.  دەگهنىن  بار  دىبىس   24 تىلىندە  قــازاق  تا 
دەپ   « ايتىلۋى  جىڭىشكه  داۋىستىنىڭ  جۋان   » ءوزى  عالىم 
قازاق   ، قوسساق  دىبىستارىن  ءۇ  ءى،  ءو،  ءا،  كورسهتكهن 
مىنه،  شىعادى.  بولىپ   28 سانى  دىبىستاردىڭ  ءتول  تىلىندەگى 
انىقتادىم»  «مهن  عالىمدار  كهي  فونهتيكاسىندا  قازاق  قازىرگى 
ءتۇپ  ءپتىڭ  ەسه  ايتاتىن  قاعىپ  كهۋدە  قىلىپ،  وزىنىكى  دەپ 
يهسى – ا.بايتۇرسىنۇلى. 
قازاقستاندا «ت وته جازۋ» -1929جىلعا دەيىن قولدانى ستا 

كوشۋىنه  جازۋىنا»  «التىن  جىلدارى  كهيىنگى  ودان   ، بولىپ 
ىتاي  ق  ال  بهلگىلى.  شىعارىلعانى  قولدانىستان  بايالنىستى 
رەفورماالعان  ا.بايتۇرسىنۇلى  جازۋدى»  وته  « ت  قازاقتارى 
كۇيىندە 1960 - جىلعا دەيىن قولدانىپ، 1960 - جىلدان 1983 
- جىلعا دەيىن « ج اڭا جازۋ» دەپ اتاالتىن « ل اتىن جازۋىنا» 
كوشتى. 1983 - جىلدان كهيىن قايتا ا.بايتۇرسىنۇلىنىڭ « ت وته 
جازۋىنا» اۋىسىپ ، قازىرگه دەيىن قولدانىپ كهلهدى. 
ازاقتارى  ق  قىتاي  دەيىن  جىلعا   1950- ايتقاندا،  ناقتىراق 
قولدانعان «توته جازۋ دا » جۇيهگه تۇسكهن ەرەجه بولماعان. 
قاۋىم  زيالى  مهن  ماماندار  ءتىلشى  توپ  ءبىر  -1940جىلدارى 
ســوزدەردى  قابىدانعان  تىلدەردەن  وزگه  جانه  پارسى  اراب، 
«چ»   ،  ( ح   ) «ح»   ،( ( ف  ماقساتىندا «ف»  جازۋ  دۇرىس 
( چ )، «ح» ( ه ) تاڭباالرىن قازاق الفاۆيتىنه ەنگىزۋ تۋرالى 
ۇسىنىس جاساپ، ءبىر مهزگىل ايتىس بولعان. ءبىراق سوڭىندا 
ۇكىمهتكه  ولكهلىك  شۇار   ، قحر  -1954جىلى  قالعان.  اياقسىز 
قاراستى ءتىل-جازۋ كوميتهتىنىڭ تاپسىرۋىمهن ءانۋار، كوكهي 
قولدانۋ  دۇرىس  ەمىلهسىن  ءتىلىنىڭ  «قازاق  ماماندار  ەسىمدى 
ەرەجهىن » جاساپ شىعادى . ول ەرەجهنىڭ ەرەكشهلىگى مىناۋ: 
جهتكىزىلىپ،  كه   -  33 سانى  دىبىس  تىلىندەگى  قازاق   (1
وندا 11 داۋىستى 22 داۋىسسىز كورسهتىلدى. بۇل دىبىستاردى 
الىندى.  تاڭباالۋعا 29 ءارىپ، ءبىر بهلگى « ء » (دايهكشى) 
 ( ( ٷ  )، ء«ۇ»  ٵ )، ء«ى» ( ئ )، ء«و»( ٶ   ) قالعان ء«ا» 
ءتورت جىڭىشكه داۋىستى « ء » جىڭىشكهرتۋ بهلگىسى ارقىلى 
اجىراتىلدى ؛ 
2) قوسار «ۇۋ» - دىڭ ورنىنا دارا «ۋ» ، قوساي « ى ي» 
- د ى ڭ ورنىنا دارا «ي» الىندى ؛ 
3) قازاق تىلىندە جوق «ف» ( ف )، «ح» ( ح ) ، «چ» ( 
چ )، «ح» ( ه ) «ۆ» ( ۆ ) دىبىستار ارنايى تاڭبامهن بهرىلدى. 
تاراپىنان  ۇكىمهت  -1958جىلى  جــازۋ  بــۇل  دەگهنمهن 
اعىلشىن  ءتىلىنىڭ  قىتاي  ارادا  تهز  تانىلىپ،  دەپ  ۇيلهسىمسىز 
نهگىزىندە  جوباسى  جازۋ  دىبىستىق  نهگىزدەلگهن  تاڭباالرىنا 
ال  اۋىستىرىلدى.  جازۋىنا  التىن  اتاالتىن  دەپ  جازۋ»  «جاڭا 
-1965جىلى -1قاڭتاردا قىتاي ۇكىمهتى ارنايى قاۋلى شىعارىپ، 
«جاڭا جازۋدى» قازاق جازۋى رەتىندە بهكىتىلىپ، 20 جىلداي 
قولدانىلدى. -1982 جىلى قحر شۇار ح الىق ۇكىمهتى قازاقتىڭ 
تۋرالى شهشىمىن ءجاراالپ،  كهلتىرۋ  قالپىنا  بايىرعى جازۋىن 
قولدانىسقا  قايتادان  جازۋ»  وته  «ت  باستاپ  جىلدان   1983-
شۇار  مهن  كوميتهتى  ءتىل-جازۋ  شۇار  -1984جىلى  ەندى. 
قوعامدىق عىلىمدار اكادەمياسى ءتىل ينستيتۋتى جاعىنان «قازاق 
ءتىلىنىڭ ەملهسىنىڭ نهگىزگى ەرەجهلهرى مهن قازاق جازۋىنىڭ 
ءالفاۆيتى» تالقىالنىپ بهكىتىلدى. وسى ەمله ەرەجهسى نهگىزىندە 
-1985جىلى «قازاق ادەبي ءتىلىنىڭ ەمله سوزدىگى» باسپادان 
شىقتى. وسىدان باستاپ «ت وته جازۋ» قازىرگى جۇيهگه تۇسه 
كوپتهگهن  داۋىرىندە  تيكا  ينفورما  عاسىردا،  ءححى  باستادى. 
ءىلىپ،  ەنگىز  تىلىنه  كومپيۋتهر   ، قاراماستان  قيىندىقتارعا 
 . اينالدى  الماسۋ قۇرالىنا  اقپارات  كوپشىلىك قازاق جاستارىنىڭ 
مهن  ماسهلهلهر  ن  رەتتهلمهگه  جازۋدا»  وته  ت   » دەگهنمهن، 
قيىندىقتار ءالى دە بار. ايتالىق: 
- دايهكشه ءسوز اراسىنا ق ويىلمايتىندىقتان، بىرگه جازۋعا 
ءتيىستى سوزدەردى بولهك جازۋعا ءماجبۇر بولۋ؛ 
- « ا » (ا)، « و » (و)، « ۇ » (ۇ)، « ی » تاڭباالرى « ٵ 
» ء(ا)، « ئ » ء(ى)، « ٶ » ء(و)، « ٷ » ء(ۇ) تاڭباالرىنان 
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دايهكشى  پارىقتاالتىندىقتان،  عانا  ارقىلى   (« ء   ») دايهكشى 
ءسوز باسىندا عانا قويىالدى دا، باسقا بۋىندارىندا جانه «گ»، 
«ك»، «و» دىبىستارى كهلگهن جهردە قويىلمايدى. بۇل اراالس 
بۋىندى سوزدەردى وقۋ مهن جازۋدا قيىندىق تۋدىرادى. مىسالى، 
تۇزدىكى، تۇزدىكى دەگهن سوزدەر بىردەي جازىالدى. 
- بىردە داۋىستىنىڭ، بىردە دا ۋىسسىزدىڭ ورنىندا قولدانىالتىن 
[ي] مهن [ ۋ ] دىبىستارى ءالى تولىق شهشىمىن تاپپادى. 
- ەڭ باستىسى، اق پاراتتىق تهحنولوگيا زامانىندا كوپيۋتهر 
گه ، ءتۇرلى اقپاراتتىق قۇرىلعىالر مهن جابدىقتارعا ولشهمدى 
جازىالتىندىقتان،  قــاراي  سولعا  وڭنان  ورناتىلماۋ،  تۇسپهۋ، 
سيفرالردى جازۋداعى قيىندىقتار ت.ب كهدەرگىلهر تۋىندا ۋدا. 
بۇگىنگه دەيىن قىتاي قازاقتارى عانا قولداناتىن بۇل جازۋدىڭ 
جازۋدىڭ  بۇل  بهلگىلى.  بارشاعا  ەكهنى  بۇلدىر  بوالشاعى 
تاعدىرى  ءوز  ا.بايتۇرسىنۇلىنىڭ  ارينه.  ەمهس  كهمشىلىگىنهن 

ءالىپبيى)  (بايتۇرسىنوۆ  دا  «توته جازۋ»  تۇزگهن  سياقتى، ول 
ۇلتتىق  بۇل  مۇمكىن  اينالۋدا.  قۇربانىنا  شهشىمدەردىڭ  ساياسي 
قاالي  ءىراق  ب  كهرەك.  بولسا  ارقاالۋىنان  ارتىقشا  مۇددەنى 
قازاق  قولدانىلىپ،  ۋاقىت  ارتىق  جىلدان  ءجۇز  ته،  دەســهك 
مادەنيهتى مهن عىلىمىن دامىتۋعا ولشهۋسىز ۇلهس قوسقان بۇل 
جازۋ قازاق رۋحانياتى تاريحىندا تۇڭعىش ۇلتتىق جازۋ بولىپ 
قاال بهرەتىنى داۋسىز . 

ا.بايتۇرسىنۇلى «ت وته جازۋىنىڭ» ءار جىلداعى 
نۇسقاالرى 

ادەبيهتتهر 

جۇيهسى  .1 دىبىس  قۇرال».   – ء«تىل  ا.بايتۇرسىنۇلى. 
حام تۇرلهرى. -1جىلدىق. – ورىنبور: «قاز.م.ب»، 1914 ج. 

53 ب. 
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Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық 
қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, 
қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының не-
гізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, 
Алаш Орда өкіметінің мүшесі

Ахмет БАЙТҰРСЫНҰЛЫ

СӘБИТКЕ ЖАУАП 

«Еңбекші қазақтың» №15 нөмірінде 
«Әскерлік атауларында» орыс ұраны «ура» 
орнына қазақ ұраны «алаш» алынғанын жа-
ратпай, Сәбит бірталай сөз қылыпты. 

Сәбит сияқты түйрерлік, шаншарлық өткір 
қалам бізде қайдан болсын. Сондықтан сөзді 
көбейтпей, турасынан даулы мәселеге түсейін.

Қазақ әскеріне «алаш» ұранын қолдануға 
қолайсыз көргендегі Сәбиттің келтіретін 
дәлелі мынау: «Ертең соғыс бола қалып, 
Алаш орда бас көтерсе, біз «ураның» орнына 
«Алаш» деп шабамыз ба? Алда, масқара-ай! 
Ұят-ай!» – деп ұялғаннан жерге кіріп кете 
жаздайды. 

«Алаш» деп шабу Сәбитке масқара, ұят 
нәрсе болып көрінетін себебі – «Алаш» қазақ 
ұраны болғанмен, ол соңғы кезде қазақтың 
байлары қолданған ұран емес пе еді? – дейді. 

Сүйтіп, жаратпағандағы бар болған дәлел-
дері осы. 

А.Байтұрсынұлының «Еңбекші қазақ» газетінің 1928 жылдың 18 қаңтарындағы №15 
санында жарияланған Сәбит Мұқановтың «Алаш – ура!» атты мақаласына жауап ретін-
де жазылған мақаласы. «Еңбекші қазақ» газетінің 1928 жылдың 26 қаңтарындағы санын-
да басылған.

Енді орыстың «ура» ұранына келейік. Оны 
да Сәбитше тексерейік. Сәбитше тексеру үшін 
Сәбитше болжалға салайық та, сұрайық. Ер-
тең соғыс бола қалып, орыстың ақтары басын 
көтерсе, оларға қарсы орыс көменестері, қы-
зыл әскері шапқанда, «ура» орыс байлары, жа-
наралдары, патсалары, солдаттары тұтынған, 
қолданған ұран еді деп «ураны» ұялып айтпай 
ма екен? Немесе қазақтың байлары «Алаш» 
ұранын қолданған кезде орыс байлары «ура» 
ұранын қолданбады ма екен? 

Ертең басын көтергенде қызылға қарсы 
«ура!» деп шаппай ма екен? Болмаса ақтар 
уралап шапқанда қызыл әскер қызылға қо-
сылып кете ме екен? 

Орыс байлары, патсалары қолданған «ура-
ны» айтуға орыс көменестері ұялмағанда, қа-
зақ байлары қолданған «алашты» айтуға ұяла-
тын мәнісі немене екен? Әлде «ура» орыстың 
байлары, ақтары қолданбайтын, тек қана жар-
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лылары, қызылдары қолданатын интернацио-
налдық ұран болған ба екен? 

Оны Сәбит білмесе, біз білмедік. Сәбит 
не дейді? Көменес партиясы не дейді? «Ұлт 
мәдениетінің пормысы (қалыбы) ұлтша 
болсын, мазмұны пролетариатша болсын» 
дейді партия. Пормы деген нәрсенің тысқы 
қабығы сияқты жағы, мазмұн деген ішкі дәні, 
маңызы сияқты жағы. Партия қарауынша 
ұлт мәдениетіндегі істің мәні тысында емес, 
ішінде екендігі көрінеді. 

«Алаш» та, «ура» да – ұлт сөздері. Ұлт 
сөздері болған соң әрқайсысы өз ұлтындағы 
бай-жарлыға бірдей ортақ сөз болады. Yйткені 
ұлт болатын 10% байы ғана емес, 90% жарлы 
мен орташасы. Бұл – бір. 

Екінші, сөз – тысқылық нәрсе. Тысқылық 
нәрсе екендігін «ураны» қызылдар да, ақтар да 
бірдей қолданатындығы көрсетеді. Жалғыз бұл 
сөз емес, басқа сөздер де көрсетеді. Мәселен, 
Сәбет, кемесер тағысын тағы сөздер. Сәбет 
атты мекемелер патша заманында да бар еді 
(Мемлекеттік Сәбет, Министрлер Сәбеті, 
қазақта хан ордасында депутат сәбеті бар 
еді). Кемесер атты лауазым пролетариат 
билеп отырған мемлекетте де бар. Солардың 
«Сәбет», «кемесер» деген аттары ғана бірдей, 
заттары бірдей емес. Сөз тысқылық нәрсе 

болмай, ішкілік нәрсе болса, былай бола 
алмас еді. 

«Ертең алаштап шапсақ, Алаш орда болып 
кетеміз» деген – түкке тұрмайтын, дәлелсіз 
сөз. Уралап шапқаннан орыс қызыл әскері 
ақтар солдаты болып шықпайтын болса, 
алаштап шапқаннан Сәбит Алаш орданың 
адамы болмайды.

Пролетариатша тәрбие алған қызыл 
әскер болсын, Сәбит болсын, уралап шаба 
ма, алаштап шаба ма, пролетариат жағында 
болады. Егерде байлар да олар байларша 
тәрбие алса, уралап шаба ма, алаштап шаба 
ма, – байлар жағында болады. 

Олай болса, кеп сөзде емес, тәрбиеде. Партия- 
ның айтып отырғаны да осы. Осылай болмаса, әр 
ұлтты пролетариатша тәрбиелегенде, өз тілімен 
тәрбиелемей, бір-ақ тілде тәрбиелер еді ғой. 

Тіл демекші, бұ жағынан да Сәбит бірталай 
сөйлеген екен. Онысына айтатыным: жат 
сөздерді басқалар, мәселен, орыстар өз тілінің 
заңына үйлестіріп алғанда, солай алуға біздің 
де қақымыз бар деймін. Ақшасын адалдамай 
алып отыр деген тағы жаласы бар екен. Оның 
адал-арамын жалғыз Сәбит емес, өзгелер де 
білетін шығар деп, онысына ештеме демей-ақ 
қоямын. 
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АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА

Заключение о ходатайстве Джетысуйского ГИНа о переименовании г.Алма-Ата в 
«Алматы» и уезд «Алматинским» – Ғылыми және ғылыми-әдістемелік кеңестің мүшелері 
ретінде А.Байтұрсынұлы мен Т.Шонанұлының жазған қорытындысы. Материал ҚР Орталық 
Мемлекеттік архивінде сақталған (81-қор. 1-тізім. №1313 іс. 32-б.). 

Утверждаю Коллегией НКП 
прот. №6 от 29.12.1929г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ходатайстве Джетысуйского ГИНа о переименовании 

г. Алма-Ата в «Алматы и е/уезд «Алматинским» 

Все соображения, приложенные в объяснительной записке Председателя Джетысуйского 
ГИНа тов. Алибекова, заслуживают внимания. Его ссылки на мнение акад. Бартольда, одного 
из авторитетнейших тюркологов, и другие исторические и бытовые справки имеют под собою 
полное основание. К мнению Джетысуйского ГИНа можно добавить следующие: образование 
имени прилагательного из имени существительного через прибавление к окончанию послед-
него твердой частички «ты» вместо современной «лы», «ды» свойственно тюркским языкам, 
в частности казахскому. При окончании «ты» в казахском языке является более древним, чем 
другие формы этого рода. Оно «ты» означает обилие или присутствие чего-нибудь, главным 
образом воды и растительности, животных и предметов потребления. Поэтому окончание «ты» 
чаще всего встречается в древних названиях урочищ. Примерами чего могут служит названия 
совр. урочищ и рек: Чыдер-ты (вместо современного Чидер-лы), Өлеңті (вместо современного 
Өлең-ды), Калдыгай-ты (вместо современного Калдыгай-лы), Бұлдыр-ты (вместо Бұлдыр-лы), 
Мойын-ты (вместо Мойын-ды) и т.д.

Подобные окончания урочищ сохранились во всех губерниях Казахстана, они особенно час- 
то встречаются в Джетысуйской губернии, например, Тобылгы-ты, Бугыты (название урочищ 
в Жаркентском уезде); Соге-ты (в Алма-Атинском уезде) Ырғай-ты и Раут-ты (в Талды-Кур-
ганском уезде).

Помимо название урочищ это окончание сохранилось доныне в казахском языке после зву-
ков п, б, т, к, ш, с. Примеры: шаш-ты – волосатый, бас-ты – головастый, шөп-ті – многотрав-
ный и т.д. Таким образом, лингвистические данные и образования названий урочищ в крае 
говорят о закономерности и необходимости словообразования Алма-ты – яблочный или обиль-
ный яблоками.

Алма-Ата является неправильным словообразованиями с точки зрения современного пра-
вописания каз. слов. Создает неудобство при письме, так как по современному казахскому пра-
вописанию слово Алма-Ата должно писаться слитно, а в одном слове два гласных звука рядом 
не встречаются. Кроме того, раздельное письмо Алма-Ата имеет неудобство при телеграфных 
отношениях.

Поэтому считаем целесообразным переименование Алма-Ата в Алматы и уезда в Алматинский.

Члены научного и 
научно-методического совета Байтұрсынов, Шонанов 

29.12.1929 года
 г. Кзыл-Орда

Дайындаған – филология ғылымының докторы Орынай Сәтмұхамет
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ТЮМЕН АЙМАҒЫНДАҒЫ ҚҰРЫЛТАЙ 
МЕРЕКЕСІ

Ресей елінде әр жыл сайын өтетін дәстүрге айналған «Ұлы даланың көшпенділерінің құрыл-
тайы» биыл Тюмен облысында орналасқан қазақи атмосферасын жоғалтпаған Исетск деген 
ауылға ат басын тіреді. «Тюмен облысындағы барлық тұрғындар үшін бұл мереке әлдеқашан 
халықтың ең сүйікті, асыға күтетін жиын тойына айналды.» деп атап өтті облыстық дума 
өкілінің орынбасары Андрей Артюхов. Құрылтайға облыстық парламент депутаттары Влади-
мир Столяров, Владимир Ковин, Марат Тулебаев және «Отандастар» қоғамдық қорының өкілі 
Рысбек Тоғайбай қатысып, құрметті қонағы болды.

Фото- Валерия Бычкова.

Биылғы жылғы бұл құрылтайға Қазақстанның бірнеше қалаларынан, атап айтқанда: Қоста-
най, Павлодар, Петропавл және Нұр-Сұлтан сияқты орталықтардан шығармашылық ұжымдар 
қатысты. Іс-шара барысында көшпелі қазақ халқының ұлттық спорттық ойындары – бәйге, 
көкпар, күрес өткізіл-
ді. Сонымен қатар киіз 
үйлерде ұлттық тағам- 
дар жайылып, салт- 
дәстүрлерден үзінді  
көріністер көрсетілді. 
Тюмен аймағында өзі- 
нің 23 жылғы мерекесін 
өткізген бұл құрылтай 
жалауы келесі жылы 
Упоровский аймағында 
тігіледі деп бекітілді.

Фото -
Валерия Бычкова.

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ АХУАЛЫ
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TÚMEN AIMAǴYNDAǴY QURYLTAI 
MEREKESI

Reseı elinde ár jyl saıyn ótetin dástúrge aınalǵan «Uly dalanyń kóshpendileriniń quryltaıy» bıyl 
Túmen oblysynda ornalasqan qazaqı atmosferasyn joǵaltpaǵan Isetsk degen aýylǵa at basyn tiredi. 
«Túmen oblysynyndaǵy barlyq turǵyndar úshin bul mereke áldeqashan halyqtyń eń súıikti, asyǵa 
kútetin jıyn toıyna aınaldy.» dep atap ótti oblystyq dýma ókiliniń orynbasary Andreı Artúhov. 
Quryltaıǵa oblystyq parlament depýtattary Vladımır Stolárov, Vladımır Kovın, Marat Týlebaev jáne 
«Otandastar» qoǵamdyq qorynyń ókili Rysbek Toǵaıbaı qatysyp qurmetti qonaǵy boldy. 

Bıylǵy jylǵy bul quryltaıǵa Qazaqstannyń birneshe qalalarynan atap aıtqanda: Qostanaı, Pavlodar, 
Petropavl jáne Nur-Sultan sıaqty ortalyqtardan shyǵarmashylyq ujymdar qatysty. İs- shara barysynda 
kóshpeli qazaq halyqynyń ulttyq sporttyq oıyndary báıge, kókpar, kúres ótkizildi. Sonymen qatar, 
kıiz úılerde ulttyq taǵamdar jaıylyp, salt- dástúrlerden úzindi kórnister kórsetildi. Túmen aımaǵynda 
óziniń 23 jylǵy merekesin ótkizgen bul quryltaı jalaýy kelesi jyly Ýporovskı aımaǵynda tigiledi dep 
bekitildi. 

تۇمەن ايماعىنداعى قۇرىلتاي مەرەكەسى 

رەسهي ەلىندە ءار جىل سايىن وتهتىن داستۇرگه اينالعان «ۇلى داالنى ڭ كوشپهندىلهرىنىڭ قۇرىلتايى » بيىل 
تۇمهن وبلىسىندا ورناالسقان قازاقي اتموسفهراسىن جوعالتپاعان يسهتسك دەگهن اۋىلعا ات باسىن تىرەدى. ء«تۇم 
ەن وبلىسىنىنداعى بارلىق تۇرعىندار ءۇشىن بۇل مهرەكه الدەقاشان حالىقتىڭ ەڭ ءسۇ يىكتى، اسىعا كۇتهتىن جيىن 
تويىنا اينالدى. » دەپ اتاپ ءو ءتتى وبلىستىق دۋما وكىلىنىڭ ورىنباسارى اندرەي ءارتۇحوۆ . قۇرىلتايعا وبلىستىق 
«وتانداستار»  جانه  ۆ  ۋلهباە  ت  مارات  كوۆين،  ۆالديمير  ءستوالروۆ،  يمير  ۆالد  ۋتاتتارى  دەپ  پارالمهنت 

قوعامدىق قورىنىڭ وكىلى رىسبهك توعا يباي قا تىسىپ قۇرمهتتى قوناعى بولدى. 
بيىلعى جىلعى بۇل قۇرىلتايعا قازاقستاننىڭ بىرنهشه قاالالرىنان اتاپ ا يتقاندا: قوستاناي، پاۆلودار، پهتروپاۆل 
جانه نۇر-سۇلتان سياقتى ورتالىقتاردان شىعارماشىلىق ۇجىمدار قاتىستى. ءىس- شارا بارىسىندا كوشپهلى قازاق 
حالىقىنى ڭ ۇلتتىق سپورتتىق و يىندارى بايگه، كوكپار، كۇرەس وتكىزىلدى. سونىمهن قاتار، كيىز ۇيلهردە ۇلتتىق 
تاعامدار جايىلىپ، سالت- داستۇرلهرد ەن ءۇزىندى كورنىستهر كورسهتىلدى. تۇمهن ا يماعىندا ءوزىنى ڭ 23 
جىلعى مهرەكهسىن وتكىزگهن بۇل قۇرىلتاي جاال ۋى كهلهسى جىلى ۋپوروۆسك ي اي ماعىندا تىگىلهدى دەپ 

بهكىتىلدى. 
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ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ АХУАЛЫ

ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ ДИАСПОРАСЫНЫҢ 
БАЛАЛАРЫ ЕЛОРДАҒА ЖИНАЛДЫ

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Астанада «Назарбаев зияткерлік мектептері» базасында шетел-
дегі қазақ диаспорасы балаларына арналған бірінші «Ұлы дала ұрпағы» жазғы мектебі ашылды, 
– деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Екі апталық жазғы мектепте балалар ана тілін үйреніп, қазақтың тарихы мен салт-дәстүрін 
зерделейді.

Жиынға Ресей, Иран, Моңғолия, Түркіменстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Қырғызстан ел-
дерінде тұратын 150-ге жуық бала жиналды. Оларды ҚР Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов қарсы алды.
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 Жазғы мектеп «Отандастар» қоры мен Дү-
ниежүзі қазақтары қауымдастығының қолда-
уымен ұйымдастырылған.

«Әлемде 16 млн-ға жуық қазақ өмір сүрсе, 
оның үштен бірі шет елдерде тұрады. Өзім 
көптеген елдерге барып, шеттегі қазақтар-
дың өз мәдениетін, салт-дәстүрін, тамырын 
білмейтінін байқадым. Әрине, олардың кінәсі 
жоқ, себебі өзге тілде білім алады. Біздің бас- 
ты міндетіміз – әлем бойынша ұлтымызды 
сақтау. Сондықтан балаларға жазғы мектеп 
ұйымдастыруды бастадық. Алдағы уақытта 
балалар санын 4 мыңға дейін көбейткіміз ке-
леді», – деді Дүниежүзі қазақтары қауымдас- 
тығы төрағасының бірінші орынбасары За-
уытбек Тұрысбеков.

Және оқушылар Назарбаев университеті-
не, Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ мен С. Сей-
фуллин атындағы аграрлық университетке ба-
рады.

«Ұлттық аспаптар, қолданбалы өнер, халық 
биінен шеберлік сыныптары және жаратылыс- 
тану-математика бағыты, робототехника, ди-
зайн бойынша STEM-оқыту, көшбасшылық 
пен шешендік өнерден тренингтер өтеді. Қа-
зақстанның мәдени байлығына тереңірек 
үңілу үшін Назарбаев зияткерлік мектебінің 
«Туған елге тағзым», «Қазақтың 100 әні», 
«100 күй» жобалары көмектеседі. «100 кітап» 
жобасы бойынша шетелдік қонақтарға кітап-
тар көрсетіледі», – дейді ұйымдастырушылар.

Сондай-ақ балалар үшін «Ұлттық аспаптар 
сағаты», «Ұлттық ойындар сағаты» және ұлт-
тық асхана фестивалі ұйымдастырылады.

Балалар елорданың басты туристік ны-
сандары – ЭКСПО орталығын, Бәйтеректі, 
Тұңғыш Президент кітапханасын, Әзірет 
Сұлтан мешітін, Бейбітшілік және келісім  
сарайын аралайды. Сонымен бірге «Бура- 
бай» мемлекеттік ұлттық паркіне, «Алжир» 
музейлік-мемориалдық кешеніне, ашық аспан 
астындағы «Бозоқ» археологиялық-этногра-
фиялық музейіне, «Родина» агрофирмасы мен 

«Аққайың» тәлімбағына бару жоспарланған. 
Ұлттық музейде «Ұлы даланың жеті қыры» 
тақырыбында тарих сабағы өтеді. «Қазақстан 
Ғарыш Сапарында» балалар Байқоңыр ғарыш 
айлағының тарихымен танысады.

Автор: Айжан Серікжанқызы
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SHETELDEGI QAZAQ DIASPORASYNYŃ 
BALALARY ELORDAǴA JINALDY

NUR-SULTAN. QazAqparat - Astanada «Nazarbaev zıatkerlik mektepteri» bazasynda sheteldegi 
qazaq dıasporasy balalaryna arnalǵan birinshi «Uly dala urpaǵy» jazǵy mektebi ashyldy, dep habarlaıdy 
QazAqparat tilshisi.

Eki aptalyq jazǵy mektepte balalar ana tilin úırenip, qazaqtyń tarıhy men salt-dástúrin zerdeleıdi.
Jıynǵa Reseı, Iran, Mońǵolıa, Túrkimenstan, Tájikstan, Ózbekstan jáne Qyrǵyzstan elderinde turatyn 

150-ge jýyq bala jınaldy. Olardy QR bilim jáne ǵylym mınıstri Ashat Aımaǵambetov qarsy aldy.
Jazǵy mektep «Otandastar» qory men Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵynyń qoldaýymen 

uıymdastyrylǵan.
«Álemde 16 mln-ǵa jýyq qazaq ómir súrse, onyń úshten biri shet elderde turady. Ózim kóptegen 

elderge baryp, shettegi qazaqtardyń óz mádenıetin, salt-dástúrin, tamyryn bilmeıtinin baıqadym. Árıne, 
olardyń kinási joq, sebebi ózge tilde bilim alady. Bizdiń basty mindetimiz - álem boıynsha ultymyzdy 
saqtaý. Sondyqtan, balalarǵa jazǵy mektep uıymdastyrýdy bastadyq. Aldaǵy ýaqytta balalar sanyn 
4 myńǵa deıin kóbeıtkimiz keledi», - dedi Dúnıejúzi qazaqtary qaýymdastyǵy tóraǵasynyń birinshi 
orynbasary Zaýytbek Turysbekov.

Balalar elordanyń basty týrıstik nysandary - EKSPO ortalyǵyn, Báıterekti, Tuńǵysh Prezıdent 
kitaphanasyn, Áziret Sultan meshitin, Beıbitshilik jánen kelisim saraıyn aralaıdy. Sonymen birge, 
«Býrabaı» memlekettik ulttyq parkine, «Aljır» mýzeılik-memorıaldyq keshenine, ashyq aspan 
astyndaǵy «Bozoq» arheologıalyq-etnografıalyq mýzeıine, «Rodına» agrofırmasy men «Aqqaıyń» 
tálimbaǵyna barý josparlanǵan. Ulttyq mýzeıde «Uly dalanyń jeti qyry» taqyrybynda tarıh sabaǵy 
ótedi. «Qazaqstan Ǵarysh Saparynda» balalar Baıqońyr ǵarysh aılaǵynyń tarıhymen tanysady.

Jáne oqýshylar Nazarbaev ýnıversıtetine, L. N. Gýmılev atyndaǵy EUÝ men S. Seıfýllın atyndaǵy 
agrarlyq ýnıversıtetke barady.

«Ulttyq aspaptar, qoldanbaly óner, halyq bıinen sheberlik synyptary jáne jaratylystaný-matematıka 
baǵyty, rotobotehnıka, dızaın boıynsha STEM-oqytý, kóshbasshylyq pen sheshendik ónerden trenıńter 
ótedi. Qazaqstannyń mádenı baılyǵyna tereńirek úńilý úshin Nazarbaev zıatkerlik mektebiniń «Týǵan 
elge taǵzym», «Qazaqtyń 100 áni», «100 kúı» jobalary kómektesedi. «100 kitap» jobasy boıynsha 
sheteldik qonaqtarǵa kitaptar kórsetiledi», - deıdi uıymdastyrýshylar.

Sondaı-aq, balalar úshin «Ulttyq aspaptar saǵaty», «Ulttyq oıyndar saǵaty» jáne ulttyq ashana 
festıvali uıymdastyrylady.

 
Author: Aıjan Serikjanqyzy
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دي  قازاق  شهتهلدەگى  بازاسىندا  مهكتهپتهرى»  زياتكهرلىك  «نازاربايهۆ  استانادا   - قازاقپارات  نۇر-سۇلتان. 
اسپوراسى باالالرىنا ارنالعان ءبىرىنشى «ۇلى داال ۇرپاعى» جازع ى مهكتهبى اشىلدى، دەپ حاباراليدى قازاقپارات 

ءتىلشىسى. 
ەكى اپتالىق جازع ى مهكتهپته باالالر انا ءتىلىن ۇيرەنىپ، قازاقتى ڭ تار يحى مهن ءسالت-داستۇرىن زەردەلهيدى. 
جيىن ع ا رەسهي، يران، مو ڭ ع وليا، تۇركىمهنستا ن، تاجىكستان، وزبهكستان جانه قىر ع ىزستان ەلدەرىندە 
تۇراتىن -150گه جۋىق باال ج ينالدى. والردى قر ءبىلىم جانه ع ىلىم ءمينيسترى اشات ايما عامبهتوۆ قارسى الدى. 

جازع ى مهكتهپ «وتانداستار» قورى مهن دۇنيهجۇزى قازاقتارى قا ۋىمداستى ع ىنىڭ قولداۋىمهن ۇ يىمداستىرىل 
عان. 

«الهم دە 16 ملن-ع ا جۋىق قازاق ءومىر سۇرسه، ونىڭ ۇشتهن ءبىرى شهت ەلدەردە تۇرادى. ءوزىم كوپتهگهن 
ارينه،  بايقادىم.  بىلمهيتىنىن  تامىرىن  ءسالت-داستۇرىن،  يهتىن،  مادەن  ءوز  قازاقتاردىڭ  شهتتهگى  بارىپ،  ەلدەرگه 
والردى ڭ كىناسى جوق، سهبهبى وزگه تىلدە ءبىلىم االدى. ءبىزدىڭ باستى م ىندەتىمىز - الهم بويىنشا ۇلتىمىزدى ساقتا 
ۋ. سوندىقتان، باالالر عا جازع ى مهكتهپ ۇيىمداستىر ۋدى باستادىق. الدا ع ى ۋاقىتتا باالالر سانىن 4 مىڭ ع ا دەيىن 
كوبهيتكىمىز كهلهدى»، - دەدى دۇنيهجۇزى قازاقتارى قا ۋىمداستى ع ى ءتورا ع اسىنىڭ ءبىرىنشى و رىنباسارى 

زاۋىتبهك تۇرىسبهكو ۆ. 
پرەزيدەنت  ىش  ع  ڭ  تۇ  بايتهرەكتى،  ىن،  ع  ورتالى  ەكسپو   - نىساندارى  يستىك  تۋر  باستى  ەلوردانىڭ  باالالر 
كىتاپحاناسىن، ازىرەت سۇلتان مهشىتىن، بهيبىتشىلىك جانهن كهلىسىم سارايىن ارااليدى. سونىمهن بىرگه، «ب ۋرابا 
ي» مهملهكهتتىك ۇلتتىق پاركىنه، «الجير» م ۋزە يلىك-مهموريا لدىق كهشهنىنه، اشىق اسپان استىنداع ى «بوزوق» 
ارحهولوگيالىق-ەتنوگرافيالىق م ۋزە يىنه، «رودينا» اگروفيرماسى مهن «اققايى ڭ» ءتالىمبا ع ىنا بارۋ جوسپارالن ع 
ان. ۇلتتىق مۋزە يدە «ۇلى داالنى ڭ جهتى قىرى» تاقىرىبىندا تار يح سابا ع ى وتهدى. «قازاقستان عارىش ساپارىندا» 

باالال ر بايقو ڭىر عارىس ح ايال ع ىنىڭ تار يحىمهن تانىسادى. 
جانه وقۋشىالر نازاربايهۆ ۋن يۆەرسيتهتىنه، ل. ن. گ ۋم يليهۆ اتىندا ع ى ەۇۋ مهن س. سه يف ۋلل ين اتىندا ع 

ى اگرارلىق ۋن يۆەرسيتهتكه بارادى. 
با ع  يكا  تانۋ-ماتهمات  بيىنهن شهبهرلىك سىنىپتارى جانه جاراتىلىس  قولدانبالى ونهر، حالىق  اسپاپتار،  «ۇلتتىق 
ىتى، روتوبوتهحنيكا، ديزاين بويىنشا ستهم-وقىت ۋ، كوشباسشىلىق پهن شهشهندىك ونهردەن ترەن ي ڭتهر وتهدى. 
قازاقستاننىڭ مادەن ي بايلى ع ىنا تهرەڭىرەك ءۇڭىلۋ ءۇشىن نازاربايهۆ ز ياتكهرلىك مهكتهبىنى ڭ «تۋ عان ەلگه تاع 
زىم»، «قازاقتىڭ 100 ءانى»، «100 كۇ ي» جوباالرى كومهكتهسهدى. «100 كىتاپ» جوباسى بويىنشا شهتهلدىك 

قوناقتار ع ا كىتاپتار كورسهتىلهدى»، - دەيدى ۇيىمداستىر ۋشىالر. 
سونداي-اق، باالالر ءۇشىن «ۇلتتىق اسپاپتار سا ع اتى»، «ۇلتتىق ويىندار سا ع اتى» جانه ۇلتتىق اشانا فهستيۆالى 

ۇيىمداستىرىالدى. 

 اۇتحور:  ايجان سهرىكجانقىزى 

شەتەلدەگى قازاق دي اسپوراسىنى ڭ باالالرى ەلوردا ع ا 
جي نالدى
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ВАРШАВА ҚАЛАСЫНДАҒЫ ІС-САПАР
«Отандастарды Отанына қайтарудың мем-

лекеттік қолдаудың халықаралық тәжіри-
бесін зерделеу» зерттеу жобасы аясында  
2019 жылғы 14-19 шілде аралығында «Отан-
дастар Қоры» КЕАҚ атқарушы директоры  
Е.А. Оңғарбаев, жоба сарапшылары Ж.А. Баба- 
жанова, Г.Г. Галиакбарова Варшава қаласына 
(Польша) іссапармен барып қайтты.

Іссапар мақсаты – тұрып жатқан елдерін-
де диаспораларды қолдаудың әртүрлі түрлері 
мен нысандарының халықаралық тәжіри-
бесін, мемлекеттік және басқа бағдарламалар 
негізінде шетелде тұратын отандастардың 
елге оралуын, қоныс аударуын (репатриация), 
елде бейімделуге көмек көрсетуді және диас- 
пораның мәселелері бойынша Польшаның 
заңнамасын зерделеу.

Іссапар шеңберінде келесі кездесулер орын 
алды:

• Польша мемлекетіндегі ҚР елшісі – 
Марғұлан Бақытұлы Баймұханмен

• Сенатор, Польша Республикасы Сена-
тының Эмиграция және шетелдегі поляктар 
жөніндегі комиссиясының төрағасы – Янина 
Сагатовска, Сенат өкілдерімен.

Польша Республикасының «Репатриация 
туралы» заңының әзірлеушісі ретінде сена-
тор Я.Сагатовска ол қабылданғанға дейін 
жүргізілген зерттеулер, сондай-ақ шетелдегі 

поляктарды қолдау бойынша қолданыстағы 
поляк заңнамасының ерекшеліктері туралы 
егжей-тегжейлі айтып берді.

• Польша Республикасы Ішкі істер және 
әкімшілік министрлігі Азаматтық және ре-
патриация департаментінің репатриация 
бөлімінің басшысы – Томас Яникпен, Ішкі 
істер және әкімшілік министрлігінің өзге де 
өкілдерімен;

• Польша Ұлттық білім министрлігі Ха-
лықаралық ынтымақтастық департаменті ди-
ректорының орынбасары, Шетелдегі поляк 
білімі орталығы (ORPEG), Польша Ұлттық 
білім министрлігі өкілдерімен (Лада Тарлов-
ска, Петр Тужаньский);

• Полония қорының (Господарча Свят По-
лония қоры) өкілдері (Медард Масловски, 
Валдемар Блассиук), Шехница (Wszechnica 
Polska University) университетінің ректоры 
Здзислав Гажевски және университет профес-
сорларымен;

• Польша Сыртқы істер министрлігі Ше-
телдегі поляктармен ынтымақтастық депар-
таменті директорының орынбасары Славо-
мир Ковальски, Консулдық департамент және 
Азиямен ынтымақтастық департаментінің 
өкілдерімен;

• Сеймнің (Польша Парламентінің төменгі 
палатасы) Шетелдегі поляктармен байланыс 
жөніндегі комиссиясының төрағасы – Лидия 
Буршинская, Сейм депутаттары – Леонардо 
Красулски, Петр Пайзик, Войкиеч Зиемни-
акпен;

• «Полония үйі» оралмандарды бейімдеу 
орталығының директоры және өкілдерімен;

• Халықаралық ынтымақтастық департа- 
менті директорының орынбасары, Академия- 
лық алмасу департаментінің директоры және 
Польша Ғылым және жоғары білім министр-
лігі мамандарымен. 

Іссапар қорытындысы бойынша келесі мін-
деттер орындалды:

- отандастарды Отанына қайтарудағы 
Польша Республикасының мемлекеттік қол-
дау тәжірибесі зерттелді;
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- зерттеу тақырыбы бойынша Польша- 
ның жалпы құқықтық базасына талдау жасал-
ды;

- диаспоралық саясатқа қатысты Поль-
шаның заңнамасы зерттелді (ПР Конституци-
ясы, «Репатриация туралы» ПР заңы, «Поляк 
картасы туралы» ПР Заңы және т.б.); 

- тарихи отанына келген отандастарға ма-
териалдық және басқа да әлеуметтік жағдай-
ларды жасау; этникалық репатрианттарды 
тұрғын үймен, жұмыспен, жермен қамтама-
сыз ету, кәсіпкерлікпен айналысуға жағдай 
жасау туралы мемлекеттік бағдарламалар 
(шаралар) зерттелді (Шетелде тұратын поляк 
қауымдастығымен (полония) және поляктар-
мен ынтымақтастық туралы 2015-2020 ж.ж. 
арналған Үкіметтік бағдарламасы және т.б.);

- Поляк картасының ерекшеліктері, оны 
ұсыну және пайдалану тәртібі, сондай-ақ 
зерттеу тақырыбына қатысты басқа да мәсе-
лелер зерттелді.

Нәтижелер
Кездесулер қорытындысы бойынша екі-

жақтық ынтымақтастықты жалғастыру, екі-
жақтық келісімдер жасау перспективалары 
туралы келісімдерге қол жеткізілді.

Польша Республикасының тәжірибесі 
(мемлекеттік бағдарламалар, заңнамалық рет-
теу, шетелдегі отандастарды қолдау жөніндегі 
мемлекеттік органдардың қызметі) қазақстан-
дық заңнаманы жетілдіруде қолданылатын 
болады («Шетелдегі отандастарды мемлекет-
тік қолдау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заң жобасының Тұжырымдамасы, «Шетелде-
ге отандастарды мемлекеттік қолдау туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы, 
«Шетелдегі қазақ диаспорасын және репатриа- 
цияны қолдау бойынша 2020-2030 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламаның Тұжы-
рымдамасы, «Шетелдегі қазақ диаспорасын 
және репатриацияны қолдау бойынша 2020-
2030 жылдарға арналған мемлекеттік бағдар-
ламаны қараңыз).

Іссапар қорытындысы бойынша ұсыныстар 
Жүргізілген жұмыс нәтижелері бойынша 

келесі ұсыныстар анықталды:
- Еуропалық Одақ қаржыландыратын, 

соның ішінде Шетелдегі поляк білімі орта-
лығымен (ORPEG) бірлесе отырып 
халықаралық жобаларға қатысу;

- шетелдегі отандастарды қолдау 
мәселелері бойынша Польша Респуб- 
ликасымен екіжақтық ынтымақтас- 
тықтың жол картасын әзірлеу;

- «Шетелдегі отандастарды мем-
лекеттік қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заң жобасында ҚР 
Тұңғыш Президенті - Елбасының, 
Парламенттің ерекше мәртебесін 
көрсету;

- Польшаның шетелдегі отан-
дастарын мемлекеттік қолдау, соның 
ішінде жергілікті өзін-өзі басқару 
жүйесі тарапынан қолдау көрсету 
тәжірибесін еңгізу.
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VARSHAVA QALASYNDAǴY IS-SAPAR
«Otandastardy Otanyna qaıtarýdyń memlekettik qoldaýdyń halyqaralyq tájirıbesin 

zerdeleý» zertteý jobasy aıasynda 2019 jylǵy 14-19 shilde aralyǵynda «Otandastar 
Qory» KEAQ atqarýshy dırektory E.A. Ońǵarbaev, joba sarapshylary J.A. Babajanova, 
G.G. Galıakabrova Varshava qalasyna (Polsha) issaparmen baryp qaıtty.

İssapar maqsaty – turyp jatqan elderinde dıasporalardy qoldaýdyń ártúrli túrleri men 
nysandarynyń halyqaralyq tájirıbesin, memlekettik jáne basqa baǵdarlamalar negizinde 
shetelde turatyn otandastardyń elge oralýyn, qonys aýdarýyn (repatrıasıa), elde beıimdelýge 
kómek kórsetýdi jáne dıasporanyń máseleleri boıynsha Polshanyń zańnamasyn zerdeleý.

İssapar sheńberinde kelesi kezdesýler oryn aldy:
• Polsha memleketindegi QR elshisi – Marǵulan Baqytuly Baımuhanmen
• Senator, Polsha Respýblıkasy Senatynyń Emıgrasıa jáne sheteldegi poláktar 

jónindegi komısıasynyń tóraǵasy – Ianına Sagatovska, Senat ókilderimen.
Polsha Respýblıkasynyń «Repatrıasıa týraly» zańynyń ázirleýshisi retinde senator 

Ia.Sagatovska ol qabyldanǵanǵa deıin júrgizilgen zertteýler, sondaı-aq sheteldegi 
poláktardy qoldaý boıynsha qoldanystaǵy polák zańnamasynyń erekshelikteri týraly 
egjeı-tegjeıli aıtyp berdi.

