ТЕКТІДЕН ТУҒАН
ТЕКТІ ТҰЯҚ
Қазақта «тектінің тұяғы», «жақсының ұрпағы», «асылдың сынығы» деген ұғым бар. Әдетте, бұл сөздерді ұлағатты, өнегелі
өмір сүрген адамның ұрпағына қарап айтамыз. Осындай тектіден туған, халқымыз жарқын бейненің көзі деп құрметпен
қарайтын азаматтың бірі – танымал ғалым, үлгілі ұстаз, филология ғылымдарының докторы, А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институтының бас ғылыми қызметкері, профессор Асқар
Құдайбергенұлы Жұбанов. Ол көрнекті қайраткер, тіл білімінің
негізін салушы тұңғыш профессор Құдайберген Жұбановтың
ұлы, асылдың тұяғы, алтынның сынығы. Асқар Құдайбергенұлы
– лингвист әрі математик, қазақ тілінің ұлттық корпусының
негізін құрушы – профессор. Атақты ғалым бірнеше монографиялар мен оқу құралдардың, сондай-ақ 200-ден аса ғылыми мақалалардың авторы. Жақында ұлттық құндылығымызды жаңа
қырынан асқақтатып жүрген, тектінің тұяғы атанған Асқар
Жұбановпен жүздесіп, сұхбаттасудың сәті түсті.
– Асқар аға, сұхбатымызды бүгінгі
күннің өзекті сауалынан бастасақ.
Біз латын қаріпіне көшуге дайынбыз
ба? Ол үшін бізге қанша уақыт керек?
Латынға көшкенімізде ұтатын тұстарымыз қандай?
– Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің 2017 жылы 12 сәуірдегі
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне
көшіру жұмыстарын бастауымыз
керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым
дәйектілік қажеттігін терең түсініп,
байыппен қарап келеміз және оған

кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері
мұқият дайындалдық» деп айтқан
еді.
Бүгінгі күнге дейін тіл білімі саласының мамандары латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің жобаларын
жасауда қызу талқылауда өз ойларын да айтып бөлісті. Айта кетсек,
солардың бірі - филология ғылымдарының докторы, профессор Әлімхан
Жүнісбектің пікірі: «Латын әліпбиіне
көшудің қиыншылығы қазіргі біздің
қолданып жүрген әліпбиіміз қазақтың
төл әліпбиі емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге өзге тілден енген дыбыстар араласып кетсе онда
кедергілер туындайтынын, латын

әліпбиіне төл дыбыстарымызды баптап, соның аясында көшуін және қазақ
жазуына тек әліпби ауыстыру ғана емес,
түбегейлі реформа керек екенін, ол реформа үш мәселені: дыбыс, әліпби және
емле ережені бірдей қамтиды» – деп айтқан болатын.
Әрине, әліпбиді қашан және қандай жолдармен ауыстыру қажеттігін дұрыс қабылдаған жөн. Әліпбиді ауыстыруға ұзақ
уақыт, қомақты қаражат, сонымен қатар
ең бастысы интеллектуалдық күш-жігер
керек.
Елбасы қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы
Жарлыққа қол қойды. Қазақ тілі әліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңімен көшірілуі
қамтамасыз етілуі керек екенін айтты.
Соған байланысты А. Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтында бірқатар жұмыстар жүргізіле бастады. Оған
көптеген дайындық керек. Ережелер
бар, айтылуы, жазылуына байланысты
өзгерістер болады. Осы ережелер қазірге кезде жазылып жатыр. Ол бір үлкен
жұмыс, одан кейінгі мәселе 1-сыныптан
бастап, оқулықтар керек. Бастауыштан
бастап, яғни баланың әліпбиді үйренуі
сол 1-сыныптан бастап жүргізілуі тиіс.