• Polsha Respýblıkasy İshki ister jáne ákimshilik mınıstrligi Azamattyq jáne 
repatrıasıa departamentiniń repatrıasıa bóliminiń basshysy – Tomas Ianıkpen, İshki 
ister jáne ákimshilik mınıstrliginiń ózge de ókilderimen;

• Polsha Ulttyq bilim mınıstrligi Halyqaralyq yntymaqtastyq departamenti 
dırektorynyń orynbasary, Sheteldegi polák bilimi ortalyǵy (ORPEG), Polsha Ulttyq 
bilim mınıstrligi ókilderimen (Lada Tarlovska, Petr Týjanskı);

• Polonıa qorynyń (Gospodarcha Svát Polonıa qory) ókilderi (Medard Maslovskı, 
Valdemar Blassıýk), Shehnısa (Wszechnica Polska University) ýnıversıtetiniń rektory 
Zdzıslav Gajevskı jáne ýnıverıtet profesorlarymen;

• Polsha Syrtqy ister mınıstrligi Sheteldegi poláktarmen yntymaqtastyq departamenti 
dırektorynyń orynbasary Slavomır Kovalskı, Konsýldyq departament jáne Azıamen 
yntymaqtastyq departamentiniń ókilderimen;

• Seımniń (Polsha Parlamentiniń tómengi palatasy) Sheteldegi poláktarmen baılanys 
jónindegi komısıasynyń tóraǵasy – Lıdıa Býrshınskaıa, Seım depýtattary – Leonardo 
Krasýlskı, Petr Paızık, Voıkıech Zıemnıakpen;

• «Polonıa úıi» oralmandardy beıimdeý ortalyǵynyń dırektory jáne ókilderimen;
• Halyqaralyq yntymaqtastyq departamenti dırektorynyń orynbasary, Akademıalyq 

almasý departamentiniń dırektory jáne Polsha Ǵylym jáne joǵary bilim mınıstrligi 
mamandarymen. 

İssapar qorytyndysy boıynsha kelesi mindetter oryndaldy:
- otandastardy Otanyna qaıtarýdaǵy Polsha Respýblıkasynyń memlekettik qoldaý 

tájirıbesi zertteldi;



Туған тіл / №3 (2019)

33

ШЕТЕЛ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ АХУАЛЫ

- zertteý taqyryby boıynsha Polshanyń jalpy quqyqtyq bazasyna taldaý jasaldy;
- dıasporalyq saıasatqa qatysty Polshanyń zańmasy zertteldi (PR Konstıtýsıasy, 

«Repatrıasıa týraly» PR zańy, «Polák kartasy týraly» PR Zańy, jáne t.b.); 
- tarıhı otanyna kelgen otandastarǵa materıaldyq jáne basqa da áleýmettik jaǵdaılardy 

jasaý; etnıkalyq repatrıanttardy turǵyn úımen, jumyspen, jermen qamtamasyz etý, 
kásipkerlikpen aınalysýǵa jaǵdaı jasaý týraly memlekettik baǵdarlamalar (sharalar) 
zertteldi (Shetelde turatyn polák qaýymdastyǵymen (polonıa) jáne poláktarmen 
yntymaqtastyq týraly 2015-2020 j.j. arnalǵan Úkimettik baǵdarlamasy, jáne t.b.);

- Polák kartasynyń erekshelikteri, ony usyný jáne paıdalaný tártibi, sondaı-aq zertteý 
taqyrybyna qatysty basqa da máseleler zertteldi.

Nátıjeler
Kezdesýler qorytyndysy boıynsha ekijaqtyq yntymaqtastyqty jalǵastyrý, ekijaqtyq 

kelisimder jasaý perspektıvalary týraly kelisimderge qol jetkizildi.
Polsha Respýblıkasynyń tájirıbesi (memlekettik baǵdarlamalar, zańnamalyq 

retteý, sheteldegi otandastardy qoldaý jónindegi memlekettik organdardyń qyzmeti) 
qazaqstandyq zańnamany jetildirýde qoldanylatyn bolady («Sheteldege otandastardy 
memlekettik qoldaý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy Zań jobasynyń Tujyrymdamasy, 
«Sheteldege otandastardy memlekettik qoldaý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy 
Zańynyń jobasy, «Sheteldegi qazaq dıasporasyn jáne repatrıasıany qoldaý boıynsha 
2020-2030 jyldarǵa arnalǵan memlekettik baǵdarlamanyń Tujyrymdamasy, «Sheteldegi 
qazaq dıasporasyn jáne repatrıasıany qoldaý boıynsha 2020-2030 jyldarǵa arnalǵan 
memlekettik baǵdarlamany qarańyz).

İssapar qorytyndysy boıynsha usynystar 
Júrgizilgen jumys nátıjeleri boıynsha kelesi usynystar anyqtaldy:
- Eýropalyq Odaq qarjylandyratyn, sonyń ishinde Sheteldegi polák bilimi ortalyǵymen 

(ORPEG) birlese otyryp halyqaralyq jobalarǵa qatysý;
- sheteldegi otandastardy qoldaý máseleleri brıynsha Polsha Respýblıkasymen 

ekijaqtyq yntymaqtastyqtyń jol kartasyn ázirleý;
- «Sheteldege otandastardy memlekettik qoldaý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy 

Zań jobasynda QR Tuńǵysh Prezıdenti - Elbasynyń, Parlamenttiń erekshe mártebesin 
kórsetý;

- Polshanyń sheteldegi otandastaryn memlekettik qoldaý, sonyń ishinde jergilikti 
ózin-ózi basqarý júıesi tarapynan qoldaý kórsetý tájirıbesin eńgizý.
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ۋ»  زەردەله  يبهسىن  ءتاجىر  حالىقارالىق  قولداۋدىڭ  مهملهكهتتىك  ۋدىڭ  قايتار  وتانىنا  «وتانداستاردى 
ۋشى  اتقار  كهاق  قورى»  «وتانداستار  ارالىعىندا  شىلدە   14-19 جىلعى   2019 ياسىندا  ا  جوباسى  زەرتتهۋ 
قاالسىنا  ۆارشاۆا  گالياكابروۆا  باباجانوۆا، گ.گ.  ج.ا.  ڭعاربايهۆ، جوبا ساراپشىالرى  و  ە.ا.  يرەكتورى  د 

(پولشا) ىسساپارمهن بارىپ قايتتى. 
مهن  تۇرلهرى  ءارتۇرلى  ۋدىڭ  قولدا  دياسپوراالردى  ەلدەرىندە  جاتقان  تۇرىپ   – ماقساتى  ءىسساپار 
نىساندارىنىڭ حالىقارالىق ءتاجىر يبهسىن، مهملهكهتتىك جانه باسقا باعدارالماالر نهگىزىند ە شهتهلدە تۇراتىن 
وتانداستاردىڭ ەلگه ورالۋىن، قونىس اۋدارۋىن (رەپاتر ياسيا)، ەلدە بهيىمدەل ۋگه كومهك كورسهتۋدى جانه 

د ياسپورانى ڭ ماسهلهلهرى بو يىنشا پولشانى ڭ زاڭناماسىن زەردەلهۋ. 
ءىسساپار شه ڭبهرىندە كهلهسى كهزدەسۋلهر ورىن الدى: 

• پولشا مهملهكهتىندەگى قر ەل ءشىسى – مارعۇالن باقىتۇلى بايمۇحانمهن 
• سهناتور، پولشا رەسپۋبل يكاسى سهناتىنى ڭ ەم يگراسيا جانه شهتهلدەگى پوالكتار جونىندەگى كوميسياسىنى 

ڭ ءتوراعاسى – يان ينا ساگاتوۆسكا، سهنات وكىلدەرىمهن. 
پولشا رەسپۋبل يكاسىنى ڭ «رەپاتر ياسيا ت ۋرالى» زاڭىنىڭ ازىرلهۋشىسى رەتىن دە سهناتور يا.ساگاتوۆسكا 
يىنشا  بو  ۋ  قولدا  پوالكتاردى  ۋلهر، سوندا ي-اق شهتهلدەگى  زەرتته  دەيىن جۇرگىزىلگهن  قابىلدانعانعا  ول 

قولدانىستاعى پوالك زا ڭناماسىنىڭ ەرەكشهلىكتهرى تۋرالى ەگجه ي-تهگجهيلى ايتىپ بهردى. 
• پولشا رەسپۋبل يكاسى ىشكى ىستهر جانه اكىمشىلىك مينيسترلىگى ازاماتتىق جانه رەپاترياسيا دەپارتامهنتىنى 
ڭ رەپاتر ياسيا ءبولىمىنى ڭ باسشىسى – توماس يان يكپهن، ىشكى ىستهر جانه اكىمشىلىك مينيسترلىگىنى ڭ 

وزگه دە وكىلدەرىمهن؛ 
• پولشا ۇلتتىق ءبىلىم مينيسترلىگى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامهنتى ديرەكتورىنى ڭ ورىنبا سارى، 
شهتهلدەگى پوالك ءبىلىمى ورتالىعى (ورپهگ)، پولشا ۇلتتىق ءبىلىم مينيسترلىگى وكىلدەرىمهن (الدا تارلوۆسكا، 

پهتر ت ۋجانسك ي)؛ 
ۆالدەمار  ماسلوۆسكي،  (مهدارد  وكىلدەرى  قورى)  يا  پولون  (گوسپودارچا ءسۆات  قورىنى ڭ  پولونيا   •
بالسسي ۋك)، شهحن يسا (wسزەچنىcا پولسكا ۇنىۆە ءرسىتى) ۋن يۆەرسيتهتىنى ڭ رەكتورى زدز يسالۆ 

گاجيهۆسكي جانه ۋن يۆەريتهت پروفهسورالرىمهن؛ 
• پولشا سىرتقى ىستهر مينيسترلىگى شهتهلدەگى پوالكتارمهن ىنتىماقتاستىق دەپارتامهنتى ديرەكتورىنى ڭ 
ورىنباسارى سالۆوم ير كوۆالسكي، كونس ۋلدىق دەپارتامهنت جانه از يامهن ىنتىماقتاستى ق دەپارتامهنتىنىڭ 

وكىلدەرىمهن؛ 
جونىندەگى  يالنىس  با  پوالكتارمهن  شهتهلدەگى  پاالتاسى)  تومهنگى  پارالمهنتىنىڭ  (پولشا  ڭ  سهيمنى   •
كوميسياسىنى ڭ ءتوراعاسى – ل يديا ب ۋرش ينسكايا، سهيم دەپ ۋتاتتارى – لهوناردو كراسۋلسك ي، پهتر 

پايزيك، ۆويكيهچ زيهمنياكپهن؛ 
• «پولونيا ءۇيى» ورالمانداردى بهيىمدە ۋ ورتالىعىنىڭ د يرەكتورى جانه وكىلدەرىمهن؛ 

• حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامهنتى ديرەكتورىنى ڭ ورىنباسارى، اكادەم يالىق الماس ۋ دەپارتامهنتىنىڭ 
د يرەكتورى جانه پولشا عىلىم جانه جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ماماندارىمهن. 

ءىسساپار قورىتىندىسى بويىنشا كهلهسى مىندەتتهر ورىندالدى: 
يبهسى  ءتاجىر  قولداۋ  مهملهكهتتىك  ڭ  يكاسىنى  رەسپۋبل  پولشا  ۋداعى  قايتار  وتانىنا  وتانداستاردى   -

زەرتتهلدى؛ 

ۆارشاۆا قاالسىنداعى ءىس-ساپار 
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- زەرتتهۋ تاقىرىبى بو يىنشا پولشانى ڭ جالپى قۇقىقتىق بازاسىنا تالداۋ جاسالدى؛ 
- دياسپورالىق ساياساتقا قاتىستى پولشانى ڭ زاڭماسى زەرتتهلدى (پر كونست يت ۋس ياسى، «رەپاترياسيا 

ت ۋرالى» پر زاڭى، «پوالك كارتاسى تۋرالى» پر زاڭى، جانه ت.ب.)؛ 
ۋ؛  يالردى جاسا  ۋمهتتىك جاعدا  اله  دا  باسقا  جانه  ماتهريالدىق  وتانداستارعا  كهلگهن  وتانىنا  تاريحي   -
ەتن يكالىق رەپاتريانتتاردى تۇرعىن ۇيمهن، جۇمىسپهن، جهرمهن قامتاماسىز ەتۋ، كاسىپكهرلىكپهن ا ينالىس 
پوالك  تۇراتىن  (شهتهلدە  زەرتتهلدى  (شاراالر)  باعدارالماالر  مهملهكهتتىك  تۋرالى  ۋ  جاسا  جاعدا ي  ۋعا 
قاۋىمداستىعىمهن (پولون يا) جانه پوالكتارمهن ىنتىماقتاستىق ت ۋرالى 2015-2020 ج.ج. ارنالعان ۇكىمهتتىك 

باعدارالماسى، جانه ت.ب.)؛ 
ۋ  زەرتته  ي-اق  سوندا  ءتارتىبى،  ۋ  يداالن  پا  جانه  ۇسىنۋ  ونى  ەرەكشهلىكتهرى،  كارتاسىنىڭ  پوالك   -

تاقىرىبىنا قاتىستى باسقا دا ماسهلهلهر زەرتتهلدى. 
ناتيجهلهر 

كهزدەسۋلهر قورىتىندىسى بو يىنشا ەكىجاقتىق ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىر ۋ، ەكىجاقتىق كهلىسىمدەر جاساۋ 
پهرسپ ەكتيۆاالرى ت ۋرالى كهلىسىمدەرگه قول جهتكىزىلدى. 

پولشا رەسپۋبل يكاسىنى ڭ ءتاجىر يبهسى (مهملهكهتتىك باعدارالماالر، زا ڭنامالىق رەتتهۋ، شهتهلدەگى 
قازاقستاندىق زاڭنامانى جهتىلدىرۋدە  قىزمهتى)  قولداۋ جونىندەگى مهملهكهتتىك ورگانداردىڭ  وتانداستاردى 
قولدانىالتىن بوالدى («شهتهلدەگه وتانداستاردى مهملهكهتتىك قولداۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبل يكاسى زا 
ڭ جوباسىنىڭ تۇجىرىمداماسى، «شهتهلدەگه وتانداستاردى مهملهكهتتىك قولداۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبل 
يكاسى زا ڭىنىڭ جوباسى، «شهتهلدەگى قازاق د ياسپوراسىن جانه رەپاترياسيانى قولدا ۋ بو ي ىنشا 2020-
ياسپوراسىن  د  قازاق  تۇجىرىمداماسى، «شهتهلدەگى  باعدارالمانىڭ  مهملهكهتتىك  ارنالعان  جىلدارعا   2030
جانه رەپاترياسيانى قولدا ۋ بو يىنشا 2020-2030 جىلدارعا ارنالعان مهملهكهتتىك باعدارالمانى قارا ڭىز). 

ءىسساپار قورىتىندىسى بويىنشا ۇسىنىستار 
جۇرگىزىلگهن ج ۇمىس ناتيجهلهرى بويىنشا كهلهسى ۇسىنىستار انىقتالدى: 

(ورپهگ)  ورتالىعىمهن  ءبىلىمى  پوالك  شهتهلدەگى  ىشىندە  سونىڭ  قارجىالندىراتىن،  وداق  ەۋروپالىق   -
بىرلهسه وتىرىپ حالىقارالىق جوباالرعا قاتىسۋ؛ 

ەكىجاقتىق  ليكاسىمهن  ۋب  رەسپ  پولشا  يىنشا  بر  ماسهلهلهرى  قولداۋ  وتانداستاردى  شهتهلدەگى   -
ىنتىماقتاستىقتى ڭ جول كارتاسىن ازىرلهۋ؛ 

- «شهتهلدەگه وتانداستاردى مهملهكهتتىك قولداۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبل يكاسى زا ڭ جوباسىندا قر 
تۇڭعىش پرەز يدەنتى - ەلباسىنى ڭ، پارالمهنتتىڭ ەرەكشه مارتهبهسىن كورسهتۋ؛ 

- پولشانىڭ شهتهلدەگى وتانداستارىن مهملهكهتتىك قولداۋ، سونىڭ ىشىندە جهرگىلىكتى ءوزىن-وزى باسقارۋ 
ءجۇ يهسى تاراپىنان قولدا ۋ كورسهتۋ ءتاجىر يبهسىن ە ڭگىزۋ. 
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ЕЛІҢЕ ҚАЙТ, АҒАЙЫН!

Мемлекеттік тілді дамыту институтының 
атқарушы директоры, филология ғылымдарының 
кандидаты

Бижомарт ҚАПАЛБЕК

Парламентте талқыланған жаңа 
көші-қон заңына толықтырулар 
мен түзетулер енгізілген болатын. 

Бұл заңның оралман ағайынға тиімді жақтары 
аз емес.

Бұрын азаматтық алу үшін бірнеше жыл 
қажет болса, енді 1 жылда Қазақстан азаматы 
болуға мүмкіндік бар.

Бұрын келушілердің шетел азаматы ретін-
де төлем қабілетін көрсететін 13,5 мың дол-
лар қаржысы болуы қажет еді, енді ол талап 
алынып тасталыпты.

Бұрын сотталғандығы туралы анықтама 
қажет еді. Енді қазақтар үшін ондай талапты 
да алып тастау керек деген ұсыныстар бар.

Бұрын оралмандарға1 республикамыздың 
жеті өңіріне ғана қоныстануға рұқсат берілсе, 
енді таңдаған жеріне көшуіне болады екен. 

Оралмандарды және қоныс аударушылар-
ды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізіл-
ген отбасыларға 2017-2021 жылдарға Нәти-
желі жұмыспен қамтуды дамыту және жаппай 
кәсіпкерлік бағдарламасы аясында субсидия 
беру түрінде мемлекеттік қолдау шарасы көр-
сетіледі:

көшу үшін – отбасының әрбір мүшесіне 
35 АЕК бір жолғы төлем.

тұрғын үй жалдау (жалға алу) және комму-
налдық қызметтерді төлеу шығыстарын жабу 
үшін, ол ай сайын 12 ай ішінде 15-30 АЕК ара-
лығында бір отбасына төленеді.

Иә, бәрібір тағдырдың тәлкегімен сыртқа 
кеткен ағайынды 30 жылда елге жинай алмай 
отырғанымыз өкінішті. Не кедергі? Қайтсек 
болады?

Болашағын алыстан болжаған сүт беті-
не шыққандар мен аздаған жағдайы барлар 
өз күштерімен немесе бір ашылып, бір жа-
былған квотаға ілініп, келіп болды. Ендігі 
қалғандарына «мынадай жағдайлар жасала-
ды, көше ғой» деп жалыну керек. Енді жиыр- 
ма бес жылда «алтын берем, кел» десең де 
ешкім келмейді. Әсіресе, қытай бір жарым 
млн. бауырымызды жұтып қояды. Олар 2020 
жылға дейін біртілді қытай ұлтын қалыптас- 
тыру саясатын жүзеге асыру үстінде. Содан 
сескеніп, болашағын ойлаған арғы беттегі 
жұрт өзі жете алмағанымен, мектеп жасын-
дағы балаларын ерте келіп алған туысқанда-
рының қолына жіберіп, Қазақстанда оқытып 

1 Оралмандар – бұл Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде оның шегінен тыс жерлерде тұрақты тұрған 
және Қазақстанға тұрақты тұру мақсатымен ҚР заңнамасына сәйкес келген ұлты қазақ шетелдіктер немесе 
азаматтығы жоқ адамдар.
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жатыр. Бірақ бұл жаппай жайылған жағдай 
болмағандықтан мәселе шешпейді. Дегенмен, 
елімізде 2000 жылдан бастап білім гранттары 
бөлініп келеді. Оның мөлшері бұрын жалпы 
мемлекеттік тапсырыстың 02 пайызы болса, 
енді бұл көрсеткіш төрт пайызға көтерілді. 
ҚР БҒМ мәліметінше, 2017/18 оқу жылының 
басында Қазақстанның жоғары оқу орында-
рында 496 мың адам білім алды, оның 482 
мыңы – қазақстандық студенттер. 13 800 
шетелдік студенттердің 7800 – ТМД, 3600 
– Өзбекстаннан, 1300 – Түрікменстаннан,  
1075 – Ресейден келген. Алыс шетелдерден- 
ең көп студенттер: Үндістаннан – 3200,  
Қытайдан – 1200 және Ауғанстаннан – 506 
адам. Ал мектепте оқу жағы тек оралмандар-
дың өзінің бастамасымен ғана жүзеге асуда.

Мен мектепті кешегі су басқан Қызыл- 
ағашта оқыдым (9-10 сынып). Ақсудағы 
ауылдан келген бізге Қызылағаш қала болып 
көрінетін. Жетпісінші жылдары ондағы екінің 
бірі орыс ұлты болатын. Қазір орыс Отанына 
кетіп, онда 80 пайыз оралман бауырларымыз 
тұрады. Олар ешкім жетектемей-ақ бірін-бірі 
тартып, бос қалған жайлы жерге, таудың ете-
гіне, суармалы топыраққа қоныстанып алған. 

Алайда бізде оралмандарға, этникалық 
қазақтарға және олардың отбасы мүшелері-
не ұсынылатын мемлекеттік қолдау шарала-
ры бар.

«Оралман мәртебесін» алған тұлғалар және 
олардың отбасы мүшелері келесімен қамтама-
сыз етіледі:

Оралмандарды бейімдеу және біріктіру ор-
талықтарындағы тегін бейімдеу және бірік-
тіру қызметтері, олар мыналарды қамтиды:

• ақпараттық және анықтамалық қызмет-
терді ұсыну;

• аударма бойынша қызметтерді көрсету;
• жұмысқа орналастыруда, кәсіби дайын-

дықта, қайта даярлауда және біліктілікті арт-
тырудағы көмек;

• Қазақстан Республикасы тарихы, мәдение- 
ті және дәстүрі бойынша, заңнама негіздері-
не және шағын бизнесті ашу бойынша оқыту 
курстарын өткізу;

• әр түрлі мәдени іс-шараларды өткізу;
құқықтық көмек көрсету (кеңестер, кон-

сультациялар беру және 
• оралмандарды қабылдау, азаматтық, әлеу-

меттік жәрдемақыларды алу, өңірлік квотасы-
на енгізуге тіркелу, өтініш беруде көмек көр-
сету);

• қазақстандық азаматтық алу және құжат-
тандыру мәселелеріне жәрдемдесу;

• тегін медициналық көмектің кепілденді- 
рілген көлемін алуға жәрдемдесу;

• мемлекеттік және орыс тілдерін оқыту;
• мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

алуға жәрдемдесу.
Шеттегі ағайынды елге әкелудің бір жолы 

– олардың тұрған жеріне барып климатын, 
әлеуметтік жағдайын зерттеп, тұрмыс-тір-
шілігін көріп, Қазақстанның бос аумағының 
біріне, тура сондай, тіпті содан асырып елді 
мекен (ауыл, кент) салып, жаппай көшіріп алу 
және құжат мәселесін жан-жаққа сандалтпай, 
сол жерден-ақ шешіп беру қажет. Сонда олар 
агросекторды дамытатын адам капиталына 
айналады. Ал өскелең ұрпағы қалаға оқуға 
ілініп, келін алып, қыз беріп, осындағы елмен 
құдандалы-жекжат болып, біртіндеп сіңісе 
бастайды (инкультурация). Осыған көп те 
қаржының керегі жоқ. Жер де жетеді. Ресей, 
Қытай, Өзбекстан, Қарақалпақ, Түркімен ел-
дерімен шектесетін облыс әкімдері жыл сай-
ынғы бюджеттеріне өз аумақтарында құры-
латын төрт-бес ауылдың қаражатын салып 
қойса болды. Оның ар жағында кәсіпкерлер 
де атсалыса бастайды. 2025 жылға дейін қи-
мылдамасақ кеш қаламыз.

«Әр қазақ менің жалғызым» деген сөз бір 
ақынның ғана емес, барша қазақтың ұранына 
айналатын күн қашан туар екен, ағайын!
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Parlamentte talqylanǵan jańa kóshi-
qon zańyna tolyqtyrýlar men 
túzetýler engizilgen bolatyn. Bul 

zańnyń oralman aǵaıynǵa tıimdi jaqtary az emes.
Buryn azamattyq alý úshin birneshe jyl qajet 

bolsa, endi 1 jylda Qazaqstan azamaty bolýǵa 
múmkindik bar.

Buryn kelýshilerdiń shetel azamaty retinde 
tólem qabiletin kórsetetin 13,5 myń dollar qarjysy 
bolýy qajet edi, endi ol talap alynyp tastalypty.

Buryn sottalǵandyǵy týraly anyqtama qajet 
edi. Endi qazaqtar úshin ondaı talapty da alyp 
tastaý kerek degen usynystar bar.

Buryn oralmandarǵa1 respýblıkamyzdyń jeti 
óńirine ǵana qonystanýǵa ruqsat berilse, endi 
tańdaǵan jerine kóshýine bolady eken. 
Oralmandardy jáne qonys aýdarýshylardy 
qabyldaýdyń óńirlik kvotasyna engizilgen 
otbasylarǵa 2017-2021 jyldarǵa Nátıjeli 
jumyspen qamtýdy damytý jáne jappaı kásipkerlik 
baǵdarlamasy aıasynda sýbsıdıa berý túrinde 
memlekettik qoldaý sharasy kórsetiledi:

kóshý úshin – otbasynyń árbir múshesine 
35 AEK bir jolǵy tólem.

turǵyn úı jaldaý (jalǵa alý) jáne komýnaldyq 
qyzmetterdi tóleý shyǵystaryn jabý úshin, ol aı 
saıyn 12 aı ishinde 15-30 AEK aralyǵynda bir 
otbasyna tólenedi.

Iá, báribir taǵdyrdyń tálkegimen syrtqa ketken 
aǵaıyndy 30 jylda elge jınaı almaı otyrǵanymyz 
ókinishti. Ne kedergi? Qaıtsek bolady?

Bolashaǵyn alystan boljaǵan sút betine 
shyqqandar men azdaǵan jaǵdaıy barlar óz 
kúshterimen nemese bir ashylyp bir jabylǵan 
kvotaǵa ilinip kelip boldy. Endigi qalǵandaryna 
«mynadaı jaǵdaılar jasalady kóshe ǵoı» dep 

1 Oralmandar – bul Qazaqstan Respýblıkasy egemendik alǵan kezde onyń sheginen tys jerlerde turaqty turǵan jáne 
Qazaqstanǵa turaqty turý maqsatymen QR zańnamasyna sáıkes kelgen ulty qazaq sheteldikter nemese azamattyǵy joq 
adamdar.

ELİŃE QAIT, AǴAIYN!

jalyný kerek. Endi jıyrma bes jylda «altyn berem 
kel» deseń de, eshkim kelmeıdi. Ásirese, qytaı 
bir jarym mln. baýyrymyzdy jutyp qoıady. Olar 
2020 jylǵa deıin birtildi qytaı ultyn qalyptastyrý 
saıasatyn júzege asyrý ústinde. Sodan seskenip, 
bolashaǵyn oılaǵan arǵy bettegi jurt ózi jete 
almaǵanymen, mektep jasyndaǵy balalaryn 
erte kelip alǵan týysqandarynyń qolyna 
jiberip, Qazaqstanda oqytyp jatyr. Biraq bul 
jappaı jaıylǵan jaǵdaı bolmaǵandyqtan másele 
sheshpeıdi. Degenmen elimizde 2000 jyldan 
bastap bilim granttary bólinip keledi. Onyń 
mólsheri buryn jalpy memlekettik tapsyrystyń 
02 paıyzy bolsa, endi bul kórsetkish tórt paıyzǵa 
kóterildi. QR BǴM málimetinshe, 2017/18 
oqý jylynyń basynda Qazaqstannyń joǵary 
oqý oryndarynda 496 myń adam bilim aldy, 
onyń 482 myńy – qazaqstandyq stýdentter. 13 
800 sheteldik stýdentterdiń 7800 – TMD, 3600 
– Ózbekstannan, 1300 – Túrikmenstannan, 
1075-Reseıden kelgen. Alys shetelderden eń kóp 
stýdentter: Úndistannan – 3200, Qytaıdan – 1200 
jáne Aýǵanstannan – 506 adam. Al mektepte oqý 
jaǵy tek oralmandardyń óziniń bastamasymen 
ǵana júzege asýda.

Men mektepti keshegi sý basqan Qyzylaǵashta 
oqydym (9-10 synyp). Aqsýdaǵy aýyldan kelgen 
bizge Qyzylaǵash qala bolyp kórinetin. Jetpisinshi 
jyldary ondaǵy ekiniń biri orys ulty bolatyn. 
Qazir orys Otanyna ketip, onda 80 paıyz oralman 
baýyrlarymyz turady. Olar eshkim jetektemeı-aq 
birin-biri tartyp, bos qalǵan jaıly jerge, taýdyń 
etegine, sýarmaly topyraqqa qonystanyp alǵan. 

Alaıda bizde oralmandarǵa, etnıkalyq 
qazaqtarǵa jáne olardyń otbasy múshelerine 
usynylatyn memlekettik qoldaý sharalary bar.

Bıjomart Qapalbek,
«Memlekettik tildi damytý ınstıtýty» JShS atqarýshy 

dırektory, fılologıa ǵylymdarynyń kandıdaty
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«Oralman mártebesin» alǵan tulǵalar jáne 
olardyń otbasy músheleri kelesimen qamtamasyz 
etiledi:

Oralmandardy beıimdeý jáne biriktirý 
ortalyqtaryndaǵy tegin beıimdeý jáne biriktirý 
qyzmetteri, olar mynalardy qamtıdy:

• aqparattyq jáne anyqtamalyq qyzmetterdi 
usyný;

• aýdarma boıynsha qyzmetterdi kórsetý;
• jumysqa ornalastyrýda, kásibı daıyndyqta, qaıta 

daıarlaýda jáne biliktilikti arttyrýdaǵy kómek;
• Qazaqstan Respýblıkasy tarıhy, mádenıeti 

jáne dástúri boıynsha, zańnama negizderine jáne 
shaǵyn bıznesti ashý boıynsha oqytý kýrstaryn 
ótkizý;

• ár túrli mádenı is-sharalardy ótkizý;
quqyqtyq kómek kórsetý (keńester, konsýl- 

tasıalar berý jáne 
• oralmandardy qabyldaý, azamattyq, áleý- 

mettik járdemaqylardy alý óńirlik kvotasyna 
engizýge tirkelý, ótinish berýde kómek kórsetý);

• qazaqstandyq azamattyq alý jáne qujattandyrý 
máselelerine járdemdesý;

• tegin medısınalyq kómektiń kepildendirilgen 
kólemin alýǵa járdemdesý;

• memlekettik jáne orys tilderin oqytý;
• memlekettik ataýly áleýmettik kómekt alýǵa 

járdemdesý.
Shettegi aǵaıyndy elge ákelýdiń bir joly – 

olardyń turǵan jerine baryp klımatyn, áleýmettik 
jaǵdaıyn zerttep, turmys-tirshiligin kórip, 
Qazaqstannyń bos aýmaǵynyń birine, týra 
sondaı, tipti sodan asyryp eldi meken (aýyl, kent) 
salyp, jappaı kóshirip alý jáne qujat máselesin 
jan-jaqqa sandaltpaı sol jerden-aq sheship berý 
qajet. Sonda olar agrosektordy damytatyn adam 
kapıtalyna aınalady. Al óskeleń urpaǵy qalaǵa 
oqýǵa ilinip, kelin alyp, qyz berip osyndaǵy 
elmen qudandaly-jekjat bolyp, birtindep sińise 
bastaıdy (ınkýltýrasıa). Osyǵan kóp te qarjynyń 
keregi joq. Jer de jetedi. Reseı, Qytaı, Ózbekstan, 
Qaraqalpaq, Túrkimen elderimen shektesetin 
oblys ákimderi jyl saıynǵy búdjetterine óz 
aýmaqtarynda qurylatyn tórt-bes aýyldyń 
qarajatyn salyp qoısa boldy. Onyń ar jaǵynda 
kásipkerler de atsalysa bastaıdy. 2025 jylǵa deıin 
qımyldasaq kesh qalamyz.

«Ár qazaq meniń jalǵyzym» degen sóz bir 
aqynnyń ǵana emes, barsha qazaqtyń uranyna 
aınalatyn kún qashan týar eken, aǵaıyn!
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پارالمهنتته تالقىالن عان جاڭا كوشى-قون زاڭى نا ت ولىقتىرۋالر مهن تۇزەتۋلهر ەنگىزىلگهن بوالتىن. بۇل ز 
اڭنىڭ ورالمان اعايىنعا ءتيىمدى جاقتارى از ەمهس . 

بۇرىن  ازاماتتىق الۋ ءۇشىن بىرنهشه جىل قاجهت بولسا، ەندى 1 جىلدا قازاقستان ازاماتى بولۋعا مۇمكىندىك بار. 
بۇرىن  كهلۋشىلهردىڭ شهتهل ازاماتى رەتىندە تولهم قابىلهتىن كورسهتهتىن 13،5 مىڭ دولالر قارجىسى بولۋى 

قاجهت ەدى، ەندى ول تاالپ الىنىپ تاستالىپتى. 
بۇرىن  سوتتالعاندىعى تۋرالى انىقتاما قاجهت ەدى. ەندى قازاقتار ءۇشىن ونداي تاالپتى دا الىپ تاستاۋ كهرەك 

دەگهن ۇسىنىستار بار. 
تاڭداعان  بهرىلسه، ەندى  رۇقسات  قونىستانۋعا  عانا  وڭىرىنه  جهتى  رەسپۋبليكامىزدىڭ   1 بۇرىن  ورالماندارعا 
جهرىنه كوشۋىنه بوالدى ەكهن. ورالمانداردى جانه قونىس اۋدارۋشىالردى قابىلداۋدىڭ وڭىرلىك كۆوتاسىنا ەنگىزىلگهن 
ع  با  كاسىپكهرلىك  ي  جاپپا  جانه  دامىتۋ  ۋدى  قامت  جۇمىسپهن  ناتيجهلى  ا  جىلدارع   2021-2017 عا  وتباسىالر 

دارالماسى اياسىندا س ۋبس يديا ب ەرۋ تۇرىندە مهملهكهتتىك قولداۋ شاراسى كورسهتىلهدى: 
كوشۋ ءۇشىن – وتباسىنىڭ ءاربىر مۇشهسىنه 35  اەك ء بىر جولع ى تولهم. 

تۇرع ىن ءۇي جالدا ۋ (جال ع ا الۋ) جانه كومۋنالدىق قىزمهتتهردى تولهۋ شى ع ىستارىن جابۋ ءۇشىن، ول ا ي 
سايىن 12 اي ىشىندە 15-30  اەك  ارالىع ىندا ءبىر وتباسىنا تولهنهدى. 

ءيا، ءبارىبىر تاعدىردىڭ تالكهگىمهن سىرتقا كهتكهن اعايىندى 30 جىلدا ەلگه جيناي الماي وتىرعانىمىز وكىنىشتى. 
نه كهدەرگى؟ قايتسهك بوالدى؟ 

بوالشاعىن الىستان بولجاعان ءسۇت بهتىنه شىققاندار مهن ازداعان جاعدايى بارالر ءوز كۇشتهرىمهن نهمهسه 
ءبىر اشىلىپ ءبىر جابىلعان كۆوتاعا ءىلىنىپ كهلىپ بولدى. ەندىگى قالعاندارىنا «مىناداي جاعدايالر جاساالدى كوشه 
عوي» دەپ جالىنۋ كهرەك. ەندى جيىرما بهس جىلدا «التىن بهرەم كهل» دەسهڭ دە، ەشكىم كهلمهيدى. اسىرەسه، قىتاي 
ءبىر جارىم ملن. باۋىرىمىزدى جۇتىپ قويادى. والر 2020 جىلعا دەيىن ءبىرتىلدى قىتاي ۇلتىن قالىپتاستىرۋ ساياساتىن 
جۇزەگه اسىرۋ ۇستىندە. سودان سهسكهنىپ، بوالشاعىن ويالعان ارعى بهتتهگى جۇرت ءوزى جهته الماعانىمهن، 
مهكتهپ جاسىنداعى باالالرىن ەرته كهلىپ العان تۋىسقاندارىنىڭ قولىنا جىبهرىپ، قازاقستاندا وقىتىپ جاتىر. ءبىراق 
ءبىلىم  باستاپ  جىلدان  ەلىمىزدە 2000  دەگهنمهن  ماسهله شهشپهيدى.  بولماعاندىقتان  جايىلعان جاعداي  جاپپاي  بۇل 
گرانتتارى ءبولىنىپ كهلهدى. ونىڭ مولشهرى بۇرىن جالپى مهملهكهتتىك تاپسىرىستىڭ 02 پايىزى بولسا، ەندى بۇل 
كورسهتكىش ءتورت پايىزعا كوتهرىلدى. قر بع م مالىمهتىنشه، 18/2017 وقۋ جىلىنىڭ باسىندا قازاقستاننىڭ جو ع 
ارى وقۋ ورىندارىندا 496 مىڭ ادام ءبىلىم الدى، ونىڭ 482 مىڭى – قازاقستاندىق ستۋدەنتتهر. 13 800 شهتهلدىك 
ستۋدەنتتهردىڭ 7800 – تمد، 3600 – وزبهكستاننان، 1300 – تۇرىكمهنستاننان، -1075رەسه يدەن كهلگهن. الىس 
شهتهلدەردەن ە ڭ كوپ ستۋدەنتتهر: ءۇندىستاننان – 3200، قىتا يدان – 1200 جانه ا ۋ عانستاننان – 506 ادام. ال 

مهكتهپته وقۋ جاع ى تهك ورالمانداردىڭ ءوزىنىڭ باستاماسىمهن ع انا جۇزەگه اسۋدا. 

ەلى ڭە قايت، ا عايىن!

ب ي جومارت قاپالبەك، 
«مهملهكهتتىك ءتىلدى دامىتۋ ي نست ي تۋتى» جشس اتقارۋشى د ي رەكتورى، 

ف ي لولوگ ي ا عىلىمدارىنى ڭ كاند ي داتى

1 ورالماندار – بۇل قازاقست ان رەسپۋبل يكاسى ەگهمهندىك ال ع ان كهزدە ونىڭ شهگىنهن تىس جهرلهردە تۇراقتى تۇر ع ان جانه قازاقستان ع ا تۇراقتى 

تۇرۋ ماقساتىمهن قر زاڭناماسىنا ءسا يكهس كهلگهن ۇلتى قازاق شهتهلدىكتهر نهمهسه ازاماتتى عى جوق ادامدار. 
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مهن مهكتهپتى كهشهگى سۋ باسقان قىزىال ع اشتا وقىدىم (9-10 سىنىپ). اقسۋدا ع ى اۋىلدان كهلگهن بىزگه قىزىال 
ع اش قاال بولىپ كورىنهتىن. جهتپىسىنشى جىلدارى وندا ع ى ەكىنىڭ ءبىرى ورىس ۇلتى بوالتىن. ءقازىر و رىس 
وتانىنا كهتىپ، وندا 80 پايىز ورالمان با ۋىرالرىمىز تۇرادى. والر ەشكىم جهتهكتهمه ي-اق ءبىرىن-بىرى تارتىپ، 

بوس قال ع ان جايلى جهرگه، تا ۋدىڭ ەتهگىنه، سۋارمالى توپىراققا قونىستانىپ ال عان. 
االيدا بىزدە ورالماندارع ا، ەتنيكالىق قازاقتار ع ا جانه والردىڭ وتباسى ءمۇ شهلهرىنه ۇسىنىالتىن مهملهكهتتىك 

قولداۋ شاراالرى بار. 
«ورالمان مارتهبهسىن» ال عان تۇلع االر جانه والردىڭ وتباسى مۇشهلهرى كهلهسىمهن قامتاماسىز ەتىلهدى: 

ورالمانداردى بهيىمدە ۋ جانه بىرىكتىرۋ ورتالىقتارىندا ع ى تهگىن بهيىمدە ۋ جانه بىرىكتىرۋ قىزمهتتهرى، والر 
مىنا الردى قامتيدى: 

• اقپاراتتىق جانه انىقتامالىق قىزمهتتهردى ۇسىنۋ؛ 
• اۋدارما بو يىنشا قىزمهتتهردى كورسهت ۋ؛ 

• جۇمىسقا ورناالستىرۋدا، كاسىب ي دايىندىقتا، قايتا دايارال ۋدا جانه بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋدا ع ى كومهك؛ 
• قازاقستان رەسپۋبل يكاسى تاريحى، مادەنيهتى جانه ءداستۇرى بويىنشا، زا ڭناما نهگىزدەرىنه جانه شا ع ىن 

بيزنهستى اش ۋ بو يىنشا وقىت ۋ كۋرستارىن وتكىزۋ؛ 
• ءار ءتۇرلى مادەني ءىس-شاراالردى وتكىز ۋ؛ 

قۇقىقتىق كومهك كورسهتۋ (كهڭهستهر، كونسۋلتاس ياالر بهر ۋ جانه 
تىركهلۋ،  ەنگىزۋگه  ال ۋ وڭىرلىك كۆوتاسىنا  الهۋمهتتىك جاردەماقىالردى  ازاماتتىق،  قابىلداۋ،  ورالمانداردى   •

ءوتىنىش بهرۋدە كومهك كورسهتۋ)؛ 
• قازاقستاندىق ازاماتتىق الۋ جانه قۇجاتتاندىرۋ ماسهلهلهرىنه جاردەمدەسۋ؛ 

• تهگىن مهديسينالىق كومهكتى ڭ كهپىلدەندىرىلگهن كولهمىن الۋ ع ا جاردەمدەسۋ؛ 
• مهملهكهتتىك جانه ورىس تىلدەرىن وقىتۋ؛ 

• م ەملهكهتتىك اتاۋلى الهۋمهتتىك كومهكت الۋ ع ا جاردەمدەسۋ. 
ش ەتتهگى اع ايىندى ەلگه اكهل ءۋدىڭ ءبىر جولى – والردىڭ تۇر ع ان جهرىنه بارىپ كليماتىن، اله ۋمهتتىك جا ع 
دايىن زەرتتهپ، تۇرمىس-تىرشىلىگىن كورىپ، قازاقستاننى ڭ بوس اۋما ع ىنىڭ بىرىنه، تۋرا سوندا ي، ءتىپتى سودان 
اسىرىپ ەلدى مهكهن ( اۋىل ، كهنت) سالىپ، جاپپاي كوشىرىپ ال ۋ جانه قۇجات ماسهلهسىن جان-جاققا ساندالتپاي 
سول جهردەن-اق شهشىپ بهرۋ قاجهت. سوندا والر اگروسهكتوردى دامىتاتىن ادام كاپ يتالىنا ايناالدى. ال وسكهله 
ڭ ۇرپا عى قاالع ا وقۋ عا ءىلىنىپ، كهلىن الىپ، قىز بهرىپ وسىنداع ى ەلمهن قۇداندالى-جهكجات بولىپ، بىرتىندەپ 
سىڭىسه باستا يدى (ينك ۋلتۋراس يا). وسى ع ان كوپ ته قارجىنىڭ كهرەگى جوق. جهر دە جهتهدى. رەسه ي، قىتاي، 
بۇدجهتتهرىنه ءوز  اكىمدەرى جىل سايىن ع ى  وبلىس  ەلدەرىمهن شهكتهسهتىن  تۇركىمهن  قاراقالپاق،  وزبهكستان، 
اۋماقتارىندا قۇرىالتى ن تورت-بهس اۋىلدىڭ قاراجاتىن سالىپ قو يسا بولدى. ونى ڭ ار جا ع ىندا كاسىپكهرلهر دە ات 

سالىسا باستايدى. 2025 جىل ع ا دەيىن قيمىلداساق كهش قاالمىز. 
ء«ار قازاق مهنىڭ جال ع ىزىم» دەگهن ءسوز ءبىر اقىننىڭ ع انا ەمهس، بارشا قازاقتىڭ ۇرانىنا ا يناالتىن كۇن 

قاشان ت ۋار ەكهن، ا ع ايىن! 
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МОҢҒОЛИЯДАҒЫ ІС- САПАР
«Диаспоралық саясат және шетелде тұра-

тын қазақтардың мәселелерін зерттеу бойын-
ша жиынтық-талдамалық зерттеулер жүргізу» 
жобасы аясында «Отандастар қоры» КЕАҚ 
қызметкері Қайрат Бодаухан Моңғолия Респуб- 
ликасындағы іс-сапары барысында маңызды 
кездесудің бірі Баян-Өлгейдегі жастармен 
сұхбат. Кездесуде Ресейдің Санкт-Петербург 
қаласында заң ғылымдарының докторы ғылы-
ми дәрежесін иеленген жеке кәсіпкер Айбек 
Болатұлы, Баян-Өлгейдегі қазақ театрының 

басшысы Асылбек Баделханұлы, журналист 
Д.Қуат, жас маман Жандос Аманжолұлы, ма-
мандық тексеру басқармасының бас инспек-
торы А.Ерболат қатарлы азаматтармен болды. 
Олар ДЖҚҚ-ы жұмысын жандандыру, Моңғо-
лияның ішкі өлкелеріндегі қазақтардың тілін, 
салт-дәстүрін сақтап қалу мәселесі аса ауыр 
екенін, осы бағытта «Отандастар қоры» КЕАҚ 
қызметінің маңыздылығы жайлы сөз қозғады.

ДЖҚҚ Моңғолиялық бөлімше төрағасы  
С.Хабсатар мырзамен кездесуде ДЖҚҚ бөлім-
шесінің іс-қызметі жайлы және кейбір басты 
проблемалар мен ұсыныстар айтылды. 

Моңғолияның парламент мүшесі Солтан 
Қомбыжайұлымен кездесуде Моңғолиядан 
қоныс аударушы ағайындардың жекеменшік 
малдарын асырау мәселесе, қазақ диаспора-
сының маңызды ерекшеліктері, Қазақстанмен 
байланыс, көші-қонға деген халықтың ниеті 
мен қордаланған проблемалар талқыланды.

Мемлекеттік басқару Академиясының рек- 
торы, ғылым докторы, профессор С.Зульфикар 
мырзамен кездесу барысында Басқару акаде-

миясының бағыты, іс-қызметі туралы баяндай 
отырып, ҚР Президенті жанындағы Мемле-
кеттік басқару Академиясымен әріптестік 
байланыс жасалғанын атап өтті. 

«Отандастар қоры» КЕАҚ үнемі шеттеліп 
қалатын Моңғолияның ішкі өлкелеріндегі қа-
зақтар мәселесіне аса назар аударса, зерттеу-
лер, кездесулер ұйымдастырса, қазақ елі ту- 
ралы ақпаратпен қамтамасыз етсе, сондай-ақ 
мәдениет орталықтары ашылып, оған саналы, 
қазақи рухы бар білімді жастарды тартса де-
ген ұсыныстар айтылды. 

Сондай-ақ, Баян-Өлгейдегі «Дербес» ка- 
налына және радио хабарына «Отандастар» 
қоры туралы, қордың диаспораны қолдау 
жөніндегі саясаты, мемлекет тарапынан атқа-
рылып отырған іс-шаралар мен маңызды 
бағыттар туралы сұхбат берілді. 

Ұланбатор қаласының шетіндегі Налайх, 
Толгойт аудандарында болған кездесулерде 
бауырлас Түркия мемлекетінің, Кония қала-
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сының тікелей қолдауымен ашылған мәдени- 
ет орталығының жұмысы таныстырылды.  Ор- 
талықтың негізгі жұмысын шетелде білім 
алған жастардың бірлесіп ашқан «Ел бірлігі» 
қоғамдық ұйымы ұймдастырады. Ұйым төр- 
ағасы Ғылымхан Ермекейұлы, үйлестірушісі 
Жеңісхан, ұйымның мүшелері бас қосуда бо- 
лып, осы аумақта орналасқан ағайындардың 
әлеуметтік, рухани жай-күйі туралы баянда-
ды. 

Сонымен қатар экс-депутат Моңғолия энер- 
гетика Агенттігінің төрағасы С.Тілейханмен, 

Моңғолияның транспорт және байланыс ми-
нистрі қызметін атқарған, Парламент мүшесі 
болған қоғам қайраткері Р.Сандалхан және 
жастармен кездесуде «Отандастар» қоры-
ның басты бағыттары мен отандастарды қол-
дау туралы Заң жобасы, диаспоралық саясат 
концепциясының жобасы туралы ақпараттар 
берілді. Олар өз кезегінде мәдени орталықтар 
ашу, жастардың қазақ елімен байланысын 
нығайтуға, біріккен кәсіпорындар ашуға, мә-
дени және рухани байланыс аясын кеңейтуге 
байланысты ой-пікірмен бөлісті.
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MOŃǴOLIADAǴY IS-SAPAR

«Dıasporalyq saıasat jáne shetelde turatyn qazaqtardyń máselelerin zertteý boıynsha jıyntyq-
taldamalyq zertteýler júrgizý» jobasy aıasynda «Otandastar qory» KEAQ qyzmetkeri Qaırat Bodaýhan 
Mońǵolıa Respýblıkasyndaǵy is-sapary barysynda mańyzdy kezdesýdiń biri Baıan-Ólgeıdegi 
jastarmen suhbat. Kezdesýde Reseıdiń Sankt-Petrbýrg qalasynda zań ǵylymdarynyń doktory ǵylymı 
dárejesin ıelengen, jeke kásipker Aıbek Bolatuly, Baıan-Ólgeıdegi qazaq teatrynyń basshysy Asylbek 
Badelhanuly, jýrnalıs D.Kýat, jas maman Jandos Amanjoluly, mamandyq tekserý basqarmasynyń bas 
ınspektory A.Erbolat qatarly azamattarmen boldy. Olar DJQQ-y jumysyn jandandyrý, Mońǵolıanyń 
ishki ólkelerindegi qazaqtardyń tilin, salt-dástúrin saqtap qalý máselesi asa aýyr ekenin osy 
baǵytta«Otandastar qory» KEAQ qyzmetiniń mańyzdylyǵy jaıly sóz qozǵaldy.

DJQQ Mońǵolıalyq bólimshe tóraǵasy S.Habsatar myrzamen kezdesýde DJQQ bólimshesiniń is-
qyzmeti men keıbir basty problemalar, usynystar aıtyldy. 

Mońǵolıanyń parlament múshesi Soltan Qombyjaıulymen kezdesýde Mońǵolıadan qonys aýdarýshy 
aǵaıyndardyń jekemenshik maldaryn asyrý máselesei, qazaq dıasporasynyń mańyzdy erekshelikteri, 
Qazaqstanmen baılanys, kóshi-qonǵa degen halyqtyń nıeti men qordalanǵan problemalar talqylandy.

Memlekettik basqarý Akademıasynyń rektory ǵylym doktory, profesor S.Zýlfıkar myrzamen 
kezdesý barysynda Basqarý akademıasynyń baǵytty is–qyzmeti týraly baıandaı otyryp, QR Prezıdenti 
janyndaǵy Memlekettik basqarý Akademıasymen áriptestik baılanys jasalǵanyn atap ótti. 

«Otandastar qory» KAQ únemi shettelip qalatyn Mońǵolıanyń ishki ólkelerindegi qazaqtar 
máselesine asa nazar aýdarsa, zertteýler, kezdesýler uıymdastyrsa, qazaq eli týraly aqparatpen 
qamtamasyz etse, sondaı-aq mádenıet ortalyqtar ashylyp oǵan sanaly, qazaqı rýhy bar bilimdi jastardy 
tartsa degen usynystar aıtyldy. 

Sondaı aq, Baıan-Ólgeıdegi «Derbes» kanalynda jáne radıo habaryna «Otandastar» qory týraly, 
qordyń dıasporany qoldaý jónindegi saıasaty, memleket tarapynan atqarylyp otyrǵan is-sharalar men 
mańyzdy baǵyttar týraly suhbat berildi. 

Ýlanbator qalasynyń shetindegi Nalaıh, Tolgoıt aýdandarynda bolǵan kezdesýlerde baýyrlas Túrkıa 
memleketiniń, Konıa qalasynyń tikeleı qoldaýymen ashylǵan mádenıet ortalyǵy jumysy tanystyryldy. 
Ortalyqtyń negizgi jumysyn shetelde bilim alǵan jastardyń birlesip ashqan «El birligi» qoǵamdyq 
uıymy uımdastyrady. Uıym tóraǵasy Ǵylymhan Ermekeıuly, úılestirýshisi Jenishan, uıymnyń 
músheleri basqosýda bolyp osy aýmaqta ornalasqan aǵaıyndardyń áleýmettik, rýhanı jaı-kúıi týraly 
baıandady. 

Sonymen qatar, eks-depýtat Mońǵolıa energetıka Agenttiginiń tóraǵasy S.Tıleıhanmen, 
Mońǵolıanyń transport jáne baılanys mınıstri qyzmetin atqarǵan, Pralament múshesi bolǵan qoǵam 
qaıratkeri R.Sandalhanmen jáne jastarmen kezdesýde «Otandastar» qorynyń basty baǵyttary men 
otandastardy qoldaý týraly Zań jobasy, dıasporalyq saıasat konsepsıasynyń jobasy týraly aqparattar 
berildi. Olar óz kezeginde mádenı ortalyqtar ashý, jastardyń qazaq elimen baılanysyn nyǵaıtýǵa, 
birikken kásiporyndar ashýǵa, mádenı jáne rýhanı baılanys aıasyn keńeıtýge baılanysty oı-pikirmen 
bólisti.
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موڭعول ياداعى ءىس- ساپار 
«دياسپورالىق ساياسات جانه شهتهلدە تۇراتىن قازاقتاردى ڭ ماسهلهلهرىن زەرتتهۋ بو يىنشا جيىنتىق-تالدامالىق 
زەرتته ۋلهر جۇرگىزۋ» جوباسى ا ياسىندا «وتانداستار قورى» كهاق قىزمهتكهرى قايرات بودا ۋحان موڭعول 
يا رەسپ ۋبل يكاسىنداعى ءىس-ساپارى بارىسىندا ماڭىزدى كهزدەسۋدىڭ ءبىرى با يان-ولگهيدەگى جاستارمهن 
ي  عىلىم  دوكتورى  عىلىمدارىنىڭ  زاڭ  قاالسىندا  سانكت-پهتربۋرگ  ڭ  ءيدى  رەسه  ۋدە  كهزدەس  سۇحبات. 
دارەجهسىن يهلهنگهن، جهكه كاسىپكهر ايبهك بوالتۇلى، بايان-ولگهيدەگى قازاق تهاترىنى ڭ باسشىسى اسىلبهك 
بادەلحانۇلى، جۋرنال يس د.ك ۋات، جاس مامان جاندوس امانجولۇلى، ماماندىق تهكسهرۋ باسقارماسىنىڭ باس 
يانى ڭ  بولدى. والر دجقق-ى جۇمىسىن جانداندىر ۋ، موڭعول  ازاماتتارمهن  قاتارلى  ا.ەربوالت  ينسپهكتورى 
وسى  ەكهنىن  اۋىر  اسا  ماسهلهسى  قالۋ  ساقتاپ  ءسالت-داستۇرىن  ءتىلىن،  قازاقتاردىڭ  ولكهلهرىندەگى  ىشكى 

باعىتتا«وتانداستار قورى» كهاق قىزمهتىنىڭ ماڭىزدىلىعى جا يلى ءسوز قوزعالدى. 
بولىمشهسىنىڭ ىس- بولىمشه ءتوراعاسى س.حابساتار مىرزامهن كهزدەس ۋدە دجقق  يالىق  دجقق موڭعول 

قىزمهتى مهن كه ءيبىر باستى پروبلهماالر، ۇسىنىستار ايتىلدى. 
قونىس  يادان  موڭعول  ۋدە  كهزدەس  قومبىجايۇلىمهن  سولتان  حهسى  ءمۇس  پارالمهنت  ڭ  يانى  موڭعول 
ماڭىزدى  ڭ  ياسپوراسىنى  د  قازاق  ماسهلهسهى،  اسىرۋ  مالدارىن  جهكهمهنشىك  ڭ  يىنداردى  اعا  ۋدارۋشى  ا 
ەرەكشهلىكتهرى، قازاقستانمهن با يالنىس، كوشى-قونعا دەگهن حالىقتى ڭ ن يهتى مهن قورداالنعان پروبلهماالر 

تالقىالندى. 
مىرزامهن  يكار  س.زۋلف  پروفهسور  دوكتورى،  عىلىم  رەكتورى  ڭ  ياسىنى  اكادەم  باسقارۋ  مهملهكهتتىك 
كهزدەس ۋ بارىسىندا باسقارۋ اكادەم ياسىنى ڭ باعىتتى ىس–قىزمهتى تۋرالى با يانداي وتىرىپ، قر پرەزيدەنتى 

جانىنداعى مهملهكهتتىك باسقار ۋ اكادەم ياسىمهن ارىپتهستىك بايالنىس جاسالعانى ن اتاپ ءوتتى. 
«وتانداستار قورى» كاق ۇنهمى شهتتهلىپ قاالتىن موڭعول يانى ڭ ىشكى ولكهلهرىندەگى قازاقتار ماسهلهسىنه 
اسا نازار اۋدارسا، زەرتتهۋلهر، كهزدەسۋلهر ۇ يىمداستىرسا، قازاق ەلى ت ۋرالى اقپاراتپهن قامتاماسىز ەتسه، 
سوندا ي-اق مادەنيهت ورتالىقتار اشىلىپ وعان سانالى، قازاقي ر ۋحى بار ءبىلىمدى جاستاردى تارتسا دەگهن 

ۇسىنىستار ا يتىلدى. 
ۋرالى،  ت  قورى  «وتانداستار»  حابارىنا  راديو  جانه  كانالىندا  «دەربهس»  بايان-ولگهيدەگى  اق،  سونداي 
قوردىڭ د ياسپورانى قولدا ۋ جونىندەگى سا ياساتى، مهملهكهت تاراپىنان اتقارىلىپ وتىرعان ءىس-شارا الر مهن 

ماڭىزدى باعىتتار تۋرالى سۇحبات بهرىلدى. 
يا  تۇرك  باۋىرالس  كهزدەسۋلهردە  بولعان  ۋداندارىندا  ا  تولگويت  يح،  ناال  شهتىندەگى  قاالسىنىڭ  ۋالنباتور 
مهملهكهتىنى ڭ، كون يا قاالسىنى ڭ تىكهله ي قولدا ۋىمهن اشىلعان مادەن يهت ورتالىعى جۇمىسى تانىستىرىلدى. 
قوعامدىق  بىرلىگى»  «ەل  اشقان  بىرلهسىپ  جاستاردىڭ  العان  ءبىلىم  شهتهلدە  نهگىزگى جۇمىسىن  ڭ  ورتالىقتى 
ڭ  يىمنى  ۇ  جهنىشان،  ءۋشىسى  ۇيلهستىر  ەرمهكهيۇلى،  عىلىمحان  ءتوراعاسى  ۇيىم  ۇيمداستىرادى.  يىمى  ۇ 
مۇشهلهرى باسقوسۋدا بولىپ وسى اۋماقتا ورناالسقان اعا يىنداردى ڭ الهۋمهتتىك، رۋحان ي جاي-كۇيى ت 

ۋرالى با ياندادى. 
مو  يلهيحانمهن،  س.ت  ءتوراعاسى  ڭ  اگهنتتىگىنى  ەنهرگهتيكا  يا  موڭعول  ەكس-دەپۋتات  قاتار،  سونىمهن 
اتقارعان، پراالمهنت مۇشهسى بولعان قوعام  ڭعول يانى ڭ ترانسپورت جانه با يالنىس ءمينيسترى قىزمهتىن 
مهن  باعىتتارى  باستى  قورىنىڭ  انداستار»  «وت  ۋدە  كهزدەس  جاستارمهن  جانه  ر.ساندالحانمهن  قايراتكهرى 
وتانداستاردى قولداۋ تۋرالى زاڭ جوباسى، د ياسپورالىق ساياسات كونسهپسياسىنى ڭ جوباسى تۋرالى اقپاراتتار 
بهرىلدى. والر ءوز كهزەگىندە مادەن ي ورتالىقتار اش ۋ، جاستاردىڭ قازاق ەلىمهن با يالنىسىن نىعايت ۋعا، 
يالنىستى وي- با  ڭه يت ۋگه  كه  اياسىن  بايالنىس  مادەن ي جانه ر ۋحان ي  اشۋعا،  كاسىپورىندار  بىرىككهن 

پىكىرمهن ءبولىستى. 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академия-
сының корреспондент – мүшесі, филология ғылымда-
рының докторы, профессор

ТҮРКІ ТІЛДЕРІ АРАСЫНДАҒЫ 
ТЕРМИНАЛМАСЫМ ЖӘНЕ ОРТАҚ 

ТЕРМИНҚОР ҚҰРУ МӘСЕЛЕСІ

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ

Түркі тілдері арасындағы тер-
миналмасым және жалпытүр-
кілік терминдер қорын мо-

лайту мәселесі соңғы жылдары жиі көтеріл-
ді [1]. Арнайы басқосулар, халықаралық 
ғылыми конференциялар мен семинарлар да 
ұйымдастырып, онда ұсыныс-пікірлерімізді 
де айттық. Соған қарамастан, бұл істе бү-
гінге дейін айтарлықтай алға жылжушылық 
байқалмай отыр.

Ғылым тілін халықаралықтандыру мәсе-
лесіне әлем ғалымдары ертеден-ақ назар 
аударып келеді. Жасанды тілдердің дүние-
ге келуі де барша ғалымдар қауымына ор-
тақ тіл түзу мақсатында туындаған болатын. 
Бұл мәселе ғасырлар бойы сөз болып келе 
жатқанымен, бүкіл дүние жүзінің ғалымда-
рын ұғыныстыра алатын әмбебап ғылым 
тілі әлі де жасала қойған жоқ. Ұлт тілдері 
қоғам өмірінің алуан түрлі салаларындағы 
қызметтерін атқарып отырғанда, олардың 
орнын жасанды тілдердің алмастыра алмай-
тынын уақыттың өзі дәлелдеп отыр. Қазіргі 

кезеңде ұлт тілдерінің ғылым саласындағы 
қызметін қалыптастырып, олардың қолда-
ныс аясын кеңейту үрдісі басымдық таны-
туда.

Әлем ғалымдарына ортақ ғылым тілін жа-
сау идеясы жүзеге аспағанымен, халықтар 
арасындағы тарихи-мәдени, ғылыми және 
өзге қарым-қатынастар бірнеше тілге ортақ 
терминдердің орнығып, оларды «халықара-
лық терминдер» деп атап жүргеніміз белгілі. 
Ондай терминдердің қалыптасуына үстем 
тілдердің әсері, мемлекеттердің тіл саяса-
ты, ұлттық ғылым тілдерінің даму деңгейі 
мен ғалымдардың ортақ терминологиялық 
қор құруға деген ұмтылысы сияқты фактор-
лар әртүрлі дәрежеде ықпал етті. Мәселен, 
кешегі Кеңес Одағы тұсында орыс тілінің 
үстемдігін орнату мақсатымен одақтас рес- 
публикалардың ұлттық ғылыми-техни- 
калық терминологиясын қалыптастыруда 
орыс тілі үлгі ретінде ұсынылды. Осы ел-
дің тіл саясатына сәйкес кеңестік ғалымдар 
да терминологияны халықаралықтандыру 
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бағытында көп еңбек етті. Соның нәтиже-
сінде бірқатар ұлт тілдерінің терминоло-
гиялық қорының басым бөлігін орыс тілі 
арқылы енген кірме терминдер құрайтын 
болды. Мысалы, актив, ведомость, пассив, 
конус, резонанс, эффект, вариант, разряд, 
фактор тәрізді жүздеген терминдерді осы 
қатарға қосуға болады. Қазақ тілі де сондай 
тілдердің алдыңғы қатарынан орын алды. 

Терминдерді орыс тілінен немесе орыс 
тілі арқылы қабылдау заңдастырылған-
дықтан туыстас түркі халықтары арасында 
терминалмасым жүзеге асырылмады. Мәсе-
лен, қазақ тіліне орыс тілінен өзгеріссіз не-
месе калькалау жолымен тікелей аудару не-
гізінде жаңа терминдер кірген болса, түрік 
тілінде Еуропа немесе араб-парсы тілдері-
нен сөздер алынып жатты. 

Түркі халықтары терминологияны қалып-
тастыру тәжірибелерін бөлісіп, өзара термин 
алмасу үдерісін дұрыс жолға қою мүмкінді-
гіне ие болып отырған қазіргі кезеңнің өзін-
де бұл жұмыста жанданғандық байқалмай 
келеді. Кеңестік кезеңде әбден қалыптасып 
қалған термин алмасудағы біржақтылық 
дәстүрге айналып, сол кезеңнің саясатына 
сәйкес жасалған терминологияны қалып-
тастыру принциптері әлі де басшылыққа 
алынып отыр. Тәуелсіздік жарияланғаннан 
кейінгі кезеңде қазақ және түркі тілдеріне 
бір-бірінен алмасқан «ұшақ», «егемен» си-
яқты бірен-саран сөздер болмаса, көршілес 
туысқан халықтар тілдері арасында өзара 
сөз, термин алмасу қарқыны арта қойған 
жоқ. Ал туыстық тұрғыдан бір-бірінен ал-
шақ жатқан славян, роман-герман, үнді-еу-
ропа тілдерінен еніп жатқан терминдер легі 
толастаған жоқ. Соңғы жылдары әсіресе, 
ағылшын тілінен енген сөздер қатары күрт 
өсті. Мысалы, банкинг, браузер, гаджет, 
кастинг, клининг, контент, мониторинг, 
ноу-хау, паркинг, риелтор, саммит, сноу-
борд, тендер, холдинг, флэшмоб сияқты он-
даған ағылшын сөздері мен ғылыми термин-
дері қазіргі тілімізде кеңінен қолданылатын 
болды. Осы сияқты ағылшын сөздері мен 
терминдері қазақ тіліне бұрынғы қалыптас- 
қан дәстүрге сәйкес орыс тіліндегі қалпын-

да қабылданып жатыр. Орыс тілінің қаты-
суынсыз ағылшын тілінен тікелей алынып 
жатқан сөздер де бар, бірақ олардың саны 
айтарлықтай көп емес. Мәселен, ID, IT, Wi-
Fi, smart TV, Like және т.б. Ағылшын тілінен 
немесе өзге де шет тілдерінен тікелей сөз 
қабылдау, оларды түпнұсқа тілдегі тұлғасы-
на барынша жақындатып әрі қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесіне икемдеп алуға көшу ту-
ралы мәселе ғалымдар тарапынан көтеріліп 
жүргенімен, әзірге нақты іске аса қойған 
жоқ. Тек жекелеген кірме терминдердің ғана 
ұлт тіліне бейімделіп, айтылып-жазылуын 
байқауға болады. Бұл мәселенің кейбір объ-
ективтік себептерінің де бар екендігіне қа-
рамастан, көршілес түркі халықтары ара-
сындағы ғылыми ынтымақтастықтың әлсіз 
екендігін айтпасқа болмайды. Осы бағыт-
тағы жұмыстарды жүргізуде аймақтық гео-
саяси жағдайды, көршілестік пен тілдердің 
арасындағы туыстық байланысты негізге 
алудың маңызы зор. Олай етпеген жағдайда 
ғылым тілінің қолданыс аясының кеңейіп, 
ғылыми-техникалық терминологияның ұлт 
тілі негізінде қалыптасуына толық мүмкін-
дік туындайды деп айту қиын. Керісінше, 
түркі халықтары тілдерінің ғылым тілі мен 
терминологиясы дамыған қуатты мемлекет-
тер тілдеріне тәуелділіктен, олардың ықпа-
лынан арыла алмасы анық. Кезінде Аме-
риканың көрнекті тілші ғалымы Леонард 
Блумфилд қостілділік жағдайында сөз алма-
судың өзіндік ерекшеліктері жайында айта 
келіп, былай деген болатын: «Подобные 
заимствование носят односторонний харак-
тер: мы различаем язык «высший» (upper), 
или господствующий, на котором говорят 
завоеватели или какая-либо привилегиро-
ванная группа населения, и язык «низший» 
(lower), на котором говорят побежденный 
народ или, как в Соединенных Штатах Аме-
рики, рядовые иммигранты. Заимствование 
идет преимущественно из господствующе-
го языка и очень часто распространяется на 
языковые формы, не связанные с нововведе-
ниями в области культуры» [2].

Ғалымның бұл айтқан пікірінің кешегі 
кеңестік дәуірге де, қазіргі кезеңге де қаты-
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сы бар. Үстем тілдерден сөз алмасу үдерісін 
болдырмау мақсатымен және ғылыми-тех-
никалық терминологияны ұлт тілі негізін-
де қалыптастырып, оның қолданыс аясын 
кеңейту үшін туыстас тілдер аймағында 
қолданылатын ортақ терминдер қорын қа-
лыптастыру ісін түбі бір түркітілдес ха-
лықтардың да қолға алатын кезі жетті.

Ортақ терминдер қорын құру бағытында 
кезінде Кеңес Одағында көп жұмыс жүр-
гізілді. Ондағы мақсат КСРО кеңістігінде 
ғылым тілі ретінде орыс тілінің ықпалын 
жүргізу болды. Одақтың орталығы Мәскеу- 
дің белгілеген тіл саясатына сәйкес жүр-
гізілген бұл жоспарлы жұмысы нәтижелі 
болды. Орыс тілінің терминологиялық қо-
рындағы мыңдаған терминдер Одақ құра-
мына кірген түркі тілдеріне, оның ішінде 
қазақ тіліне де дәл орыс тіліндегі қалпында 
еш өзгеріссіз қабылданды. Ондай термин-
дерді орыс тіліндегідей айтып, сол қалпын-
да жазып, қазақ тіліне тән емес дыбыстарды 
таңбалау үшін әліпбиімізге в, ё, ф, ч, щ, ц, 
э, ю, я, ь, ъ сияқты жат әріптер енгізілді. Өз 
тіліміздің ішкі мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып термин жасау мүмкіндігін дамыту-
дың орнына оған шек қойылып, кірме тер-
миндерді қабылдауға баса назар аударылды. 

ХХ ғасырдың отызыншы жылдарына дейін 
ұлт тілінде сәтті жасалған көптеген термин-
деріміз қолданыстан шеттетіліп, олардың 
орны кірме терминдермен толықтырылды. 
Мысалы: отарба, хаттама, төраға, кеңес, 
отбасы сияқты ғасыр басында қолданыста 
болған атаулар поезд, протокол, председа-
тель, совет, семья сөздерімен алмастырыл-
ды. Сол кезеңде терминқорымызға енген 
терминдердің белгілі бір бөлігін туыстас 
түркі халықтарының тілдерінен алғанда, 
өз сөзіміз сияқты айтуға жеңіл, мағынасы 
түсінікті болғандықтан, олар тілімізге тез 
сіңісіп, терминологиямызға ұлттық сипат 
беріп тұрар еді.

Өз тіліміздің негізінде термин түзу мүм-
кіндігі болмай жатса, туыстас тілдерден сөз 
алу қажеттігін кезінде ХХ ғасыр басында 
алаш зиялылары ғылыми негіздей отырып 
айтқан еді. Ахмет Байтұрсынұлы мен Ел-
дес Омарұлы түбі бір туысқан халықтар-
дың тілдерінен термин қабылдауды ұлттық 
терминқорды қалыптастырудың басты бір 
қағидаттарының бірі ретінде ұсынды. 1924 
жылдың маусым айында Орынборда өткен 
қазақ ғылыми қызметкерлерінің бірінші 
съезіндегі Е. Омарұлының баяндамасы не-
гізінде бұл қағидат мақұлданып, бекітілді. 
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Елдес Омарұлы «Қазақша пән сөздері» де-
ген тақырыпта жасаған осы баяндамасын 
негізге ала отырып, бекітілген қағидаттар-
дың екіншісі – «Қазақтың өз тілінен табыл-
маған пән сөздер, басқа түрік халықтарынан 
ізделсін; басқа түріктер тіліндегі пән сөздер 
– жалпы түрік сөзі болып, жат тілдің әсері-
нен аман болса, ондай сөздер жатырқамай 
алынсын» деп белгіленді [3]. 

1926 жылы 26 ақпан мен 6 наурыз ара-
лығында дәл осы Баку қаласында «Бірінші 
Бүкілодақтық түркология съезі» өтіп, оған 
көптеген түркітілдес халықтардың ғалымда-
ры қатысты. Осы съездегі күн тәртібіндегі 
мәселелердің бірі түркі тілдерінің термино-
логиясы (пән сөздерінің жүйесі) болған еді. 
Қазақстаннан терминология мәселелеріне 
арналған баяндаманы Ахмет Байтұрсынұлы 
жасап, съезге қатысушыларды Орынборда 
өткен қазақ білімпаздары құрылтайында 
қабылданған терминологияны дамыту қағи-
даттарымен таныстырды. А. Байтұрсынұлы-
ның орысша жасаған баяндамасында былай 
делінген: «1) туыстас тілдер сөздерінің 
көпшілігі формасы ортақ болмағанымен, 
түбірі ортақ. Сол себепті туыстығы жоқ тіл-
дердің сөздеріндей емес, оларды түсіну де 
жеңіл, құлаққа да тосын естілмейді, айтуға 
да соншалықты жат болмайды; 2) түркі ха-
лықтары үнемі өзара қатынаста болған және 
қазір де сол қатынас сақталып отыр, сол се-
бептен де ортақ түбірі болмаса да, бір тілдің 
сөздерінің көпшілігі өзге тіл өкілдеріне та-
ныс болуы мүмкін» (аударма біздікі – Ш.Қ.) 
[4].

Ахмет Байтұрсынұлы түркі халықтарын 
осы қағидаттарды басшылыққа алуға шақыр-
ды. Түркология съезіне қатысушылар негізі-
нен ұсынысты қолдады. Бүкілодақтық түр-
кология съезі қолдағанымен Кеңес дәуірінде 
ұлттық республикаларда терминологияны 
дамытудың бағыты 30-жылдардың ортасын-
да басқа арнаға бұрылды. Кеңес Одағының 
құрамына кіретін халықтардың алдына 
«Жалпыкеңестік терминқор» қалыптастыру 
мақсаты қойылды. Соған сәйкес жаңа қағи-
даттар белгіленіп, терминологияны қалып-
тастырудың А. Байтұрсынұлы бастаған алаш  

зиялылары ұсынған қағидаттары қолданыс- 
тан алынып тасталды. Соның салдарынан 
түркітілдес туысқан халықтардың өзара 
терминалмасу үдерісіне үлкен нұқсан келді. 
Туыстас тілдер арасындағы табиғи байла- 
нысқа жасанды тосқауыл қойылды. Социа- 
листік лагерге кірмейтін дербес мемлекет 
Түркияны айтпағанда, Кеңес Одағы құра-
мындағы көршілес Қазақстан, Өзбекстан, 
Әзірбайжан, Қырғызстан, Түрікменстан си-
яқты кеңестік республикалар арасында да 
өзара терминалмасу жүзеге асырылмады. 
Бұл халықтар үшін терминологины қалып-
тастырудың ең басты сыртқы көзі болып 
орыс тілі белгіленді де, алаш зиялылары 
белгілегендей туыстас тілдер бірін-бірі ұлт-
тық терминқорын байытудың сыртқы көзі 
ретінде танымайтын дәстүрді орнықтыра 
бастады. Кеңестік кезеңде берік орныққан 
бұл дәстүрдің іргесі сөгіле бастағанымен әлі 
де өміршеңдік танытып, жалғасып келеді. 
Түркі халықтарының өзара терминалмасым 
үдерісін жолға қоймай, әрқайсысы жеке-же-
ке термин шығара бастағандықтан, туыстас 
халықтардың терминологиялық қорлары 
бір-бірінен алшақтап, сала мамандарының, 
ғалымдардың кәсіби қарым-қатынасы қиын-
дап, аудармашысыз түсінісуден қала баста-
ды. Түркі халықтары бірін-бірі оларға ортақ 
байырғы төл сөздері арқылы ғана түсінесе 
алатын дәрежеге жетті.

 Ғылым мен технология саласында ағыл-
шын тілі басымдыққа ие болып отырғанына 
қарамастан, Еуропаның германтілді елдері 
де ортақ терминологиялық қор құрып, туыс- 
тас тілдер арасындағы байланысты күшей-
туге соңғы 30-40 жыл ішінде көп көңіл 
бөліп, мақсатты жұмыстар жүргізе бастады. 
Австрия, Бельгия, ГДР, ФРГ (қазіргі біртұтас 
Германия), Швейцария елдерінің аумағында 
туыстас тілдер негізінде арнаулы мақсаттар 
тілін (LSP) қалыптастыру идеясын осы ел-
дердің ғалымдары қолдап отыр. Араб елдері 
мен Шығыс Азия елдерінде де туыстас тіл-
дер арасындағы байланыс, өзара сөз алмасу 
үрдісі бар. 

Тәуелсіздігін алған түркітілдес ха-
лықтардың да кезінде саяси себептермен 
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шек қойылған табиғи тілдік байланысын 
қайта жандандырудың маңызы айрықша. 
Әрине, дәл қазіргідей терминологиялық 
жұмыстардың республика көлеміндегі жүр-
гізілуін өз деңгейінде қамтамасыз ете ал- 
май жатқан жағдайда еларалық байланыс- 
ты дұрыс жолға қою бірқатар үйлестіру, 
ұйымдастыру жұмыстарын табанды түрде 
жүзеге асыру арқылы ғана іске асуы мүмкін 
екендігін айту керек. Бұл сөзсіз қолға алу-
ды қажет ететін маңызды іс. Мұнда түркі  
халықтары тілдерінің өз мүдделері де, ортақ 
мүдделері де бар. Түрік тілдері арасындағы 
терминалмасым сол тілдердегі терминнің 
сәтті жасалғандығына, өзге түркі тілдеріне 
де сіңіп кетуге бейімділігіне, ғылыми ұғым-
ды дәл беруіне және кең таралдығына қарай 
іріктелгені жөн. Мысалы, қазақтың «қолша-
тыр» сөзін түріктер алатын болса (өйткені 
олардың «шемшие» (арабша «күн») деген 
термині «қолшатыр» сияқты жалпы мағына-
ны білдірмейді). Бізге түрік тілінен «біл-
гісаяр (компьютер)» сияқты терминдерді 
алуға болатын еді. Осындай ортақ істі түркі 
халықтары өз мүдделері мен туыстас тіл-
дердің әрқайсысының төл табиғатын сақтай 
отырып, өзара келісіп-кеңесе атқаруы қажет 
екендігін де ұмытпаған абзал.

Егер ортақ терминдер қорын құру ісіне 
қол жетіп, жалпытүркілік терминдер қатары 
молайып жатса, оның мынадай тиімді тұста-
ры болады деп санаймыз: 

Біріншіден, туыстас тілдерден алынған 
терминдер тіліміздің морфологиялық, ды-
быстық жүйесіне барынша сай келеді не-
месе оған өте оңай бейімделеді. Олар тіл-
ге жатсынбай қабылданып, оңай сіңіп кете 
алады. 

Екіншіден, А. Байтұрсынұлы атап көр-
сеткендей, ондай терминдер айтуға, естуге 
және түсінуге қиындық туғызбайды. 

Үшіншіден, түркі халықтары арасындағы 
тілдік, ғылыми-мәдени байланысты, ынты-
мақтастықты нығайтуға негіз болады. 

Төртіншіден, ұлт тілінде жасалған тер-
миндердің кең тарауына, қолданыс аясы-
ның кеңеюіне мүмкіндік молаяды. Мәселен, 
бір түркі тілінде жасалған термин алдымен 

туыстас тілдердің ортақ терминологиялық 
қорына еніп, сонда қолданыс тауып жатса, 
одан кейін оның өзге тілдерге де еніп, ха-
лықаралық сипат алуына кеңірек жол ашы-
лады. 

Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылда-
рында-ақ А. Байтұрсынұлы ұсынған туысқан 
түркі халықтарының тілдерінен сөз алмасу 
қағидаты отызыншы жылдардан бастап қол-
даныстан шеттелмегенде, түркі тілдері тер-
минологиясы қорының басым бөлігін қазір-
гідей орыс тілдері арқылы қабылданған 
кірме терминдер құрамай, оның ұлттық си-
паты басым болар еді. Тегі бір туыстас тіл-
дер арасындағы тарихи әрі табиғи байланыс 
сақталып, бірінде жоғын екіншісінен тауып 
отырар еді. Бірақ олай істей алмадық. Алай-
да ХХІ ғасырда ондай байланысты қайта 
нығайтып, А. Байтұрсынұлы ұсынған қағи-
даттарды басшылыққа ала отырып, ұлттық 
ғылыми тілімізді, терминологиямызды өз 
тілдеріміздің мүддесіне сәйкес дамытуға 
мүмкіндік туып отыр. Дербес ел ретінде тіл 
саясатын жүргізіп отырған түркі халықта-
рында жалпытүркілік терминдер қорын мо-
лайтуға, тіларалық байланыстарды нығай-
тып, ғылым саласындағы ынтымақтастықты 
күшейте түсуге бүгін қажеттілік те, сұра-
ныс та бар. Бұл орайда істің ілгері басып, 
түркі тілдері арасындағы терминалмасым 
үлесі артып, олардың өзара терминжасам 
тәжірибелерін бөлісуі үшін ғалымдар мен 
сала мамандарының ынтымағымен қатар 
мемлекетаралық байланыстар да нығайып, 
саяси-дипломатиялық тұрғыдан қолдау да 
көрсетілуі тиіс. 

Кеңестік дәуірде әр тілдік топтарға жата-
татын тілдер құрайтын көп ұлтты мемлекет-
тің терминологиясына ортақ мол терминдер 
қорын қалыптастыруға қол жеткізілді. Түбі 
бір туыстас тілдерге ортақ терминдер қорын 
қалыптастыру одан қиын болмасы анық. Әри-
не, бұл жерде орыс тіліне негізделген жал-
пыкеңестік терминқорды қалыптастыру – 
Кеңестік тіл саясатының басым бағыты болып 
белгілегенін назардан шығаруға болмайды.

Әлем халықтарының тәжірибесінде туыс- 
тас тілдер арасында сөз алмасу, ортақ тер-



Туған тіл / №3 (2019)

51

ТҮБІ БІР ТҮРКІ

минологиялық қор құру тәжірибесі бар. 
Кеңестік дәуірде түркі халықтары өзара он-
дай байланыс жасау мүмкіндігіне ие бола ал-
мағаны белгілі. Түркі тілдес халықтар дер-
бес мемлекеттер болып отырған қазіргі ке-
зеңде де туыстас тілдер арасындағы байла-
нысты нығайту бағытында нақты іс-қимыл-
дар атқарылып жатыр деп айту қиын. Бұл 
тұрғыдан келгенде түркі тілдес халықтар-
дың терминологиялық қорын құру бағытын-
да мемлекетаралық үйлестіру жұмыстарын 
кешіктірмей қолға алудың маңызы зор деп 
санаймыз. Мұндай жұмыстың жолға қой-
ылуы терминология мәселелерінің дұрыс 
шешілуімен бірге туыстас халықтар арасын-
дағы ғылыми-мәдени ынтымақтастықтың 
нығая түсуіне де негіз болатыны белгілі.  
Сол себепті терминологиялық ғылыми-зерт- 
еу жұмыстарын халықаралық деңгейде  
үйлестіру мақсатында ТҮРКСОЙ, ТүркПА, 
Түрік Кеңесі, Түркі академиясы, Тіл білімі 
институты және Түрік тілі қоғамы (Түрк 
Дил Куруму) сияқты халықаралық, қоғам-
дық ұйымдар және ғылыми институттар 
да бұл іске атсалысса істің ілгері басуына 
септігі тиер еді. Ортақ терминдер қорын мо-
лайту мен түркі халықтарының ғылым тілін 
алшақтатпау мәселесін осындай ұйымдар 
мен ғылыми-зерттеу мекемелерінің басқо-
суында немесе түркі тілді мемлекеттердің 
бірлесіп өткізіп жүрген құрылтайы мен 
ғылыми жиындарда терминология мәселе-
лерін талқыға салып отырған орынды. Жал-
пы терминологияны тіларалық біріздендіру 
үздіксіз жүргізіліп отыруды қажет ететін өте 
ауқымды жұмыс. Мұндай іспен кәсіби дай-
ындығы жоғары терминтанушы мамандар 
айналысқанда ғана көздеген мақсатқа қол 
жеткізуге болады. 

Қорыта келгенде, бұл мәселе оң нәтиже 
беруі үшін келесі әрекеттерді істеген жөн 
деп білеміз:

1. Түркі халықтарының ғылым саласын-
дағы ынтымақтастығын нығайту негізінде 
туыстас халықтардың өзара термин алмасу 
және ортақ терминдер қорын қалыптасты-
ру мәселесін ақылдасу мақсатында түркі 
тілдес мемлекеттер ғалымдарының басын 

қоса отырып, халықаралық ғылыми конфе-
ренция өткізу. Терминология мәселелеріне 
арналған ғылыми конференциялар мен дөң- 
гелек үстелдерді академия қабырғасында 
екі жылда бір өткізіп тұру; 

2. «Түркі академиясында» түркі тілдес 
мемлекеттердің ғалымдарынан тұратын, 
өзара терминалмасу мәселесін шешумен ай-
налысатын, терминологиялық жұмыстарды 
халықаралық деңгейде үйлестіріп отыратын 
ғылыми-үйлестіру орталығын құру (бұл 
орталық түркі терминкомының міндетін 
атқарса); 

3. Түркі тілдес халықтардың термино-
логиялық-лексикалық қорының ортақтық 
деңгейін, өзіндік ерекшеліктерін анықтау 
мақсатында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастыру;

4. Өзара терминалмасу тәжірибесін жетіл-
діру мақсатында екі тілді (қазақша-түрікше,  
түрікше-қазақша) немесе көптілді (қазақша- 
түрікше-өзбекше, түрікше-өзбекше-қазақша) 
терминологиялық сөздіктер, компьютер-
лік бағдарламалар шығару мәселесін қолға  
алу;

5. Әлемдегі терминология саласында бо-
лып жатқан жаңалықтардан хабардар болу, 
түркітілдес халықтардың өзара терминал-
масу үдерісін жақсарту мақсатында екі 
айда бір рет немесе тоқсан сайын шығатын 
халықаралық ғылыми журнал немесе түр-
кі терминологиясы мәселелеріне арналған  
арнайы басылым шығару.
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Túrki tilderi arasyndaǵy termına- 
lmasym jáne jalpytúrkilik termınder 
qoryn molaıtý máselesi sońǵy jyldary 

jıi kóterildi [1]. Arnaıy basqosýlar, halyqaralyq 
ǵylymı konferensıalar men semınarlar da uıym-
dastyryp, onda usynys-pikirlerimizdi de aıttyq. 
Soǵan qaramastan, bul iste búginge deıin aıtarl-
yqtaı alǵa jyljýshylyq baıqalmaı otyr. 

Ǵylym tilin halyqaralyqtandyrý máselesine 
álem ǵalymdary erteden-aq nazar aýdaryp ke-
ledi. Jasandy tilderdiń dúnıege kelýi de barsha 
ǵalymdar qaýymyna ortaq til túzý maqsatynda 
týyndaǵan bolatyn. Bul másele ǵasyrlar boıy sóz 
bolyp kele jatqanymen, búkil dúnıe júziniń ǵal-
ymdaryn uǵynystyra alatyn ámbebap ǵylym tili 
áli de jasala qoıǵan joq. Ult tilderi qoǵam ómiri-
niń alýan túrli salalaryndaǵy qyzmetterin atqar-
yp otyrǵanda, olardyń ornyn jasandy tilderdiń 
almastyra almaıtynyn ýaqyttyń ózi dáleldep otyr. 
Qazirgi kezeńde ult tilderiniń ǵylym salasyndaǵy 
qyzmetin qalyptastyryp, olardyń qoldanys aıasyn 
keńeıtý úrdisi basymdyq tanytýda.

Álem ǵalymdaryna ortaq ǵylym tilin jasaý 
ıdeıasy júzege aspaǵanymen, halyqtar arasyndaǵy 
tarıhı-mádenı, ǵylymı jáne ózge qarym-qatynas-
tar birneshe tilge ortaq termınderdiń ornyǵyp, 
olardy «halyqaralyq termınder» dep atap júrge-
nimiz belgili. Ondaı termınderdiń qalyptasýyna 
ústem tilderdiń áseri, memleketterdiń til saıasaty, 
ulttyq ǵylym tilderiniń damý deńgeıi men ǵalym-
dardyń ortaq termınologıalyq qor qurýǵa degen 
umtylysy sıaqty faktorlar ártúrli dárejede yqpal 
etti. Máselen, keshegi Keńes Odaǵy tusynda orys 
tiliniń ústemdigin ornatý maqsatymen odaqtas 

TÚRKI TILDERI ARASYNDAǴY 
TERMINALMASYM JÁNE ORTAQ 

TERMINQOR QURÝ MÁSELESI

respýblıkalardyń ulttyq ǵylymı-tehnıkalyq termı-
nologıasyn qalyptastyrýda orys tili úlgi retinde 
usynyldy. Osy eldiń til saıasatyna sáıkes keńestik 
ǵalymdar da termınologıany halyqaralyqtandy-
rý baǵytynda kóp eńbek etti. Sonyń nátıjesinde 
birqatar ult tilderiniń termınologıalyq qorynyń 
basym bóligin orys tili arqyly engen kirme ter-
mınder quraıtyn boldy. Mysaly, aktıv, vedimis, 
pasıv, konýs, rezonans, effekt, varıant, razrád, 
faktor tárizdi júzdegen termınderdi osy qatarǵa 
qosýǵa bolady. Qazaq tili de sondaı tilderdiń ald-
yńǵy qatarynan oryn aldy. 

Termınderdi orys tilinen nemese orys tili arqy-
ly qabyldaý zańdastyrylǵandyqtan týystas túrki 
halyqtary arasynda termınalmasym júzege asy-
rylmady. Máselen, qazaq tiline orys tilinen óz-
gerissiz nemese kálkalaý jolymen tikeleı aýdarý 
negizinde jańa termınder kirgen bolsa, túrik tilin-
de Eýropa nemese arab-parsy tilderinen sózder 
alynyp jatty. 

Túrki halyqtary termınologıany qalyptastyrý 
tájirıbelerin bólisip, ózara termın almasý úderi-
sin durys jolǵa qoıý múmkindigine ıe bolyp ot-
yrǵan qazirgi kezeńniń ózinde bul jumysta jan-
danǵandyq baıqalmaı keledi. Keńestik kezeńde 
ábden qalyptasyp qalǵan termın almasýdaǵy bir-
jaqtylyq dástúrge aınalyp, sol kezeńniń saıasat-
yna sáıkes jasalǵan termınologıany qalyptastyrý 
prınsıpteri áli de basshylyqqa alynyp otyr. Táýel-
sizdik jarıalanǵannan keıingi kezeńde qazaq jáne 
túrki tilderine bir-birinen almasqan «ushaq», 
«egemen» sıaqty biren-saran sózder bolmasa, 
kórshiles týysqan halyqtar tilderi arasynda óza-
ra sóz, termın almasý qarqyny arta qoıǵan joq. 