Әліпби тұрақталғаннан кейін, оқулықтар
жазылады. Келесі бір үлкен мәселе - кириллицада дайындалған қазақ тіліндегі
қаншама мәтіндік материалдардың орын
алуы. Көркем әдебиет, ғылыми мәтіндер, орта, жоғары оқу орындарына арналып жазылған ғылыми-педагогикалық
еңбектер бар, ғылыми жұмыстарға арналған кириллицадағы материалдарды
да автоматты түрде латын графикасына көшіруді жоспарлап жатырмыз. Қай
жылы және кім, қалай, қай уақытта латынға қарай ауыстырылады деген мәселе күн тәртібінде тұр. Осы уақытқа дейін
жиналған қазақ тілінің қоры, яғни қазақ
тілінде жазылған мәтіндерді латынға
көшіру жұмысы басталады, ол да біраз
уақыт алуы мүмкін. Бұл аталған жұмыстарға, әрине жоғары жақтан, министрліктен тиісті қаржы жағы бөлінуі керек.
ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институтының ғылыми тобы осы
жұмыстарды басқара отырып, жүзеге
асырады деп ойлаймын.
Латынға көшкенімізде ұтатын тұстарымыз: Біріншіден, тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды
таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол
арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын
сақтауға мүмкіндік аламыз. Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық
таңбаларға қатысты емле, ережелердің
қысқаратындығы. Ол мектептен бастап
барлық оқу орындарында оқыту про-

цесін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да
үнемделеді. Үшіншіден, латын әліпбиіне
көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар
арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне
кірігуге тиімді жолдар ашылады. Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен,
латынды қолданады. Біздерге олармен
рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол да табиғи іс
екендігін айтқым келеді. Латын әліпбиін
қолданысқа енгізуде айтарлықтай үлкен
кедергілер жоқ. Жастар жағы, орта буын
өкілдері компьютерді толық меңгергендіктен латынды дереу үйреніп алады
деп санаймын. Ал аға буынға сәл күрделі
болуы мүмкін. Осы жағдайда психологиялық фактор дегенді де ескеруіміз керек.
Үкіметтің қаражаты белгіленіп, нақты
бағдарламасы бекітілген соң, Қазақстан
халқы латынды көп қиындықсыз меңгеріп
кететіндігіне сенімім мол.
– Аға, Сіз қолданбалы лингвистика саласының көшбасшысыз, дамытушысыз. Қазақ тілтаным саласында еңбектеріңіздің
орны айрықша. Сіздің мамандығыңыз
математик болса да, тіл саласына бет
бұрып, елеулі еңбек сіңіргеніңіз мені қызықтырады... Осы жөнінде айтып бересіз
бе?
Менің әкем – проф. Құдайберген Жұбанов өзінің аз жасаған ғұмырында болашақ ұрпаққа зор ғылыми мұра қалдырды.
Бірақ, оның бізге келіп жеткені тек біразы ғана. Яғни, қалдырғаны көп болса да,
жеткені аз. Профессор Қ. Жұбановтың
еңбектері мазмұны жағынан алуан түрлі
тақырыптарды қамтиды: өйткені ол – ең
алдымен қазақ тілі грамматикасының,
фонетикасының проблемаларын зерттеген ғалым; сондай-ақ қазақ әліппесі,
емлесі және терминологиясы мәселе-

лерін шешуге де белсене атсалысқан.
Оның тіл табиғатынан ізденген нысандары тек фонетика, лексика, морфология,
синтаксис мәселелерімен ғана шектеліп
қоймай, қазіргі тіл біліміндегі жаңа бағыт
деп жүрген мәселелер де әкеміздің сол
кездердегі ізденістерінде айтарлықтай
орын алған. Яғни ғалымның кейбір ғылыми болжамдары қазіргі уақытта жаңадан
ғана қолға алынып жатыр десек те болады. Мәселен, қазір жиі айтылып жүрген
«Функционалды грамматика», «Қолданбалы лингвистика», «Статистикалық лигвистика» деп жүргендерімізді менің әкем
– Құдайберген Жұбанов сол кездің өзінде-ақ күн тәртібіне қоя біледі. Бір ғажабы
– ғұлама ғалымның топшылаулары мен
теориялық тұжырымдамалары әрі нәрлі,
әрі терең. Ой-пікірлері соны да ауқымды,
жан-жақты болып келеді. Менің тіл саласына келіуімнің басты себебі – әкемнің
ғылым жолындағы еңбегін, қолымнан
келгенше, жалғастыру деп білемін.