Sherýbaı Qurmanbaıuly,
Qazaqstan Respýblıkasy Ulttyq Ǵylym 

Akademıasynyń korespondent – múshesi, 
fılologıa ǵylymynyń doktory, profesor
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Al týystyq turǵydan bir-birinen alshaq jatqan 
slaván, roman-german, úndi-eýropa tilderinen 
enip jatqan termınder legi tolastaǵan joq. Sońǵy 
jyldary ásirese, aǵylshyn tilinen engen sózder 
qatary kúrt ósti. Mysaly, bankıng, braýzer, gad-
jet, kastıng, klınıng, kontent, monıtorıń, noý-haý, 
parkıng, rıeltor, samıt, snoýbord, tender, holdıń, 
fleshmob sıaqty ondaǵan aǵylshyn sózderi men 
ǵylymı termınderi qazirgi tilimizde keńinen qol-
danylatyn boldy. Osy sıaqty aǵylshyn sózderi 
men termınderi qazaq tiline burynǵy qalyptasqan 
dástúrge sáıkes orys tilindegi qalpynda qabyl-
danyp jatyr. Orys tiliniń qatysýynsyz aǵylshyn 
tilinen tikeleı alynyp jatqan sózder de bar, biraq 
olardyń sany aıtarlyqtaı kóp emes. Máselen, ID, 
IT, Wi-Fi, smart TV, Like jáne t.b. Aǵylshyn ti-
linen nemese ózge de shet tilderinen tikeleı sóz 
qabyldaý, olardy túpnusqa tildegi tulǵasyna bary-
nsha jaqyndatyp ári qazaq tiliniń dybystyq júıesi-
ne ıkemdep alýǵa kóshý týraly másele ǵalymdar 
tarapynan kóterilip júrgenimen, ázirge naqty iske 
asa qoıǵan joq. Tek jekelegen kirme termınder-
diń ǵana ult tiline beıimdelip, aıtylyp-jazylýyn 
baıqaýǵa bolady. Bul máseleniń keıbir obektıvtik 
sebepteriniń de bar ekendigine qaramastan, kór-
shiles túrki halyqtary arasyndaǵy ǵylymı ynty-
maqtastyqtyń álsiz ekendigin aıtpasqa bolmaıdy. 
Osy baǵyttaǵy jumystardy júrgizýde aımaqtyq 
geosaıası jaǵdaıdy, kórshilestik pen tilderdiń 
arasyndaǵy týystyq baılanysty negizge alýdyń 
mańyzy zor. Olaı etpegen jaǵdaıda ǵylym tiliniń 
qoldanys aıasynyń keńeıip, ǵylymı-tehnıkalyq 
termınologıanyń ult tili negizinde qalyptasýyna 
tolyq múmkindik týyndaıdy dep aıtý qıyn. Keri-
sinshe, túrki halyqtary tilderiniń ǵylym tili men 
termınologıasy damyǵan qýatty memleketter til-
derine táýeldilikten, olardyń yqpalynan aryla al-
masy anyq. Kezinde Amerıkanyń kórnekti tilshi 
ǵalymy Leonard Blýmfıld qostildilik jaǵdaıynda 
sóz almasýdyń ózindik erekshelikteri jaıynda aıta 
kelip, bylaı degen bolatyn: «Podobnye zaımstvo-
vanıe nosát odnostoronnı harakter: my razlıchaem 
ıazyk «vysshı» (upper), ılı gospodstvýıýshı, na 
kotorom govorát zavoevatelı ılı kakaıa-lıbo prıvı-
legırovannaıa grýppa naselenıa, ı ıazyk «nızshı» 
(lower), na kotorom govorát pobejdennyı narod 
ılı, kak v Soedınennyh Shtatah Amerıkı, rádovye 
ımıgranty. Zaımstvovanıe ıdet preımýshestven-
no ız gospodstvýıýshego ıazyka ı ochen chasto 

rasprostranáetsá na ıazykovye formy, ne svázann-
ye s novovvedenıamı v oblastı kúltýry» [2].

Ǵalymnyń bul aıtqan pikiriniń keshegi keńes-
tik dáýirge de, qazirgi kezeńge de qatysy bar. 
Ústem tilderden sóz almasý úderisin boldyrmaý 
maqsatymen jáne ǵylymı-tehnıkalyq termıno-
logıany ult tili negizinde qalyptastyryp, onyń 
qoldanys aıasyn keńeıtý úshin týystas tilder aı-
maǵynda qoldanylatyn ortaq termınder qoryn 
qalyptastyrý isin túbi bir túrkitildes halyqtardyń 
da qolǵa alatyn kezi jetti.

Ortaq termınder qoryn qurý baǵytynda ke-
zinde Keńes Odaǵynda kóp jumys júrgizildi. 
Ondaǵy maqsat KSRO keńistiginde ǵylym tili 
retinde orys tiliniń yqpalyn júrgizý boldy. Odaqt-
yń ortalyǵy Máskeýdiń belgilegen til saıasatyna 
sáıkes júrgizilgen bul josparly jumysy nátıjeli 
boldy. Orys tiliniń termınologıalyq qoryndaǵy 
myńdaǵan termınder Odaq quramyna kirgen túr-
ki tilderine, onyń ishinde qazaq tiline de dál orys 
tilindegi qalpynda esh ózgerissiz qabyldandy. 
Ondaı termınderdi orys tilindegideı aıtyp, sol 
qalpynda jazyp, qazaq tiline tán emes dybystardy 
tańbalaý úshin álipbıimizge v, ó, f, ch, sh, s, e, 
ıý, ıa, , sıaqty jat áripter engizildi. Óz tilimizdiń 
ishki múmkindikterin paıdalana otyryp termın ja-
saý múmkindigin damytýdyń ornyna oǵan shek 
qoıylyp, kirme termınderdi qabyldaýǵa basa na-
zar aýdaryldy. HH ǵasyrdyń otyzynshy jyldaryna 
deıin ult tilinde sátti jasalǵan kóptegen termınde-
rimiz qoldanystan shettetilip, olardyń orny kirme 
termındermen tolyqtyryldy. Mysaly: otarba, hat-
tama, tóraǵa, keńes, otbasy sıaqty ǵasyr basynda 
qoldanysta bolǵan ataýlar poezd, protokol, pre-
dsedatel, sovet, semá sózderimen almastyryldy. 
Sol kezeńde termınqorymyzǵa engen termınder-
diń belgili bir bóligin týystas túrki halyqtarynyń 
tilderinen alǵanda, óz sózimiz sıaqty aıtýǵa jeńil, 
maǵynasy túsinikti bolǵandyqtan, olar tilimizge 
tez sińisip, termınologıamyzǵa ulttyq sıpat berip 
turar edi.

Óz tilimizdiń negizinde termın túzý múmkin-
digi bolmaı jatsa, týystas tilderden sóz alý qajet-
tigin kezinde HH ǵasyr basynda alash zıalylary 
ǵylymı negizdeı otyryp aıtqan edi. Ahmet Baı-
tursynuly men Eldes Omaruly túbi bir týysqan 
halyqtardyń tilderinen termın qabyldaýdy ulttyq 
termınqordy qalyptastyrýdyń basty bir qaǵıdat-
tarynyń biri retinde usyndy. 1924 jyldyń maýs-
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ym aıynda Orynborda ótken qazaq ǵylymı qyz-
metkerleriniń birinshi sezindegi E. Omarulynyń 
baıandamasy negizinde bul qaǵıdat maquldanyp, 
bekitildi. Eldes Omaruly «Qazaqsha pán sóz-
deri» degen taqyrypta jasaǵan osy baıandamas-
yn negizge ala otyryp bekitilgen qaǵıdattardyń 
ekinshisi – «Qazaqtyń óz tilinen tabylmaǵan pán 
sózder, basqa túrik halyqtarynan izdelsin; basqa 
túrikter tilindegi pán sózder – jalpy túrik sózi bol-
yp, jat tildiń áserinen aman bolsa, ondaı sózder 
jatyrqamaı alynsyn» dep belgilendi [3]. 

1926 jyly 26 aqpan men 6 naýryz aralyǵyn-
da dál osy Baký qalasynda «Birinshi Búkilo-
daqtyq túrkologıa sezi» ótip, oǵan kóptegen 
túrkitildes halyqtardyń ǵalymdary qatysty. Osy 
sıezegi kún tártibindegi máselelerdiń biri túrki 
tilderiniń termınologıasy (pán sózderiniń júıesi) 
bolǵan edi. Qazaqstannan termınologıa máselel-
erine arnalǵan baıandamany Ahmet Baıtursynuly 
jasap, sezge qatysýshylardy Orynborda ótken 
qazaq bilimpazdary quryltaıynda qabyldanǵan 
termınologıany damytý qaǵıdattarymen tanysty-
rdy. A. Baıtursynulynyń oryssha jasaǵan baıan-
damasynda bylaı delingen: «1) týystas tilder 
sózderiniń kópshiligi formasy ortaq bolmaǵan-
ymen, túbiri ortaq. Sol sebepti týystyǵy joq til-
derdiń sózderindeı emes, olardy túsiný de jeńil, 
qulaqqa da tosyn estilmeıdi, aıtýǵa da sonshalyqty 
jat bolmaıdy; 2) túrki halyqtary únemi ózara qa-
tynasta bolǵan jáne qazir de sol qatynas saqtalyp 
otyr, sol sebepten de ortaq túbiri bolmasa da, bir 
tildiń sózderiniń kópshiligi ózge til ókilderine ta-
nys bolýy múmkin» (aýdarma bizdiki – Sh.Q.) [4].

Ahmet Baıtursynuly túrki halyqtaryn osy qaǵı-
dattardy basshylyqqa alýǵa shaqyrdy. Túrkologıa 
sezine qatysýshylar negizinen usynysty qol-
dady. Búkilodaqtyq túrkologıa sezi qoldaǵany-
men Keńes dáýirinde ulttyq respýblıkalarda ter-
mınologıany damytýdyń baǵyty 30-jyldardyń or-
tasynda basqa arnaǵa buryldy. Keńes Odaǵynyń 
quramyna kiretin halyqtardyń aldyna «Jal-
pykeńestik termınqor» qalyptastyrý maqsaty 
qoıyldy. Soǵan sáıkes jańa qaǵıdattar belgilenip, 
termınologıany qalyptastyrýdyń A. Baıtursyn-
uly bastaǵan alash zıalylary usynǵan qaǵıdattary 
qoldanystan alynyp tastaldy. Sonyń saldarynan 
túrkitildes týysqan halyqtardyń ózara termınal-
masý úderisine úlken nuqsan keldi. Týystas til-
der arasyndaǵy tabıǵı baılanysqa jasandy tosqa-

ýyl qoıyldy. Sosıalıstik lagerge kirmeıtin derbes 
memleket Túrkıany aıtpaǵanda, Keńes Odaǵy 
quramyndaǵy kórshiles Qazaqstan, Ózbekstan, 
Ázirbaıjan, Qyrǵyzstan, Túrikmenstan sıaqty 
keńestik respýblıkalar arasynda da ózara ter-
mınalmasý júzege asyrylmady. Bul halyqtar úshin 
termınologıny qalyptastyrýdyń eń basty syrtqy 
kózi bolyp orys tili belgilendi de, alash zıalylary 
belgilegendeı týystas tilder birin-biri ulttyq ter-
mınqoryn baıytýdyń syrtqy kózi retinde tanymaı-
tyn dástúrdi ornyqtyra bastady. Keńestik kezeńde 
berik ornyqqan bul dástúrdiń irgesi sógile bas-
taǵanymen áli de ómirsheńdik tanytyp, jalǵasyp 
keledi. Túrki halyqtarynyń ózara termınalmasym 
úderisin jolǵa qoımaı, árqaısysy jeke-jeke termın 
shyǵara bastaǵandyqtan, týystas halyqtardyń ter-
mınologıalyq qorlary bir-birinen alshaqtap, sala 
mamandarynyń, ǵalymdardyń kásibı qarym-qa-
tynasy qıyndap, aýdarmashysyz túsinisýden qala 
bastady. Túrki halyqtary birin-biri olarǵa ortaq 
baıyrǵy tól sózderi arqyly ǵana túsinese alatyn 
dárejege jetti.

Ǵylym men tehnologıa salasynda aǵylshyn tili 
basymdyq ıe bolyp otyrǵanyna qaramastan, Eýro-
panyń germantildi elderi de ortaq termınologıalyq 
qor quryp, týystas tilder arasyndaǵy baılanysty 
kúsheıtýge sońǵy 30-40 jyl ishinde kóp kóńil 
bólip, maqsatty jumystar júrgize bastady. Avstrıa, 
Belgıa, GDR, FRG (qazirgi birtutas Germanıa), 
Shveısarıa elderiniń aýmaǵynda týystas tilder 
negizinde arnaýly maqsattar tilin (LSP) qalypt-
astyrý ıdeıasyn osy elderdiń ǵalymdary qoldap 
otyr. Arab elderi men Shyǵys Azıa elderinde de 
týystas tilder arasyndaǵy baılanys, ózara sóz al-
masý úrdisi bar. 

Táýelsizdigin alǵan túrkitildes halyqtardyń da 
kezinde saıası sebeptermen shek qoıylǵan tabıǵı 
tildik baılanysyn qaıta jandandyrýdyń mańyzy 
aıryqsha. Árıne, dál qazirgideı termınologıalyq 
jumystardyń respýblıka kólemindegi júrgizilýin 
óz deńgeıinde qamtamasyz ete almaı jatqan 
jaǵdaıda elaralyq baılanysty durys jolǵa qoıý 
birqatar úılestirý, uıymdastyrý jumystaryn taban-
dy túrde júzege asyrý arqyly ǵana iske asýy múm-
kin ekendigin aıtý kerek. Bul sózsiz qolǵa alýdy 
qajet etetin mańyzdy is. Munda túrki halyqtary 
tilderiniń óz múddeleri de ortaq múddeleri de bar 
Túrik tilderi arasyndaǵy termınalmasym sol til-
derdegi termınniń sátti jasalǵandyǵyna, ózge túr-
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ki tilderine de sińip ketýge beıimdiligine, ǵylymı 
uǵymdy dál berýine jáne keń taraldyǵyna qaraı 
iriktelgeni jón. Mysaly, qazaqtyń «qolshatyr» 
sózin túrikter alatyn bolsa (óıtkeni olardyń 
«shemshıe» (arabsha «kún») degen termıni «qol-
shatyr» sıaqty jalpy maǵynany bildirmeıdi). Bi-
zge túrik tilinen «bilgisaıar (kompúter)» sıaqty 
termınderdi alýǵa bolatyn edi. Osyndaı ortaq 
isti túrki halyqtary óz múddeleri men týystas til-
derdiń árqaısysynyń tól tabıǵatyn saqtaı otyryp, 
ózara kelisip-keńese atqarýy qajet ekendigin de 
umytpaǵan abzal. 

Eger ortaq termınder qoryn qurý isine qol  
jetip, jalpytúrkilik termınder qatary molaıyp 
jatsa, onyń mynadaı tıimdi tustary bolady dep 
sanaımyz: 

Birinshiden, týystas tilderden alynǵan ter-
mınder tilimizdiń morfologıalyq, dybystyq júıes-
ine barynsha saı keledi nemese oǵan óte ońaı 
beıimdeledi. Olar tilge jatsynbaı qabyldanyp, 
ońaı sińip kete alady. 

Ekinshiden, A. Baıtursynuly atap kórsetkend-
eı, ondaı termınder aıtýǵa, estýge jáne túsinýge 
qıyndyq týǵyzbaıdy. 

Úshinshiden, túrki halyqtary arasyndaǵy til-
dik, ǵylymı-mádenı baılanysty, yntymaqtastyqty 
nyǵaıtýǵa negiz bolady. 

Tórtinshiden, ult tilinde jasalǵan termınderdiń 
keń taraýyna, qoldanys aıasynyń keńeıýine 
múmkindik molaıady. Máselen, bir túrki tilinde 
jasalǵan termın aldymen týystas tilderdiń ortaq 
termınologıalyq qoryna enip, sonda qoldanys taý-
yp jatsa, odan keıin onyń ózge tilderge de enip, 
halyqaralyq sıpat alýyna keńirek jol ashylady. 

Ótken ǵasyrdyń jıyrmasynshy jyldarynda-aq 
A. Baıtursynuly usynǵan týysqan túrki haly-
qtarynyń tilderinen sóz almasý qaǵıdaty otyzyn-
shy jyldardan bastap qoldanystan shettelmegen-
de, túrki tilderi termınologıasy qorynyń basym 
bóligin qazirgideı orys tilderi arqyly qabyldanǵan 
kirme termınder quramaı, onyń ulttyq sıpaty 
basym bolar edi. Tegi bir týystas tilder arasyn-
daǵy tarıhı ári tabıǵı baılanys saqtalyp, birinde 
joǵyn ekinshisinen taýyp otyrar edi. Biraq olaı 
isteı almadyq. Alaıda HHİ ǵasyrda ondaı baıla-
nysty qaıta nyǵaıtyp, A. Baıtursynuly usynǵan 
qaǵıdattardy basshylyqqa ala otyryp, ulttyq ǵy-
lymı tilimizdi, termınologıamyzdy óz tilderim-
izdiń múddesine sáıkes damytýǵa múmkindik 

týyp otyr. Derbes el retinde til saıasatyn júrgizip 
otyrǵan túrki halyqtarynda jalpytúrkilik termınder 
qoryn molaıtýǵa, tilaralyq baılanystardy nyǵaıt-
yp, ǵylym salasyndaǵy yntymaqtastyqty kúsheıte 
túsýge búgin qajettilik te, suranys ta bar. Bul 
oraıda istiń ilgeri basyp, túrki tilderi arasyndaǵy 
termınalmasym úlesi artyp, olardyń ózara termın-
jasam tájirıbelerin bólisýi úshin ǵalymdar men 
sala mamandarynyń yntymaǵymen qatar mem-
leketaralyq baılanystar da nyǵaıyp, saıası-dıplo-
matıalyq turǵydan qoldaý da kórsetilýi tıis. 

Keńestik dáýirde ár tildik toptarǵa jatata-
tyn tilder quraıtyn kóp ultty memlekettiń ter-
mınologıasyna ortaq mol termınder qoryn qalypt-
astyrýǵa qol jetkizildi. Túbi bir týystas tilderge 
ortaq termınder qoryn qalyptastyrý odan qıyn 
bolmasy anyq. Árıne, bul jerde orys tiline neg-
izdelgen jalpykeńestik termınqordy qalyptastyrý 
– Keńestik til saıasatynyń basym baǵyty bolyp 
belgilegenin nazardan shyǵarýǵa bolmaıdy. 

Álem halyqtarynyń tájirıbesinde týystas til-
der arasynda sóz almasý, ortaq termınologıalyq 
qor qurý tájirıbesi bar. Keńestik dáýirde túrki 
halyqtary ózara ondaı baılanys jasaý múmkin-
digine ıe bola almaǵany belgili. Túrki tildes 
halyqtar derbes memleketter bolyp otyrǵan 
qazirgi kezeńde de týystas tilder arasyndaǵy 
baılanysty nyǵaıtý baǵytynda naqty is-qımyldar 
atqarylyp jatyr dep aıtý qıyn. Bul turǵydan kel-
gende túrki tildes halyqtardyń termınologıalyq 
qoryn qurý baǵytynda memleketaralyq úıle-
stirý jumystaryn keshiktirmeı qolǵa alýdyń 
mańyzy zor dep sanaımyz. Mundaı jumystyń 
jolǵa qoıylýy termınologıa máseleleriniń durys 
sheshilýimen birge týystas halyqtar arasyn-
daǵy ǵylymı-mádenı yntymaqtastyqtyń nyǵaıa 
túsýine de negiz bolatyny belgili. Sol sebepti 
termınologıalyq ǵylymı-zerteý jumystaryn haly-
qaralyq deńgeıde úılestirý maqsatynda TÚRK-
SOI, TúrkPA, Túrik Keńesi, Túrki akademıasy, 
Til bilimı ınstıtýty jáne Túrik tili qoǵamy (Túrk 
Dıl Kýrýmý) sıaqty halyqaralyq, qoǵamdyq 
uıymdar jáne ǵylymı ınstıtýttar da bul iske atsa-
lyssa istiń ilgeri basýyna septigi tıer edi. Ortaq 
termıder qoryn molaıtý men túrki halyqtarynyń 
ǵylym tilin alshaqtatpaý máselesin osyndaı 
uıymdar men ǵylymı-zertteý mekemeleriniń 
basqosýynda nemese túrki tildi memleketterdiń 
birlesip ótkizip júrgen quryltaıy men ǵylymı 
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jıyndarda termınologıa máselelerin talqyǵa sa-
lyp otyrǵan oryndy. Jalpy termınologıany tila-
ralyq birizdendirý úzdiksiz júrgizilip otyrýdy 
qajet etetin óte aýqymdy jumys. Mundaı ispen 
kásibı daıyndyǵy joǵary termıntanýshy maman-
dar aınalysqan da ǵana kózdegen maqsatqa qol 
jetkizýge bolady. 

Qoryta kelgende bul másele oń nátıje berýi 
úshin kelesi áreketterdi istegen jón dep bilemiz:

1. Túrki halyqtarynyń ǵylym salasyndaǵy 
yntymaqtastyǵyn nyǵaıtý negizinde týystas 
halyqtardyń ózara termın almasý jáne ortaq 
termınder qoryn qalyptastyrý máselesin 
aqyldasý maqsatynda túrki tildes memleketter 
ǵalymdarynyń basyn qosa otyryp halyqaralyq 
ǵylymı konferensıa ótkizý. Termınologıa 
máselelerine arnalǵan ǵylymı konferensıalar men 
dóńgelek ústelderdiń akademıa qabyrǵasynda eki 
jylda bir ótkizip turý; 

2. «Túrki akademıasynda» túrki tildes 
memleketterdiń ǵalymdarynan turatyn, ózara 
termınalmasý máselesin sheshýmen aınalysatyn, 
termınologıalyq jumystardy halyqaralyq 
deńgeıde úılestirip otyratyn ǵylymı-úılestirý 
ortalyǵyn qurý (bul ortalyq túrki termınkomynyń 
mindetin atqarsa); 

3. Túrki tildes halyqtardyń termınologıalyq-
leksıkalyq qorynyń ortaqtyq deńgeıin, ózindik 

erekshelikterin anyqtaý maqsatynda ǵylymı-
zertteý jumystaryn uıymdastyrý;

4. Ózara termınalmasý tájirıbesin jetildirý 
maqsatynda eki tildi (qazaqsha – túrikshe, 
túrikshe – qazaqsha) nemese kóptildi (qazaqsha 
– túrikshe - ózbekshe, túrikshe – ózbekshe – 
qazaqsha) termınologıalyq sózdikter, kompúterlik 
baǵdarlamalar shyǵarý máselesin qolǵa alý;

5. Álemdegi termınologıa salasynda bolyp 
jatqan jańalyqtardan habardar bolý, túrkitildes 
halyqtarynyń ózara termınalmasý úderisin 
jaqsartý maqsatynda eki aıda bir ret nemese 
toqsan saıyn shyǵatyn halyqaralyq ǵylymı 
jýrnal nemese túrki termınologıasy máselelerine 
arnalǵan arnaıy basylym shyǵarý.
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ع  سوڭ  ماسهلهسى  ۋ  مواليت  قورىن  تهرميندەر  جالپىتۇركىلىك  جانه  تهرمينالماسىم  عى  اراسىندا  تىلدەرى  تۇركى 
دا  سهمينارالر  مهن  كونفهرەنسياالر  ىلىمي  ع  حالىقارالىق  ۋالر،  باسقوس  ارنايى   .[1] كوتهرىلدى  ءجيى  جىلدارى  ى 
ۇيىمداستىرىپ، وندا ۇسىنىس-پىكىرلهرىمىزدى دە ايتتىق. سو ع ان قاراماستان، بۇل ىسته بۇگىنگه دەيىن ايتارلىقتاي ال ع 

ا جىلجۋشىلىق ب ايقالماي وتىر . 
ع ىلىم ءتىلىن حالىقارالىقتاندىرۋ ماسهلهسىنه الهم ع الىمدارى ەرتهدەن-اق نازار اۋدارىپ كهلهدى. جاساندى ت ىلدەردىڭ 
ءدۇن يهگه كهل ءۋى دە بارشا ع الىمدار قاۋىمىنا ورتاق ءتىل ءتۇزۋ ماقساتىندا تۋىندا ع ان بوالتىن. بۇل ماسهله ع اسىرالر 
بويى ءسوز بولىپ كهله جاتقانىمهن، بۇكىل دۇنيه ءجۇزىنى ڭ عالىمدارىن ۇع ىنىستىرا االتىن امبهباپ ع ىلىم ءتىلى ءالى دە 
جاساال قوي عان جوق. ۇلت تىلدەرى قوع ام ءومىرىنىڭ الۋان ءتۇرلى ساالالرىندا عى قىزمهتتهرىن اتقارىپ وتىرع اندا، 
والردىڭ ورنىن جاساندى تىلدەردىڭ الماستىرا الما يتىنىن ۋاقىتتىڭ ءوزى دالهلدەپ وتىر. قازىرگى كهزەڭدە ۇلت تىلدەرىنىڭ 

عىلىم ساالسىنداع ى قىزمهتىن قالىپتاستىرىپ، والردىڭ قولدانىس ا ياسىن كه ڭه يت ۋ ءۇردىسى باسىمدىق تانىتۋدا. 
الهم عالىمدارىنا ورتاق ع ىلىم ءتىلىن جاساۋ يدەياسى جۇزەگه اسپا عانىمهن، حالىقتار اراسىنداع ى تاريحي-مادەني، ع 
ىلىمي جانه وزگه قارىم-قاتىناستار بىرنهشه تىلگه ورتاق تهرميندەردى ڭ ورنى ع ىپ، والردى «حالىقارالىق تهرميندەر» 
ءتىل  مهملهكهتتهردىڭ  اسهرى،  تىلدەردىڭ  ۇستهم  قالىپتاسۋىنا  ڭ  تهرميندەردى  ونداي  بهلگىلى.  اتاپ جۇرگهنىمىز  دەپ 
سا ياساتى، ۇلتتىق ع ىلىم تىلدەرىنىڭ دامۋ دەڭگه ءيى مهن ع الىمداردىڭ ورتاق تهرم ينولوگيالىق قور قۇر ۋ ع ا دەگهن 
ۇمتىلىسى سياقتى فاكتورالر ءارتۇرلى دارەجهدە ىقپال ەتتى. ماسهلهن، كهشه گى كهڭهس ودا ع ى تۇسىندا ورىس ءتىلىنىڭ 
ۇستهمدىگىن ورناتۋ ماقساتىمهن وداقتاس رەسپۋبل يكاالردى ڭ ۇلتتىق ع ىلىمي-تهحنيكالىق تهرمينولوگياسىن قالىپتاستىر 
ۋدا ورىس ءتىلى ۇلگى رەتىندە ۇسىنىلدى. وسى ەلدىڭ ءتىل سا ياساتىنا سايكهس كهڭهستىك ع الىمدار دا تهرمينولوگيانى 
حالىقارال ىقتاندىرۋ با ع ىتىندا كوپ ەڭبهك ەتتى. سونىڭ ءنات يجهسىندە ءبىرقاتار ۇلت تىلدەرىنى ڭ تهرم ينولوگيالىق 
اكتيۆ، ۆەدىمىس،  يندەر قۇرايتىن بولدى. مىسال ى،  ارقىلى ەنگهن كىرمه تهرم  بولىگىن ورىس ءتىلى  باسىم  قورىنى ڭ 
پاسيۆ، كون ۋس، رەزونانس، ەففهكت، ۆار يانت، ءرازراد، فاكتور ءتا ءرىزدى جۇزدەگهن تهرميندەردى وسى قاتار ع 

ا قوسۋ عا بوالدى. قازاق ءتىلى دە سونداي تىلدەردى ڭ الدىڭ عى قاتارىنان ورىن الدى. 
تهرميندەردى ورىس تىلىنهن نهمهسه ورىس ءتىلى ارقىلى قابىلدا ۋ زاڭداستىرىل ع اندىقتان تۋىستاس تۇركى حالىقتارى 
كالكاالۋ  نهمهسه  وزگهرىسسىز  تىلىنهن  ورىس  تىلىنه  قازاق  ماسهلهن،  اسىرىلمادى.  جۇزەگه  ىم  ينالماس  تهرم  اراسىندا 
پارسى  اراب-  نهمهسه  ەۋروپا  تىلىندە  تۇرىك  بولسا،  كىرگهن  يندەر  تهرم  جاڭا  نهگىزىندە  ۋ  ۋدار  ا  تىكهلهي  جولىمهن 

تىلدەرىنهن سوزدەر الىنىپ جاتتى. 
ۇدەرىسىن  ۋ  الماس  تهرمين  ءوزارا  ءبولىسىپ،  يبهلهرىن  ءتاجىر  ۋ  قالىپتاستىر  تهرمينولوگيانى  حالىقتارى  تۇركى 
دۇرىس جول ع ا قوي ۋ مۇمكىندىگىنه يه بولىپ وتىر ع ان قازىرگى كهزەڭنىڭ وزىندە بۇل جۇمىستا جاندان ع اندىق 
بايقالماي كهلهدى . كهڭهستىك كهزەڭدە ابدەن قالىپتاسىپ قال ع ان تهرمين الماس ۋدا ع ى ءبىرجاقتىلىق داستۇرگه اينالىپ، 
سول كهزە ءڭنىڭ ساياساتىنا سايكهس جاسال ع ان تهرمينولوگيانى قالىپتاستىر ۋ پر ينسيپتهرى ءالى دە باسشىلىققا الىنىپ 
وتىر . تاۋەلسىزدىك جار ياالن ع اننان كهيىنگى كهزە ڭدە قازاق جانه تۇركى تىلدەرىنه بىر-بىرىنهن الماسقان « ۇشاق » ، « 
ەگهمهن » سياقتى بىرەن-ساران سوزدەر بولماسا، كورشىلهس تۋ ىسقان حالىقتار تىلدەرى اراسىندا ءوزارا ءسوز، تهرمين 
الماس ۋ قارقىنى ارتا قو ي ع ان جوق. ال تۋىستىق تۇر ع ىدان بىر-بىرىنهن الشاق جاتقان ءسالۆان، رومان-گهرمان، 
ا عىلشىن  اسىرەسه،  ان جوق. سوڭ ع ى جىلدارى  لهگى توالستا ع  يندەر  تهرم  ەنىپ جاتقان  تىلدەرىنهن  ۇندى-ەۋروپا 
تىلىنه ن ەنگهن سوزدەر قاتارى كۇرت ءوستى. مىسالى، بانكينگ، برا ۋزەر، گادجهت، كاست ينگ، كلينينگ، كونتهنت، 

تۇركى تىلدەرى اراسىنداعى تەرمينالماسىم جانە ورتاق تەرمين 
قور قۇرۋ ماسەلەسى

 شەرۋبا ي قۇرمانبايۇلى، 
ڭ  اكادەمياسىنى  عىلىم  ۇلتتىق  يكاسى  رەسپۋبل  قازاقستان 
كورەسپوندەنت – مۇشهسى، ف يلولوگيا عىلىمىنى ڭ دوكتورى، 

پروفهسور 
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مونيتوري ڭ، نوۋ-حاۋ، پارك ينگ، ريهلتور، ساميت، سنو ۋبورد، تهندەر، حولد ي ڭ، فلهشموب سياقتى وندا عان اع 
ىلشىن سوزدەرى مهن ع ىلىمي تهرمين دەرى قازىرگى تىلىمىزدە كهڭىنهن قول دانىالتىن بولدى. وسى سياقتى ا ع ىلشىن 
سوزدەرى مهن تهرميندەرى قازاق تىلىنه بۇرىن ع ى قالىپتاسقان داستۇرگه سايكهس ورىس ءتىلى ندەگى قالپىندا قابىلدانىپ 
جاتىر . ورىس ءتىلىنىڭ قاتىسۋىنسىز ا ع ىلشىن تىلىنهن تىكهلهي الىنىپ جاتقان سوزدەر دە بار ، ءبىراق والردىڭ سانى 
ا يتارلىقتاي كوپ ەمهس. ماسهلهن، يد، يت، ءwى-فى، سمارت تۆ، لىكه جانه ت.ب. اع ىلشىن تىلىنهن نهمهسه وزگه دە 
شهت تىلدەرىنهن تىكهلهي ءسوز قابىلدا ۋ، والردى ءتۇپنۇسقا تىلدەگى تۇل عاسىنا بارىنشا جاقىنداتىپ ءارى قازاق ءتىلىنىڭ 
دىبىستىق ءجۇ يهسىنه يكهمدەپ ال ۋ ع ا كوشۋ تۋرالى ماسهل ە عالىمدار تاراپىنان كوتهرىلىپ جۇرگهنىمهن، ازىرگه ناقتى 
ىسكه اسا قوي عان جوق. تهك جهكهلهگهن كىرمه تهرميندەردى ڭ ع انا ۇلت تىلىنه بهيىمدەلىپ ، ايتىلىپ-جازىل ۋىن با 
يقا ۋ عا بوالدى. بۇل ماسهلهنىڭ كه ءيبىر وبهكتيۆتىك سهبهپتهرىنى ڭ دە بار ەكهندىگىنه قاراماستان ، كورشىلهس تۇركى 
حالىقتارى اراسىندا عى ع ىلىمي ىنتىماقتاستىقتى ڭ ءالسىز ەكهندىگىن ا يتپاسقا بولمايدى. وسى با عىتتاع ى جۇمىستاردى 
جۇرگىزۋدە ا يماقتىق گهوساياسي جا ع دايدى، كورشىلهستىك پهن تىلدەردى ڭ اراسىندا ع ى تۋىستىق با يالنىستى نهگىزگه 
ال ۋدىڭ ماڭىزى زور. وال ي ەتپهگهن ج اع دايدا ع ىلىم ءتىلىنىڭ قولدانىس ا ياسىنى ڭ كهڭه ءيىپ، ع ىلىمي-تهحنيكالىق 
تهرم ينولوگيانى ڭ ۇلت ءتىلى نهگىزىندە قالىپتاسۋىنا تولىق مۇمكىندىك تۋىندا يدى دەپ ايت ۋ ق يىن. كهرىسىنشه، تۇركى 
تاۋەلدىلىكتهن،  ەرىنه  ءتىلد  قۋاتتى مهملهكهتتهر  ان  دامى ع  تهرمينولوگياسى  ءتىلى مهن  ىلىم  تىلدەرىنى ڭ ع  حالىقتارى 
والردىڭ ىقپالىنان ارىال الماسى انىق. كهزىندە امهر يكانى ڭ كورنهكتى ءتىلشى ع الىمى لهونارد بلۋمف يلد قوستىلدىلىك جا 
ع دايىندا ءسوز الماس ۋدىڭ وزىندىك ەرەكشهلىكتهرى جا يىندا ايتا كهلىپ، بىالي دەگهن بوالتىن: «پودوبنىه زايمستۆوۆانيه 
ءنوسات ودنوستورونني حاراكتهر: مى رازليچاەم يازىك «ۆىسشي» (ۇپپهر)، يلي گوسپودستۆ ۋ ي ۋش ي، نا كوتوروم 
نا   ،( لوwەر   ) «نيزشي»  يازىك  ي  يا،  ناسهلهن  ۋپپا  گر  پريۆيلهگيروۆاننايا  كاكايا-ليبو  يلي  زاۆويهۆاتهلي  گوۆورات 
كوتوروم گوۆورات پوبهجدەننىي نارود يلي، كاك ۆ سوەدينهننىح شتاتاح امهريكي، رادوۆىه يميگرانتى. زايمستۆوۆانيه 
يدەت پرەيم ۋشهستۆەننو يز گوسپودستۆ ۋ ي ۋشهگو يازىكا ي وچهن چاستو راسپروستراناەتسا نا يازىكوۆىه فورمى، نه 

سۆازاننىه س نوۆوۆۆەدەنيامي ۆ وبالستي كۇلت ۋرى» [2] . 
ۇستهم  بار.  قاتىسى  دە  كهزەڭگه  زىرگى  قا  دە،  داۋىرگه  كهڭهستىك  كهشهگى  ڭ  پىكىرىنى  يتقان  ا  بۇل  الىمنىڭ  ع 
تىلدەردەن ءسوز الماسۋ ۇدەرىسىن بولدىرماۋ ماقساتىمهن جانه ع ىلىمي-تهحنيكالىق تهرمينولوگيانى ۇلت ءتىلى نهگىزىندە 
قالىپتاستىرىپ، ونى ڭ قولدانىس ا ياسىن كه ڭه يت ۋ ءۇشىن تۋىستاس تىلدەر ا يما ع ىندا قولدانىالتىن ورتاق تهرميندەر 

قورىن قال ىپتاستىرۋ ءىسىن ءتۇبى ءبىر تۇركى تىلدەس حالىقتاردىڭ دا قول عا االتىن كهزى جهتتى. 
ورتاق تهرميندەر قورىن قۇر ۋ با ع ىتىندا كهزىندە كهڭهس ودا ع ىندا كوپ جۇمىس جۇرگىزىلدى. وندا ع ى ماقسات 
تالىع ى ماسكهۋدىڭ  اقتىڭ ور  د  بولدى. و  ىقپالىن جۇرگىزۋ  ىلىم ءتىلى رەتىندە ورىس ءتىلىنىڭ  كسرو كهڭىستىگىندە ع 
بهلگىلهگهن ءتىل ساياساتىنا سايكهس جۇرگىزىلگهن بۇل جوسپارلى جۇمىس ى ناتيجه ءلى بولدى. ورىس ءتىلىنىڭ تهرم 
ينولوگيا لىق قورىنداعى مىڭدا ع ان تهرميندەر وداق قۇرامىنا كىرگهن تۇركى تىلدەرىنه، ونىڭ ىشىندە قازاق تىلىنه دە ءدال 
ورىس تىلىندەگى قالپىندا ەش ءو زگهرىسسىز قابىلدا ن دى . ونداي تهرميندەردى ورىس تىلىندەگىدەي ايتىپ، سول قالپىندا 
جازىپ، قازاق تىلىنه ءتان ەمهس دىبىستاردى تا ڭباالۋ ءۇشىن ءالىپب يىمىزگه ۆ، ءو، ف، چ، ش، س، ە، ي ۋ، يا، ، 
سياقتى جات ارىپتهر ەنگىزىلدى. ءو ز ءتىلىمىزدىڭ ىشكى مۇمكىندىكتهرىن پايداالنا وتىرىپ تهرمين جاساۋ مۇمكىندىگىن 
دامىتۋدىڭ ورنىنا و ع ان شهك قويىلىپ، كىرمه تهرميندەردى قابىلدا ۋ ع ا باسا نازار اۋدارىلدى. حح ع اسىردىڭ وتىزىنشى 
جىلدارىنا دە ءيىن ۇلت تىلىندە ءساتتى جاسال ع ان كوپتهگهن تهرميندەرىمىز قولدانىستان شهتتهتى ءلى پ، والردىڭ ورنى 
كىرمه تهرم ي ندەرمهن تولىقتىرىلدى . مىسال ى: وتاربا، حاتتاما، ءتورا ع ا، كهڭهس، وتباسى سياقتى عاسىر باسىندا 
قولدانىستا بولع ان اتاۋالر پوەزد، پروتوكول، پرەدسهداتهل، سوۆەت، سهما سوزدەرىمهن الماستىرىلدى. سول كهزەڭدە 
ت ەرمينقورىمىز عا ەنگهن تهرميندەردى ڭ بهلگىلى ءبىر بولىگىن تۋىستاس تۇركى حالىقتارىنىڭ تىلدەرىنهن ال ع اندا، 
ءوز ءسوزىمىز سياقتى ايت ۋ ع ا جهڭىل، ما ع ىناسى تۇسىنىكتى بول عاندىقتان ، والر تىلىمىزگه تهز ءسىڭىسىپ، تهرم 

ينولوگيامىز ع ا ۇلتتىق سيپات بهرىپ تۇرار ەدى. 
ءوز ءتىلىمىزدىڭ نهگىزىندە تهرم ين ءتۇز ۋ مۇمكىندىگى بولما ي جاتسا، ت ۋىستاس تىلدەردەن ءسوز الۋ قاجهتتىگىن 
كهزىندە حح عاسىر باسىندا االش زيالىالرى ع ىلىمي نهگىزدەي وتىرىپ ايتقان ەدى . اح مهت بايتۇرسىنۇلى مهن ەلدەس 
ومارۇلى ءتۇبى ءبىر تۋىسقان حالىقتاردىڭ تىلدەرىنهن تهرم ين قابىلدا ۋدى ۇلتتىق تهرمين قوردى قالىپتاستىرۋدىڭ باستى 
ىلىمي  ع  قازاق  وتكهن  ورىنبوردا  يىندا  ا  ماۋسىم  جىلدىڭ   1924 ۇسىندى.  رەتىندە  ءبىرى  نىڭ  ى  ر  يداتتا  ع  قا  ءبىر 
قىزمهتكهرلهرىنى ڭ ءبىرىنشى سهزىندەگى ە. ومارۇلىنىڭ با يانداماسى نهگىزىندە بۇل قا ع يدات ماقۇلدانىپ، بهكىتىلدى . 
ەلدەس ومارۇلى «قازاقشا ءپان سوزدەرى» دەگهن تاقىرىپتا جاسا ع ان وسى بايا نداماسىن نهگىزگه اال وتىرىپ بهكىتىلگهن 
قاع يداتتاردى ڭ ەكىنشىسى – «قازاقتىڭ ءوز تىلىنهن تابىلما ع ان ءپان سوزدەر، باسقا تۇرىك حالىقتارىنان ىزدەلسىن؛ باسقا 
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تۇرىكتهر تىلىندەگى ءپان سوزدەر – جالپى تۇرىك ءسوزى بولىپ، جات ءتىلدىڭ اسهرىنهن امان بولسا، وندا ي سوزدەر 
جاتىرقاماي الىنسىن» دەپ بهلگىلهندى [3]. 

باكۋ قاالسىندا ء«بىرىنشى بۇكىلوداقتىق تۇركولوگ  ىندا ءدال وسى  اقپان مهن 6 ناۋرىز ارالى ع  1926 جىلى 26 
يا سهزى» ءوتىپ ، وع ان كوپتهگهن تۇركىتىلدەس حالىقتاردىڭ ع الىمدارى قاتىستى. وسى سيهزەگى كۇن تارتىبىندەگى 
ماسهلهلهردى ڭ ءبىرى تۇركى تىلدەرىنىڭ تهرم ينولوگياسى ء(پان سوزدەرىنى ڭ ءجۇ يهسى) بول ع ان ەدى. قازاقستاننان 
بايتۇرسىنۇلى جاساپ، سهزگه قاتىس ۋشىالردى ورىنبوردا  باياندامانى احمهت  تهرمينولوگيا ماسهلهلهرىنه ارنال ع ان 
ا.  تانىستىردى.  يداتتارىمهن  اع  ق  ۋ  دامىت  تهرمينولوگيانى  ان  ع  قابىلدان  يىندا  قۇرىلتا  ءبىلىمپازدارى  قازاق  وتكهن 
بايانداماسىندا بىالي دەلىنگهن: «1) ت ۋىستاس تىلدەر سوزدەرىنىڭ كوپشىلىگى  بايتۇرسىنۇلىنى ڭ ورىسشا جاسا ع ان 
فورماسى ورتاق بولما ع انىمهن، ءتۇبىرى ورتاق. سول سهبهپتى تۋىستى ع ى جوق تىلدەردىڭ سوزدەرىندە ي ەمهس ، 
والردى ءتۇسىنۋ دە جهڭىل، قۇال ققا دا توسىن ەستىلمهيدى، ايت ۋ ع ا دا سونشالىقتى جات بولمايدى؛ 2) تۇركى حالىقتارى 
ۇنهمى ءوزارا قاتىناستا بول ع ان جانه ءقازىر دە سول قاتىناس ساقتالىپ وتىر، سول سهبهپتهن دە ورتاق ءتۇبىرى بولماسا 
دا، ءبىر ءتىلدىڭ سوزدەرىنىڭ كوپشىلىگى وزگه ءتىل وكىلدەرىنه تانىس بولۋى مۇمكىن» (اۋدارما بىزدىكى – ش.ق.) [4]. 
سهزىنه  تۇركولوگيا  شاقىردى.  ا  ع  ۋ  ال  باسشىلىققا  يداتتاردى  قاع  وسى  حالىقتارىن  تۇركى  بايتۇرسىنۇلى  احمهت 
قاتىس ۋشىالر نهگىزىنهن ۇسىنىستى قولدادى. بۇكىلوداقتىق تۇركولوگ يا سهزى قولدا عانىمهن كهڭهس داۋىرىندە ۇلتتىق 
رەسپۋبل يكاالردا تهرمينولوگيانى دامىت ۋدىڭ با ع ىتى -30جىلداردىڭ ورتاسىندا باسقا ارنا عا بۇرىلدى. كهڭهس ودا ع 
ىنىڭ قۇرام ىنا كىرەتىن حالىقتاردىڭ الدىنا «جالپىكهڭهستىك تهرم ينقور» قالىپتاستىر ۋ ماقساتى قو يىلدى. سو ع ان سايكهس 
جا ڭا قا ع يداتتار بهلگىلهنىپ، تهرمينولوگيانى قالىپتاستىر ۋ دىڭ ا. بايتۇرسىنۇلى باستا ع ان االش زيالىالرى ۇسىن عان 
قاع يداتتارى قولدانىستان الىنىپ تاستالدى. سونى ڭ سالدارىنان تۇركى تىلدەس تۋىسقان حالىقتاردىڭ ءوزارا تهرم ينالماس 
ۋ ۇدەرىسىنه ۇلكهن نۇقسان كهلدى. تۋىستاس تىلدەر اراسىندا ع ى تابي ع ي بايالنىسقا جاساندى توسقا ۋىل قو ي ىلدى. 
سوسياليستىك الگهرگه كىرمهيتىن دەربهس مهملهكهت تۇركيانى ايتپا ع اندا، كهڭهس ودا عى قۇرامىنداع ى كورشىلهس 
دا  اراسىندا  يكاالر  رەسپۋبل  ڭهستىك  كه  سياقتى  تۇرىكمهنستان  ىزستان،  ع  قىر  ءازىربايجان،  وزبهكستان،  قازاقستان، 
ءوزارا تهرمينالماس ۋ جۇزەگه اسىرىلمادى. بۇل حالىقت ار ءۇشىن تهرمينولوگينى قالىپتاستىر ۋدىڭ ەڭ باستى سىرتقى 
ۇلتتىق  ءبىرىن-بىرى  تىلدەر  ۋىستاس  ت  بهلگىلهگهندەي  يالىالرى  ز  االش  دە،  بهلگىلهندى  ءتىلى  ورىس  بولىپ  كوزى 
تهرم ينقورىن بايىت ۋدىڭ سىرتقى كوزى رەتىندە تانىما يتىن ءداستۇردى ورنىقتىرا باستادى. كهڭهستىك كهزەڭدە بهرىك 
ورنىققان بۇل ءداستۇردىڭ ىرگهسى سوگىله باستا ع انىمهن ءالى دە ومىرشهڭدىك تانىتىپ، جال عاسىپ كهلهدى. ءتۇ ركى 
حالىقتارىنىڭ ءوزارا تهرم ينالماسىم ۇدەرىسىن جول ع ا قويماي، ءارقايسىسى جهكه- جهكه تهرمين شى عارا باستاعان 
الىمداردىڭ  الشاقتاپ، ساال ماماندارىنىڭ، ع  ينولوگيالىق قورالرى ءبى ر-بىرىنهن  دىقتان، تۋىستاس حالىقتار دىڭ تهرم 
كاسىب ي قارىم-قاتىناسى قيىنداپ، ا ۋدارماشىسىز ت ءۇسىن ىسۋدەن قاال باستادى. تۇركى حالىقتارى ءبىرىن-بىرى والرع 

ا ورتاق بايىر عى ءتول سوزدەر ءى ارقىلى عانا تۇسىنهسه االتىن دارەجهگه جهتتى . 
ع ىلىم مهن تهحنولوگي ا ساالسىندا اع ىلشىن ءتىلى باسىمدىق يه بولىپ وتىر عانىنا قاراماستان، ەۋروپانىڭ گهرمانتىلدى 
ەلدەرى دە و رتاق تهرمينولوگيالىق قور قۇرىپ، ت ۋىستاس تىلدە ر اراسىنداع ى بايالنىستى كۇشهيت ۋگه سو ڭ عى 30 
40- جىل ىشىندە كوپ كوڭىل ءبولىپ، ماقساتتى جۇمىس تار جۇرگىزە باستادى . اۆستريا، بهلگيا، گدر، فرگ (قازىرگى 
ارناۋلى ماقساتتار ءتىلىن (لسپ)  نهگىزىندە  تىلدەر  تۋىستاس  ىندا  اۋما ع  ەلدەرىنى ڭ  ءبىرتۇتاس گهرمانيا)، شۆەيساريا 
قالىپتاستىرۋ يدەياسىن وسى ەلدەردى ڭ عالىمدارى قولداپ وتىر. اراب ەلدەرى مهن شىع ىس ازيا ەلدەرىندە دە ت ۋىستاس 

تىلدەر ا راسىنداع ى بايالنىس، ءوزارا ءسوز الماس ۋ ءۇردىسى بار. 
ع  تابي  ان  ع  قويىل  سهبهپتهرمهن شهك  ياسي  سا  كهزىندە  دا  حالىقتاردىڭ  تىلدەس  تۇركى  ان  ع  ال  تاۋەلسىزدىگىن 
ي تىلدىك بايالنىسىن قايتا جانداندىر ۋدىڭ ماڭىزى ا يرىقشا. ارينه، ءدال قازىرگىدەي تهرمينولوگيالىق جۇمىستاردى ڭ 
رەسپۋب ليكا كولهمىندەگى جۇرگىزىل ءۋىن ءوز دەڭگه يىندە قامتاماسىز ەته الماي جاتقان جا ع دايدا ەالرالىق بايالنىستى 
دۇرىس جول ع ا قوي ۋ ءبىرقاتار ءۇ يلهستىر ۋ، ۇ يىمداستىر ۋ جۇمىستارىن تاباندى تۇردە جۇزەگه اسىرۋ ارقىلى ع انا 
ىسكه اسۋى مۇمكىن ەكهندىگىن ا يت ۋ كهرەك. بۇل ءسوزسىز قول عا ا لۋدى قاجهت ەتهتىن ماڭىزدى ءىس. مۇندا تۇركى 
حالىقتارى تىلدەرىنىڭ ءوز مۇددەلهرى دە ورتاق مۇددەلهرى دە بار تۇرىك تىلدەرى اراسىندا ع ى تهرمينالماسىم سول 
تىلدەردەگى تهرميننى ڭ ءساتتى جاسال عاندىع ىنا، وزگه تۇركى تىلدەرىنه دە ءسىڭىپ كهتۋگه به يىمدىلىگىنه، ع ىلىمي 
ۇ ع ىمدى ءدا ل بهرۋىنه جانه كهڭ تارالدى ع ىنا قاراي ىرىكتهلگهنى ءجون. مىسالى، قازاقتىڭ «قولشاتىر» ءسوزىن 
تۇرىكتهر االتىن بولسا ء(و يتكهنى والردى ڭ « شهمشيه » (ارابشا «كۇن») دەگهن تهرمينى « قولشاتىر » سياقتى جالپى 
ما ع ىنانى بىلدىرمهيدى) . بىزگه تۇرىك تىلىنهن «بىلگى سايار (كومپۇتهر)» سياقتى تهرميندەردى الۋ عا بوالتىن ەدى . 
وسىنداي ورتاق ءىستى تۇركى حالىقتارى ءوز ءمۇد دەلهرى مهن تۋىستاس تىلدەردىڭ ءار قايسىسىنى ڭ ءتول تاب ي ع 
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اتىن ساقتاي وتىرىپ، ءوزارا كهلىسىپ-كه ڭهسه اتقارۋى قاجهت ەكهندىگىن دە ۇمىتپا عان ابزال. 
ەگهر ورتاق تهرميندەر قورىن قۇر ۋ ىسىنه قول جهت ءىپ، جالپىتۇركىلىك تهرميندەر قاتارى مواليىپ جاتسا، ونىڭ 

مىنادا ي ءتيىمدى تۇستارى بوالدى دەپ سا نايمىز: 
بىرىنشىدەن، تۋىستاس تىلدەردەن الىن ع ان تهرميندەر ءتىلىمىزدى ڭ مورفولوگ يالىق، دىبىستىق جۇيهسىنه بارىنشا 
ساي كهلهدى نهمهسه وعان وته وڭا ي بهيىم دەلهدى . والر تىلگه جاتسىنباي قابىلدانىپ، و ڭا ي ءسى ءڭىپ كهته االدى. 
ەكىنشىدەن، ا. بايتۇرسىنۇلى اتاپ كورسهتكهندەي، ونداي تهرميندەر ايت ۋ ع ا، ەستۋگه جانه تۇسىنۋگه ق يىندىق ت 

ۋ ع ىزبايدى. 
ۇشىنشىدەن، تۇركى حالىقتارى اراسىندا عى تىلدىك، ع ىلىمي-مادەني بايالنىستى، ىنتى ماقتاستىقتى نىع ايت ۋ عا نهگىز 

بوالدى. 
تورتىنشىدەن، ۇلت تىلىندە جاسال ع ان تهرميندەردى ڭ كهڭ تاراۋىنا، قولدانىس ا ياسىنى ڭ كهڭه ي ۋىنه مۇمكىندىك 
موال يادى. ماسهلهن، ءبىر تۇركى تىلىندە جاسال ع ان تهرمين الدىمهن ت ۋىستاس تىلدەردىڭ ورتاق تهرم ينولوگيالىق 
قورىنا ەنىپ، سوندا قولدانىس تاۋىپ جاتسا، ودان كه ءيىن ونى ڭ وزگه تىلدەرگه دە ەنىپ، حالىقارالىق س يپات ال ۋىنا 

كهڭىرەك جول اشىالدى. 
وتكهن ع اسىردىڭ جيىرماسىنشى جىلدارىندا-اق ا. بايتۇرسىنۇلى ۇسىن ع ان تۋىسقان تۇركى حالىقتارىنىڭ تىلدەرىنهن 
ءسوز الماسۋ قا ع يداتى وتىزىنشى جىلداردان باستاپ قولدانىستان شهتتهلمهگهندە، تۇركى تىلدەرى تهرمينولوگياسى قورىنى 
ڭ باسىم بولىگىن قازىرگىدە ي ورىس تىلدەرى ارقىلى قابىلدان ع ان كىرمه تهرميندەر قۇراماي، ونى ڭ ۇلتتىق س يپاتى 
باسىم بوالر ەدى. تهگى ءبىر ت ۋىستاس تىلدەر اراسىندا ع ى تاريحي ءارى تابي ع ي بايالنىس ساقتا لىپ، بىرىندە جوع 
ىن ەكىنشىسىنهن تاۋىپ وتىرار ەدى. ءبىراق وال ي ىستهي المادىق. االيدا ءححى عاسىر دا ونداي بايالنىستى قايتا نى ع 
ايتىپ، ا. بايتۇرسىنۇلى ۇسىن عان قاع يداتتاردى باسشىلىققا اال وتىرىپ، ۇلتتىق ع ىلىمي ءتىلىمىزدى، تهرمينولوگيامىزدى 
ءوز تىلدەرىمىزدى ڭ مۇددەسى نه سايكهس دامىت ۋ ع ا مۇمكىندىك تۋ ىپ وتىر. دەربهس ەل رەتىندە ءتىل ساياساتىن 
جۇرگىزىپ وتىر ع ان تۇركى حالىقتارىندا جالپىتۇركىلىك تهرميندەر قورىن مواليت ۋ ع ا، ءتىالرالىق بايالنىستاردى نى 
ع ايتىپ، عىلىم ساالسىنداع ى ىنتىماقتاستىقتى كۇشهيته ءتۇس ۋگه بۇگىن ق اجهتتىلىك ته، سۇرانىس تا بار. بۇل ورايدا 
ءىستى ڭ ىلگهرى باسىپ، تۇركى تىلدەرى اراسىندا ع ى تهرمينالماسىم ۇلهسى ارتىپ، والردى ڭ ءوزارا تهرم ينجاسام 
تاجىريبهلهرىن ءبولىس ءۋى ءۇشىن ع الىمدار مهن ساال ماماندارىنىڭ ىنتىما ع ىمهن قاتار مهملهكهتارالىق بايالنىستار دا 

نى ع ايىپ، ساياسي-ديپلوماتيالىق تۇر ع ىدان قولداۋ دا كورسهتىلۋى ت ءيىس. 
ينولوگياسىنا  تهرم  ڭ  مهملهكهتتى  ۇلتتى  كوپ  قۇرايتىن  تىلدەر  جاتاتاتىن  ا  ع  توپتار  تىلدىك  ءار  داۋىردە  كهڭهستىك 
ورتاق مول تهرميندەر قورىن قالىپتاستىر ۋ ع ا قول جهتكىزىلدى. ءتۇبى ءبىر تۋىستاس تىلدەرگه ورتاق تهرم يندەر قورىن 
ينقوردى  تهرم  نهگىزدەلگهن جالپىكه ڭهستىك  تىلىنه  بۇل جهردە ورىس  ارينه،  انىق.  بولماسى  يىن  قالىپتاستىرۋ ودان ق 

قالىپتاستىرۋ – ك ەڭهستىك ءتىل سا ياساتىنى ڭ باسىم با عىتى بولىپ بهلگىلهگهنىن نازاردان شىع ارۋ ع ا بولمايدى. 
ۋ  قۇر  قور  ينولوگيالىق  تهرم  ورتاق  الماسۋ،  اراسىندا ءسوز  تىلدەر  ۋىستاس  يبهسىندە ت  ءتاجىر  حالىقتارىنىڭ  الهم 
الما  بايالنىس جاسا ۋ مۇمكىندىگىنه يه بوال  بار. كه ڭهستىك داۋىردە تۇركى حالىقتارى ءوزارا وندا ي  ءتاجىر يبهسى 
ع انى بهلگىلى. تۇركى تىلدەس حالىقتار دەربهس مهملهكهتتهر بولىپ وتىر ع ان قازىرگى كهزەڭدە دە تۋ ىستاس تىلدەر 
اراسىنداع ى بايالنىستى نى ع ايت ۋ با ع ىتىندا ناقتى ءىس-قيمىلدار اتقارىلىپ جاتىر دەپ ايت ۋ ق يىن. بۇل تۇر ع ىدان 
كهلگهندە تۇركى تىلدەس حالىقتاردىڭ تهرم ينولوگيالىق قورىن قۇر ۋ با ع ىتىندا مهملهكهتارالىق ۇيلهستىر ۋ جۇمىستارىن 
كهشىكتىرمه ي قول ع ا الۋدىڭ ماڭىزى ز ور دەپ سانايمىز. مۇنداي جۇمىستى ڭ جول ع ا قويىل ۋى تهرم ينولوگيا 
ىنتىماقتاستىقتى ڭ نى ع  ىلىمي-مادەني  بىرگه تۋىستاس حالىقتار اراسىندا عى ع  ماسهلهلهرىنى ڭ دۇرىس شهشىلۋىمهن 
ايا ءتۇس ۋىنه دە نهگىز بوالتىنى بهلگىلى. سول سهبهپتى تهرم ينولوگيالىق ع ىلىمي-زەرته ۋ جۇمىستارىن حال ىقارالىق 
دەڭگه يدە ۇيلهستىر ۋ ماقساتىندا تۇركسوي، تۇركپا، تۇرىك كهڭهسى ، تۇركى اكادەمياسى ، ءتىل ءبىلىمي ينستيت ۋتى 
جانه تۇرىك ءتىلى قو ع امى (تۇرك ديل ك ۋرۋمۋ) سياقت ى حالىقارالىق، قوع امدىق ۇيىمدار جانه ع ىلىمي ينستيت ۋتتار 
دا بۇل ىسكه اتسالىسسا ءىستىڭ ىلگهرى باسۋىنا س ەپتىگى تيهر ەدى. ورتاق تهرميدەر قورىن مواليت ۋ مهن تۇركى 
حالىقتارىنىڭ ع ىلىم ءتىلىن الشاقتاتپاۋ ماسهلهسىن وسىندا ي ۇيىمدار مهن ع ىلىمي-زەرتته ۋ مهك ە مهلهرىنىڭ باسقوسۋىندا 
نهمهسه تۇركى ءتىلدى مهملهكهتتهردىڭ بىرلهسىپ وتكىزىپ جۇرگهن قۇرىلتا يى مهن ع ىلىمي جيىنداردا تهرمينولوگيا 
ماسهلهلهرىن تالقى عا سالىپ وتىرع ان ورىندى. جالپى تهرمينولوگيانى ءتىالرالىق بىرىزدەندىر ۋ ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ 
وتىرۋدى قاجهت ەتهتىن وته اۋقىمدى جۇمىس. مۇندا ي ىسپهن كاسىبي دايىندى عى جوع ارى تهرمينتان ۋشى ماماندار ا 

ينالىسقان دا ع انا كوزدەگهن ماقساتقا قول جهتكىزۋگه بوالدى. 
قورىتا كهلگهندە ب ۇل ماسهله وڭ ءنات يجه بهر ءۋى ءۇشىن كهلهسى ارەكهتتهردى ىستهگهن ءجون دەپ بىلهمىز: 
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1. تۇركى حالىقتارىنىڭ عىلىم ساالسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن نىع ايت ۋ نهگىزىندە تۋىستاس حالىقتاردىڭ ءوزارا تهرم 
ين الماس ۋ جانه ورتاق تهرم يندەر قورىن قالىپتاستىرۋ ماسهلهسىن اقىلداسۋ ماقساتىندا تۇركى تىلدەس مهملهكهتتهر ع 
الىمدارىنىڭ باسىن قوسا وتىرىپ حالىقارالىق ع ىلىمي كونفهرەنسيا وتكىز ۋ. تهرم ينولوگيا ماسهلهلهرىنه ارنال عان ع ىلىمي 

كونفهرەنسياالر مهن ءدو ڭگهلهك ۇستهلدەردىڭ اكادەم يا قابىر عاسىن دا ەكى جىلدا ءبى ر وتكىزىپ تۇرۋ؛ 
2. «تۇركى اكادەمياسىندا» تۇركى تىلدەس مهملهكهتتهردى ڭ ع الىمدارىنان تۇراتىن، ءوزارا تهرمينالماس ۋ ماسهلهسىن 
شهشۋمهن ا ينالىساتىن، تهرمينولوگيالىق جۇمىستاردى حالىقارالىق دە ڭگه يدە ۇيلهستىرىپ وتىراتىن ع ىلىمي-ۇيلهس ءتىرۋ 

ورتالى ع ىن قۇرۋ (ب ۇل ورتالىق تۇركى تهرمينكومىنى ڭ مىندەتىن اتقارسا)؛ 
3. تۇركى تىلدەس حالىقتاردىڭ تهرم ينولوگيالىق-لهكسيكالىق قورىنى ڭ ورتاقتىق دەڭگه ءيىن، وزىندىك ەرەكشهلىكتهرىن 

انىقتا ۋ ماقساتىندا ع ىلىمي -زەرتتهۋ جۇمىستارىن ۇ يىمداستىر ۋ؛ 
 – تۇرىكشه  تۇرىكشه،   – (قازاقشا  ءتىلدى  ەكى  ماقساتىندا  ءدىرۋ  يبهسىن جهتىل  ءتاجىر  ۋ  تهرمينالماس  4. ءوزارا 
قازاقشا) نهمهسه كوپتىلدى (قازاقشا – تۇرىكشه - وزبهكشه، تۇرىكشه – وزبهكشه – قازاقشا) تهرمينولوگيالىق سوزدىكتهر، 

كومپۇتهرلىك با عدارالم االر شىع ارۋ ماسهلهسىن قول ع ا الۋ؛ 
5. الهمدەگى تهرمينولوگي ا ساالسىندا بولىپ جاتقان جاڭالىقتاردان حاباردار بولۋ، تۇركىتىلدەس حالىقتارىنىڭ ءوزارا 
تهرم ينالماس ۋ ۇدەرىسىن جاقسارتۋ ماقساتىندا ەكى ا يدا ءبىر رەت نهمهسه توقسان سايىن شى عاتىن حالىقارالىق ع ىلىمي 

ج ۋرنال نهمهسه تۇركى تهرم ينولوگياسى ماسهلهلهرىنه ارنال ع ان ارنايى باسىلىم شىع ارۋ. 
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Еліміздің басты рухани дамуының көзі 
– қазақ тілінің тарихын зерделесек 
көне қыпшақ жазба ескерткіштеріне 

барып сүйенеміз. Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев «Тарих толқынында» атты кітабында «Егер 
біз мемлекет болғымыз келсе, өзіміздің мем-
лекеттігімізді ұзақ уақытқа меңзеп құрғымыз 
келсе, онда халық руханиятының бастауларын 
түсінгеніміз жөн» деді[1,10б.]. Халқымыз ме-
кендеген ұлан-ғайыр аймақтағы руханияттың 
алты мың жылдық тарихи дамуын 12 кезең-
ге бөліп көрсетті. Осы кезеңдердің ішінде-
гі жетінші, сегізінші кезеңдердің мәні зор. 
Жетінші кезең – XI ғасырдан бастау алып, түр-
кілердің тұңғыш сопысы Қожа Ахмет Яссауи-
дің ілімімен өрнектеледі. Сегізінші кезең - XII- 
XIV ғасырлар. Бұл – тарихтағы қарахандықтар 
дәуірі, Қыпшақ конфедерациясының қалып-
тасуы, Монғол шапқыншылығы, Алтын Орда-
ның өркендеуі сияқты елеулі оқиғаларға толы 
кезең. Осы кезеңдерде телегей теңіз біртұтас 
түркі тілінен қазақ халық тілінің даралану 

КӨНЕ ҚЫПШАҚ ЖАЗБА 
ЕСКЕРТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ
үрдісі басталады. Тіл – халықтың, ұлттың ана- 
сы дейміз. Қазақ тілінің, қазақ ұлтының бастау- 
ларын көне түркі заманынан бастау алып, 
орта түркі заманында дәуірлеген қыпшақтар 
қауымдастығынан іздейміз. Қыпшақтар қа- 
уымдастығы, олардың тарихы мен мәдение- 
ті туралы соңғы кездерде жазылған тари-
хи, лингвистикалық еңбектер қыпшақта-
ну саласының түркітанудан бөлініп шыға 
бастағанын көрсетеді. Қыпшақтану – түр-
кітанудың құрамдас бөлігі болғанымен, өзін-
дік бағыт-бағдары, мақсат-мүддесі бар сала. 
Қыпшақтану – далалық көшпелі өркениеттің 
қыпшақтық тарихын, ділін, тілін, этнография-
сын, мәдениетін т.б. қырларын тұтас зерттеуді 
көздейді. Бүгінгі қыпшақ тектес этностардың 
арғы тегін, түп-тамырын бүгінгі қалпымен 
салыстырып, тарихи жалғастық сабақтастық 
ізін ашып көрсетуді мақсат етеді. 

Араб ғалымдарының ғылыми еңбектері-
не сүйенсек, қыпшақтар IX ғасырда белгілі 
болған. «Қыпшақ» сөзі ең алғаш Селенга 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 
университетінің оқытушысы, филология 
ғылымдарының докторы, профессор. 

Мұрат CАБЫР
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өзенінің бойынан табылған Элетміш Күл 
Білге қағанының (747-757) басына қойылған 
құлпытаста кездеседі. Онда «түрк кыбчак еліг 
йыл ол дурмысың» (түрік қыпшақтар бізді 
елу жыл басқарғанда) деп жазылған [2]. XI 
ғасырларда қыпшақ тайпалары өсіп-өркен-
деп, оғыздарды ығыстырып, тарих сахнасы-
на шықты. Гегемондық жағдайда қыпшақ қа-
уымдастығына басқа тайпалар да қосылып, 
қыпшақтанып, қыпшақ тілінің шеңбері кеңейе 
түсті. IX-XIII ғасырлардағы Еуразиялық қу-
ман қыпшақтары мен Дешті-и-Қыпшақ мә-
дениетінің таралу өрісі ғылымда белгілі. XI-
XIII ғасырларда Шығыс Дешті-и-Қыпшақ 
даласында қыпшақтардың негізгі этникалық 
кеңістігі қалыптасты. Бұл кеңістік қазіргі Қа-
зақстан аймағын толығымен қамтыды. Кей-
ін монғол үстемдігі кезінде құрылған Алтын 
Орда қыпшақтардың негізгі отаны болды. 
Алтын Орда және мәмлюктер билігі тұсын-
дағы Мысыр мен Сирия жерлерінде негізгі 
қатынас тілі қыпшақ тілі болып, халықаралық 
тіл дәрежесіне көтерілді. Қазақ тілінің қалып-
тасуына негіз болған көне қыпшақ ауызекі 
тілі және көне қыпшақ әдеби тілі осы тұста 
өркендеді. Орта ғасырларда қыпшақ тілінде 
көптеген грамматикалық еңбектер, сөздіктер, 
әдеби шығармалар жазылды. «Қыпшақтану-
дың» негізгі теориялық бағыттарын профес-
сор Б.Көмеков былай белгілейді: 

1. қыпшақтар және көшпенділік өркениет;
2. көшпенділік және отырықшылық өрке-

ниеттердің өзара байланысы және өзара әсер-
лесуі;

3. қазақ халқының этникалық, тарихи және 
мәдени қалыптасуы;

4. Еуразия және Жерорта теңізі аймақта- 
рындағы қыпшақтардың көне және орта ғасыр- 
лардағы тарихы;

5. қыпшақтануға байланысты жазба дерек-
намаларды толықтыра түсу;

6. Орта Азия және Шығыс Еуропа халықта-
рының қалыптасу ерекшеліктерін айқындау 
және т.б.[3].

Біздің бұған қосарымыз, орта ғасырлар-
да көне қыпшақ әдеби тілінде жазылған 
шығармаларды лингвистикалық тұрғыдан 
кешенді зерттеу қажет. Олардың тілін бүгін-
гі жекелеген қыпшақ тілдерімен салыстыра 
зерделей отырып, көне қыпшақ әдеби тілінің 
бүгінгі мұрагері қай тіл екендігін анықтау. 
Орта ғасырлардағы «қыпшақ тілінің» тілдік 

заңдылықтары бүгінгі 10 шақты қыпшақ тіл-
дерінің ішінен қазақ тіліне әлдеқайда жақын, 
ұқсас келетініне дәлел көп. Мағжан ақын 
сөзімен айтсақ, «қыпшақтардың бір кезде 
дәуірлеп жасаған жазира даласының қара 
шаңырағының мұрагерлері де сол қазақтар». 
Яғни, қазіргі қазақ тілі көне қыпшақ тілінің 
жаңа заманға сай өзгерген, дамыған, түрлен-
ген түрі. Қыпшақтану проблемасы ең әуелі 
тілге байланысты өріледі.

Көне қыпшақ тілі туралы ең алғаш мәлімет 
берген автор – М.Қашқари. «Диуан лұғат ит – 
түрік» атты еңбегінде қыпшақ тілінің кейбір 
грамматикалық, лексикалық ерекшеліктерін 
талдап көрсетеді. М.Қашқари түркі тілдерін 
зерттей келе, ХІ ғасырда жеке қолданылған 
“қыпшақ тілі” болғандығын атап көрсетеді. 
Сонымен қатар ол “қырғыз, қыпшақ, гуз, 
тухси, яғма, чығыл, арғу, йаруқ тайпалары 
– бәрі бірдей түрікше бір тілде сөйледі” деп 
жазады. Белгілі ғалым Н.Т.Сауранбаев осы 
деректерге сүйене келіп, “бұл аталған тайпа-
лар тілдері өзара бірігіп кетіп, бірегей тілге 
айналған да, ортасынан бір топтан қыпшақ 
тілін шығарған” дейді[4,18б]. Шынында да, 
ХІІ ғасырларда қыпшақ тайпаларының сал-
мағы саяси аренада арта түсті. Қыпшақтар-
дың мемлекеттік одағына әр алуан тайпалар 
бірікті. Қыпшақ тілі сондықтан аралас тіл 
болды. Бірақ басқа тайпалардың тілінен гөрі 
үстем тайпа қыпшақтардың тілі гегемондық 
рөл атқарды.

М.Қашқари түркі тілдерінің лексикалық 
ұқсастықтарын айта отырып, олардың дыбыс- 
талу жүйесіндегі кейбір айырмашылықтарды 
ашып көрсетті. Қыпшақ тілінің мынадай басты 
фонетикалық ерекшеліктерін назарға ұсынды:

й дыбысының орнына дж(ж) дыбысын қол-
данады: йанджу емес джанджу (шуда).

ш дыбысының орнына с дыбысын айту: 
талыс, қысыр.

д дыбысының орнына т дыбысын қолдану: 
дәуә емес тәуә (түйе), бүгде емес бүкте (қан-
жар).

д дыбысының орнына й дыбысын қолдану: 
қадық емес қайық.

ғ дыбысының айтылмай түсіп қалуы: 
чумғақ емес чумуқ (шымшық торғай, қара 
торғай), тамғақ емес тамақ.

Демек, ХІ ғасырдың ортасында қолда-
нылған қыпшақ тілінің фонетикалық негізгі 
көрсеткіші – дж(ж), с, т, й дыбыстарының 
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қолданылуы мен ғ(г) дыбысының айтылмай 
түсіп қалуы болып отыр.

Осы фонетикалық ерекшеліктер бүгінгі қа-
зақ тілінің бойында сақталған.

 Көне қыпшақ жазба ескерткіштерін жүйе-
леу де маңызды мәселе. Көне қыпшақ тілінде 
жазылған ескерткіштер негізінен ХІ-ХVІІ ға-
сырлар аралығын қамтиды. Олар жазу үлгісі-
не қарай бес топқа бөлінеді:

1) Готикалық көне шрифтімен жазылған 
ескерткіштер (ХІІІ – ХІV ғасырлар).

2) Араб әрпімен жазылған мұралар (ХІ - 
ХІV ғасырлар).

3) Армян жазуымен берілген мұралар ( ХV 
– ХVІ ғасырлар).

4) Орыс әліпбиімен жазылып қалған дерек-
тер (ХІ—ХІІІ).

5) Шығыс Еуропа аймағын мекендейтін 
кейбір халықтардың тілінде сақталып қалған 
және сол елдердің өзіндік жазу үлгілерімен 
берілген сөздер (адам аттары мен жер-су ат-
тары т.б.).

Сонымен қатар ескерткіштер белгілі бір 
саяси-әкімшілік орталықтарда туып, солар-
дың талап-тілектеріне сай жазылып отыр- 
ғандықтан, қазақ ғалымдары (Айдаров Ғ., 
Құрышжанов Ә., Томанов М.) шартты түрде 
мынадай топтарға бөліп қарастырады: куман 
қыпшақтарының тілінде жазылған ескерт-
кіштер, половец қыпшақтарының тілінде жа-
зылған ескерткіштер, Орта Азия қыпшақта-
рының тілінде жазылған ескерткіштер, Ал-
тын Орда қыпшақтарының тілінде жазылған 
ескерткіштер, Мамлюк қыпшақтарының 
тілінде жазылған ескерткіштер, Армян коло-
ниясының тілінде жазылған ескерткіштер. 

 Біз осы айтылғандарды ескере отырып, 
ескерткіштерді ХХ ғасырда жеке-жеке болса 
да зерттеп, құнды пікірлер айтқан ғалымдар-
дың тұжырымдарын басшылыққа алып, мы-
надай екі үлкен топқа бөліп қарастырамыз:

1) Көне қыпшақ ауызекі сөйлеу тілінде 
жазылған ескерткіштер.

2) Көне қыпшақ жазба ескерткіштері.
Көне қыпшақ ауызекі тілінде жазылған 

ескерткіштері тобына өз заманының ауыз- 
екі сөйлеу тілінің элементтерін бойына жи-
нақтаған, қыпшақтардың тарих сахнасына 
шығып, гегемондық рөл атқарып тұрған кезін-
де ХІІ – ХІV ғасырларда жазылған «Кодекс Ку-
маникус» (Кумандардың кітабы), «Терджуман 
турки уа араби» (Түркіше – арабша тәржіма), 

«Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» (Түр-
кі тілі туралы жазылған түсіндірме кітап)., 
«Китаб ат-туһба аз-закия фи луғат ат-тур-
кийа» (Түркі тілі туралы жазылған ерекше 
сыйлық), «Китаб-бұлғат әл-муштақ фи-лұғат 
ат-түрік вал-қыпшақ» (Түрік пен қыпшақ 
тілдерін жақсы оқып үйренушілер үшін жа-
зылған кітап»), «Әл-каванин әл-күллия ли-да-
бт әл-лұғат ат-түркия» (Түркі тілдерін үйрену 
үшін жазылған толық құрал), «Китаб ад-дур-
ра ал-мудия фил-лұғат ат-түркия алат-тамам 
вал-камал» (Түркі тілі туралы жан-жақты 
және толық аяқталған інжу-маржан кітабы), 
«Аш –Шудур ад-даһабия вал-қита ал-ахмадия 
фил-луғат ат-түркия» (Түркі тілдері туралы 
жазылған алтын тізбе») т.б. жәдігерліктерді 
жатқызамыз.

Көне қыпшақ жазба ескерткіштері қа-
тарына Алтын Орда дәуірінің құнды әдеби 
мұрасы, Низамидың парсы тілінде жазған 
осы аттас поэмасының еркін аудармасы, 
Құтып ақын жырлаған «Хұсрау мен Шы-
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рын» поэмасын жатқызуға болады. А.Зай- 
ончковский «Хұсрау мен Шырын» поэмасы-
ның тілі қыпшақ диалектісінде жазылған деп 
тұжырымдаған. Ескерткіштің тілінде қыпшақ 
элементі өте айқын көрінеді деген пікірді 
А.М.Щербактан да кездестіреміз. Алтын 
Орда әдебиетінің ХIV ғасырдағы аса көрнекті 
өкілдерінің бірі Сайф Сарайидың «Гүлстан 
бит-түрки» поэмасы да осы топқа кіреді. Бел-
гілі түріктанушы Э.Н.Наджип ақын өз шығар-
маларын қыпшақ тілінде жазғанын айта келіп, 
әрі оның қазақ халқының негізін құраған ру 
тайпаларынан шыққанын ерекше атап көр-
сетеді. Алтын Орда дәуірінде ХІV ғасырда 
дүниеге келген құнды жәдігерліктің бірі Хо-
резмидің «Мұхаббат наме» поэмасы да осы 
қатарда. Аталмыш поэма қазақ тіл білімінде 
аз да болса зерттеліп, көне түркі жазба ескірт-
кіштерінің тіліне, жалпы тіл тарихына ар-
налған кітаптарда біраз пікірлер жинақталды. 
Ал өзбек әдебиетінің тарихында өзбек әдебие- 
тінің көркем туындыларының бірі ретінде 
қарастырылды. Ғылымда бұл поэманың тілі 
туралы сан түрлі пікірлер орын алған. Мәсе-
лен, Кюпрюлюзаде алтынордалық шағатай 
тілі десе, А.Н.Самойлович Хорезм мен Алтын 
Ордадағы Жошы ұлысының әдеби тілі дейді. 
Ал Э.Н.Наджип ұйғыр, оғыз тілдерінің әсері-
не ұшыраған қыпшақ тілі десе, С.А.Аманжо-
лов А.Яссауи тіліне жақын, қазіргі өзбек және 
қазақ тілінің аралығындағы тіл деп таныса, 
А.М.Щербак ескі өзбек әдеби тілінің бір түрі 
деп топшылайды. Біздің пікірімізше, «Мұхаб- 
бат-Наме» тілінде қараханидтік жазба әде-
би тілінің азын-аулақ ықпалы байқалғанмен, 
көне қыпшақ тілінде жазылған. Бұл мұрағат-
тың қазақ тіліне жақындығы мен басқа түркі 
тілдермен байланысын анықтауда лексика-
лық, морфологиялық, фонетикалық белгілер-
ге ерекше көңіл бөлген жөн. 

 Аталмыш топқа енетін құнды жәдігер-
ліктің бірі – Махмуд бин Али ас-Сараидың 
“Нахдж әл-Фарадис” шығармасы. Біздің 
дәуірімізге бұл ескеркіштің бірнеше көшір-
месі жеткен. Мұрағаттың лексикасы мен 
грамматикасында кейбір көне элементтердің, 
атап айтсақ, тіс арасынан шығатын шуыл 
дыбыс з мен сөз соңындағы ғ дыбысы, көне 
жалғаулардың кездесуі өз дәуірінің заң-
дылығы. Шығарманың тілінің түсініктілігі 
оның басқа тілдерге қарағанда қыпшақ тіліне 
жақын екенін аңғартады.

Аталмыш ескерткіштердің тілін көне 
қыпшақ тілі деп тұтас алып қазіргі қазақ 
тілімен лексикалық деңгейде салыстыра зерт-
тесек, көптеген ортақтықтар мен сабақта-
стықтар айқын көрінеді. Негізінен, Алтын 
Орда дәуірі тұсында жазылған әдеби шығар- 
малардың дені аралас тілді болып келген.  
Б.Сағындықұлы жазба жәдігерліктер тіліндегі 
сөздерді үш топқа бөліп қарастырады: 1) оғыз 
тобындағы тілдерге тән сөздер; 2) қарлұқ-ұй-
ғыр тобындағы тілдерге тән сөздер; 3) қыпшақ 
тобындағы тілдерге тән сөздер.

Мысалы, Оғыз тобындағы тілдерге ғана тән 
сөздер: бағырсуқ (іш) Г, Мн; алын (маңдай) 
ХШ, НФ, Г; бул- (тал-) ХШ, НФ, Г, Мн; көлкә 
(көлеңке) ХШ, Г, Мн; кәндү (өз) ХШ; өртүклү 
(жасырын) ХШ, НФ, Г, Мн; соған (жуа) Г; 
утан- (ұял-) Г, Мн; чоғ (көп) ХШ, НФ, Г; қа-
рынча (құмырсқа) ХШ, Г; қурт (бөрі) Г; йарын 
(ертең) Г; йылдырым (найзағай) ХШ, НФ т.б.

Қарлұқ-ұйғыр тобындағы тілдерге тән 
сөздер: асиғ (пайда) ХШ, НФ; андағ (сон-
дай) ХШ; белгүр- (білім-) ХШ, НФ, Г, Мн; 
пуш- (өкпеле-) ХШ, НФ; ишан- (нан-) ХШ; 
билә (көмектес септігінің мағынасын береді) 
ХШ, Г, Мн; ойағ (қырағы) ХШ, НФ, Г; кеслән 
(кесіртке) ХШ; көсә- (тіле) ХШ; сүчуг (тәтті) 
ХШ; сүркә- (сүрт-) ХШ, НФ; тегүр- (жеткіз-) 
ХШ, Мн; телур (ақылдан адас-) ХШ, Мн; уча 
(арқа) ХШ; йорут- (жарық ет-) ХШ, Мн; т.б.

Қыпшақ тобындағы тілдерге тән сөздер: 
бақлан (бағлан) ХШ; басын- (басын-) ХШ; 
бақыр (жез) ХШ; байағы (баяғы) Г; болмачы 
(болмашы) ХШ; ентик- (ентік-) ХШ; ем (ем) 
ХШ, НФ; ерик- (ерік-) ХШ; ен- (ен-) ХШ, НФ, 
Мн; еңра- (еңіре-) ХШ, Мн; иркил- (іркіл-) 
ХШ, НФ; йимән- (имен-) ХШ; күң (күн) ХШ; 
кери (кері) ХШ, Г; сүңгү (сүңгі) ХШ, Г,НФ; 
чық (шық) ХШ; сал- (сал-) ХШ, Г, Мн, НФ; 
таңсұқ (таңсық) ХШ, Г; тый- (тый-) ХШ, Г; 
тәбрән- (тебірен-) ХШ, Г; талпы- (талпын-) 
ХШ, НФ; таңырқа- (таңырқа-) ХШ; тун (түн) 
ХШ, НФ; үрк- (үрік-) ХШ, Г; қавурт (қауырт) 
ХШ, т.б.

Бұл келтірілген деректерден байқағаны- 
мыздай ескерткіштердің тілінде оғыз, қарлұқ- 
ұйғыр, қыпшақ элементтері аралас келіп отыр- 
ған. Бірақ қыпшақ элементтері басым, жиі 
кездеседі. 

Қазіргі таңда түркі лексикологиясының ал-
дында тұрған маңызды міндеттердің бірі – же-
келеген тілдерді синхрондық тұрғыдан да, диа- 
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хрондық тұрғыдан да кешенді зерттеуге алу. 
Тарихи-салыстырмалы әдіске сүйенген зерт-
теу ғана бүгінгі тірі тілдің тарих қойнауында 
қалған жазба жәдігерлікке алыс-жақынын, 
туыс-жекжат екенін анықтай алады. Қандай 
да бір тілдің лексикасы басқа тілдік категория- 
лардан қашанда бұрын сөйлейді, мол ақпа-
рат бере алады. Көрнекті ғалым К.М.Мусаев 
“Когда говорят, что язык представляет собой 
кладовую истории народа – его носителя, преж- 
де всего имеется в виду его лексика, которая 
непосредственно реагирует на все изменения 
в жизни народа” деп тұжырымдайды [5,23б]. 
Сондықтан да қазіргі қазақ тілінің байырғы 
сөздік қоры ұлт тарихымен, жалпы түркілік 
тарихпен сабақтаса қалыптасты. Қазақ тілінің 
лексикасы қазіргі қыпшақ тобындағы тілдер-
мен, одан әрі жалпы түркі тілдерімен толық не 
ішінара лексика ортақтығымен ерекшеленеді. 
Қазақ жұрты жеке ұлт болып қалыптасқанға 
дейін түркі халықтарының ортақ арналарымен 
жүріп өтті. Қазақ лексикасы жалпы түркілік 
қабаттан өрістейді. Оның негізі, сөздік құра-
мы, фоно-морфологиялық құрылысы ежелгі 
түркі тілінен бастау алады.

Қазіргі қазақ тіліндегі жалпы түркілік қа-
бат түбір және тарихи сөздерден тұрады. 
Олардың ата түркі дәуіріндегі жалпытүркілік 
ежелгі түрін салыстырмалы-тарихи негізде 
жаңғырту арқылы байырғы қалпына келтіруге 
болады 

Келесі қабат – қыпшақтық қабат. Қазақ 
тілінің лексикасы қазіргі қыпшақ тобындағы 
тілдермен толық не жартылай ортақтығымен, 
ұқсастығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар 
қазақ тілінің қыпшақтық лексикасының сілем-
дерін қыпшақ тіліне тікелей қатысты орта ға-
сырлық жазба ескерткіштер тілінен де іздеген 
жөн. Жазба мұрағаттар лексикасын зерделей 
қарасақ қазіргі қыпшақ тобындағы тілдер-
мен, қала берді қазақ тілімен ортақ, тұлғасы 
да, мағынасы да сайма-сай лексикалық парал-
лельдерді оңай анықтаймыз. 

Пікіріміз мәйекті болу үшін ортақ сөз-
дердің тізімін жасайық.

Зат есім сөздердің қатары:
Адым – адым. [НФ] Төрт миң адым йәргә 

араб мил теб айтур – Төрт мың адым жерді 
арабтар мил деп атайды.

Азық - азық. [НФ, ХШ] Пайғамбар Абубә-
кр бирлә ол ғарда үч күн турдылар соң чықыб 
Мәдинә тарафынға азм қылдылар азықлары 

түгәнды – Пайғамбар Абубәкірмен сол үңгір-
де үш күн тұрды, сосын одан шығып Мәди-
наға қарай кетті, олардың азықтары таусылған 
еді.

Ай – ай. [ХШ, НФ, Мн, Г] Сафар айының 
йигирмә бешиндә - Сафар айының жиырма 
бесінде.

Алма – алма. [ХШ, НФ, Мн, Г] Қызыл алма 
дөңәлму дур фәрән қызы - Қызыл алма дөңге-
лек пе, о сұлу.

Алмас – алмас. [ХШ] Алмаз от андын соң 
лалга урды алмас – бұдан соң лағылға алмас 
қосты.

Ана – ана. [ХШ, НФ, Г] Пайғамбар алты 
йашқа йетмиш әрди қин анасы Аминә вафат 
болды – Анасы Әмина қайтыс болған кезде 
пайғамбар алты жаста еді.

Ант – ант. [ХШ, НФ, Г] Фариштә қоймас 
айтур, антны сақла – Антыңа адал бол, дейді 
періште.

Арық - арық. [ХШ, НФ] Йа шайх бу арық 
сувларыдын нишә ичмәзсиз – О шейх, сіз бұл 
арықтың суын неге ішпейсіз.

Арпа – арпа. [НФ, ХШ, Г] Әй тоқ көзүңгә 
арпа әтмәги көрүнмәс хуш, ликин мәним ал-
тымда иззәтли мукаррамдур - Әй тоқ адам 
саған арпа наны ұнайма, ал мен үшін (ол) құр-
метті де сүйікті.

Арқа – арқа [ХШ, НФ, Г]. Йигит ол вақт уй-
анды ким күнәш ыссысы арқасына отты – Күн 
ыстығы арқасын қыздыра бастағанда жігіт 
оянды.

Ел – ел. [ХШ, НФ, Мн, Г] Қылур Йусуф-
ни Мисир елиндә султан - Ол Жүсіпті Мысыр 
еліне сұлтан қылып бекітті.

Балта – балта. [ХШ, НФ]. Тақы мәбәрак 
еликингә бир улуғ балта алды – және (пайғам-
бар) мүбәрәк қолына балта алды.

Жан – жан. [ХШ, НФ, Мн, Г]. Ким ош тән 
тәнгә жан жанқа улашты – міне тән тәнге, жан 
жанға қосылды.

Көз – көз. [ХШ, НФ, Мн, Г] Башындан 
көзүндән өпүб қучуб көп мал-у нимәт бериб 
азад қылды – Ол басынан, көзінен өбіп, көп 
байлық беріп және азат қылды.

Орман – орман. [НФ, Г] Карван түн қата 
йүрүб сахар вақтын келиб бир орман йанында 
қондылар – Керуен түні бойы жүріп, таң ата 
бір орманға келіп тоқтады.

Екі дәуір тіліне ортақ зат есімдер өте мол, 
ескерткіштер тілінде туынды, негізгі, деректі, 
дерексіз т.б. зат есімдер кең орын алған.
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Сын есім сөздердің қатары:
Ала – ала. [ХШ, НФ] Бу түн күн ала ат-тек 

йүгрүр талмаз – бұл түн мен күн ала аттай 
талмай жүйткиді.

Арық - арық. [Г] Бир арық ақил адами айт-
ты бир сәмиз аблаха, келиб қаршы негә болса 
тази от, бир тавилә әшәндән ол йахшы – Бірде 
бір арық дана семіз наданға айтты: арабтың 
пырақ аты арық болғанмен бір керуен есектен 
жақсы.

Ақсақ - ақсақ. [ХШ] Сабыр бирлә кечәр аз 
умр неткү, азақ ақсақ нетәк мәнзилә йәткү - 
Ұзақ өмірде үлкен сабыр керек, ақсақ адам 
үйіне жеткендей сабыр қажет.

Сары – сары. [ХШ, Г] Қарарсызлықда бол-
мыш меңзи сары – Тыныштықтың жоқтығына 
жүзі сары болды.

Кең - кең. [ХШ, НФ] Умми-Муид пай-
ғамбарны тарифләйүр әйәси кең турур көзи 
ашаққа үкүшрәк бақар йергә бақар – Ум-
ми-Муид пайғамбарды сипаттайды: оның 
алақаны кең, көзі көбіне төменге қарайды, ол 
жерге қарайды.

Тар – тар. [ХШ, НФ, Мн, Г] Қачан ким бол-
са тар ағзың шакар бир, саба гүл ғунчаның 
ағзыны йыртар – Сенің тар (кішкене) аузың 
шекер төккенде, раушан гүл шоғынан таңғы 
самал жел соғады.

Қалың - қалың. [ХШ, Мн] Қалың өврәккә 
кирмши тек лачын - қалың жабайы үйрек то-
бына кірген лашындай.

Қара - қара. [ХШ, НФ, Мн, Г] Йумақ билән 
кетәрми лавны қара көмүрдән –жуғанмен қара 
көмірдің түсі өзгерер ме.

Қызыл - қызыл. [ХШ, НФ, Г] Йа хожа, йүк 
билән қызыл алтун алыб келүр, йа бахр ичиндә 
ғарқ болуб қын билән өлүр - Қожа не жүкпен 
бірге қызыл алтын алып келер, не теңіз түбіне 
батып азаппен өлер.

Ұзақ - ұзақ. [ХШ, НФ] Аташ хафыдан тут-
ты ұзақ йол – Атасынан қауіптеніп ұзақ жолға 
аттанды.

Бұдан басқа да негізгі немесе туынды сын 
есімдер көптеп кездеседі: астыңғы, аталық, 
бойлы, малсыз, ақ, бай, көк, сынық, тамаша-
сыз т.б.

Сан есім сөздер ескерткіштер тілінде көп 
қолданылады. Дені ішінара дыбыстық өз-
герістерге бой ұрған, ал тұлғасы да, мағынасы 
да қазақ тіліне дәл келетін төрт сан есім ғана 
бар. Олар:

Төрт – төрт. [ХШ, НФ, Мн, Г] Бу китабны 
төрт баб үзә қылдық – Бұл кітапты төрт тарау- 
дан құрадық. 

Алты — алты. [ХШ, НФ, Мн, Г] Қачан ким 
алты йашқа йетти ол шах, қамуғ йөнләрни 
аңлаб болды агах – Шахқа алты жас толғанда, 
ол барлық жөн-жосықты түсініп, аңғарымпаз 
болды.

Он – он. [ХШ] Йәтиб он йашқа кеш бағлан-
ды белгә - Он жасқа келіп беліне қорамсақ 
байланды.

Тоқсан –тоқсан. [НФ] Тақы пайғамбар 
аләйхи-с-сәлам тоқсан тевә нишан қылды – 
Пайғамбар алейхи-с-сәлам тоқсан түйені бел-
гіледі.