– Асқар аға, енді, ең алдымен, ғылымға
келу жолыңызды сөз етсеңіз.
– Мен Алматыдағы Қазақтың Абай
атындағы педагогикалық институтының
физика-математика факультетін 1960
жылы үздік бітірдім. Мамандығым – физика-математика пәндерінің мұғалімі. Сол
жылдан бастап, аталған Институттың
жолдамасымен Қазақтың Мемлекеттік
ауылшаруашылық институтының Жоғары
математика кафедрасында мұғалім-ассистент болып қызмет еттім. Осы институтта 7 жылдай жоғары математика пәнінен
дәріс оқыдым. Сол кездерде Қазақстан
ССР Ғылым академиясының Тіл білімі
институтында қызмет істейтін Есет Жұбанов деген ағам Мәскеу, Ленинградтан
келген белгілі ғалымдардың тіл білімінің
жаңа саласы – математикалық лингвистикадан оқыған дәрістеріне қатысуымды
сұрады. Міне, сол дәрістерді тыңдаған-
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нан кейін, математик мамандардың да
тіл саласын зерттеуі аса қажетті екендігі туралы жақсы ұғынған болатынмын.
Осы саланың белгілі математик ғалымы
Қалдыбай Бектаев, институт директоры академик – Ісмет Кеңесбаев, Бүкілодақтық «Тіл статистикасы» тобының
ғылыми басшысы Р.Г. Пиотровский, тілші-ғалым ағайым Есет Жұбанов менің
осы жаңа саланы таңдап, аспирантураға
түскенімді жөн көріп, кеңес берген еді.
Сөйтіп, жоғары оқу орнындағы мұғалімдігімді қойып, «Математикалық тіл білімі»
деген жаңа мамандық бойынша аспирантураға түстім. Белоруссия астанасы
Минск қаласындағы Лингвистикалық
университетте үш жыл іссапарда болып,
осы саланың белгілі ғалымдарынан дәріс
алдым.
Аспирантурада оқып жүріп, М. Әуезовтің «Абай жолы» романындағы тілдік
бірліктердің статистикасын және олардың ықтималдықтар теориясының қандай заңдылықтарына бағынатындығын
зерттеп, 1971 жылы «ЭЕМ көмегімен қазақ мәтінін статистика-лингвистикалық
зерттеу» атты кандидаттық диссертацияны үздік қорғап шықтым. Сол кездегі
Қазақ ҒА-ның Тіл білімі институтының
директоры Ісмет Кеңесбаевтың қолдауымен институтта қазақ тілі бойынша
статистикалық зерттеулерді ЭЕМ көмегімен жүргізетін шағын құрамдағы ғылыми топқа алғашында Қ. Бектаев, одан
кейін мен өзім ғылыми жетекшілік еттім.
Нәтижесінде, А. Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтында сол кезде «Қолданбалы тіл білімі» (қазіргі «Компьютерлік лингвистика») деп аталатын бөлім
ашылып, ғылыми зерттеулердің сапасы
айтарлықтай арта түсті. Осылайша мен
өзімді, сол кезден бастап әкем – қазақ
филологиясының тұңғыш профессоры
Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың тіл
біліміндегі ғылыми жолын жалғастырып
келемін деген ойдамын.
Кандидаттық диссертацияма ғылыми
жетекшілік еткен ұстазым – физика-математика ғылымдарының кандидаты, филология ғылымдарының докторы, белгілі
ғалым Қалдыбай Бектайұлы Бектаев,
ал ғылыми кеңесшілік еткен академик
Ісмет Кеңесбаев болды. Қазақстанда
математикалық лингвистика саласының
дамуына және менің қол жеткізген ғылыми жетістіктеріме ғалым Қ.Б. Бектаевтың
сіңірген еңбегі аса зор деуге болады.
2002 жылы «Қазақ мәтінінің мазмұнын
формалдаудың негізгі қағидалары»
деген тақырыпта докторлық диссертацияны үздік қорғап шықтым. Ғылыми
кеңесшім – Минск қаласындағы Лингвистикалық университеттің профессоры,
математикалық лингвистика саласының
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белгілі ғалымы – Александр Васильевич
Зубов болатын.
1971 жылдан бері А. Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтында (менің
тікелей ғылыми жетекшілігіммен және
қатысуыммен) «Қазақ тілінің статистикасы», «Компьютерлік лингвистика»,
«Қазақ тілі деректерінің компьютерлік
базасын құрастыру» және «Қазақ тілінің
ұлттық корпусын құру» мәселелеріне қатысты ғылыми ізденістер жүргізіп келемін.
Мұндай зерттеулердің қажеттігі заман
сұранысынан туындайтыны белгілі, яғни
тәуелсіз Қазақстандағы қазақ тілінің қызметіне, республикадағы коммуникативтік
аяға жаңаша көзқарасқа, компьютерлік
және телекоммуникациялық технологияның кең тарауына және т.б. байланысты
қазақ тілін жаңа қолданбалы әдіс-тәсілдермен зерттеу қажеттігінен туындап
жатыр деуге болады.
– Тіл біліміне қатысты автоматтандыру
әдісін толығырақ түсіндіріп берсеңіз.
– Автоматтандыру мәселесін мынадай
жайттан бастағанды жөн көріп отырмын.
Мәселен, А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институтының сөз қоржынында көп
жылдардан бері жинақталған 5 миллиондай қағаз кәртішкі түріндегі картотекалық
қор бар. Осы қордың негізінде Тіл білімі
институтында қазақ лексикографтары
кезінде екітомдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін», біртомдық (түсіндірме)
«Абай тілі сөздігін», онтомдық «Қазақ
тілінің түсіндірме сөздіктерін» құрастырғандары бәрімізге мәлім. Бірақ осындай көлемді тілдік қордан сөздердің
мағынасын ашуға қажетті мәліметтерді
іздеп табудың оңайға түспегені айтпаса
да белгілі. Сонымен бірге, аталған қорды толықтыра түсу немесе оны сұрыптау, ұзақ мерзімге сақтау, қайталанатын
«кәртішкелерді» қысқарту немесе сапа
жағынан жаңарту мәселелерін «қолмен», яғни автоматтандырмай орындау
көп күшті және көп уақытты қажет етеді.
Аталған (және аталмаған да) әрекеттерді жеңілдету тек қана автоматтандыру әдіс-тәсілдері арқылы, яғни «Қазақ
тілінің автоматтанған компьютерлік базасын құру» арқылы ғана жүзеге асады
демекпін. Сол сияқты, қолымызда бар
лексикографиялық еңбектердің өзін де
ұтымды пайдалану немесе олардың
өңделген, толықтырылған нұсқаларын
баспадан қайта шығару әрекеттері де
компьютер арқылы автоматтандыруды
қажет етеді.
Бұл айтылғандарға байланысты

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында біршама ғылыми ізденістер
жасалды. Мәселен, «Абай тілі сөздігі»,
«Қазақ тілінің онтомдық түсіндірме сөздігі» негізінде құрастырылған «Қазақ тілінің
сөздігі», 15 томдық «Қазақ әдеби тілінің
сөздігі», екітілді (қазақша-орысша, орысша-қазақша) 31 томдық салалық терминологиялық сөздіктер, қазақ тілінің 11
томдық ғылыми-техникалық саласына қатысты құрастырылған терминологиялық
түсіндірме сөздіктері және т.б. бойынша
«Қазақ лексикография саласының автоматтандырылған терминологиялық компьютерлік базасы» іске қосылды.