Етістік сөздер қатары:
Айыр-айыр. [ХШ, Г] Тутуб мискин киши-

ниң пәнжәсиңи, айырмық күч билән айны ха-
тадур – Байғұс, кедей кісінің қолынан ұстап, 
күшпен айыру үлкен әділетсіздік.

Ал – ал. [ХШ, НФ, Г] Хидайат нұрыны 
көңлүмдин алма, йана мени қараңғулуққа сал-
ма – Жол көрсетуші нұрды көңілімнен алып, 
мені тағы қараңғылыққа тастама.

Ем – ем. [ХШ] Сүт әммәзмән бар ағызымда 
отуз тиш – Сүт ембеспін, аузымда отыз тісім бар.

Бар – бар. [ХШ, НФ, Мн, Г] Бир ким әрсә 
барды тақы Фатимақа хабар берди – Бір адам 
барып Фатимаға хабар берді.

Басын – басын. [ХШ] Қонақмән теб ба-
сынмаңыз бизни - Қонақпын деп бізді басын-
баңыз.

Кет – кет. [НФ, Мн, Г] Көңүлдин сабр 
көздин уйқу кетти – Жүректен сабыр, көзден 
ұйқы кетті.

Көм – көм. [ХШ, НФ] Бардылар бир чуқур 
қаздылар ол әтни анда көмдиләр – Барып бір 
шұңқыр қазып, етті соған көмді.

Күл – күл. [ХШ, НФ, Мн, Г] Бұл латифа 
сұлтанға хуш келди дағы күлди – Бұл әңгіме 
сұлтанға ұнады, ол күлді.

Ойна – ойна. [ХШ, НФ, Мн, Г] Кел әй сақи 
кетүргил, бада-и наб, күлә ойнайу ичсүнләр 
бу асхаб – О шарап құюшы, әкел мөлдір ша-
рапты, мейлі достар күліп, ойнап ішсін.

Орна – орна. [ХШ, НФ] Тамуғнуң хайбаты 
көңлүмдә орнады – Тамұқтың қорқынышы 
көңілімде орнады.

Өл - өл. [НФ, Г] Ирақдан тирак келгинчә 
йылан захмлы ер өләр – Ирактан дәрі келген-
ше, жылан уымен уланған ер өлер.
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Сайра – сайра. [ХШ, Мн, Г] Чечәксән бан-
да сайрар бұлбұл үңдур – Сен гүлсің, ал сенің 
үстіңде сайраған бұлбұл – сенің құлың.

Табыл – табыл. [Мн, Г] Табылғай мақсудум 
табқуңда – Сенің қызметіңде менің мақсатым 
табылғай.

Қайна - қайна. [ХШ, НФ, Мн] Тақы от чиб-
чуқ кувәч ичиндә қайнаса әт тақы харам турур 
– Егер сол шымшық қазан ішінде қайнаса, ол 
етті жеуге болмайды.

Қана - қана. [НФ] Тақы йүзи қанады – оның 
беті қанады.

Ескерткіштер тілінде қазақ тілімен толық 
лексикалық параллель бола алатын етістіктер 
өте көп. Олар негізгі және туынды, көмекші, 
салт, сабақты, болымды, болымсыз тұлғала-
рында ұшырасады.

Үстеу сөздердің қатары:
Ең - ең. [Г] Ең әксүк – Ең кедей.
Аз – аз. [ХШ, НФ, МН, Г] Жүмлә сахабалар 

қондылар ол йәрдә сув аз әрди – Барлық саха-
балар қонды, ол жерде су аз еді.

Былай – былай. [ХШ] Сәңә хукм етиб ай-
мазмән былай қыл – Саған бұйрық бере ал-
маймын, былай қыл.

Көп – көп. [ХШ, НФ, Мн, Г] Көңүл бахрын-
да көп гәвхәрлариң бар – Сенің жүрегіңнің 
теңізінде көп гауһарлар бар.

Тағы – тағы. [Мн] Қылур Ааййубны мих-
нәт бәлә йар, тағы от ичрә Азар отдын асрар – 
Ол Айюбиді азаптың досы қылды, ол Азарды 
тағы оттан құтқарды.

Қайра - қайра. [ХШ, НФ] Тақы жумла қай-
ра Мадинаға қайыттылар – Және бәрі қайра 
Мәдинаға қайтты.

Бұл мәліметтерден байқағандай, ескерт-
кіштер тілінде күшейткіш, мөлшер, сын-бей-
не үстеулері орын алған.

Есімдіктер қатары:
Анда – анда. [ХШ, НФ, Г] Үч күндин соң 

анда кәлгәйсән - Үш күннен соң анда келер-
сің.

Мұнда – мұнда. [ХШ, НФ, Мн, Г] Мухаб-
бат-нама сөзин мұнда биттим – Мұхаббат-на-
ме поэмасын мұнда бітірдім.

Ол – ол. [ХШ, НФ, Мн, Г] Ол йазуклы сөк-
ти йарамас сөзләр сөзләди – Ол жазықты сөкті 
жарамас сөздер сөйледі.

Мен – мен. [ХШ, НФ, Мн, Г] Мен асру бе-
нава – Мен өте бақытсызбын.

Сен – сен. [ХШ, НФ, Мн, Г] Ичим күйди 
сениң чаксыз назыңдын – Сенің шексіз на-
зыңнан ішім күйді.

Қайсы - қайсы. [Г] Бир залим хаким бир 
алим ергә сорды ким ибадатлардан фазилрәж 
қайсы турур – Бір залым хакім бір ғалымнан 
сұрады: құдайға құлшылық қылудың қайсы 
дұрыс.

Бұл деректерден байқағандай, жәдігерлік-
тер тілінде сілтеу, жіктеу, сұрау есімдіктері 
қолданылған.

Көмекші есімдер қатары:
Ара – ара. [ХШ, НФ, Г] Тикәнләр арасында 

гүл төрәтти – Тікендер арасында гүл жаратты.
Арт – арт. [ХШ, НФ, Г] Ол йигит бир кар-

ван артына түшүб кетти – Ол жігіт бір керуен 
артына түсіп кетті.

Аст – аст. [ХШ, НФ, Г) Сениң атақ ағыр 
таш астындан тәрбренгинчә кәрәк мәним атам 
жәннәткә кирмши болғай – Сенің әкең ауыр 
тастың астынан қозғалғанша, менің әкем жан-
натқа кіріп болады.

Маң - маң. [ХШ] Йақын бу маңда бар 
бир йахшы бағым, бүтүн ол бағда тиккәй-
ләр отағым – Осы жақын маңда менің жақсы 
бағым бар, шатырды сонда тігейік.

Орта – орта. [ХШ, НФ, Мн, Г] Тәкмә бир 
ай ортасында үч күн руза тутғыл - Әр айдың 
ортасында ораза тұт.

Мұндай ортақ сөздер қазақ халқының, 
оның тілінің пайда болуына негіз болған этно-
генетикалық, глоттогенетикалық құбылыста-
рының тамыры. Көне қыпшақ жазба ескерт-
кіштерін зерттеудегі өзекті мәселе жекелеген 
сөздердің тарихын, этимологиясын қазіргі 
тілдік деректер негізінде зерделеу болмақ.

Пайдаланылған әдебиеттер:
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Бұрынғы қазақ қоғамында уақытты 
жұлдыздар бойынша есептеудің 
жүйесі болған. Әлі күнге дейін 

бұл уақыт есебі тоғыс есебі деп аталады. 
Әлемнің басқа елдерінде кездеспейтін бұл 
жүйеде уақыт Ай мен Үркер жұлдыз шоғы-
рының әрбір 28 күнде бір «тоғысып» отыруы 
бойынша анықталады.

Көне дәуірлерден келе жатқан тоғыс жүйе- 
сінде есепшілердің Үркер жұлдыз шоғырын 
таңдап алуының себебі болуға тиіс.

Біріншіден, Үркер жұлдыз шоғыры түн-
де шоқтай болып, көзге бірден жарқырап 
түседі. Екіншіден, 14 мамыр мен 21 маусым 
аралығынан басқа уақыттарда Үркер жұл-
дыз шоғыры (Торпақ шоқжұлдызының құра-
мында) түнгі аспанда үзбей көрініп тұрады. 
Үшіншіден, ай батыстан туып, шығысқа 
қарай қозғалғанда, Үркер шығыстан туып, 
батысқа қарай қозғалады. Бір-біріне қарсы 
қозғалған аспан денелерінің кездескен уақы-
ты, яғни «тоғысқан» мезгілі уақытты дәл 
белгілеу үшін таптырмас белгі іспетті деуге 
болады.

Қазіргі ғылымда мұндай уақыт мөлшерін 
Жұлдыздық ай есебі деп атайды. Оның мөл-

Халықаралық бизнес университеті  
Тілдер орталығының доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты

ҮРКЕР ЖҰЛДЫЗЫ ТУРАЛЫ

шері жуық түрде 27 күн 7 сағат 43 минутқа 
тең. Ертеде дәл есептейтін сағат болмаған-
дықтан қазақ есепшілері Жұлдыздық ай мөл-
шерін 28 күн етіп белгілеген. Бір жыл ішінде 
Ай мен Үркер 13 рет тоғыса алатындықтан, 
нәтижесінде тоғыс есебінде 364 күн болған.

Қазіргі қазақ тілінде тоғыс есебіне қатысты 
едәуір сөз, тұрақты сөз тіркестері сақталған. 
Мысалы, қырқына шыдап, қырық біріне шы-
дамапты деген тұрақты сөз тіркесінің мәнін 
былай деп ашады. 40 айда Тоғыс есебі мен 
Күн жылы жуық түрде дұрыс теңеледі. Ал 
41 айда тоғыс есебінің мөлшері дұрыстала 
түскенмен, Күн жылы өз мөлшерінен 8 күн 
асып түседі. 

Ай мен Үркердің тоғысуын есепшілер 3 
күнге бөледі. 

1. Ай мен Үркер жақын келген күнді ауыл-
үй қонды деп атайды.

2. Ай орағының немесе тасасында Үркер- 
дің көрінбей қалуын тоғамдасу деп атайды.

3. Айдың Үркерді басып өткен үшінші 
күнін өріп шықты деп атайды.

Бұл тоғыс «бес тоғыс» деп аталады. Осы 
тоғыстан бастап Қазақстан жерінде жер көк-
теп, ағаштар бүршік жара бастайды. 

Әбутәліп Мұратұлы ОРЫНҒАЗЫ

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ
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Ай мен Үркердің тоғысуына орай халқы-
мыздың тұрмысында болжам айту жиі кез-
деседі. Мәселен, «Ақпан мен Қамбардың 
тоғысы» болады. Бұл тоғыста Ай шалқа-
сынан қып-қызыл болып жатып алып, Үркер-
ден алыс тоғысады. Мұндай тоғысты ертеде 
халқымыз «Жұт тоғыс» деп атаған. 

 «Білсең Хұтпын, білмесең жұтпын» дей-
тін қағида осы оқиғалардан кейін айтылған 
болса керек. Бұл жердегі Хұт деп отырғаны-
мыз – ақпан айының жұлдыз атауы. 

Тоғыс есебі – уақыт есебінің Үркер 
шоқжұлдызы бойынша жүргізілетін жүйе- 
сі, яғни Үркерге негізделген календарь. Ай 
орағының немесе ай табағының Үркерді 
басып өтуі тоғыс, тоғысу немесе тоғаю деп 
аталады. Тоғыс кезінде аспан әлемінің аядай 
учаскесіне шоғырланып жиналған Үркердің 
айқын алты жұлдызы Айдың арғы жағын-
да, тасада қалады да, жердегі бақылаушыға 
көрінбейді. Ай ақырын жылжып өтіп кеткен-
де тоғыс аяқталып, Үркер көрінеді. Ай мен 

Үркер үнемі тоғыса бермейді. Тетелес ке-
летін екі тоғыстың аралығында өтетін уақыт-
ты қазақ халқы тоғыс айы дейді. 

Тоғыс есебі қазақтардың ауыз әдебиетінде 
де жиі кездесіп отырады. Мысалы, «Қамбар 
батыр» жырында Қыз Назымға таласып, Екі 
батыр соғысты. Бұлтты шайнап мұз бүр-
кіп, Үркер мен Айдай тоғысты деген өлең 
жолдары кездеседі. Демек, қазақ жыл қайы-
ру тәжірибесінде тоғыс есебі ертеректе көне 
түркіден қалған сарқыншақ болса керек. 

Ай, жыл, мезгіл, апта, күн ұғымдары, жал-
пы күнтізбе мен ауа райына қатысты атаулар 
жалпыадамзаттық қажеттіліктен туындап, 
адамзат пайда болғаннан бері қолданылып 
келе жатқандықтан, әрбір космонимдердің, 
ауа райы мен күнтізбе жүйесіне қатысты лек-
сикалық бірліктердің өзіндік тарихы (этимо-
логиясы), қолданылу ерекшеліктері, тілдік 
жіктелуі болады. 

Үркер тоғысының әсіресе малшы қауымы 
үшін біраз артықшылығы байқалады. Жыл-
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басының (Үркердің батуының) көктемнің 
соңғы айына келуі ел тұрмысы қолайлы бо-
луымен бірге, есепшілер ендігі жерде үр-
кердің тәуліктік қозғалысын астрономиялық 
меже етіп алып, түннің ұзақтығы, қысқалығы 
тәрізді құбылыстарды анықтады. Бұрын 
түннің ұзақ не қысқа құбылысын жай ғана 
сезінсе, ендігі жерде бұл құбылысты Үркер 
арқылы бақылап белгілеу мүмкін болады. 
Үркер қас қарая көрініп, таң атқанша батпай-
тын болса, ең ұзақ түн (қыс ортасы), ал түн 
ортасы ауа батып кетсе, күннің ұзарып, түн-
нің қысқара бастағаны. Сөйтіп, есепшілер 
Үркердің жылдық жолына ғана емес (мыса-
лы, Үркер батқан кезден келесі жылға батқан 
кезге дейінгі аралық), тәуліктік қозғалысына 
да назар аударды. Үркер тоғысының тағы бір 
артықшылығы – ауа райын болжауға жыл 
мезгілдерінің (солярлық уақыттың) қалай 
өтетінін жорамалдауға қолайлылығы. Үркер 
есебі бойынша жыл екі мезгілге бөлінген. 
“Үркер жерге түсіп” көрінбей кеткен кез – 
жаз, ал “Үркер көрінетін кез” – қыс. “Үркерлі 
айдың бәрі қыс” деп аталатын дағдылы сөз 
орамы осыны аңғартады. 

Қазақ есепшілері қаншалықты жарқырап 
тұрғанымен, Сүмбіле, Босаға тәрізді шы-
рақтарын нысана етпей, Қамбар жұлдызына 
жіп таққан. Бұның себебі неде? Зерттеуші 
бұл сауалға төмендегідей жауап береді. 

Сонымен байырғы есепшілер аспан ая-
сында аймен кездесетін жұлдызды тапқан. 
Ол – Қамбар жұлдызы. Бұл жұлдыз күз ай-
ларында туылып, көктем айларында батады. 
Қамбар жұлдызы көк жүзінде аймен бес рет 
кездеседі. Яғни есепшілердің тілімен айт- 
қанда, бес мәрте тоғысады. Алғашқы тоғыс 
қазан айында өтеді. Қамбар жұлдызымен 
ай өзінің тоғыз жаңасында тоғысады. Сон-
дықтан осы айды тоғыздың айы (қазан) деп 
атайды. Одан кейін ай Қамбармен өзінің жеті 
жаңасында тоғысады. Бұл айды жетінің айы 
(Қараша), Айдың Қамбармен бес жаңасында 
тоғысуын бестің айы (Желтоқсан), үш жаңа-
сында тоғысуын үштің айы (Қаңтар), бір 
жаңасында тоғысуын бірдің айы (Ақпан) деп 
атайды.

Әрбір күнқайырудың өзіндік жүйесі, соған 
сәйкес жыл басы, жыл мейрамы, сол мей- 
рамда өткізілетін салт-дәстүрлері болады. 
Қамбар тоғысы – өзіндік жүйесі бар күнқайы- 
ру. Оның бас айы – бірдің айы (Ақпан). 
Жыл басын тойлау айдың бірінші жаңасын-
да басталады. Яғни айға тән ету салты қатаң 
сақталады. Мейрамның аты Қызыр ата неме-
се ақтың мейрамы деп аталады.

Қамбар жұлдызына қарағанда Үркердің 
күн белдеуіндегі жүретін жолы әлдеқайда 
ұзақтау. Қазақ қауымы үшін Үркер тоғысы-
ның бірнеше қолайлы жағы бар. Ескі жылдың 
шығуы мен жаңа жылдың кіруі бұрынғыдай 
қыс мезгілінің аяғына (ақпанға) емес, көк-
тем мезгілінің соңына сәйкес келетін болды. 
Үркер мамырдың 10-нда батып, сол батар 
алдында жаңа туған аймен тоғысады. Бұны 
есепшілер бір тоғыстың айы деп атап, оны 
жылдың басы етіп белгілеген. 

Қазақ есепшілерінің ұстанған жүйесі бой-
ынша Күн, Ай, Жұлдыз тәрізді аспан шырақта-
ры бір-бірімен тығыз байланыста болуы шарт. 
Уақыт өлшемін анықтау, белгілеу осындай 
шарттылыққа бағынуға тиіс. Оның үстіне қа-
зақ қауымында Айға табыну салты өте күшті 
болған. Сондықтан есепшілер де қоғамдық са-
наның осындай түрінен (діннен) тысқары тұра 
алмаған. Ата-бабаларымыздың ерте заманда 
«Жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке» деп тәу 
ететін салты күні бүгінге дейін сақталған.

«Үркер тумай сорпа ішуге келмейді» де-
ген тіркес бар, қой төлдейтін уақытқа, қозы 
ет алатын уақытқа, қой семіретін уақытқа 
байланысты пайда болған. Жаз бойы семіріп, 
бойына нәр жиған қойдың еті мен қозының 
сорпасы Үркер көтерілгенде дайындалса, 
дәмді болатыны туралы айтылған. 

Қорыта айтқанда, халық күнтізбесі (кален-
дарь) жыл ішіндегі айлардың, күндердің реті 
мен санын көрсетудің, уақыт есептеудің та-
биғи құбылыстарға негізделген, мейрамдар 
мен тарихи қоғамдық мәні бар уақиғалар- 
дың мерзімдерін көрсететін, дәстүрлі шаруа- 
шылығын жүргізуде кеңінен қолданылатын, 
құрылымдық бірліктері бар, деректі ойлаудан 
абстракті ойлауға негізделген күрделі жүйе.



Туған тіл / №3 (2019)

72

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

Тіл – этностың ғасырлар бойы жинақта-
лып, қалыптасқан таным-білімін сақтап, ұр-
пақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын құрал екені 
сөзсіз. Тілдің ондай «тасымалдаушылық» қыз- 
меті этнос үшін аса маңызды. Әр ұрпақ өмір 
тәжірибесінде тілдің бұрыннан келе жатқан 
мағыналық байлығын пайдалана отырып, өз-
дері де өз кезегінде оны байытып, қорландыра 
түседі (Қазақтың этнографиялық категория-
лар... 5-том. 2014: 560).

Алайда, қазіргі кездегі ауызекі сөзден 
бастап ресми әдебиеттердегі қолданыстарда 
жиі ұшырасып жүрген төмендегі келтірілетін 
мысалдардың дені совет дәуірінде де қол-
данысқа ие болса, соңғы кезде орыс тілінің 
ықпалы күшеюіне байланысты тіптен орныға 

Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті 
университетінің Жалпыгуманитарлық пәндер 
кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының 
кандидаты

ӨЗГЕРІСКЕ ТҮСКЕН ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ 
ҰҒЫМДАР СЕМАНТИКАСЫ

түскені байқалуда. Тілге енетін жаңа қолданыс- 
тарға сай жаңа ұғымдарды енгізумен шұғыл-
данатын мамандар бар шығар, бірақ ол сөздер 
сарабдал сыннан өтпей, қадағаланбай отыр 
деуге әбден негіз бар. Яғни, орысша ойлауға 
сай ондай сөздер жолма-жол аударылады да, 
оның балама ұғымын табуға деген талпыныс 
қажетті деңгейде орындалмай келеді. Осы 
себептен де халық тұтынатын тауарлардағы, 
көшедегі жарнамалар мен т.б.-лардың қа-
зақшасындағы қателіктен аяқ алып жүргісіз. 
Бүгінде барлық газет-журналдардың, ұлттық 
деген аты бар телеканалдардың журналистері 
мен түрлі бағдарлама жүргізушілері төменде 
мысалға келтірілгені бар және басқа да сөз-
дерді ойланбай қолдана беретіні жиілеп бара-

Досымбек ҚАТРАН

Түйін
Мақалада тілдік қолданыстағы дәстүрлі ұғымдар мен атаулардың қазіргі кездегі ора-

шолақ жұмсалуы мен кейбір ұғымдар, атаулар мен сөздердің орысшадан тікелей ауда-
рылып қолданылуына байланысты олардың мазмұнындағы өзгерістеріне ортологиялық 
пайымдаулар жасалып, салыстырмалы түрде талданудың нәтижесінде сындарлы пікір 
айтылады. Сонымен бірге ұмыт болған байырғы ұғымдар мен атаулардың қазіргі кездегі 
зерттеулерде анықталуының жай-күйі және оларды ғылыми айналымға енгізуге байланыс- 
ты ұсыныстар талданады.
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ды. Осыған орай, кең етек жайып бара жатқан 
мұндай олқылықтарды тізбелеп және олар-
дың салыстырмалы түрде байырғы нұсқала-
рын мысал ретінде келтіре отырып, орынды 
қолдануды реттеуге деген талпыныс тұрғы-
сынан сарабдал ұсыныс жасау – мақаланың 
басты мақсаты болып табылады. Яғни, ауыз- 
екі тілден бастап, БАҚ және ғылым-білім 
тілінде ежелден қалыптасқан байырғы әдеби 
норманы ұстануды жолға қою дегенге саяды. 
Мақалада сонымен бірге соңғы жылдардағы 
этнографиялық зерттеулер мен ізденістер 
нәтижесінде жарық көрген «Қазақтың этно-
графиялық категориялар, ұғымдар мен атау-
ларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия» ең-
бегінде жазылған аты мен заты ұмыт болған 
ұғымдар мен атаулардың кейбірі оқырмандар 
назарына ұсынылады. 

1. Мәселенің жосығы. Қазіргі кезде қалып-
тасып отырған тілдік қолданыстың жай-күйін 
талдау барысында оларды негізінен төменде-
гідей 3 топқа жіктедік: 

– қалыптасқан дәстүрлі ұғымдар мен атау- 
лар аясынан басқаша, орашолақ қолданылып 
жүрген атаулар мен ұғымдар;

 – орыс тілінен жолма-жол аударылып 
қолданылып жүрген ұғымдар мен атаулар;

 – жаңа мәнге ие болған дәстүрлі ұғымдар 
мен атаулар.

1.1. Бұрмаланып қолданылып жүрген 
дәстүрлі ұғымдар мен атаулар:

– «атқа отыру» емес – дұрысы атқа 
міну деп қолдану қажет. Мысалы, дәстүрлі ор-
тада қалыптасқан сөз орамдарын қазіргі кезде 
де негізге алар болсақ, көлікке мініп, түседі 
(автобусқа, мәшінеге, мотоциклге, велоси-
педке міну/түсу). Алайда, атқа мінген адам 
отырысының ерекшелігін білдіретін – атқа 
отырысы бөлек деген сияқты тілдік қолданыс- 
тың бар екені әмбеге аян. Гәп – осы сөздерді 
орнымен қолдануда болып отыр;

– «оқасы жоқ» пен «арзымайды» қолда-
ныстары көбіне ауысып айтылып жүр. Дұры-
сында дәстүрлі ортада біріншісі кешірім 
сұрағанға, екіншісі рақмет айтқанға қататын 
жауап болатын;

– «қайырлы болсын, қайырын берсін» сөзі 
жергілікті тіл ерекшелігінде (көбіне еліміздің 
орталық, орталық-шығыс өңірінде) «құт-
ты болсын» сөзінің орнына қолданылатыны 

мәлім. Қисыны бойынша, қазақ арасына ең 
көп тараған дұрыс айтылуы құтты болсын! 
Өйткені, қайыр сөзінің семантикалық мағы-
насына сай ол ежелгі қалыптасқан түсінік 
бойынша негізінен қазаның қайырын тілеу, 
жоғалған, ұрланған малы, қашқан құсы (саят 
құсы), өлген жүйрік-жорғасы үшін иесіне басу 
айтып, көңілін тыныштандырып, әр нәрсенің 
орны толатыны, құдайдан қайтатыны тура-
лы жұбату түрінде қолданылатын еді. Мәсе-
лен, дүние-мүлкін ұрлатса, өртке шалдыққан 
болса «қайырлы шығын болсын» деп жатуы 
ұғымның қолданыс мәнін аша түсетін тәрізді. 
Сондықтан да Қазтуған жырау “Туған жұрт-
пен қоштасу” толғауында төмендегідей түрде 
өкініш білдіретіндігі сөзімізге дәлел:

Қайран менің Еділім,
Мен салмадым, сен салдың.
Қайырлы болсын сіздерге
Менен қалған мынау Еділ жұрт! (Бес ға-

сыр жырлайды. 2-том. 1989: 29);
– туылу, туылған күн тілдік қолданысы 

соңғы ондаған жыл шамасында жаппай етек 
алып кетті. Әдеби норма мен қазақ тілінің 
қалыптасқан ережесіне сай – туу, туған күн, 
тудым деп айтылып, жазылуы қажет. Мыса-
лы, пәлен жылы туылды, туылғаны туралы 
куәлік, төл туылды делінбесе керек. Сон-
дай-ақ, әлмисақтан қолданылып келе жатқан 
«туған жер» ұғымын осы үрдіске салар бол-
сақ, «туылған жер» деу керек болғаны ма?!;

– «амал мерекесі» деген ескіше наурыз 
(14-наурыз) мерекесінің жаңа атауы пайда  
болды. Халықтық білім тәжірибесінде қа- 
лыптасқан күнтізбелік есеп жүргізуді ауа рай-
ындағы қайталанып отыратын құбылыстарға 
байланысты болжауды амал дейтіні белгілі. 
Жағрафиялық ортасы әркелкі қазақтың әр 
өлкесінде амалдан көп дүние жоқ. Мыса-
лы, құралайдың салқыны, киіктің матасуы, 
тасбақаның дауылы, қырық күн шілде, бөріс- 
ырғақ сынды т.б. Алайда, халық арасында  
ай календарымен есептегенде келетін наурыз 
мерекесіне мұндай ат беру ешқандай қисынға 
келмейді. Бұл тағы да жорналшы қауымның 
білместігі және жергілікті бір қариялардың 
айтқаны дер едік. Наурыз айының арабша ата-
уы «хамал» екені белгілі, бірақ бұл наурыз ай-
ындағы амалдың аты деп белгілеу қате;

– «қазақ үй» - деп киіз үйді атау жалпыла-
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сып барады. Қазақтан өзге киіз үйі бар түр-
кі-моңғол халықтарында өз үйін қырғыз үй 
немесе моңғол үй деп атамайды (қырғыз - кий-
из үй, моңғолша - эсгий гэр/киіз үй). Алайда, 
қазақ арасында киіз үйдің «ағаш үй», «қара 
үй» деген жергілікті атаулары бар екені рас. 
Мәселе, ауызекі тілдегі қолданыс пен әдеби 
норманы сақтап жазудың ара жігін ажырата-
тын БАҚ-ы мамандарының сауаттылығында 
болып отыр;

– «доп пәленнің аяғынан табылды...» 
деген сияқты спорт комментаторлары қолда-
натын басқадай қате айтылатын жолдардан 
аяқ алып жүргісіз немесе өз сөздерімен айт- 
қанда «жүйкеге салмақ түсіреді»;

– Аллаһ қолданысын ресми түрде Алла не-
месе Алла Тағала деп айту, жазуды Қазақстан 
Мұсылмандар Діни басқармасы тарапынан 
кезінде бекітілген болса да әзірде тек діндар-
лар ғана қолданатын сөз болып келеді. Сонда, 
Аллаберген, Алдамжар деген есімдер бола-
шақта қалай қойылмақ?;

– сүндеттеуді және сүндет тойын – 
«піштіру, пішпе той» деп атау кейбір өңір-
лерде жаппай қолданылатыны бар. Шынтуай-
тында пішу – мал шаруашылығында пайдала-
нылатын, мағынасы мүлдем басқа тәсіл;

– «қайтты, қайтып кетті» деп келетін 
қолданыстар кетіп қалғанын, үйіне кет-
кенін білдіретін мағынада қолданылып жүр. 
Келтірілген нұсқадағы айтылу ерекшелігі 
ғана сөзге басқа рең беріп тұрғаны болмаса, 
шынтуайтында қайту кең мағыналы ұғым 
екені рас (орта жолдан қайту т.б.) Дегенмен, 
дәстүрлі ортада аталмыш ұғым көбінесе адам-
ның өмірден, дүниеден озғанын, бақиға қайт- 
қанын білдіретін мағынада қолданылады;

1.2. Орыс тілінің ықпалымен жолма-жол 
аударылудың нәтижесінде пайда болған 
жаңа қолданыстар. Орыс тілінің тегеуіріні-
не шыдас бере алмаған төмендегідей жаңа 
ұғымдар мен атаулар тілдің ырғағын жоюға 
әкеледі деп есептейміз. Яғни, бұрыннан қол-
данылып келе жатқан дәстүрлі ұғымдар мен 
атаулардың қолданыстан шығуына әкелуде:

– гүл, ағаш отырғызу деп әбден сіңісті 
болып кеткен сөз орыс тілінің посадить де-
ген сөзінің жолма-жол аудармасы. Байыр- 
ғы қолданыстағы дұрысы егу. Арғы-бергі 
ақын-жазушылардан мысал келтіріп жат-

пай-ақ, бір тал кессең он тал ек - деп келетін 
нақыл сөздің өзі нақты дәйек бола алады;

– қазіргі жарнамада толып кеткен «сен 
өзіңе ұқсамайсың» деген сөз тіркесі пайда 
болды. Ол «сам себе не похож»-дың калькасы. 
Ал, орыс тілін білмейтін адам «өзіңе ұқсамай-
сыңды» түсінбей дал болатыны сөзсіз. 

– … пәленді бола ма? - деп біреу арқылы 
шақыру немесе телефоннан сұрау – можно…-
ның жолма-жол аудармасы болып айтылып 
жүр. Қазақы дұрыс қолданысы: пәлен бар ма 
екен, пәленмен сөйлесейін деп едім түрінде 
нақты айтылатын болса керек-ті;

– «қарсы көрсетілім бар» – деп дәрі-дәр-
мектің нұсқаулығына жазу – орыс тілінің 
противопоказано сөзінің жолма-жол аударма-
сы. Дұрысы кері әсері болуы мүмкін дегенге 
тоқтаған жөн;

– балғын сөзін свежий деген орыс сөзінің 
орнына оңды солды қолдана бастадық. Шын-
туайтында, дәстүрлі ортада әр қолданыста 
әртүрлі сөзбен берілетін. Мысалы, жас ет 
дегенді балғын ет деуге, жаңа пісірілген бүй-
рек/пирог дегенді балғын бүйрек деуге әсте 
болмайды да, келмейді. 

– мәшіне сынды – деп айту да орыс тілін-
дегі машина сломался сөзінің жолма-жол ау-
дармасы. Дұрысы «мәшіне бұзылды» түрінде 
айтылуы қажет. Өйткені тілдік қисын бойын-
ша тетігінен болған ақауға байланысты тех-
ника бұзылады, сосын жөнделеді. Ал, сыну 
– бөлініп қалу ғой;

– домбырада, сыбызғыда, қобызда ойнау 
және ән орындау деген жаңа сөздердің пайда 
болғанына 60-70 жыл болды десек, асырып 
айтқандық болмас. Бұлар да играть на дом-
бре, кобызе..., исполнить песню деп келетін 
орыс тіліндегі қолданыстың жолма-жол ау-
дармасы. Дұрысы домбыра шертеді, домбы- 
рамен (домбырада емес) күй шертеді, сыбыз- 
ғы және қобыз тартады, ән салады немесе 
ән айтады;

– біреуді іздеп немесе бір зат сұрай келген 
адамның «пәленше жоқ па?» немесе « ... жоқ 
па?» - деп сұрайтыны қалыпты жағдайға ай- 
налып барады. Біздің пікірімізше, мұндай 
қолданыс тағы да орыс тілінің «Иван не у вас? 
Нет ли у вас ведра? Не дадите прикурить?» 
сияқты қолданыстарының жолма-жол аудар-
масы деп есептейміз. Дұрысы – ... бар ма?; 
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– қанша тұрады? деп заттың бағасын 
сұрау – сколько стойт? деп келетін тағы да 
орыс тілінің әсерімен жолма-жол аударылу 
түрінде қолданысқа енгізілген сөз. Дұрысы 
бағасы қанша, неше теңге болуы қажет-тін; 

– сәлем! деп амандасу (көбіне тұрғыласта-
рымен) орыстың «привет»-інің тура ауда-
рылғаны деп есептейміз. Дұрысы ар ма, ар-
мысың-армысыз, сәлемет пе, сәлеметсің бе! 
Алайда, «сәлем» сөзін – «сәлем салу, сәлем 
айту» деген қолданыстарымен әсте шатасты-
руға болмайды;

– «қайырлы таң, қайырлы кеш, ... түн» 
- орыстың «доброе утро, добрый вечер, ... 
ночь» -інің жолма-жол аудармасы. Қазақы ор-
тада күн мезгіліне байланысты орыстар мен 
еуропалықтардағыдай амандасу соншалықты 
тарамаған. Десе де, таңертең «жақсы ұйықта-
дыңыз ба, жақсы тұрдыңыз ба, жақсы қон-
дыңыз ба» деп амандасып жататыны бар. Мұ-
ның батыс өлкеде қолданылатын архаикалық 
түрі «аман өрдіңіз бе» деп келетін нұсқасы өте 
тамаша. Жатарда бір-біріне «жақсы жатып, 
жайлы тұрыңыз» деп тілейтін. Кеште қайта 
кездескен адамдар немесе кештетіп үйге кел-
ген адам поэтикалық түрде «ай қараңғы, кеш 
жарық» деп сәлем бергенде, үйдегілер «еш-
кіміз арық, көңіліміз сарық» деп әзілдей аман- 
дасады. Шынтуайтында, арық/сарық едік, сіз 
келіп қарық болдық дегенді білдіретін астар-
лы сөз, поэтикалық жауап; 

– айтпақ ойын «мен ойлаймын...» - деген 
сөзбен бастау орыс тілінің грамматикалық 
ережесін қолдануға сай соңғы ондаған жыл 
көлемінде қалыптасып, орныға бастады деу-
ге болады. Әдетте, ойын айтқан соң ғана сөз 
соңында «... деп ойлаймын» түрінде қолда-
нылуы қажет-ті;

– тілек айтып тұрып негізгі ойын «... құт-
ты болсын дегім келеді, құтты болсын дей-
мін» тәрізді сөз саптаулармен жеткізу соңғы 
он жылда қолданысқа кіріп, орнығып барады. 
Былайша айтқанда, деп немесе дей отырып де-
гісі келгені тілдік норманың еш қисынына сай 
келмейтіндігін түзеткен абзал. Ауызекі тілде 
айтыла берсін-ақ, десек те көптеген журна-
листердің, тіпті кейбір ғалымдардың аузынан 
осы сөз тіркесінің ұшырасуы жаппай тарауда. 
Бұл да орыс тілінің әсерінен енген «хочу по-
здравить, хотел сказать» сияқты сөздердің 
жолма-жол аудармасы түрінде енгенін атаған 
ләзім; 

– үлкен рақмет – «большое спасибо»-ның 
жолма-жол аудармасы. Дұрысы – көп рақмет. 
Тіпті бір замандар болғанда біздің осы тек- 
тес сөздеріміз керісінше орыс тіліне әсер етіп, 
«много спасибо» деп айтылатын күн туар ма 
екен!

Осы орайда, қазіргі ресми қолданысқа 
енген, қазақы баламасының табылуы қиын 
ұғымдар мен атаулар да бар екені белгілі. 
Бірақ оны қазақ тілінің кедейлігінен емес, 
дәстүрлі ортаның, тұрмыстың ерекшелігінен 
іздеген жөн. Бірер мысал: 

– жылжымайтын мүлік (недвижимость);
– аз қамтылған отбасы (малообеспечен-

ная семья);
– мүмкіндігі шектеулі адам (люди с огра-

ниченной возможностью). 
Мұндай аудармаларға қарсы келуге болмай-

тынын мойындауға тура келеді. Өйткені жаңа 
қолданыс болып есептелетін осы ұғымдар 
дәстүрлі ортада қазіргідей сыпайылап, яғни 
«мәдениеттеу» түрінде емес, тиістісінше – 
мүлік, кедей, жарымжан/мүгедек деген си-
яқты өзінің тура мағынасында қолданылып 
келген еді. 

Дәстүрлі түсінікке қайшы келетін бұндай 
кемшіліктер тілдің дәстүрлі нормаларын, әлеу- 
меттік, этникалық парқын бұзуға алып ке-
летіні сөзсіз. 
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1.3. Жаңа мәнге сәтімен ие болған дәстүр-
лі ұғымдар мен атаулар.

– «Тұсаукесер» – неологизм ретінде сал-
танатты шараның ашылуына (презентация), 
қандай да бір істі бастауды білдіретін қол-
даныс ретінде бейнелі түрде жаңаша, жақсы 
мағынаға ие болғаны құптарлық іс; 

– «Шүйінші дана» деген қолданыс та (сиг-
нальный экземпляр) жоғарыда айтылғандай 
жаңа мағынаға ие болды; 

– «Даңғыл» және «Күрежол»– дәстүрлі 
ортада кең, әрі күре жол мағынасында қол-
данылатын атаудың қазіргі кезде қала көше-
леріндегі проспект пен тракт атауының ба-
ламасы ретінде қолданылуы да сәтті шыққан 
балама атау деп есептейміз.

2. Айналымға қайта енген кейбір 
ұғымдар мен атаулар. Еліміз көлемінде 
қазіргі жаһандану заманындағы қазақ тілінің 
пәрменін күшейтіп, бекіте түсуге байла-
нысты атқарылып жатқан іс-шаралар бар. 
Мұндай игілікті іс соңғы он жыл көлемінде 
– «Мәдени мұра» деп аталатын мемлекет-
тік стратегиялық бағдарлама аясында атқа-
рылып келе жатқан қоғамдық ғылымдар са-
ласындағы ізденістерге тікелей байланысты. 
Бағдарлама нәтижесі бойынша біршама том-
том еңбектер мен энциклопедиялар жарық 

көрді. Солардың бірі қазақ тілінің қауқарын 
әйгілеуге мүмкіндік беретін еңбектердің бірі 
ретінде «Қазақтың этнографиялық катего-
риялар, ұғымдар мен атауларының дәстүр-
лі жүйесі» атты 5 томдық энциклопедияны 
ерекше атауға болады. Соңғы бірнеше он-
даған жылдар бойында ХІХ-ХХ ғ. жарық 
көрген сирек қолжазбалардағы мәліметтер 
мен деректерді зерделеуден тыс этнография- 
лық экспедициялар барысында ел арасынан 
жинақталған соны материалдар негізінде жа-
зылған осынау еңбекке көптеген ұмыт болған 
категориялар, ұғымдар мен атаулар қамтыл-
ды. Төменде аталған еңбек арқылы ғылыми 
айналымға, көпшілік оқырманға жол тартқан 
жаңа ұғымдар мен атаулардың кейбірін ғана 
ұсынып отырмыз:

– әбдіре, абажа, тұскілем, тұскесте мен 
тұскиіз жиһаздарының, көшпелі болмыс- 
тан ұмыт болған – қатеп, саруана, күпшек, 
шапшақ, самала (люстра) сияқты шаруа- 
шылық жабдықтарының қолданыстық ай-
ырмашылықтары иллюстрациялар арқылы 
алғаш рет нақтыланып көрсетілді;

– қыбықтыру – деп аталатын тері өңдеу 
технологиясына байланысты ұмыт қалған 
атау жаңғырды десек, артық айтқандық емес. 
Орыс тілінде «дубление» ұғымына сәйкес ке-
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летін «қыбықтыру» немесе «кермектеу» деп 
қолданылып жүрген ұғым дәстүрлі қазақы ор-
тада «қызылдау», «кермектеу», «нарпостау», 
«құрымдау» деген атаулармен де белгілі. Қы-
бықтырудың осы күні қолданыстан шығып 
қалған «қызылдау» деген атауын Ілияс Жан-
сүгіровтің:

«Қызылдап қымыз сабасын,
Жыртығын үйдің жамасын.
Айт, апатай келінге» деген өлең жолда-

рынан көруге болады;
– түсел – топты адам, жолаушылардың, 

яғни күтпеген қонақтардың аяқ астынан 
келіп қалуын білдіретін атау ретінде қолда-
нылады. Мағынасы жағынан жолаушы, жүр-
гіншілердің аялдауға, түстенуге түсуін біл-
дірсе керек. Сондай-ақ, осыған ұқсаса түсел 
жиылыс деп аталатын дәстүрлі қазақы ортада 
руаралық аса шиеленісті сипат алған дау-да-
майдың оңтайлы шешімін шығару мақса-
тында екі жақтың игі жақсыларының ортақ 
келісімімен ұйымдастырған жиылыс түрі осы 
энциклопедияда егжей-тегжейлі баяндалды.

– әдебиеттерде әрқилы аталып келген 
шыра, шырақ және шырағдан атаулары сино-
ним, дублет, вариант түріндегі бір заттың ата-
уы емес, әрқайсысы қолданыстық ерекшелі-
гіне байланысты әртүрлі бұйымдар екендігі 
ашылып көрсетілді. Шынтуайтында олардың 
қазақы ортада қолданылуының ерекшелік-
терін анықтаудың барысында байырғы атаула-
ры белгіленді. Мәселен, шыра – білектей ағаш 
басына майлы шүберек орап, жарық ететін үл-
кен жарық (факель). Қазіргі лампа атауы ор-
нына қолдануға әбден келіп тұр. Дәлелі – көзі/
көзім шырадай жанды тұрақты тіркесі. Шы-
рақ – май сіңірген мақта, шүберекті ши, та-
яқша басына орап жағатын шағын жарық, әрі 
ғұрыптық бұйым. Шырағдан – май қоңырсы-
тып, иіс шығаратын, шырақ шаншып қоятын 
ғұрыптық ыдыс; 

– ақ моншақ – жыланның ақ сүйек боп қал- 
ған жақ сүйегінен жасалған моншақ (каури); 

– дүң – қоладан немесе жезден жасалған 
көлемі үлкен, бүйірі шығыңқы, жіңішке кел-
ген ұзын мойны бар темір ыдыс түрі;

– епелек немесе кепіл атауларын қазіргі қол-
даныстағы шайба сөзімен алмастыратын мүм-
кіндік пайда болды десек, асырып айтқандық 
болмас. Яғни, қаққан кезде шеге батып кетпе-

уі үшін немесе бұранда нық, тиянақты ұстап 
тұруы үшін шегенің (бұранданың) мойнына 
(қалпақбас жағына) кигізілетін тығырықты 
білдіретін атау ретінде орныққаны абзал де-
мекпіз;

– қазіргі кезде жаппай поднос деген атаумен 
орнығып кеткен ыдыс түрінің қазақы ортада 
жайпақ табақ / жайма табақ деген түрінің 
болғаны анықталды. Ол көлемді келген, түбі 
тегіс жалпақ табақтың атауы болған екен;

– батыс және оңтүстік өлкеде үйлену, үй 
болу сөзінің орнына «отандасу» деген ұғым-
ды қолдануы көне наным-сенімнен бастау ала-
тын байырғы түсінік екенін айтқан ләзім. Сон-
дай-ақ, осы сөздің халық арасында бірлі-жа-
рым айтылатын бас құрау деген қолданысы да 
ежелгі мағынасы халықтық таным-түсініктен 
бастау алатын көнеріп бара жатқан сөздер қа-
тарына жататынын баса айтқан жөн;

– кейбір сөздерді ырымға байланысты 
бұрып қолданатын табу, эвфемизм үлгісінде 
жұмсартып, сыпайылап айтатын қолданыс- 
тардың халық арасында біршама түрлері бар. 
Мәселен, жасы келген қарияларға қатысты 
«алжу» сөзін «үлкею» деп қолдану – эвфе-
мизмнің тамаша үлгісі болғандықтан мұндай 
сөздерді дәріптей отырып, қолданысқа кеңі-
нен пайдалану қажет. Сондай-ақ, бес мүшелді 
үлкен мүшел деп атайтыны кемел жасқа кел-
генін білдіретін медициналық, биологиялық 
халықтық білім екенін дәріптеу қажет; сұрауы 
жоқ мүшел деген 70-тен асқан, яғни алтыншы 
мүшелден асқан адамдардың кейбір қылықта-
рына кешіріммен қарау қажет деген ұстаным 
қазірде ескерілмей жататынын айтқан ләзім: 

– шатыр қағаз – деген Бұхар, Хиуа, Таш-
кент, Қазанда медреседе оқып, діни білім 
алғанын, оқу бітіргенін растайтын қағаздың 
көне атауы болған;

– отсерек немесе ұранот – белгі беру үшін 
жағылатын от. Әдетте, шапқыншылық, жорық 
кезінде қолданылатын әскери тәсілдер кезін-
де пайдаланылады. Белгі беру үшін бір-бірі-
не көз ұшынан көрінердей аралықтағы төбе-
лер басына арнайы шоқита тас үйіп немесе 
төңірегі ашық биік жердегі шоқыны таңдап, 
оған алдын-ала қажет кезде жағатын отынды 
үйіп, жағуға әзір етіп қояды. Күндіз түтін са-
лып, түнде лаулата жағып жарықпен белгі бе-
реді (Ахметжанов Қ.С. 1996: 219); 



Туған тіл / №3 (2019)

78

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

– құсбаулап байлау – арқанның орта тұ-
сынан кішілеу арқанды арлы-берлі жылжы-
майтындай етіп байлау немесе келесі бір атты 
шылбырынан арқанға таға салу. Жол жүріп 
жүрген кезде қазық біреу ғана болса немесе ат 
арқандайтын тас, томпақ тәрізді табиғи зат та 
біреу болса осы тәсіл пайдаланылады. Яғни, 
аялдап, дамылдаған кезде тек малшылар ғана 
емес, жауынгерлердің жорық кезінде де қа-
уіпсіздік үшін қолданылатын ұтымды, тиімді 
тәсілі болып саналады. Яғни, қазықтан арқан 
босап кеткен жағдайда келесі ат та босамай, 
қосақ арқандалған іспетті тәсіл.