– Менің әке жолын таңдауыма себеп
болған, әкемнің тіл білімі саласында
соншама еңбек сіңіріп, бірақ дүниеден
өте ерте кеткендігі болуы керек. Әкем
аз мезгіл ішінде көп тілді үйреніп, адам
қайран қалатындай, қазақ тіліне қатысты көптеген мәселелердің басын ашып,
соңынан осыншама мұра қалдырғанына
таң қалуымнан да шығар деймін. Өз басым, дәл әкемдей бола алмасам да, ана
тілімді мен де қолымнан келгенше зерттеуге әрекеттенсем, о дүниедегі әкем, аз
да болса, риза болар-ау деген сезімнен
туындауы да мүмкін.

2009 жылдан бастап біздің шағын ғылыми топ әлемдік деңгейде аса маңызды
тақырып – «Мәдени құндылықтар ретіндегі қазақ тіліндегі мәтіндер корпусы
және сөздіктердің «Тіл – қазына» атты
ұлттық компьютерлік қоры» бойынша
ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізе бастады. Мұндай мәтіндік корпусты құрастырудың негізгі мақсаты – аса көлемді мәтін
корпусы арқылы айқын контекст бойынша тілдік деректерді тұлғалы етіп көрсету. Мұндағы «тұлғалы» деп отырғанымыз
зерттеу нысаны ретінде алынған мәтін
бірліктерін, яғни әрбір сөзді, сөз тіркестерді, сөйлемдерді, тіпті абзацтарды
да грамматикалық-морфологиялық, синтаксистік, семантикалық, фонетикалық,
этномәдени-стильдік және т.б. тұрғыдағы
шартты белгілермен (белгі-кодтармен)
қамтамасыз ету. Сонымен бірге бір рет
қана жасалған мәтіндік корпусты көптеген лингвистикалық мәселелерді шешу
үшін және қажеттілікке қарай, оны сан
рет пайдалана беруге мүмкіндік тудыру.
Қазақ тілінің мәдени құндылығы болып
саналатын толық мәтіндер корпустарының мәтіндеріне қажетті грамматикалық
белгі-кодтар енгізіледі. Толық мәтіндердің
компьютерлік қорының нысандары ретінде Абай Құнанбаевтың, Мұхтар Әуезовтің, Әбіш Кекілбаевтың, Мұқағали
Мақатаевтың, Мұхтар Мағауиннің және
т.б. толық шығармалар жинақтарынан
таңдама мәтіндер алынды. «Адам-компьютер-адам» жүйесі ретінде қызмет
ететін бұл автоматтандырылған «Тіл –
қазына» жүйесін әлемдік дәрежедегі ізденістерге сай орындауды мақсат етіп
отырмыз.
Аталған жүйе болашақта «Қазақ тілінің
ұлттық мәтіндер корпусы» деп аталатын
компьютерлік жүйе түрінде көрініс табады деген ойдамыз.

Тіл біліміне біржолата ауысып, тұрақтауымның тағы бір негізгі себебі – «Әкең
өлсе де, әкеңді көргендер өлмесін» деген
қазақ мақалының әсері болар деп санаймын. Яғни мен, өз басым, әкемді көрмей
өссем де, әкемді көргендердің, әкемді
ғалым ретінде жақсы білетіндердің және
әкем жайлы сөз болатын орта арасында
қызмет етуді мақсат еткен сияқтымын.
Мәселен, мен Тіл білімі институтында
аспирантура курсын тамамдап, ғылыми
қызметкер міндетін атқарып жүріп, әкемді
көздері көрген Тіл білімі институтының
директоры, ҚазССР ҒА академигі Ісмет
Кеңесбаевтың, әкемнің шәкірттері филология ғылымдарының докторлары, профессорлар, ҚазССР ҒА корреспондент
мүшелері Мәулен Балақаев пен Ғайнетдин Мұсабаев, әкемнің өмірі мен шығармашылығын зерттеген академик Рәбиға
Сыздықтармен бір ұжымда қызмет істегенімді мақтаныш етемін. Осындай ірі
ғалымдардың аузынан әкем жайлы жылы
лебіздерді естігенде, шынында да, әкемді
көргендей болатыным рас. Сол сияқты,
Институттың ғылыми кеңесінің мүшесі
болып жүріп, қазақ тілінен кандидаттық,
докторлық диссертациялар қорғау кезінде менің әкемнің аты аталмайтын кезі
болмайды деуге болады. Ғылыми кеңес
кезінде әкемнің атын әр естіген сайын,
өзімнің саналы өмірімді математика саласына емес, қазақ тіл білімінің қыры мен
сырын зерттеуге арнап жүргеніме тек
қана риза боламын.
Қорыта айтқанда, негізгі мамандығым
математика саласы бола тұра, мен тіл
білімін саналы түрде таңдап алдым деуге
әбден болады.

– Сіз мамандығыңыз математика саласы
бола тұра, тіл біліміне біржолата ауысқаныңызға өкінбейсіз бе?

– Сөздіктердің түрлері көп қой, сол себепті мен барлық сөздіктердің сапасы
жайлы айта алмаспын. Сондықтан, тек

– Қазіргі сөздіктердің сапасына сіздің
пікіріңізді білгіміз келеді. Аударма саласына көңіліңіз тола ма?
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ғылыми-техникалық мәтіндерді қазақшаға аударғанда кездесетін кейбір кемшіліктерді ғана сөз етейін. Жоғарыда айтқанымдай, екітілді салалық терминологиялық сөздіктер, әртүрлі
ғылыми-техникалық 31 сала бойынша қазақша-орысша және
орысша-қазақша сөздіктер (және тағы да басқа) терминдерге
қатысты аударма сөздіктердің баспадан шыққаны белгілі. Бір
жағынан олар «бекітілген терминдер» сөздіктері қатарына жатады. Негізінен, орыс тілінен қазақшаға аударылған мәтіндерде
әлде де көптеген терминдер бекітілді дегеннің өзінде, бірнеше нұсқада қолданылып жүргені жиі кездеседі. Сол себепті, әр
ғылыми салаға тән терминдер бір ізге түсе қойды деуге және
жарық көрген терминологиялық сөздіктерге көңіл толады деп
айтуға әлі ерте тәрізді. Ғылыми-техникалық терминдерді қазақшаға аудару мәселесі әлде де көптеген зерттеулерді қажет
етеді. Әсіресе, бір тілден екінші тілге аударған кезде, мысалы,
орыс тіліндегі немесе орыс тілі арқылы енген халықаралық терминдердің барлығын өз тілімізге аударуға тырысып, кейде сөз
мағынасын шатастырып алатын тұстарымыз да жиі кездесіп
тұрады. Сол себепті, Құдайберген Жұбановтың 10 принципіне сүйене отырып, кейбір жағдайларда Халықаралық терминдерді сол күйінде қалдырғанды, өз басым, дұрыс деп санаймын.
Қысқаша айтқанда, қазақ тіліне қатысты «Аударма теориясы»
әлде де арнайы зерттеулерді қажет етеді демекпін.
– Қазақ тілінің қоржынында дәл қазір қанша сөз бар?
– Әзірше шамамен ғана айтпаса, бұл сауалға дәл жауап беру
қиынға соғады. Мәселен, «Абай тілі сөздігінде» Абайдың сөз
байлығы 6 мыңдай дара сөз бен 1 мыңнан аса сөз тіркестері
бар екен. Екітомдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» 18135

сөз, 3371 фразеологиялық тіркес қамтылған, 10 томдық академиялық түсіндірме сөздікте 67 мыңдай атау сөз, 24 мыңнан аса
фразеологиялық тіркес қамтылған. Ал 15 томдық «Қазақ әдеби
тілінің сөздігінде» кірме сөздерді, көнерген сөздерді, жаңа сөздерді де қоса есептегенде, 100 мыңға жуық сөз бен сөз тіркестері жинақталған. Ал біртомдық «Қазақ сөздігінде» 106 мың
сөз жинақталды. Қазақтың төл тіл байлығының 100 мыңнан
асқаны – қазақ тілі үшін үлкен қазына.