– үлдір / үлдірік немес сөре деп аталатын, 
қолданыстан шығып қалған, аты ғана бір-
лі-жарым ұшырасатын үй жиһазы нақтыла-
нып, сипаттамасы мен фотосы табылды;

– жерлеуге қатысты, яғни жан, рух, аруақ 
хақындағы ежелгі түсініктер егжей-тегжей-
лі талданып, түсіндірілді. Сондай-ақ, лақыт, 
ақым, жанақым, жандама тәрізді көр шұңқы-
рының ерекшеліктеріне байланысты атаулары 
нақтыланды;

– Тағам мен тамақ, ыдыс пен ыдыс-аяқ, үй 
мүлкі мен жиһаз тәрізді атаулардың дәстүрлі 
ортадағы жіктелуін зерделеудің нәтижесінде 
осы аталған атауларға қамтылатын бұйымдар 
мен заттар жаңаша көзқарас тұрғысынан топ-
тастырылды. 

Қорытынды. Қазақ тілінде қазіргі кез-
де этномәдени байланыстардың нәтижесін-
де байырғы мағынасы өзгерген, бұрмаланған 
жаңа қолданыстар пайда болды. Жаһандану 
заманында жаңа тілдік қолданыстардың пайда 
болуы дұрыс десек те, ұлттық құндылықтар-
ды зерделеуді алдыңғы кезекке қойып отырған 
бүгінгі талаптарға сай жоғарыда мысал ретін-
де келтірілген орашолақ қолданыстарды бұдан 
әрі реттеп, қолданыстан ығыстырып, байырғы 
ұғымдар мен атауларға негізделген формасын 
жандандыру қажет. Ондай тіл байлығының та-
залығын сақтау механизмінің басты тетігі тәр-
бие мен білім беруге байланысты екені белгілі. 
Дәлірек айтқанда, тіл тазалығы отбасындағы 

тәрбиеден басталып, балабақшада ұласып, 
мектепте жалғасуы қажет. Сондықтан білім 
беру жүйесіндегі осы аталған құрылымдар-
дың жұмысын реттеуді мемлекеттік деңгейде 
қолға алу аса маңызды. Ол үшін этнолингвист 
ғалымдардың жүргізген социолингвистика-
лық сараптамаларына сүйене отырып, барлық 
мекемелерді қажетті оқу құралдарымен, әдіс- 
темелік нұсқаулықтармен қамтамасыз етуді 
және олардың орындалып, жүзеге асуын қа-
дағалауды заңмен бекіту қажет. Ал, қоғамда 
тіл толыққанды қызмет етуі үшін 50-дей сала-
да жеткілікті қолданылуы керек болса, қазіргі 
кезде қазақ тілі 15-тей салада ғана қолданылып 
отыруы – еліміздегі қазақ тілі кеңістігінің қан-
дай күйде екендігінің жай-жапсарын анық 
білдірсе керек. Яғни, қазақ тілінің қоғамдық 
өмірдің барлық саласындағы қолданыстық 
маңызын арттыру күн тәртібінде тұр деген сөз. 
Ал, елімізде ағылшын тілін қолданысқа енгізу-
ді қолға ала бастаған қазіргі кезден бастап тіл 
тазалығының жаңа проблемалары туындай-
тыны сөзсіз. Қазіргі де, болашақтағы да орын 
алатын мұндай кемшін тұстарды толықтыруға 
немесе алдын алуға осы мақала септігін тигі-
зеді деп есептейміз.

Әдебиет:
1. Ахметжанов Қ. Жараған темір киген-

дер (батырлардың қару-жарағы, әскери өнері, 
салт-дәстүрлері). Алматы: Дәуір, 1996. 256 б.;

2. Бес ғасыр жырлайды: ХV ғасырдан ХХ 
ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырау- 
ларының шығармалары. Екі томдық. 2-том. 
Алматы: Жазушы, 1989;

3. Қазақтың этнографиялық категориялар, 
ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. 
Энциклопедия. 1-5 т. Жоба жетекшісі және 
ғылыми редакторы Нұрсан Әлімбай. (1 том. 
А-Д. Алматы: DPS, 2011. – 736 б.; 2 том. Е-К. 
3 том. Алматы: РПК «Слон», 2012. – 736 б., 
ил.; 4 том. Қ-О. Алматы: РПК «Слон», 2013. – 
736 б., ил.; 5 том. Ө-Я. Алматы: «Азия Арна», 
2014. – 840 б., ил.).
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 XIII – XV ғасырларда Алтын орда дәуірін-
де дүниеге келген түркі әлемінің рухани жау- 
һарларының бірі - «Мұхаббат-наме» даста- 
ны. Хорезми ақынның қалдырған жыр жолда-
ры кейінгі ұрпаққа Алтын орда мемлекетінде 
негізгі ресми тіл – қыпшақ тілі болды десек, 
«Мұхаббат-наме» осынау ата-бабалар тілінің 
әдеби, көркемдік мүмкіндіктерін талай ғасыр- 
ларға мейлінше тереңінен аша білген жәді-
гер. Филология ғылымдарының докторы, 
профессор Б.Кенжебаевтың пікірінше, «Мұ-
хаббат-наме» 1353 жылы Сыр, яғни Сырда-
рия өзенінің бойында жазылған. Хорезмидің 
өзі шығарманың жазылуы турасында былай 
деп жырлайды:

«Мұхаббат-наме сөзін мұнда айттым, 
Барлығын Сыр жағасында жаздым».

Жалпы алғанда, автордың өмірбаянына 
қатысты, осы жыр жолдарынан басқа, нақты 
сақталған деректер жоқтың қасы. Хорезми – 
оның лақап аты. Кейбір деректерге сүйенсек, 
«Рауани» деген лақап есімі де бар. Ал шын 
аты-жөні турасында деректер сақталмаған. 
Ол Алтын орда ханы Жәнібек ханның тұсын-
да өмір сүрген. Ал жырда баяндалатын Мұ-
хаммед Қожабек деген кісі сол Алтын орда 
дәуірінде Сыр бойындағы көп әкімдердің бірі 
болған екен. «Мұхаббат-наме» дастаны осы 

«МҰХАББАТ-НАМЕ» ДАСТАНЫНДАҒЫ 
ОҚЫРМАН МӘСЕЛЕСІ

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

әкімнің тапсырмасымен 1353 жылы жазылған 
көрінеді. 

Өз дәуірінде жазылған басқа әдеби жәді-
герлерге қарағанда «Мұхаббат-наме» дастаны 
айтарлықтай зерттелген десек болады. В.В.
Бартольд [1], А.Н.Самойлович [2], Дж.Клосон 
[3] секілді ғалымдардан бастап, бертін келе 
орыс тіліне аударған әрі ғылыми зерттеу ны-
саны ретінде қарастырған ғалымдар қатары 
А.М.Щербак [4], Ә.Нәжіп [5], А.Старостин [6] 
сияқты зерттеушілермен толықты. Т.Жалолов 
[7] «Мұхаббат-намені» өзбек тіліне аударды. 
Ғ.Айдаров, Ә.Құрышжанов, М.Томанов [8], 
І.Кеңесбаев, Ә.Керімов [9] секілді тілші-ға-
лымдар Хорезмидің «Мұхаббат-намесін» тіл-
дік тұрғыдан зерттеген.

Десек те, бұл жоғарыда аталған зерттеу-
лерде шығармадағы иләһи ғашықтықты зерт-
теуге қарағанда, бұл дүниенің мажази махаб-
батын талдауға көп орын берілгені жасырын 
емес. Оған себеп, аға буын зерттеушілердің 
Ислам мәдениеті, тасаууф сырлары секілді 
діни мәселелерді жіті түсінбегендігі, түсінсе 
де белгілі себептерге байланысты ашып айтал- 
мағаны деп ұққан дұрыс. Себебі, Хорезми 
«Мұхаббат-намесінің» бар құндылығы – 
иләһи ғашықтықтың сырларымен көмкеріл-
гендігінде жатыр. 

Олжас САРЖАЕВ

МӘДЕНИ МҰРА
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«Мұхаббат-намеде» әуелі Аллаһқа мақтау- 
мадақтаулар айтып, артынан әнбия-әсфия- 
ларға салауат жолдауы – сол дәуірдің әдеби 
тынысына толығымен бағынып тұрғандығын 
аңғартса, шығармадағы ғашық пен мағшұқ 
арасындағы бір-біріне жолдаған наз-тілектер 
мен ішкі сезімдердің астарлы ұғымдармен 
көмкеріле сипатталуы – шығарманың басты 
ұстыны иләһи ғашықтық екенін көрсетеді. 
Мұнысы, ғалым Төрәлі Қыдырдың айтуын-
ша: «Ақын өмір сүрген XIV ғасырда діни 
үгіт-насихат исламның ұзақ ғасырлар бойы 
діни мектебі болып келген тариқат, тасаууф 
мектептерінің жүргізгендігі аңғарылады. 
Тіпті, тариқат пен тасаууфқа қатысты жа-
зылған шығармалардың басым бөлігі осы 
XIII-XV ғасырларға тән екені белгілі» [10,7]. 
Хорезмидің де осы дәуірдің тумасы ретінде 
бұл мектептен тыс болуы мүмкін емес деген 
тұжырымға келіп, ақынның шығармада кел-
тірген діни ұғым-түсініктерінен де осыны 
аңғарамыз. 

Ғалым Төрәлі Қыдырдың айтуынша: «Мұ-
хаббат-намеде» қолданылған «Харабат», 
«Ренд», «Парса» секілді сөздердің лұғатта 
(сөздікте) келтірілген мағынасынан гөрі та-
риқатқа тән ұғымдық қуаты басым. Мәселен, 
«Харабат» - сөздікте (A.Yeğin. Yeni Lüğat. 
İstanbul, 2007. – 357-б.): қираған, бұзылған 
(Harâb خراب - жығылу, құлау, құлап қалу, қи-
рау) мағынаны берсе, тариқатқа тән сопылық 
дүниетанымда «шарапхана», «мейхана» деген 
мағынаны білдіреді екен (Harâbat خرابات –  
мейханалар, зікірханалар). Ал «ренд» – сөздік-
те: шариғат шарттарынан біле тұра бас тарту 
болса, сопылық ұғымда – бұл дүниенің қы-
зықтарынан бас тартып, дүниелік істерді тәрк 
ету мағынасын білдіреді. Сол сияқты, «парса» 
- күнәлі істерден бойын аулақ ұстауды, дін- 
дарлықты білдіреді. Осы сияқты сопы- 
лық ұғымдар шығармада жетерлік. Ғалым 
О.Ф. Вороновичтің «бәрінен бұрын ар-ұждан-
ның міндеті – оқырмандар сотына... өз ақылы 
мен дарынының туындысын ұсыну» [11,14] 
деген пікіріне сүйенсек, жазушы, ақын алды- 
мен өзі сусындаған, өз танымына әсер еткен, 
өзі әсерленген дүниелерді өмір тәжірибесінен 
сүзіп алып, дарынының қуатына қарай оқыр-
мандарға ұсынады. Ақын Хорезмидің де 
Құран ақиқаттарын сопылық дәуір танымы 

арқылы оқырмандарға ұсынуы және көркем 
мәтінде («Мұхаббат-намеде») оқырман обра-
зын сол дәуірдің адамдарының, оқырмандар 
аудиториясының жиынтық образдарынан 
құрастырып, соларға сәйкес, соларға «таныс» 
таным-түсінікте баяндауы – шығарманың 
бойындағы адресаттан сол дәуірдің оқырман-
дар аудиториясы жайлы мәлімет береді деп 
болжай аламыз. 

В.Г.Короленконың В.В.Тимофеева-Почин-
ковскаяға 1913 жылы 6 мамырда жазған ха- 
тында: «Жазушы инстинктті түрде өзінің оқыр- 
мандар аудиториясын сезініп, өзінің образда- 
рын соларға арнап үйлестіреді», [11,13] – дей-
ді. Демек, автор көркем мәтінді жазу барысын-
да міндетті түрде өзінің адресатын инстинктті 
түрде елестетеді, сезінеді және сол оқырман 
жайлы ойдың өзі көркем мәтіннің жазылуына 
әсер етеді. Хорезми де «Мұхаббат-намені» дү-
ниеге әкелерде сол дәуірдің таным-түсінігіне, 
сол дәуірдің оқырмандарына сай жазды және 
солар жайлы Хорезмидің санасындағы ой 
«Мұхаббат-наменің» жазылуына, ішкі мазмұ-
нына, әдеби стиліне әсер етті. Ал сол дәуір 
оқырмандар аудиториясының «сұранысын» 
- «Мұхаббат-наменің» тілін, ішкі диалогтық 
сипатын, көркем мәтінде қолданылған әдеби 
астарлы ұғымдарды зерттей келе, болжап та-
буға болады. 

Ол Намрудтың миын азғырар.
Желді Сүлейменнің пырағы қылар,

Жел жаһанды тым-тырақай қылар.
Қой күтуге Мұсаға берер сақпан,

Жүсіпті Мысыр еліне қылар сұлтан.
Аюпты мехнатпен қылар дос-жар,

Тағы да от ішінде Азар ұлын асырар (сақтар).
Күнді Исаның басына тәж қылды,

Мұхаммед Мұстафаны көкке көтерді,
Бұл махаббат мені қылды шәйда.
Алла, Хорезми ақынға назарың сал

Махаббатты көңілден сен азайтпа [10,12-14].
Бұл жердегі діни ұғымдарға маңыз беру 

керек. Ғалым Т.Қыдырдың пікіріне сүйенсек: 
«Әдетте, сопылық әдебиеттің басты ерек-
шеліктерінің қатарында, әуелі шығарманың 
идея-тематикалық жағынан ақынның иләһи 
ғашықтығы, яғни Жаратушының жамалына 
деген ынтықтығы бірінші кезекте тұрса, екін-
ші, ондағы образдар мен сюжеттер, арнайы 
атаулар мен терминдер арқылы жүзеге асады», 
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[10,9] – дей келе ғалым шығыстық мұсылман 
әдебиетіне тән символдық атаулардың, діни 
дүниетаным элементтерінің болатынын айта-
ды. 

Жоғарыдағы өлең жолдарынан байқап 
тұрғанымыздай «Намрудтың миын азғырар», 
«Сүлейменнің пырағы», «Мұса сақпаны»,  
«Жүсіп – Мысыр сұлтаны», «Аюп мехнаты», 
«от ішінде Азар ұлын сақтар», «Күнді Иса- 
ның басына тәж қылды», «Мұхаммед Мұста- 
фаны көкке көтерді» сияқты сөз тіркестерінің 
астында үлкен мағыналы да ғибратты Құран-
да айтылатын оқиғалардың жатқанын аңға-
рамыз. Мәселен, «Намрудтың миын азғы-
рар» – Аллаһқа қарсы шығып, Аллаһтың 
әскерімен соғыспақшы болған тәкаппар 
перғауын Намрудқа Аллаһ бір ғана шыбынды 
жіберіп, ол оның жылдар бойы миын кемір-
генін, кейін содан азапқа душар болып өлгені 
баяндалатын Құран аяттарындағы ғибратты 
оқиғаға ишарат беретін танымдық элемент. 
Сол сияқты, ақын Хорезми жоғарыдағы өлең 
жолдарында «Сүлейменнің пырағы» - ауа-
да желге мініп қалықтаған Сүлеймен пай-
ғамбардың пырақ аттары, «Мұса сақпаны» 
– Аллаһтың қалауымен теңізді екіге бөлген, 
тастың он екі жерінен су шығарған, перға-
уынның сиқыршыларының жыланын жұтып 
қоятын шынайы жыланға айналған Мұса пай- 
ғамбардың атақты аса таяғы, «Жүсіп – Мысыр 
сұлтаны» – Құрандағы «Жүсіп» сүресіндегі 
қиссалардың ең көркемі болған Жүсіп пай-
ғамбардың басынан өткен оқиғалары мен 
Мысырдың сұлтанына айналу оқиғасы, «Аюп 
мехнаты» – Аюп пайғамбардың қатты сыр- 
қатпен сыналуы, «от ішінде Азар ұлын 
сақтар» – Азар ұлы (бір деректе тек көкесі) 
Ибраһим пайғамбардың Намруд перғауынға 
қарсы шыққанда, перғауын оны бет қаратпай-
тын отқа лақтырғызуы және Ибраһим пайғам-
бардың ол от ішінде қырық күн бойы еш зиян 
келместен Аллаһ тарапынан сақталуы, «Күн- 
ді Исаның басына тәж қылды» – Иса пай-
ғамбарды тірідей Көкке көтеруі, «Мұхаммед 
Мұстафаны көкке көтерді» – Аллаһтың Мұ-
хаммед (с.а.у.) пайғамбарды Миғраж түнінде 
өз құзырына шақыртып, Жұмақ пен Тозақты, 
барлық пайғамбарлар мен барлық мекендерді 
тамашалауы ишарат етілген атақты қиссалар-
ды меңзеп, осы оқиғаларды білетін өзінің осы 

әдеби стилін толық ұғынып тұрған, бұл діни 
мәліметтермен қаруланған имплицитті оқыр-
манға арнап тұр. 

Имплицитті оқырман автордың барлық 
ойын, стилін, коннотацияларын толықтай 
түсінген оқырман болуы керек. Я.Линтвельт 
әдебиет теориясына қатысты былай дейді: 
«Абстрактілі оқырман бір жағынан, барлық 
әдеби шығармалардағы ақпаратты қабылдау- 
шы образ ретінде, екінші жақтан, белсенді 
оқу барысында көркем мәтіндегі жалпы мағы-
насын нақты түсініп, қамти алатын «идеалды 
реципиент» ретінде функцияланады» (Қа-
раңыз: Lintvelt:1981, с. 18). Енді, жоғарыда 
көріп отырғанымыздай, Хорезми ақынның 
«идеалды» оқырманы – діни танымы қалып-
тасқан оқырман екені анық. Біздің бұлай баға 
беруіміз, бұл ғасырға тиесілі екенін ескер-
туіміз керек. Өйткені ол дәуірде бұл шығарма-
лардың эмпирикалық шынайы оқырмандары 
(«сопылық орта, тариқат мүридтері») мұндай 
діни кодтарды бірден түсінуі, арнайы дайын-
дығы болды деген тұжырым ешкімді таңқал-
дырмаса керек. 

А.П.Чеховтың шығармашылығын оқыр-
ман категориясы тұрғысынан зерттеген ға-
лым В.Б.Катаев мынандай пікір білдіреді: 
«Шығарманың кейбір тұстары синхронды 
тұрғыда бір дәуірдің интерпретаторларының 
әртүрлі түсіндірмелерінде кездесетіні сияқты, 
диахронды тұрғыда да тарихи тізбек ретінде 
әрбір ұлы шығарманың тағдыры сияқты бо-
лашақ ұрпақтың да санасында уақыт өткен 
сайын әртүрлі интерпретациялары кездесуі 
мүмкін» [12,10] дейді. Демек, «Мұхаббат-на-
менің» өз дәуіріндегі шынайы оқырмандарға 
әсер етуі мен кейінгі дәуірлердегі оқырман-
дар санасында интерпретациялануы екі түрлі 
десек дұрыс болады. Өйткені жоғарыда кел-
тірілген өлең жолдарындағы діни тіркестерді 
түсіну үшін біздің заманымызда арнайы дай-
ындығы бар филолог-маман (Е.В.Хализев) 
не болмаса теолог ғалым болуы керек. Ең 
болмағанда, сол оқиғалармен таныс оқырман 
болу шарт. Себебі, біздіңше, ақын Хорезмидің 
санасындағы оқырмандарына қойылар талап 
осындай болмақ керек.

«Бүгін таңға дейін шарап ішкін,
Осы арада шығарған ғазалымды 

тыңдағын» [10,18]
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- дейді. Яғни, бұл жердегі «шарап ішкін» сөзі 
– сопылық дүниетанымға сай Аллаһқа деген 
махаббатқа масайрап, Жұмақ бақшалары-
ның шарабын ішкендей күйде бол дегенге 
саяды деп білеміз. «Сондықтан да Хорезми 
өз шығармасының бірнеше жерінде көңілде-
гі қайғы-мұңды шараппен жууды ұсынады. 
Оны кейде «мей», «бәде» деп берсе, кей-
бір жерде «жам» деген ұғыммен жеткізеді. 
Әр хаттың соңында келіп отыратын үш-төрт 
бәйітте мәснәуиде қайталанып келіп отыра-
тын «сақыдан шарап сұрау» жолдары шайыр 
жүрегінің ғашықтық шарабына қаншалықты 
ынтықтығын көрсетсе, сонымен бірге ақын 
бойына қуат, илһамына шабыт беретін рухани 
күшке айналған» [10,8]. 

Шығармада кездесетін «жаным», «шах», 
«айдай сұлуым», «О,сұлулық әлемінің пади-
шахы», «жігіт», «түрік қызы», «шарапшы», 
«Аллаһым» сияқты сөздер әдебиет теоретигі 
М.М.Бахтиннің айтуынша, эксплицитті оқыр-
ман болады. Ғалым имплицитті оқырман жай-
лы «шыныменде көркем шығарманың стилін 
қалыптастыратын, шынайы сезімдер мен өз 
адресатың жайлы ойлар» десе, эксплицитті 
оқырман жайлы «оқырмандарға, тыңдарман-
дарға, болашақ ұрпаққа және т.б. шартты және 
жартылай шартты сөйлесу формасы, мұнымен 

қатар шартты және жартылай шартты жасан- 
ды авторлардың, баспагерлердің, әңгімелеу- 
шілердің образы [13,29]. Яғни, М.М.Бахтин-
нің айтуынша, эксплицитті оқырман шығар-
мадағы кейіпкер ретінде немесе шығармадан 
тыс автордың баяндауы бағытталған нысан. 
Мұнымен қоса, «Мұхаббат-наменің» баянда-
луында, әдеби стилінде шығарманың диалог-
тық сипаты айқын байқалады. Кейде көркем 
мәтіндегі эксплицитті оқырман ретінде баян-
дау бағытталған адресаттардың өзі («шах», 
«сұлу») екінші деңгейде қалып, ақынның сөй-
лесіп жатқан шығармадан тыс эксплицитті 
оқырманы бар екені көрінеді.

Жамалыңды жаһанға жарқыратты,
Мені сол суретіңе қайран [қылып] жаратты.

Есіттің бе сен, Жүсіптің жамалын,
Сенің сұлулығыңды [одан] жүз есе артық 

жаратты [10, 20].
Яғни, ақын ғашығының жамалын сұлу-

лығы асқан Жүсіп пайғамбардың жамалынан 
да артық дейді. Бұл бір – шәтаһат хәлі. Со-
пылыққа тән Аллаһқа деген ғашықтықтан 
рухани мастыққа түсу. Дінде усул-д дин («дін 
негіздері») ғалымдарының бекіткен шекара-
сынан да асып, ешбір шектеуге сыймайтын 
Жаратқанға деген ғашықтық. Шариғат бойын-
ша да бұл шәтаһат хәліндегі әулие өз сөздері-
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не жауапты («месулиет») саналмайды, өйткені 
рухани мастық хәлінде, үзірі де – Аллаһқа де-
ген ғашықтық. Басқалай айтсақ, «өз ғашығын 
Жүсіп пайғамбардан да сұлу деу» – «сен Ләй-
ліге менің көзіммен қара» деген қағидаға сая- 
ды. 

Ислам ғұламасы, Құран муфассирі Бәдиүз- 
заман Саид Нұрсидің сопылық жолына қатыс- 
ты пікірінде: «Иләһи мың бір есімнің әрқай-
сысында өте көп әсемдіктің түрлері, сұлулық 
пен жомарттықтың дәрежелері, кемелдіктің 
мәртебелері болғаны секілді, махаббаттың 
да өте көп мәртебелері және ұлықтықтың да 
шексіз дәрежелері болады. Міне, сондықтан 
«Уәдуд» (Жақсы көруші) есіміне бөленген 
мұхаққиқ әулиелер былай деген екен: «Бүкіл 
әлемнің өзегі махаббат болып табылады. Бол-
мыс атаулының қозғалысы сол махаббатпен 
байланысты. Денелер арасындағы өзара тар-
тылыс, жақындық, өзіне тарту заңдары сол 
махаббаттың құдірет күші». Олардан біреу 
былай депті: 

 فَلَْك َمْسْت َملَْك َمْسْت نُُجوْم َمْسْت َسٰمَواْت َمْسْت َشْمْس َمْسْت
قََمْر َمْسْت َزِميْن َمْسْت َعنَاِصْر َمْسْت

 نَبَاْت َمْسْت َشَجْر َمْسْت بََشْر َمْسْت َسَراَسْر ِذى َحيَاْت َمْسْت
اِت َمْوُجوَداْت بََرابَْر َمْسْت َدْرَمْستَْسْت هََمه َذرَّ

Мағынасы: «Аспан да мас, періште де мас, 
жұлдыз да мас, көк те мас. Барлық жан иелері 
толығымен мас.

Күн де мас, Ай да мас, Жер де мас, зерре де 
мас, өсімдік те мас, ағаш та мас, адам да мас. 
Барлық дененің зеррелеріне дейін мас».

Яғни, Иләһи махаббаттың күшімен және ол 
махаббат шарабынан барлығы шама шарқына 
қарай мас. Баршаға мәлім, кез келген жүрек 
өзін сыйлағанды жақсы көреді және нағыз ке-
мелдікке махаббат қылады, өте сұлу жамалға 
құштар келеді... Осы сырдан болса керек, 
«Уәдуд» есіміне бөленген кейбір әулиелер: 
«Бізге жұмақ керек емес. Иләһи махаббаттың 
бір ғана сәулесі бізге мәңгі жетеді!» деген 
екен» [14,703] - деп тұжырымдайды. Байқаға-
нымыздай, сопылық дүниетанымда, тариқат, 
тасаууф жолында Аллаһтың «Уәдуд» (Жақсы 
көруші) деген есіміне қарайды, сол арқылы 
дүниелік ғашықтықтан жеріп, Аллаһқа деген 
ғашықтыққа өту жолы («сейр-үл сүлк»). Дүния- 
лық мажази ғашықтықтың фәна екенін көріп, 
иләһи ғашықтыққа бұрылу. Ғалым Төрәлі Қы-
дыр: «Мұндай жолда ғашық болу – кез келген 

сопының арманы. Себебі, ғашықтық жолдың 
жемісі – фәна, яғни негізгі ақиқатқа жеткі-
зеді», – дейді. Барлық жаратылыстың фәна 
екенін көріп, тек Жаратқанның бақи, мәңгі 
екенін көре алу.

Ақын Мұхаммед Қожа-Бекті мадақтап, 
оны «арыстан жүректі», «қоңырат ұрығы», 
«кіші жастан ұлықтардың ұлығы», «Бақыт 
көзі», «береке кеніші», «әлем қуанышы» деп 
мадақтай келе:

Сүлеймендей салтанатты падишасың,
Жүсіптің жүзі мен Мәсихтің демі тиген.

Желден асар желгенде сенің атың,
Күн сияқты жаһанды тұтты атың.

Мың жылдан соң Хатымтай тірілсе егер,
Сенің атыңды естіп, жерді өбер.

Дидарың еліңе дәулет белгілі болар,
Көркіңе Мұштари болып тұр құл [10,22], –

деп, оны Сүлеймен пайғамбардың салтана-
тындай билігі, Жүсіптің сұлулығындай көр-
кемдігі, Иса Мәсіхтің шипагерлігі тигендей 
денінің сау екендігі, Атымтай жомарттан да 
жомарт екендігі, көркіне Мұштари («Юпи-
тер») планетасы айналсоқтап қалатындығы 
гипербола тәсілімен асыра сілтеп мадақтап 
шығады. Бұл, әрине, шығыстық ғазалдарға 
тән қасиет. Бұл теңеулердің барлығы да ақын- 
ның оқырмандар аудиториясына негіздеп, ар-
найы қолданған әдеби тәсілдер екені анық. 
Автор көркем мәтінді тудырғанда өзіндік 
мағынаны, өзіндік кодты да тудырады. Сол 
автордың айтқысы келген ойын толық ұққан 
оқырманды – «идеалды оқырман» дей аламыз. 
Умберто Эконың: «Көркем мәтіннің кез кел-
ген түрі өзінің адресаты ретінде оқырманның 
жалпы моделін таңдайды: 1) белгілі бір тілдік 
код; 2) белгілі бір әдеби стиль; 3) белгілі бір 
салаға арналған мәліметтер [15,16], – деген 
тұжырымы жоғарыдағы пікірімізге айғақ бола 
алады. «Мұхаббат-намеде» автор таңдаған 
«әдеби стиль, тілдік код, арнайы мәліметтер» 
шығарманың оқырмандарын белгілеп, сол 
оқырмандар моделіне сай көркем мәтіннің жа-
зылуы іске асады. Демек, «Мұхаббат-намені» 
жазуда Хорезми, біз жоғарыда келтірген мы-
салдарды аспаннан алмайды, нақты сол дәуір-
де өмір сүрген адамдардың дүниетанымына 
сай, түсінігіне сәйкес қалыптастырады. Сол 
дәуірдегі оқырмандар аудиториясының «сұра-
нысы» – «Мұхаббат-наменің» дәл осылай жа-
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зылуына әсер етті дей аламыз. Сол сияқты біз- 
ге жеткен бұл шығарманың тілі, жазылу тәсілі 
де сол дәуірдің оқырмандарының дүниетаны-
мынан хабар береді.

Ойлап тұрсам, сабырдан жақсысы жоқ,
Енді білдім, бұл жолда сабыр да жоқ [10,38].

Ешқандай өлшемге, ешбір ұғымға сый-
майтын ақынның шексіз махаббаты жоғарыда 
келтірілген тұжырымдарды айғақтайды. Ға-
лым Т.Қыдыр: «Махаббатнамада» да сопылық 
астары бар сақи, жәми жәм, пәруана (көбелек) 
мен шам, гүл мен бұлбұл секілді бірнеше об-
раздар кездесіп тұрады. Мысалы: 

Сенің ышқыңда сайрарға Хорезми,
Бүгін әлемде бір бостан (бақ) жоқ, ей, 

жаным [10,38]
- бәйіттегі бұлбұл мен гүл секілді ұғымдар-

дың дүниелік (мажази) ғашықтыққа қараған- 
да мистикалық жағы басым. Көбелектің 
шамға, бұлбұлдың гүлге ынтықтығының 
астарында пенде мен Жаратушы арасындағы 
қарым-қатынас суреттелген», – дейді. Ғалым 
өзінің сопылық әдебиетке қатысты жүргізген 
ғылыми зерттеулерінің нәтижесіне сүйене 
отырып, жоғарыдағы өлең жолдарына қатыс- 
ты: «Харазми де өзге сопы, шайырлар секілді 
ғашық ақын. Ол осы жолда бақ пен бостан-
дарға ұшып сайрағысы (Сенің ышқыңда сай-
рарға Харазми, Бүгін әлемде бір бостан жоқ, 
ей, жан), ғашықтықта бүтіндей жоқ болғысы 
келеді (Сенің ышқыңда Харазми жоғалды). 
Мұндай жолда ғашық болу – кез келген со-
пының арманы. Себебі, ғашықтық жолдың 
жемісі – фәна, яғни негізгі ақиқатқа жеткі-
зеді», – дейді. 
Хорезми жоғалды ғашықтықтың тереңіне,

Бірақ жер жүзінде аты қалды [10,48].
Бірақ көркем мәтін толығымен тек Аллаһқа 

деген ғашықтықты баяндаудан тұрады деп 
тұжырым жасауға төмендегі өлең жолдары 
да мүмкіндік бермейді. Себебі, ақида өлшемі  
бойынша Аллаһқа мекен беру, оны вужуди 
(дене, тән) сипаттауға рұқсат жоқ. Адам Жа-
ратқанның шексіздігін қамти алмайтыны үшін 
ақида ғалымдары мұны адасудың белгісі деп 
үкім еткен. Ал тариқат, тасаууф әулиелері қан-
ша жерден шәтаһат (рухани мастық) хәлінде 
«Аллаһқа деген махаббаттан... Өлшемсіз әре-
кеттер жасайды» [14,439] деп түйгенімізбен, 
ақида бойынша адасқан деп үкім ете алмай-

мыз. Өйткені ол жол – әулие дәрежесіне жет-
кізетін Ислам әлемінде қабыл етілген бір жол. 
Кей жолдар сүннет шеңберінен тыс әрекет ет-
кенімен, ақида өлшемі бойынша хақ жол ие-
лері. Мәселен:

Бұрымың барша әлемді қылар шәйда,
Сиқырлы көзіңнен алдау болар пайда.
Мыңдаған жан бейнеңе болар пида,

Көзімнің қарашығы қалыңа болар пида [10,36].
Екі бұрымың жүректердің панасы,

Есігіңнің топырағы – тағзым етер жер [10,36].
Бұл жердегі «бұрымың», «көзің», «қа-

лың» сөздерін Жаратқанға қарата айтылған 
деп қабыл ету қиын. «Әулиелік жолдар мен 
тариқат тармақтарындағы ең маңызды ұста-
ным – ықылас. Өйткені, адам ықылас арқылы 
жасырын ширктерден (Аллаһқа серік қосу-
дан) құтылады. Ықыласқа қол жеткізе ал-
маған жан ол жолдармен жүре алмайды. 
Ол жолдардың ең негізгі күштерінің бірі де 
махаббат. Махаббат арқылы Мағрифетул-
лаһқа (Аллаһты тануға) бет бұрған адамдар 
күмәндар мен қарсылықтарға құлақ аспай-
ды, оңай құтылады. Мыңдаған шайтан жи-
налып келсе де, олардың шын сүйіктісінің 
кемелдігіне ишара ететін бір белгіні шығар-
та алмайды. Егер махаббат болмаса, нәпсісі 
мен шайтанның және сыртқы шайтандардың 
қарсылықтарынан көп қиналатын болады. 
Ондай жағдайда өзін құтқарып қалу үшін 
хас батырдың қаттылығы мен Иман күші 
және мұқият назар керек. Осы сырға байла-
нысты әулиелік мәртебелердің барлығын-
дағы Мағрифетуллаһтан (Аллаһты танып 
білу) туындайтын махаббат ең маңызды ұй- 
ытқы, элексир. Бірақ махаббаттың бір қатерлі  
жері бар. Құлшылықтың сыры өз кемшілігін 
түсініп жалбарыну, махаббат бұлардан аттап 
назданып, еркелеп кетеді. Өлшемсіз әрекет-
тер жасайды. Аллаһтан басқа нәрселерді 
ұнатып қалған кезде бұл нәрсенің Аллаһты 
таныстырушы айна қызметін атқарып 
тұрғанына қарамай, тікелей сол заттың 
өзін ұнату арқылы дауа болар махаббатқа 
айналады. Яғни, Аллаһтан басқаға махаб-
бат қылған кезде оны Аллаһ үшін, Аллаһтың 
есімдерін таныстырушы айна ретінде сүюі 
қажет бола тұра, кейде сол заттың өз кемел-
дігін, сұлулығын ойлап, тікелей соған ынтық 
болады. Аллаһты да, Пайғамбарды да еске 
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алмай-ақ, тікелей соны жақсы көріп қалуы 
мүмкін. Мұндай махаббат Аллаһқа деген ма-
хаббатқа жол ашпайды, кедергі болады. Ал-
лаһты таныстырушы құрал ретінде жақсы 
көрсе, Аллаһқа деген махаббатқа жол аша-
ды. Соны таныстырып тұр дейді» [14,439]. 
Демек, ақын әуелі жаратылысқа деген 
ғашықтықтан («ашқ-ы мажази»), Аллаһқа 
деген ғашықтыққа өтеді («ашқ-ы хақиқи»). 
Жаратылыстың фәни екенін, адам жүрегінде-
гі мәңгі ғашықтыққа жауап бере алмайтынын 
ұғынып, мәңгі ғашық, «Уәдуд» (Ғашық бо-
луға лайықты) болған Жаратқанға бет бұра-
ды. Біз де, ақын Хорезмидің де ғашықтық 
баянының дені осы мағынада деп ұғынамыз. 
Өйткені тоғыз наме (хат) бойы «түрік қы- 
зына» деген «шексіз, өлшемсіз» ғашықтығы 
оныншы намеде (10 – хатта) мынандай өлең 
жолдарына ауысады:

О, мейірімсіз сұлу, анты баянсыз,
Жаһан желдей, өмір гүлдей опасыз.
Барлық жақұт ерінді сөзі дүрлер,

Опасыздықты сізден үйренер.
Өмір мехнатпен таусыла келді,
Көңіл зәбір елінен жаңа келді.

Ғашықтығым мені өлтірді, әділ болмадың,
Кетермін босағаңнан, бақытты бол, жарым 

[10,66].
Байқап отырғанымыздай, бұл өлең жолда-

рында ақын мажази ғашығынан жерігенін, оны 
«мейірімсіз», «анты баянсыз», «желдей опа- 
сыз» дей келе, «барлық жақұт ерінді сөзі дүрлер, 
опасыздықты сізден үйренер» деп ғашығынан 
безінгенін, оның тұрақсыз, баянсыз екенін  
жырлайды. Ақын мұң-наласын айта келіп:

Көзім көрді жамалыңның сиқырын,
Көңіл татпады бағыңның мәуесін.

Жанымның мақсаты ерніңнің науаты еді,
Сұлудың да болар ақыр зекеті.

Саған болып, ей, жаным, ашына мен,
Қорлығыңның құшағында болдым құрбан.

Кетейін өзімізден өзге елге,
Көңілімді бөлейін өзге жарға, [10,67]

– дейді. Яғни, ақын пенделік махаббатының 
«қорлығының құшағында құрбан болып», 
одан жеріп, көңілі қалып, енді «кетейін өзіміз-
ден өзге елге, көңілімді бөлейін өзге жарға» 
деп, Жаратқанға деген махаббатқа бет бұрға-
нын айтады. Бұл жердегі «өзге жар» сөзі – Жа-
ратқанды меңзеп тұр. 

Аллаһым, жарық қылғын жанымызды,
Азғындықтан сақтағын иманымызды.

Тікеннен құдіретің гүл жаратар,
Қате көп кетті, мен құлыңнан, кешіре гөр 

[10,76].
Бұл өлең жолдары жоғарыда айтып өткен 

тұжырымымызды растайды. Аллаһтың «Уә-
дуд» есіміне бөленген сопылық жолға тән дү-
ниетаным бойынша ғашықтық жолы – барлық 
дүниелік кедергілерден өтіп, тікелей Аллаһқа 
бастайтын сезімді тәрбиелеу жолы. «Мұхаб-
бат-наме» де осы дүниетанымға сай жазылған 
Алтын Орда дәуіріне тән әдеби жәдігер. 
Шығарманың негізгі идеясы сопылық дүние-
танымға сай жазылғандықтан шығарманың 
сол дәуірдегі адресаты да негізінен сопылық 
жолындағы «ғашықтық шарабын» ішкен 
адамдарға арналған деп ойлаймыз. Оған 
дәлел, осы тариқат, тасаууф әлемінің жарық 
жұлдызы атақты Мухиддин Арабидің «бізді 
білмейтіндер, біздің кітаптарымызды оқыма-
сын» деген сөзі мен «Мұхаббат-наменің» 
соңында «Тілек» немесе «Өтініш білдіру»  
-деген атпен жазылған ақын Хо («التماسين ايتور»)
резмидің сөзі: 

Мұны кімде-кім махаббатпен оқығай,
Ақиқат әлемін сол біледі.

Айтқанды бұ кітапты һәм жазғанды
Тілеймін дұғасында есіне алғай [10,84].

Демек, бұл шығарманы «махаббатпен 
оқыған адам ғана, ақиқат әлемін ұғынады». 
Көркем мәтіннің имплицитті оқырманы ақын-
ды толық ұғынған, сопылық дүниетанымдағы 
ғашықтық жолынан хабардар, шығармада 
қолданылған әдеби кодтар мен ұғымдардан 
хабары бар автордың «идеалды» оқырманы. 
Ол оқырман көркем мәтін жазыларда ақын 
қиялында (қиялдағы оқырман) болуы мен 
мәтіннің жазылу уақытында да ақын санасын-
да бедерленіп, көркем мәтіннің стиліне, диа-
логтық сипатының орнығуына әсер етті деп 
тұжырымдай аламыз.

Қорыта айтсақ, ғалым А.И.Белецкийдің 
«ақындарды зерттегенде біз қиялдағы адре-
сатты көп ескере бермейміз, бірақ солар біз-
ге ақынның потикасын да, шығармашылық 
тәсілдерін де түсінуге қатты көмектесер еді; 
әрбір көркем шығармада... өте өткір импера-
тив жасырынған; кез келген сөздің әсер ету 
қабілеті бар» [16,500] – деген пікіріне сүйе- 
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ніп, әсіресе ақындар шығармашылығындағы 
оқырман категориясын зерттеу оның шығар-
машылығы жайлы, автор мен оқырман ара- 
сындағы байланыс пен оның көркем мәтіндегі 
көрінісі әдеби процесстің жаңа қырларының 
ашылуына жетелейді. Ресей ғалымдарының 
оқырман категориясына қатысты оқырман 
типтерін зерттеуде қолданған методикала-
ры автордың оқырмандар жайлы жеке пікір- 
лерін де қарастыруға негізделген. Ал біз зерт- 
теген «Мұхаббат-наме» орта ғасырға тән 
болғандықтан әрі шығарманың авторы ту-
ралы мәліметтер мүлдем болмағандықтан, 
біздің зерттеудегі методикамыз тікелей оқыр-
манның көркем мәтіндегі көрінісі мен көркем 
мәтіндегі оқырман типтерін анықтауға негіз-
делді. Біз шығарма тілінен, баяндау стилінен 
имплицитті автордың дүниетанымын анықтау 
арқылы көркем мәтінді қалыптастыруға қаты-
сатын оқырманның имплицитті түрін анықта-
уға тырыстық.

Жалпы, Хорезмидің «Мұхаббат-намесі» 
өз дәуіріндегі сопылық сарындағы шығарма-
лармен салыстырғанда таза сопылық мәселе- 
лерді, тариқат пен хақиқат мәселелері ашып 
айтылмағанымен де, іштей сопылық негізде 
жазылған жәдігер. Ғалым Т.Қыдыр: «Ақын-
ның сұлу, сымбатты суреттеуінің астарын-
да Хақтың жамалы жасырынған. Мұндай 
шығармалар сопылық әдебиетте мазхар деп 
аталады. Мұндай әдеби жәдігерлерде ақын-
ның негізгі айтар ойы тұспалданып, барын-
ша астарланып беріледі», [10,10] – дейді. Ал 
осы жәдігерді діни тұрғыда барынша терең 
зерттей білген ғалым А.Ахметбекова: «Егер 
де Хорезмидің «Мухаббатнаме» дастанын 
сопылық әдебиет тұрғысынан талдасақ, 
ақын шығармашылығының жабулы жатқан 
жаңа қырлары ашылары сөзсіз», [17,35-39] – 
деп бұл шығарманың негізгі сыры сопылық 
дүниетанымда жатқанын жазған. Сондықтан 
да Хорезми ақынның шығармасындағы 
ұғымдар мен атаулардың түпкі мәнін жете 
меңгерместен ақынның айтпақ ойын ұғыну 
қиын. 
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Міне, жер бетіндегі тіршілік атаулы- 
ның асыға күткен күні – наурызда 
келіп жетті. Жер-ана бусанды, тұла 

бойына нәр берер жылылықты сезген өсімдік 
атаулы бүршігін жарып көгере бастады. Күн 
ызғары да әне, бірте-бірте шегініп, төбе асып ба-
рады. Жан-жануарлар күнгей беттегі шуақтың 
қызуынан бөртіп, қылтиып көрінген көкті қуа-
лап тыным таппайды. Шаруа баққан қазақ көп 
ұзамай малының алды төлдеп, аузының аққа тие- 
тінін ойлап «бұрынғы шалдар «үт-қарын айы, 
наурыз желін айы» деп отырушы еді, жаратқан 
жақсылығыңды төге көр» деп жан-жағына ме- 
йірлене көз тігеді. Таяғына сүйеніп есік алды-
на шыққан кейуана «Е, Алла, бергеніңе шүкір. 
«Өлмеген жанға келді жаз» дегендей, сүйретіліп 
жүріп бұл күнге де жеттік. Жарықтық амалға да 
санаулы күн қалыпты-ау. Бұл үлкен мереке ғой 
қарағым. Ойхой, дүние-ай, баяғыда жас кезімізде 
қызылды-жасыл киініп, таң атпай тұрып, әр тө-
бенің астында отырған ауыл-ауылды аралап қы-
дыратынбыз. Алдымен жасы келген үлкендердің 
табалдырығын аттап, батасын алуға ұмтылушы 
едік. Ол да бір дәурен екен ғой», – деп қасында 
отырған немересіне өтіп кеткен күндерге деген 
сағыныш сөзін бастап, маңғыстаулықтардың 
наурыз мерекесін тойлауы жөнінде көрген, есті-
гендерін айтатын-ды.

МАҢҒЫСТАУДА НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІНІҢ 
ТОЙЛАНУЫ

ҚР Жазушылар одағының мүшесі, Маңғыстау 
облыстық музейінің ғылыми қызметкері, өлкетанушы

Мұсылмандардың хижра есебін ұстанаты- 
ны белгілі. Хижра есебі деп біздің заманымыз- 
дың 622 жылы пайғамбарымыз Мұхаммедтің 
Меккеден Мединаға қоныс аударған жылын 
айтады. Міне, содан бері қарай бұл күнтізбе 
мұсылман есебі болып қалыптасты. Негізінде 
хиджра екі түрлі болады: айға қараса «хиджра 
қамари», ал күнге қараса «хиджра шамси» деп 
аталады. Ирандықтар «хиджра шамси», яғни 
күнге қарайды, сондықтан олардың күнтізбесі 
Григориян есебіндей 365 күн. Ислам әлемі 
айға қарайды, олардың жыл санауы 355 күн, 
арасында он күн айырмашылық бар. Жыл ба-
сын наурыздың 22-де күн мен түннің теңелу 
кезеңінен бастайды. Бірақ Қазақстанның ба-
тыс аймағы, әсіресе Маңғыстауда жыл басын 
наурыздың 22-де емес, 14-де тойлайды. Неге? 
Бұл өлкенің тұрғындарының жыл басын өзге 
аймақтарға қарағанда бір жеті бұрын баста-
уының сыры неде? Мүмкін ғасырлар бойы қа-
лыптасқан осы үрдістің бізге беймәлім жайы 
бар шығар. Жасы келген ақсақалдардан сұрай 
қалсаң наурыздың 14-де жаңа ай туады деп 
жауап қайтарады. Дұрысы сол, нақты жауап 
секілді. Бірақ неге маңғыстаулықтар жыл ба-
сын күн мен түннің теңелуінен емес, айдың 
тууынан бастаған. Бәлкім мұның сыры тіпті 
хижра есебінен де әріде жатқан шығар.