– Осы уақытқа дейін бас-аяғы қанша кітаптың авторы атандыңыз?
– Кандидаттық, докторлық диссертацияларым және басқа да
ғылыми ізденістерім монография түрінде, әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде «Қолданбалы тіл білімі» мамандығы бойынша оқыған дәрістерім 4 оқу құралдары түрінде
жарық көрді. «М.О. Әуезовтің «Абай жолы» романының жиілік
сөздігі», «М.О. Әуезовтің 20 томдық шығармалар текстерінің
жиілік сөздіктері», «Куманша-қазақша жиілік сөздік» атты сөздіктердің авторларының бірімін, Қазақ сөзінің «Тіл – қазына» деректер базасы және оның теориялық негіздері. База данных
«Тіл – қазына» казахского слова и ее теоретические основы
(– Алматы: «Арыс», 2009. – 304 б.) атты монографиямды есепке алғанда, оннан аса монография мен сөздіктер баспадан
шықты. Менің таңдамалы ғылыми шығармаларым «Қолданбалы тіл білімінің мәселелері» деген атпен Тіл комитеті мен ҚР
БҒМ А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Ғалымдар
кеңесінің ұсынысымен 60 баспа табақ көлемінде, 2000 таралыммен басылып шықты. Ғылыми мақалаларымның саны 200ден асады.
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– Өзіңіз жаңалық алып келген тіл біліміндегі жаңа бағытты дамытуға үлес қосып
жүрген шәкірттеріңіз бар ма?
– Жақын шетел мен Қазақстанның әр облыстарынан дайындаған шәкірттерімді
қоса есептегенде, қазақ тілінің қолданбалы саласы бойынша 5 ғылым кандидатын
дайындап шығардым. Ұстазымыз Қалдыбай Бектайұлының ғылыми мектебінің орталығы Шымкент қаласы болғандықтан
ба, тіл статистикасына қызығушылық танытатын, негізінен, осы қаланың жастары
деуге болады. Сол сияқты, өзім 7 жыл қызмет істеген әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің «Қолданбалы
тіл білімі» мамандығы бойынша оқыған
дарынды жастар да А. Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтының «Компьютерлік лингвистика» бөлімінде жаңа
саланы меңгеріп, ғылыми дәреже алуға
барынша талаптануда.
Сол сияқты, осы санаққа АлМПУ-ден
7 магистрлік диссертация қорғаған
шәкірттерімді де қоса есептеуге болады.
– Қазақ тілінің қолданбалы саласының
жаңа бағыты бойынша қандай мәселелер негізгі назардан тыс қалып келеді
деп санайсыз.
– Кеңес одағының құрамында болған
басқа ұлттық мемлекеттерге қарағанда
Қазақстан – «Қолданбалы тіл білімі» деп
аталатын қазақ тіл білімінің жаңа саласы
бойынша көш бастап келеді деуге толық негіз бар. Ол, әрине, менің ғылыми
ұстазым – ықтималдықтар теориясы мен
математикалық статистика пәнінің маманы, физика-математика ғылымдарының
кандидаты, филология ғылымдарының
докторы, профессор Қалдыбай Бектайұлы Бектаевтың қазақ тіліне сіңірген сүбелі еңбегі деп түсінуіміз қажет. Өзбек,
әзербайжан, қырғыз және т.б. ұлттардың аталған жаңа саладағы үлестеріне
қарағанда қазақ тілі бойынша қазақ ғалымдарының жүргізген ғылыми еңбектерінің көш ілгері тұрғанын мақтанышпен
айтуымызға болады. Алайда, біздің алдымызда істегенімізден гөрі, істемегеніміз
әлі де көп.
Ал, қазақ тіліне қатысты, әлі де өз
шешімін күтіп тұрған мәселелер жеткілікті. Бұл қысқаша сұхбатта оларды
тізіп айтпай-ақ, тек кейбіреулеріне ғана
қысқаша тоқталуға болады. Қазақ тіліне
қатысты, ең алдымен, тілдік бірліктерді
автоматты түрде «тану» мәселесі. Морфологиялық деңгейде ол – сөз таптарын
автоматты түрде ажырата білу мәселесі
болса, синтаксистік деңгейде ол – сөйлем мүшелерін автоматты «тану», ал

семантикалық деңгейде лексикалық
бірліктердің, әсіресе, омоним сөздердің
немесе сөз тіркестерінің, сөйлемдердің,
мәтін абзацтарының, толық мәтіндердің
автоматты түрде мағынасын, мазмұнын
ашу және т.б.
Тағы бір шешімін күттірмейтін маңызды
мәселе – мәшинелік (компьютерлік) аударма мәселесі. Қазіргі кезде үндіеуропа
тілдеріне қатысты «мәшинелік аударма»
мәселесі 70-80 пайызға дейін шешілді
деуге болады. Ал, басқа түркі тілдерін
былай қойғанда, қазақ тіліне ғана қатысты бұл мәселе бүгінгі таңда барынша
кешеуілдеп тұрғаны белгілі. Министрліктен, Ғылым комитеті жағынан бұл мәселеге арнайы назар аударылса екен дегім
келеді.
– Сіздің ұстанымыңыз бен талаптарыңыз
қандай?
– Менің кейбір ұстанымым мен талаптарым: Ұлттық қазақ тілін Әлемдік деңгейде
дамыту мақсатымен қазақ тілінің жаңа
қолданбалы саласы – қазақ тілінің Ұлттық корпусын дамыту қажеттігі. Аталған
саланы дамыту үшін егеменді еліміздің
жоғары оқу орындарындары мен ғылыми
мекемелері жанынан «Қазақ тілінің Ұлттық корпусын құрастыру» орталықтарын
ашу қажет деп білем. Осыған қатысты
ЖОО-ндағы филология мен математика факультеттері жанынан «Компьютерлік және корпустық лингвистика»
мамандықтарының ашылғанын қалар
едім. Келесі бір талабым (немесе арманым), математика саласының мамандары тіл мәселесімен және тілшілердің дәл
ғылымдар саласы математикамен қызықса (көңіл бөлсе) екен деп те армандаймын. Сонымен бірге, қазақ тілінің Ұлттық
корпусымен айналысатын ғылыми мекемелер бір ғылыми орталыққа бағыну жүйесімен, яғни ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтының жетекшілігімен ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізгенін дұрыс деп санаймын.
– Өз елінің сұлтандары деп кімдерді айтар едіңіз?
– Ғылымда әр ғылыми саланың өз сұлтандары бар деп санай отыра, оларды
әр кезеңдерге бөліп те қарастыру қажет
сияқты. Мәселен, Кеңес үкіметі кезінде
Қазақ ғылым академиясының президенті
болған Қаныш Сатбаевты мен қазақ
ғылымының сұлтаны деп атауға тұратын
академик дер едім. Өз басым қазақ тіл
білімі саласында қызмет ететіндіктен, ең
бірінші, филолог ғалымдар – Ахмет Байтұрсынұлы мен Құдайберген Жұбановтарды қазақ тілі саласының қазақ елінің

сұлтандары қатарына қосқандарын жөн
көрер едім. Қазақ тіл білімінде Құдайберген Жұбановтың шәкірттері деуге
болатын, кейінгі кездегі келесі ғалымдар –
Ісмет Кеңесбаев, Мәулен Балақаев, Ғайнетдин Мұсабаев, Ахмеди Ысқақовтар
да өз кезіндегі қазақ елінің сұлтандары
деуге тұрарлықтай ғалымдар. Сол сияқты, басқа ғылымдар салаларының да
кезеңдік қазақ елінің сұлтандарын атауға
болады деп санаймын.
– Мағыналы әңгімеңізге рақмет!
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