Отыншы КӨШБАЙҰЛЫ
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Наурыз мерекесінің мұсылман дінін қабыл-
даған уақыттан көп бұрын, тым әріде басталға-
нын көптеген деректер растайды. Соңғы жыл-
дары дүниенің көптеген ғалымдары «Топан су 
іздері» деген зерттеу жұмыстарын жүргізгені 
белгілі. Кейбірі осы топан судың болған жері 
кәзіргі Армения жері десе, екіншісі Орта Азия 
жерінде болды, үшіншілері Қазығұрт маңынан 
да топан судың өткені жайлы ой пікірлерін 
білдіреді. Ал, қазақтың қисса-аңыздарында 
Нұх пайғамбар мінген кеменің Қазығұрт та-
уының басында күн мен түннің теңескен күні 
тоқтағандығы туралы да айтылады. Сол күні 
соның құрметіне үлкен той жасалыпты. Ға-
лымдар «Топан су» оқиғасының бұдан 12000 
жылдан астам бұрын болғандығы туралы да 
айтады. Сол ықылым заманнан бері ұрпақтан 
ұрпаққа желдей есіп жеткен аңыздың бір кез-
дегі шындықтан бастау алғандығын да естен 
шығармаған мақұл сияқты.

Үстірт пен Маңғыстау қазақтары осы дала-
ның ұлан-ғайыр кеңістігін ежелден мекенде-
ген халықтардың материалдық және рухани 
мәдениетінің мұрагерлері болып табылады. 
Кіші жүз құрамына енетін адай руының мі-
нез-құлықтары мен мәдениетінің ерекшелігі 
соншалық, тіпті кейбір зерттеушілердің олар- 
ды жеке бір тайпа – халық ретінде сөз ететіні 
де шындық. Маңғыстаулықтар беріге дейін 

айлардың (дұрысында жұлдыздардың) араб- 
ша атауын пайдаланып келді. Олар: Дәлу, Үт, 
Амал, Сәуір, Саратан, Зауза, Әсет, Сүмбіле, 
Мизан, Ақырап, Қауыс, Жеді деп аталады. 
Осыған қарап отырып, бәлкім Адай ұлысы 
шындығында да бұл аймақты VIII-IX ғасыр- 
лардан бастап мекен еткен-ау деген ойға 
келеміз. Сондай-ақ маңғыстаулықтардың 
ай-жұлдыз атауларымен бұлайша оқшаула-
нуын Серікбол Қондыбайдың «XIV ғасырда 
Яссауилік діни уағызшылардың легі Өзбек хан 
билеген, исламның ресми түрде мемлекеттік 
дін деп жарияланған тұсында Арал-Хасарлы 
аймағына қаптап келе бастады. Яғни, егер XIV 
ғасырдың басында яссауилік-сопылық, хани-
фалық діннің басты ордасы Қаратау-Нұратау 
аймағы ғана болса, XIV ғасырдың ортасында 
осы орталықтың ықпалымен тағы бір яссауи- 
лік реал Батыс Қазақстанда пайда болды. Түр-
кістан аймағындағы Қошқар-ата мен маңғыс- 
таулық Қошқар-ата, түркістандық Шопан-ата 
мен маңғыстаулық Шопан-ата, түркістандық 
Шақпақ-ата мен маңғыстаулық Шақпақ-ата, 
түркістандық Баба Түкті, Шашты ана, Түкті 
аталар мен ақтөбелік Алып ана, Түкті аталар 
мен маңғыстаудағы Баба Түкті Шашты әзіздер 
арасында осындай «әулиелік экспорт» болған 
сыңайлы» деген сөзінен де байқауға бола-
ды. Қалай болғанда да осы ескіше (арабша) 
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айлардың аталуына байланысты мақал-мә-
телдер, естеліктер халық жадында мықты 
сақталған. Және өмір тәжрибесінен алынған 
сол сөздердің қате кеткен жері тағы жоқ. Мы-
салы, «Таразыда таң суыйды, сүмбіледе су 
суыйды» дейді. Әсетте (июль, шілде) таңда 
таразы деген жұлдыз туады. Осы уақытта таң-
ның салқындауына байланысты айтылған сөз. 
Ал сүмбіледе (августь, тамыз) судан ерекше 
бір салқындық сезіледі. Немесе «Ақырап, қа-
уыс, кәрі құртаңды тауыс». Мұның мағынасы 
ақырап (октябрь, қазан), қауыс (ноябрь, қара-
ша) айларында күн салқындайды, кәрі, ақсақ 
малдарыңды жарататын уақыт болды деген 
сөз. Міне, осы қауыс (ноябрь, қараша), жеді 
(декабрь, желтоқсан) айларында күн суытып, 
қар жауып, бұрқақ болады. «Саратан (май, ма- 
мыр), зауза (июнь, маусым) сенен де қорқам» 
дейді екен бұрынғылар. Оның себебі, зауза-
да желідегі байлаулы құлын қырылған, енесі 
ығып кеткен, шай қайнатым уақыт ішінде 
жаңбырлы, желді бұршақ жауып, күн суытқан 
оқиғалар да болғанын малмен көзін ашқан 
қазақтың бәрі де айтады. Шаруа баққан қа-
зақтың көп үмітпен қарайтыны да осы наурыз 
айы. Қыс ұзарып шелді жейтін, күн ұзарып 
түнді жеңетін «қараөзек» шақ – «ұзын сары» 
келді деп отыратын көпті көрген қариялар. 
Күн ұзаса жер жылынады, ал жердің жылы-
нуы мал соңындағы елдің үміті. Жер ананың 
тоң кеудесі жібитін, тас емшегі иійтін шақ 
келді деген қуанышын да жасырмайтын. Со-
нымен қатар осы айда көшпелі елдің үміті мен 
күдігі кезек алмасып, итжығыс халде жүреді. 
Өйткені қыстан әупірімдеп зорға шыққан, іші 
өскен малдың бір борандық халі бар, тіпті оны 
көтере алмауы да мүмкін. 

Мұражай жұмысына байланысты өлкеміз-
ге белгілі аңшы Алдаберді Ақшабаевпен бірге 
жүргенімізде жеді айын аңшылардың текенің 
күні, мойын жуары деп есептейтіні жөнінде 
айтқаны бар-ды. Даладағы арқар, қарақұй-
рық, киіктердің үйірге түсу мерзімдері әртүр-
лі. Арқар ақыраптың (октябрь, қазан) 20-27 
аралығында, қарақұйрық қауыстың (ноябрь, 
қараша) 14-21 аралығында, ал киік жедінің 
(декабрь, желтоқсан) 10-20 аралығында үйір-
ге түседі. 

Әрине, Маңғыстау тұрғындарының жыл 
басын наурыздың 14-нен бастауында тек ай-

дың тууы ғана емес, одан да тереңірек заң-
дылықтар жатуы мүмкін. Оған әртүрлі дерек-
тер келтіруге болады. Өйткені табиғатпен біте 
қайнасқан көшпелі халықтың ғасырлар бойы 
жинаған тәжрибесі, ілімі олардың қателеспей, 
нақты шешімге келуіне жағдай жасайды. 
1822-1915 жылдар аралығында өмір сүрген 
қазақ даласына белгілі атақты жұлдызшы Бек- 
асыл әулиенің «Жұлдызнама» кітабында көп 
нәрсе айтылады. Әлем жаратылысын, тарихи 
шежірелерді терең білген Бекасыл әулие осы 
кітабындағы «Наурыздың белгісі» деген тарау- 
да:

Көк қарға он бесінде келер,
Жиырма екісінде күн мен түн теңелер,
Бұл кезде жыл есебі берілер.
Хамал мен сәуір
Отыз бір күннен келер,
Сәуір кіргенде бәбісек шақырар.
Жыл жақсы болса 
Он шақты күн бұрын шақырар, – деген бар.

(«Жұлдызнама».Астана. 2005. 101-102 б.)
Көктем жаршысы көк қарғаның наурыздың 

15-де келуі маңғыстаулықтардың айдың бір 
жаңасы деуімен сәйкес келіп тұрған жоқ па? 
Қазақтың жаңа жылы туралы атақты Шәкәрім 
Құдайбердіұлының баласы Ахат әкесі туралы 
естелігінде былай дейді: «14 март күні әкем 
бүгін ескіше 1 март, қазақша жаңа жыл, ұлыс- 
тың ұлы күні. Бұрынғы аты наурыз. Парсы 
тілі. Жаңа күн деген сөз деп айтқаны есімде», – 
дейді. 

Ал, өлкемізге белгілі архелог А.Астафьев 
«Маңғыстаулықтардың наурызды қарсы 
алу ерекшелігі» атты еңбегінде Тұщықұдық 
ауылының маңынан археологтар шартты түр-
де «Өтек» деп атаған тастан жасалған бұйым-
ның аршылып алынғанын айтады. Сол «Өтек-
тің» бетіндегі қатар-қатар орналасқан қиғаш 
тілік түріндегі қарапайым оймыш ғалымдар 
назарын өзіне аударады. Әр қатардағы тілік-
ті санау және оларды математикалық есептеу 
таңқаларлық жаңалықтың ашылуына әкеледі. 
«Өтекте» аспан айлық жылдың календарлық 
есебі сызылған екен. Бұл табылған зат кем 
дегенде 5 мың жыл бұрын жасалғанына қара-
мастан көне астроном өз есебін өте дәл жүр-
гізіпті. 12 айды 29 күннен есептегенде 6 күнге 
жетпейтінін байқаған. Сондықтан 11 айды 29, 
12-ші айды 36 тілікшемен белгілепті. Жал- 
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пы алғанда көне маңғыстаулықтардың аспан- 
айлық күнтізбесі 355 аспанкүндік тәуліктен 
тұрған.

Сонымен қатар А.Астафьев Оңтүстік Сібір 
түркілерінде уақыт есебі тоғызкүндіктермен 
жүргізілгенін айтады. Олардың күнтізбесі 
негізінен жылдың төрт мезгілімен сәйкес ке-
летін төрт температуралық циклға бөлектел-
ген. Есеп күн ұзару басталатын қысқы қысқа 
күннен жүргізілген. Қысқы суық тоғыз күн- 
нен тұратын тоғыз апта – бұл аяздың «тууы» 
мен «өлуі» (23 желтоқсаннан 14 наурызға 
дейін). 14 наурыздан бастап жапырақ «есей-
іп» көкек келетін көктем туады. «Мүмкін осы 
дәстүр Маңғыстауға XVIII ғасырдың бірінші 
жартысында адай қазақтарымен бірге көшіп 
келген шығар» деген өз болжамын да айта-
ды. Шындығында да, маңғыстаулықтардың 
жаңа жылды күн мен түннің теңелуінен емес, 
көктемнің келуінен бастауы әріден жалғасып 
келе жатқан шығар деген ой дұрыс сияқты. 
Яғни, маңғыстаулықтар 14 наурызды күн мен 
түннің теңелуінін алдындағы үлкен мерекенің 
басы деп есептеген.

Күн мен түннің теңелуінен наурыздың 
22-де тойлайтын ислам әлемі де, 14-де той-
лайтын маңғыстаулықтар да таң сарғайып 
атысымен наурызды тойлайтын. Жыл басына 
таласқан жан-жануарлардың ішінде түйенің 
басына шығып кеткен тышқан таңның атып 
келе жатқанын бірінші көріп, жыл басы атал-
майтын ба еді. Тіпті әрідегі аңыздарға сүйенер 
болсақ, ертедегі түркілердің патшасы күн мен 
түн теңелген күні биік таудың басына шығып, 
ағарып атып келе жатқан таңда екі қолын жай-
ып еліне Тәңірден тілек тілейді екен. Тілегін 
тілеп болып артына қарағанда қолында қобы-
зы бар абыз тоғыз күй тартады екен. Абыздан 
кейін үш жүз алпыс бес адам жылды түген-
деп үш жүз алпыс бес күй тартатын көрінеді. 
Содан кейін ғана наурызды тойлау басталады 
дейді аңызда. Біз көрген жерде жасы үлкен-
дердің 14-і күні сыртқа шығып таң шапағы 
шашырай бастағанда күбірлеп бетін сипауы 
да, аналардың «Е, жарықтық, ырысы мол жыл 
болғайсың» деп көтеріліп келе жатқан күнге 
сәлем етуі де бағзыдан келе жатқан аңыздың 
жалғасы емес пе екен?

Көпті көрген үлкендер: «Көп ұзамай ұлыс- 
тың ұлы күні наурыз келеді, шырағым. 

Алғашында шығыс көкжиегінің ортасынан 
жоғарыға тікелей көтерілген, екі жағы қараңғы 
бейне бір созылған сымдай жайылған жарық 
болады. Бұл жарық аз уақыт ішінде жоғалып, 
орнын қараңғылық басады. Мұны «жалған 
таң» дейді. Өйткені бұл жарық таң уақытының 
кіргенін көрсетпейді. Содан кейін шығыс көк- 
жиегі бозарып екінші таң атады. Міне, осы таң 
белгісі байқалысымен әуеде ғажайып бір діріл 
мен гуіл естіледі. Сол үнді «Әз» дейді екен. 
Ол өткенде бүкіл жан-жануар, күллі өсімдік 
дүниесінде, жалпы тіршілік әлемінің бойына 
қан жүгіріп, қайта түлеп жаңарады, ескінің 
ауырлығы кетеді. Әздің жүргенін, әдетте көп 
адам байқамайды, оның өткенін қой малы 
ғана алдымен сезеді екен. Қой сол кезде ас- 
панға қарап жамырай маңырап, тұрып қалатын 
көрінеді. Соны көрген малшы: «Е, жарықтық 
жаз хабары келді», – деп қуанатын көрінеді. 
«Әз келмей жаз болмайды» деген нақыл сөз 
содан қалыпты», – дейтін.

Түркі тілдерінің салыстырмалы сөздігін жа-
саған Л.Будагов деген ғалым өзінің Санкт-Пе-
тербург қаласында 1869 жылы шыққан кіта-
бында «қазақтарда 22 наурыз күні тойланатын 
Жас наурыз, марттың орта шенінде тойлана-
тын Қарт Наурыз туралы айта келіп, «Қазы-
бек Наурызы» деп аталатын осы жыл басы 
туралы құнды дерек келтіреді. Будаговтың ай-
туынша, Қазыбек Наурыздың Жас Наурыздан 
10-11 күн айырмасы болған, яғни ол наурыз 
айының 13-14-теріне сәйкес келеді. Оның күн 
қайыру жүйесін ерте орта ғасырларда тек қа-
зақтар ғана емес, күллі Орта Азия халықтары 
қолданған. Кәзір тек Батыс Қазақстан аймағы 
тұрғындарының арасында сақталып қалған. 
Өйткені, бұл аймақта әр жылдың 14-ші нау-
рызында Жаңа жылды қарсы алып, ауыл-ай-
мақ, көрші-көлең бір-бірімен амандасып, 
«жас құтты болсын айтады» деп жазады. Дәл 
осы қазақ календары туралы қазақ халқының 
тарихы мен этнографиясын зерттеуші ғалым 
А.Е. Алекторов та «Байбақты Қазыбек кален-
дары» туралы Қазан қаласында 1900 жылы 
шыққан еңбегінде айтып кетіпті.

Адамзат тарихынан жаңа жылды көптеген 
халықтардың көктемде тойлағанын білеміз. 
Ежелгі Русьте Христиан дінін қабылдағанға 
дейін Жаңа жылды 1 март күні қарсы алған. 
Ал, ағылшындар болса, XVIII ғасырдың бас 
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кезіне дейін Жаңа жылды 26 мартта тойлап 
келген. Біздің дәуірімізден бұрынғы VIII ға-
сырдың орта шенінен бастап қолданылған 
күнтізбеде римдіктердің Жаңа жылды Наурыз 
айынан бастағаны кәзіргі күнтізбелерінде әлі 
күнге дейін сақталған көрінеді. Римдіктердің 
жылдың бірінші айын соғысқа тиым салушы 
құдай Мартиустың атымен «март» деп атаған.

Ал одан берідегі елімізде болып өткен 
жайларға тоқталар болсақ, Кеңес өкіметінің 
Халком кеңесі 1918 жылдың 24 қаңтарында 
«Батыс Европа күнтізбесінің Кеңес өкіметі-
не енгізілуі» туралы декретімен қолданысқа 
енгізілді. Бұл кезде екі күнтізбенің айыр-
машылығы 13 күнге жеткен еді. Ескі күнтіз-
бені 1918 жылдың 31 қаңтарында жауып, ке-
лесі күнді 14 ақпаннан бастап санады.

Қалай болғанда да, көктемнің алғашқы ны- 
шаны өлке жерінде наурыздың 14-де белгілі 
болады. Олар осы күнді жыл басы деп са-
наған. Осы күннің алдында (14 наурыздан екі-
үш күн бұрын) «Наурыздың ақша қары» жауа- 
ды. Бірақ ол тез ериді. Кей уақыттарда оны 
«Құс қанаты» деп те атайды. Яғни, құс келер 
алдындағы соңғы қар. Тіпті қар жаумаған күн- 
нің өзінде салқындық байқалады. Маңғыстау- 
дағы амал (наурыз) күндері сондай белгінің 
болатынын кез келген адам байқаған болар 
деп ойлаймыз. Наурыздың екінші онкүнді-
гінде, нақтырақ айтқанда 16-21 аралығында 
«Бес қонақ» болады. Бұл күндері табиғатта 
өзгеріс болып, бұрқақ, жаңбыр немесе қар 
аралас жаңбыр жауады. Маңғыстау тұрғында-
ры осы «Бесқонақты» өткізіп салғаннан кейін 
ғана мал төлдетуге Үстірт үстіне көтерілетін 
болған. «Наурыз күні құмалақ қарға бармақ 

бойы батса қырық күндік жерге арбамен шық, 
құмалақ қар бетінде шашырап жатса қырық 
күндік жерге шанамен шық», – деп отырады 
екен Қазақстанның орталық, солтүстік өңірін-
дегі есепші қарттар. 

Наурыз мейрамы қазақ жерінде 1926 жылға 
дейін тойланып келді. 1925 жылы 22 наурыз 
күні «Еңбекші қазақ» газеті бұқара халықты 
наурыз мейрамымен құттықтап, өзінің бірін-
ші бетіне ірі әріптермен:

«Қыс өтіп, қар кетіп,
Шырайлы жаз жетіп,
Шаруаның кенелген,
Мейрамы ежелден,
Құтты болсын бұл наурыз!», – деп жазып-

ты. Бірақ содан кейін кеңес өкіметі халықтың 
ұлы мерекесін тойлауына ұзақ жылдар бойы 
кедергі болды. Шындығында рұқсат етілмеді. 
Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана осы 
бір халықтық ұлы мереке өз мәнінде тойла-
нып келеді. 

Қазақ үшін Наурыз «Ұлыстың ұлы күні» 
болып есептелген. Өйткені алғашқы мал төл-
деп, ауыздың аққа тиетін уақыты да осы. Қыс 
ызғары қайтады, мал ауызы көкке тиеді. Біреу- 
дің екеу болып, өлінің әрі тартар, тірінің бері 
тартар, тіршілік атаулының тірлік танытар 
мерзімі. Халық арасында бұл күні «Самарқан-
ның көк тасы да ериді» деген сөз бар. Бұл сөз 
де бекерден-бекер айтыла салмаған. Ертеде Са-
марқанды билеген атақты хандардың қабірінің 
басына киесі бар деп қымбат көкшіл тас-неф-
ридті қояды екен. Күн мен түн теңелген кез-
де қандай құдыреті бар екенін кім білсін, сол 
тас буланып, терлейтін көрінеді. Яғни, көзінің 
тірісінде қатыгез болған хан өткен ісіне өкініп, 
райынан қайтты, бұл кейінгілерге көрсетер 
үлгі деп есептеген. Наурыз күні адамдардың 
өткен өкпе-назын ұмытып, бірін-бірі құшағы-
на алуы да содан қалған болса керек. Бұл күні 
жеті қат жер астынан жылы бу көтеріледі, жеті 
қат көктен нұр жауады дейді. Осы күні ұяда 
жатқан құстар да, індегі жануар да, судағы ба-
лық та басын көтеріп, бір сәт қозғалмай тұрып, 
наурызға құрмет қылады деген ұғым да бар.

Сонымен қатар ұлыстың ұлы күніне байла-
нысты айтылатын аңыздардың бірінде наурыз 
күні жаңбыр жауады. Оны халық арасында 
«Рахмет жаңбыры» деп те атайды. Сол жаң-
бырдан өсімдіктердің бойына нәр жүгіріп, 
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оған жер бетіндегі тірлік атаулының иелері 
қатты қуанады екен. Осы кезде терең дария-
ның түбінде күн кешетін «садап» деп атала-
тын балық та су бетіне шығып «Ей, Жаратқан, 
мені де құр қалдырмай өз несібемді бере көр» 
деп, жауып тұрған жаңбырға аузын тосатын 
көрінеді. Сонда аузына тамған бір тамшыға 
риза болып «Шапағатыңа рахмет, мен болдым, 
тойдым» деп қайтадан су түбіне кетіп, қозғал-
май жата береді. Көп ұзамай оның ішінде әлгі 
аузына тамған жалғыз тамшыдан гауһар тас 
пайда болады екен. Дүр гауһар наурыз айы-
ның алғашқы жаңбырынан пайда болатын 
құбылыс көрінеді. Сол гауһардан жер бетін-
дегі тіршілік ететін өсімдік, жан-жануарларға 
тұқым тарайды деп те айтылатын. 

Бұл күні «Наурыз көже» (кей жерлер-
де «Тілеу көже» деп те аталады) пісіріледі. 
Маңғыстау тұрғындары қысқы соғымда нау-
рызға арнайы сақтап қойған етін асатын. Бұл 
«осы күнге аман жеткенімізге» деген құрмет-
тің белгісі.

Әрине, наурызға байланысты ырымдар өте 
көп. Көшпелі халық сол ырымға сенген, құр-
мет тұтқан. 

– Жаңа күнге қарап бетін сипаған. Онысы 
басыма бақыт, ырыс дарысын дегені.

– Наурыз күні жауған қарды күремейді, сы-
пырмайды. Өйткені басқа қарларға қарағанда 

ерекше аппақ, ерекше таза, көп ұзамай еріп 
кетеді.

– Наурыз күні ыдыс-аяқты сылдырлатпауға, 
шаңырақ астында орынсыз дауыс көтермеуге 
тырысады. Әйел құты, ер құты, үй құты –
ыдыс-аяқта деп есептейді. 

– Қыдырып келген баланы үйден құр жібер-
мейді. Өйткені бала – бақыт, бала – періште. 
Бала үйден өкпелеп шықса, баладан бұрын 
бақыт есіктен шығады деп есептеген. 

– Наурыздан бұрын сапарға кеткен жолау- 
шыға сыбаға сақтайды. Бұл өз ошағына аман 
оралсын деген тілектен туған.

– Жасы кішілер Наурыз күні ауылдағы үл-
кендерге барып сәлемдесуді, қолын ұстап, ба-
тасын алуды міндеті санаған. Сонымен қатар 
өмірден өткендердің басына барып құран оқу- 
ды тірілердің парызы деп есептеген. Бұл –
құрметтің белгісі. 

Маңғыстаулық қазақтар, сонымен қатар 
Наурыз күні үй ішіндегі кермеге сандықтағы 
бар қымбат маталарын, киімдерін шығарып 
іліп қоятын. Бұл біріншіден жасырып қойса 
киімді пері иеленеді деген ойдан туындаса, 
екіншіден халқымыздың жарылған жүгерідей 
аппақ көңілін білдіреді. Қысқасы, халқымыз 
қай уақытта да Наурызды асыға күтіп, оны 
жақсылықтың бастауы, жыл он екі айдағы ең 
негізгі мереке ретінде құрмет тұтқан.
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Әлдебір әдебиетшінің көнетүрік ми-
фологиясын қалпына келтірмек 
болған еңбегі текке кетуі мүмкін. 

Біздің қолымызда көнетүрік мифологиясы-
ның толық, нақты деректері жоқ, себебі, кө-
нетүрік жазуы сол мифологияның киелілігі 
көнергеннен кейінгі кезеңде ғана пайда бол-
ды. Тек көңілге медеу болатыны − көнетүрік 
мифологиясының оқиғалық формасын ға-
сырлардың шаң басқан қабаттарынан ар-
шып алу мүмкіндігі. Бірақ сол мифтерді кө-
нетүріктік (қазақтық) эпостардан іздеу үшін 
алдымен миф (аңыз, қиял) дегеннің өзінің 
не екенін анықтап алуымыз қажет. Адам мі-
незі уақытпен қалыптасады. Оның ерлігі мен 
ездігінің белгілері, ізгілік пен намыс туралы 
түсінік тек қана уақытқа байланысты, оның 
тарихпен тоғысуынан туындайды.

Махаббат қайдан пайда болады? Адам-
ның кейде мұңға батуы не қуанышқа кенелуі, 
қайғысы мен күлкісі қайдан шыққан? Оның 
қатігездігін қалай түсіндіресіз? Жапырақтың 
сыбдыры әзер естілетін самалдың лүп ет-
кенін адам жүрегі неліктен сезе қояды? Жұл-
дызды түннің көрінісін қызықтағанда адам 
жанына билік жүргізетін кім? Адам баласы 
тарихтың тәлкегімен күресетін күш-қуаттың 

ҚАЗАҚ ЭПОСЫ: АДАМ РУХЫНЫҢ 
ДҮНИЕНІҢ БАСТАПҚЫ МӘНІН ІЗДЕУІ

1 тамыз 1955, Таңсық теміржол станциясы, Аягөз 
ауданы, Шығыс Қазақстан облысы – 23 қыркүйек 
2014, Алматы, жазушы, кинодраматург, күйші.

қайнарын қайдан алады? Бұл сауалдар оны 
бағзы замандардан бері толғандырып келеді. 
Көне ғасырлардың өзінде адам жанының 
әлем кеңістігімен туыстығы туралы миф пай-
да болған. Өз сезімін адам баласы алдымен 
табиғат құбылыстарымен астастырып бей-
неледі. Уақыт өте келе, көзге көрінген, түй-
сікпен сезінген дүние құбылыстарын құдай-
ға балап, соған табыну басталды. Осылайша, 
құдайды бейнелейтін аңыздар біржолата қа-
лыптасты.

Адам психологиясы негізінде жасалған 
аңыз-миф адамның рухани және адамгер-
шілік құжатына айналды, адам сезімінің 
априорлық (долбар, жорамал) және мәң-
гілік символы болды. Аңыздағы екі Құдай 
әулетінің (Ізгілік құдайы және Зұлымдық 
құдайы) бір-бірімен мәңгілік қарсылығына 
негізделіп құрылған, қағидаланған сюжеті 
Ізгіліктің жеңісімен аяқталып, мәңгіліктің 
және Ізгілік заңдарының айнымас символы-
на айналды. Және бұл сюжет – аңыз атаулы-
ның алтын қазығы.

 Ғасырларды ғасырлар алмастырады. Бір 
ұрпақтың орнына келесісі келеді. Ең басты-
сы, таптық қоғам және оған қарсылықтың 
пайда болуы үшін көптеген объективті се-

Таласбек ӘСЕМҚҰЛОВ
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бептер болды. Сөйтіп, мифтің бастапқы кие- 
лік шарапаты көнере бастады. Мифология- 
лық бірегей, біртұтас эпопея бір-біріне тәу-
елсіз бірнеше жанрларға, дербес сюжеттерге 
бөлінді, бірақ соның өзінде аңыздың бүкіл 
көркемдік қасиеттері сақталып отырды. Әр 
сюжет өз жанрының заңдылығымен дамы-
ды, бірақ уақыт өте келе, адамның жаңалық 
ашатын ұлылығының күшімен жанрлар өза-
ра бір-бірімен байланыса бастады. Жанрлар-
дың өзара қабысуы, бір-бірін толықтырып, 
байыта түсуі, іріленіп, кеңеюі басталды да, 
ақыр соңында белгілі бір айқын кезеңде, бел-
гілі бір халықта жаңа эпопея пайда болды.  
Эпопея дегеніміз – тек қана әдеби емес, саяси 
оқиға, себебі, онда тұтастай дәуірлердің фи-
лософиясы шоғырланған.

 «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», «Алпамыс», 
«Қобыланды» және басқа да эпостық шығар-
маларда, ертегілерде, әпсана-тәмсілдерде, 
мақал-мәтелдер мен аңыздар арқылы әлемге 
көнетүріктік бірегей мифологиялық эпопея 
ашылды.

Мифологияға қайта оралуды жеңілдету 
үшін біз аңыздардың киелік шарапатының 
қандай жолдармен көнергенін бірден ай-
туымыз қажет. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
лирикалық эпосындағы дуалистік идея ма-
хаббат драмасына, ал, одан кейін Иран мен 
Жоңғар хандығымен сан ғасырлық соғыстар-
дың салдарынан «Алпамыс» және «Қобы- 
ланды» эпостарындағы тиранға қарсы күрес- 
тің тақырыбына айналды. Сонымен бірге, 
бүкіл пантеон десакрализацияланды, яғни 
тәңіртекті қаһармандардың бәрі бұрынғы кие- 
лі қасиеттерін жойып, қарапайым адамдар 
қатарына қосылды.

Енді аңыздар дәуіріне еніп, оның болмы-
сын барлауға талпынып көрелік.

***
 Әлемде дуализмнің пайда болуы және қа- 

рама-қарсы күштердің тұңғыш рет қақтығыс- 
уы − көнетүрік мифологиясының алғашқы 
циклы «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» лирика-
лық эпосында көрініс тапқан. Әлі де болса 
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бірегей, бірақ іштей екіге бөліну мүмкіндігі 
бар ғарыш әлемі жыныссыз маралдың кей-
пінде бейнеленген. Маралдың құрсағында 
екі қозықасы бар, демек, бұл − екі жақты 
әлем. Сол екі жақты әлемді дүниеге әкелу 
үшін маралды өлтіріп, ішін жарып, ондағы 
егіз маралды босату керек.

Одан соң екі Құдай – Сарыбай мен Қара-
бай туралы айтылады. Сарыбай − жарық күн-
нің сакральді (яғни, киелі) бейнесі, ал, Қара-
бай − қараңғы түннің образы. Сарыбайдың 
ұлы Қозы − мәңгілік таңның образы. Қозыны 
жақсы көретін Баян, мүмкін, таң жұлдызда-
рының бірі болар. Қозының анасы Мамабике 
− мұң мен құмарлық, қорқыныш пен күдіктің 
және адам болмысына қатысы бар басқа да 
құбылыстардың тәңір иесі. Келесі кейіпкер 
Қодар – құдық тәңір иесі (қазақтар әлі күнге 
дейін құдықты «Қодар қазған» деп атайды). 
Ал, Қарабайдың сан жеткісіз жылқысы – бұл 
әлем, кеңістік, кейіннен ол адам бойына еніп, 
оның жаны болмақ. Міне, «Қозы Көрпеш – 
Баян сұлудың» қысқаша мифологиялық бей-
несі осындай.

***
Махаббат... Бұл неткен сезім? Ол қайдан 

шығып, қайда талпынады? Міне, түркі бақ-
сысының қоятын алғашқы рухани сауалы 
− осы. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» эпосы-
ның бірінші жолынан бастап дүние, сезім екі 
жікке, бір-біріне ымырасыз екі бастауға, екі 
негізге бөлінеді. Сол екі қарама-қарсылық, 
сайып келгенде, ажалды айқасқа түсуі қажет.

Эпостың әуел басында екі тәңірие (Сары-
бай мен Қарабай) аң аулап жүріп достасып, 
бір-біріне ант береді, ол анттың шарты бы-
лай: егер олардың зайыптары дүниеге екі 
қыз әкелетін болса, олар апалы-сіңлі болмақ, 
егер де олар екі ұлды болса, онда бұлар бірге 
туған аға мен іні болмақ, ал, әйелдерінің бірі 
қыз, бірі ұл туса, онда балалары ерлі-зайып-
ты болып, бір-бірін мәңгілік сүйіп өтпек.

Осы кезде қастарынан марал өтіп бара 
жатады. Ал, маралдың ішінде бір-бірін жек 
көретін екі баласы бар. Оны тек атса болды, 
дүние екіге жарылып, содан бастап онда жау- 
лық пен бүлік, кісі өлтіру мен зорлық-зом-

былық өмір сүрмек. Сарыбай мерген бола-
тын, Қарабай одан маралды атуды өтінді. Са-
рыбай көпке дейін атуға дәті бармай, күдік- 
теніп тұрды. Ақыр соңында Қарабай оған 
екеуінің достығын есіне салды. Сарыбай ма-
ралды атып өлтіруге мәжбүр болды. Марал-
дың ішінен екі қозықасы шығып, жарық дү-
ниеге жүгіре жөнелді...

Қарабай мен Сарыбай үйлеріне қайтуға бет 
алды. Олардың алдынан тазша бала шығып, 
Сарыбайға әйелінің ұл тапқанын хабарлады. 
Сарыбай қуанғаннан үйіне қарай шаба жө-
неліп, жолда аттан құлап, қайтыс болды. Ал, 
Қарабайдың алдынан сақау қатын шығып, 
оның қызды болғанына сүйінші сұрады. Сүй-
інші берудің орнына Қарабай оны қамшымен 
сабады. Сақау қатын оның жеті атасына дейін 
қарғыс жаудырды. Қарабай қымыз құйылған 
тоқсан сабамен Сарыбайдың қазасына аттан-
ды. Бірақ жолда сабаларды жарып, қымызды 
жерге төкті. Содан өзендер мен көлдер пай-
да болды. Қарабай Сарыбайдың үйіне кіріп, 
бесіктің бетін ашты, одан алтын айдарлы ұл 
бала – Қозыны көрді. Сонда Қарабай оны 
қарғап-сілеп, үйіне қарай шаба жөнелді. Со-
дан туыстарын шақырып, өзінің қызын жетім 
ұлға бермейтінін айтып, көз көрмес қиянға 
көшіп кетті. Сөйтіп, дүниеге Ант аттаған 
азғындық, Алдау мен Жауыздық және Абы-
ройсыздық келді.

Сарыбай қазасының екі салдары бар: 
біріншіден, Сарыбай өлген соң, оның ұлы 
Қозының өз анасымен бірге тұруына қақы-
сы бар. Оқырман мұны теріс мағынада 
түсінбеуі керек. Аңыздардағы образдар 
ешқашан реалистік әдебиеттегі тәрізді тіке-
лей маңызға ие болған емес және болмайды 
да. Жоғарыда айтқанымыздай, Мамабике − 
уайымның, қорқыныш пен күдіктің тәңір 
иесі, яғни адами «Мендіктің» бейнесі. Ал, 
Қозы – махаббаттың бейнесі. Демек, Қозы 
мен Мамабикенің бірге тұруы таза симво-
ликалық дүние және оның мақсаты рухани 
түлеудің, адам жанына тән қорқыныш пен 
күдіктің алғашқы сатысын көрсету. Осы-
лайша, Сарыбайдың өлімі – махаббат тақы-
рыбын өрбітудің бірінші баспалдағы. Қозы 
әкесінен жетім қалып, жетімдік тауқыметін 
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тарта жүріп тұлғаланады. Уайымды да, қай-
ғыны да, құмарлықты да бастан кешіреді. 
Содан бері бала кездегі реніш пен күйініш, 
қорқыныш пен үрей адам рухының бастап- 
қы табалдырығында ұмытылмай есте қа- 
латын болды. Алайда, Қозы анасының қо-
лын ыстық табаға күйдірмек болып, шынын 
айтқызады. Сөйтіп, өзінің бақытын, өзінің 
Баянын іздеуге аттанады. Ал, Мамабике 
ұлының артынан бірде тау, бірде шөл, бір-
де Оюлының он қасқыры, Қиюлының қы-
рық қасқыры болып ұзақ қуады (күдіктер, 
өзімшілдік пен «Мен» деушілік адамнан 
өмір бойы қалмайды). Қозы тауды кесіп, 
шөлді басып, Оюлының он қасқырын, Қию- 
лының қырық қасқырын қырық қарыс  
жебесімен өлтіріп, ақырында Ерлік (Батыл-
дық) пен Жеңісті тудырады.

Бұл эпизодта рухани драма символды түр-
де берілген: адам рухы сыртқа шығуға, дү-
ниені көріп, одан ой түюге ұмтылады, бірақ 
инфантильді (балаң) бақыт пен өзімшілдік 
оны тежеуге тырысады. Алайда, адамның 
ерік-жігері, рухы, махаббаты жеңіп шығуы 
қажет. Бұл – ең бірінші шарт.

Қозы жолай керуенге кездеседі. Сонда 
қожалардың бірі «мына түріңмен жүруге 
болмайды» деп, оның басына «қалпақ» ки-
гізеді. Бұл – жалған ұяттың образы. Жалған 
мораль, жалған ұят адамның еркін ашылуы-
на жол бермей, қашанда кедергі болады (сәл 
шегініс: қожаның образы – орта ғасырлар-
дың қатпары. Көне нұсқада ол жалған мо- 
ральдың тәңір иесі болуға тиіс еді, уақыт өте 
келе, түріктік (қазақтық) поэзия исламның 
ортодоксальдық мораліне тап болады. Түр-
кі ақыны ол моральді тез аңғарады да, көне 
кейіпкер – жалған моральдің тәңір иесін ис-
ламның дін таратушы тақуасы қожамен ауыс- 
тыра қояды).

Ержетіп, есейген Қозы ант аттаған Қара-
байдың ауылына келеді. Ал, Қарабай өзінің 
қызы Баянды бетпақ шөлде мұның жылқы-
сын суарып, аман алып қалған ноғайлының 
мырзасы Қодарға беруге уағдаласып қой-
ған.

Жоғарыда айтқанымыздай, сан жетпес 
жылқы дегеніміз – әлемнің, кеңістіктің бей-

несі, кейін ол адам бойына еніп, оның жаны 
болмақ. Егер де Қозының образындағы 
Махаббат пен Ерік сол жылқыға ие болуға 
(яғни, жан болуға) және өз бақыты Баянға 
қосылуға (яғни, өмірдің мәніне) талаптан-
са, оған қарсы тұратын кім бар? Махаббат 
пен Еріктің жауы кім? Әрине, Зұлымдық пен 
Сұрқиялық. Осының бәрін бейнелейтін кей-
іпкер – Қодар.

Қодар қатігез де қасарған қайсар. Екеуі 
жекпе-жекке шықты. Не күшті – Махаббат па, 
әлде Зұлымдық па? Қозы мен Баян ба, әлде Қа- 
рабай мен Қодар ма? Халық арасында «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлу» нұсқасының екі түрі 
бар. Бірінде Қодар Қозыны сыртынан қан-
жар салып, сатқындықпен өлтіреді, ал Баян 
Қодарды алдап өлтіреді, яғни Қозының кегін 
алып, өзі сүйгенінің қасына келіп өледі. Ал, 
екінші нұсқада Қозы Қодарды жеңеді, сөй-
тіп бәрі де бейбіт шешіледі. Демек, «Қозы  
Көрпеш – Баян сұлу» − екіжақты.

Мұның бәрі баяғыда болған және осы-
ның бәрі адамдармен етене болып кеткен. 
Әлем мен кеңістік адамның ішіне еніп, оның 
жаны болды. Адамдардың біреудің қайғы-
сына ортақтасып, бөтеннің ауруына жаны 
ашитыны да сондықтан. Қозы мен Баян 
адамның Махаббаты мен өмірінің Мәні 
болып қалды. Мамабике адамның Қайғы-
сы мен Мұңы, Күдігі мен Үрейі, Өзімшіл-
дігі мен Менмендігі болды. Ал, Қодар мен 
Қарабай адамның Қатігездігі мен Қулығы, 
Жауыздығы мен Арсыздығы болып қалды. 
Қодар өзінің суымен (зұлымдық) жылқы-
ларды (Әлем, Кеңістік, Адамның жаны) су-
арды. Содан бері Әлем ашулы. Зұлымдық 
пен Сұрқиялық сонда өмір сүреді. Егер де 
адам жүрегін Мамабике жеңіп алса, онда 
адамды Қайғы мен Мұң, Жалғыздық баса-
ды. Егер де адам жүрегін Қозы мен Баян 
жеңсе, жер бетінде Бейбітшілік пен Бере-
ке, Махаббат пен Мереке салтанат құрып, 
өмірдің Мәні болмақ. Ал, егер адам жүре-
гін Қодар мен Қарабай жеңсе, онда жерге 
мыңдаған бақытсыздық, өкініш пен қырсық 
қаптайды, өмірдің мәні болмайды және сан 
жеткісіз бақытсыздық пен соғыстар сонда 
өмір сүретін болады.
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***
Дуализмнің шүбәсіздігі мен мәңгілігі. Осы 

мәңгілік күрестің залалсыз болмасы және 
шүбәсіз. Оның салдары тұлғаның сарыуайымға 
салынып, құсаға батып, жігері мұқалуына, ру-
хани азып, құлдырауына әкеп соғады. Олай бол-
са, адам (адамзат) өзінің екіұдай табиғатының 
кесірінен әлдеқашан құрдымға кетіп, құрып ты-
нуы керек еді ғой. Сонда оған рухани күйзелістің 
құрсауынан құтылуға септесетін не?

Дуализм (екіжақтылық) − мәңгі.
Адамға тән табиғи тұнық сезімдер – Ерік 

(Еркіндік) пен Махаббат, арамдық пен ме-
рездік, настық пен мекерлік атаулыны сырып 
тастап, әсем әрі мәңгілікті орнықтырады, со-
нысымен тарихты ілгерілетеді.

«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» эпосы дуа-
лизмнің шүбәсіз, мәңгілігін түйсінуден туа-
тын ауыр күйзеліспен аяқталады .
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1. Рух 
  
Жыланның жүрісіндей жылжып еппен  
Содан бері самарқау жүз жыл өткен.  
Жалған дүние ұялып, жабырқайды     
Ақиқаттың алдында дір-дір еткен.  
 
Шындығын сол ғасырдың ұққанда әр күн,    
Жұртымның жүрегінен жұтты аңғардым.  
Ессіз тарих жазықсыз басын алған  
Аузынан «Алаш!» сөзі шыққандардың...   
 
Өрт кеткендей өгейсіп жасыл қырат,    
Көмілді егей арман, асыл мұрат.  
Қаны қайсар қара жер солқылдайды    
Ерлерін бауырына басып жылап.  
 
Ашаршылық.  
Қырылды, ел жасқанды,   
Қайғы басты кешегі шер басқанды.  
Алты түмен батырдың қолға түскен  
Төрт түмені мезгілсіз жер жастанды.  

АЛАШ АРМАНЫ
(Ақымет  Байтұрсынұлының  рухына)

1986 жылы 25 қыркүйекте Қытай Халық Республи-
касы, Алтай аймағы, Бурылтоғай ауданы, Қармағай 
ауылы, Таңбалы қыстағында дүниеге келген.
2012 жылы Пекиндегі орталық ұлттар универси-
тетін Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 
тамамдап, Шынжаңдағы «Мұра» журналында тілші 

және редактор болып қызмет атқарған. 2014 жылы Атажұртқа оралған.
Қытайдағы және еліміздегі мерзімді басылымдарда шығармалары жарияланып тұра-
ды. Бірнеше реткі республикалық, халықаралық жыр мүшәйраларының жеңімпазы. 
Әділет АХМЕТҰЛЫ қазір А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтында ғылы-
ми  қызметкер.

 
Қайғы түсіп соңынан, қуалап мұң,   
Түбі сая болмады қу ағаштың.  
Адамзат тарихының ауыр күні  
Өтіп жатты басынан бұл алаштың.  
 
2. Ақымет 
   
Өр рухын жаулауға құртты малын,    
Салық келіп сандалтты жұртты қалың.  
«Байтұрсынов атылсын!» деген хатқа    
Сұрланып, қолын қойды мұртты залым.  
 
Оқ шықты аш мылтықтың ұңғысынан,   
Адамзат айырылды тұңғышынан.  
Қасқайып оққа қарап тұрды Ақымет.  
Түңіліп ол көрмеген тумысынан.  
 
Шейіт боздақ!   
Еріп ұшты келте Нұрмен      
Өксиді қап-қара аспан шер төгілген.  
Өлімді өкінішсіз қабылдады   
Атыларын қайран ер ерте білген...   

Әділет АХМЕТҰЛЫ
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3. Тапсырма  
 
«Қазақстан, біз кеттік, сен қаласың,  
Мені өмірге әкелген сенде анашым.  
Ер өлді, елім қалды, жеңді Алашым,   
Жалғандықты күні ертең сен жабасың! 
   
Топырағынан аңқысын қазақы ұғым,   
Әлемді тамсандырсын азат үнің.  
Мен Жаннатқа алаңсыз кірем, жұртым, 
Естілсе тас бұлақтай таза тілің!  
  
Аман бол, беу Алматым, ізгі астанам,    
Сыйладың қартаймайтын мың жас маған.  
Кешікпей еркіндіктің таңы атады,    
Күресті ұл жалғайды біз бастаған.  
 
Есен бол егей далам, Қостанайым,   
Жоғымды сен түгенде, жоқшы ағайын.  

Мен несіне ажалдан жасқанайын?!    
Мен далама жерленсем, бақ санайын!   
 
Ақ бас таулар, аман бол, о, сері шың!    
Сен бабамның теңдессіз мекенісің.  
Етегіңде ел-жұртым туын тігіп,  
Қайта жаза бастайды кешегісін.  
 
Мен жығылдым қазағым, бел астым да, 
Бөленерсің бейбіт ел сен ақ нұрға.  
Ұмытпа, біз жатқанмен көр астында,  
Ақиқат қалмайтынын жер астында!..
  
                         ***
Өмірден кетті осылай тасқын дарын,   
Бүгін біз тарта міндік аттың жалын.  
Жау алмайды шалдықпай орындасақ,  
Шын ғалымның шырылдап тапсырғанын.   
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