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АЛҒЫ СӨЗ
«Латын əліпбиі – əлем қазақтарының рухани тұтастығының негізі» атты республикалық конференция материалдарының негізінде дайындалған ғылыми жинақ латын əліпбиіне көшуге қатысты
өзекті мəселеге арналған. Осыған сəйкес мамандардың ғылыми
пікірлері бір арнада тоғысып, сайып келгенде, «латын əліпбиі
– ғылым-білімдік сана, техникалық прогресс деңгейі жоғары
дамыған əлемдік ақпарат кеңістігіндегі заманауи технологиялық
коммуникативтік құрал» деген тұжырымды айқындайды.
Осыған байланысты конференцияда төмендегі мəселелерге
назар аударылып, жан-жақты талқыланады. Атап айқанда, латын
жазуының пайда болу тарихы, қалыптасуы жəне əртүрлі елдердегі қолданысының ерекшеліктері көрсетіледі. Мысалы, Европа
тілдерінде дəстүрлі-тарихи жəне фонетикалық принцип кеңінен
қолданылса, қазақ тіліне қатысты фонологиялық интерференция
құбылысы, түсіндіріліп, фонематикалық принцип қолданылады
(З. Базарбаева).
Конференцияда сөз болған маңызды мəселенің бірі – латын
əліпбиінің пайдалы жағын дəлелдеу. Оның ең бастысы, ұлтбіріктірушілік қызметті жазу арқылы іске асыру. А. Байтұрсынұлы
көрсеткен қазақтың табиғи сөйлеу болмысын танытатын үлгісін
жаңғыртудың қажеттілігі айтылып, кирилл əліпбиін қолдану
кезіндегі жазылым мен айтылым арасындағы алшақтықтың
төл дыбыстық əуезділіктің əлсіреуіне əкелгені көрсетіледі
(А. Əмірбекова).
Осымен байланысты латын жазуына көшу барысындағы
қиындықтарды шешудің бір жолы ретінде ғалымдар 1929 ж. латын қарпіне көшу қарсаңындағы емле-ережелердің артықшылығы
мен кемшіліктерін зерделеген. Алаш арыстарынан бастап, қазақ
тіл білімінің негізін қалаған (Н. Сауранбаева, С. Аманжолов,
М. Балақаев т.б.) қазақ жазуының емле-ережесі мен орфографиялық
нормаларды қалыптастырудан, еңбектері, пікірталастары,
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халықаралық терминдер мен кірме сөздерді жазу тəжірбиесі бүгінгі
күн талабымен сабақтастырылып, қазақ тілі емлесінің төл жазылым нормасын қалыптастырумен байланысты қарастырылған.
Латын əліпбиінің тілдік орта мен сол ортадағы тілдік тұлғаның
сауаттылығын орнықтыруы үшін жазу модельдерін анықтауы тиіс
екеніне де мəн беріледі (Б. Момынова).
Жалпы, латын əліпбиінің қолданыстық сипаты туралы мəселелер
конференцияда жан-жақты талқыланады. Мысалы, ономастикалық
атаулардың латын графикасына көшіруге байланысты мəселелер (Қ.Рысберген, Н. Оңғарбай, Н. Бармешова, Ж. Тұрғынбай,
Д. Садық т.б.) немесе қазақ жазуындағы – ы мен – і фонемаларының редукциялануы (А.Аманбаева), маңдайшалардың жазылуы
(Д. Пашан). Ал, латын əліпбиінің заманауи жазу құралы ретіндегі
болашағы компьютерлі лингвистикаға қатысты екендігі белгілі.
Осыған орай компьютердің пернетақтасына латын таңбалы қазақ
əліпбиін ұтымды орналастыру үшін əріп, əріп тіркестеріне қатысты
статистикалық зерттеу туралы дəйекті пікірлер аса маңызды
(А. Жұбанов т.б.). Жалпы жинақтың мазмұны қазіргі қоғамдағы
өзекті мəселені түсіндіруге қатысты рухани-əлеуметтік мəні жоғары
болады деп білеміз.
Жинақта латын жазуына көшу барысындағы негізі проблемалар (лингвистикалық жəне экстралингвистикалық) көтеріліп,
талқыланған. Соның барысында қоғамдағы ұсыныстар, кирилл жазуындағы тəжірбиелер мен кемшін тұстар талданып,
лингвистикалық, психологиялық, коммуникативті-прагматикалық
факторлар ескерілген. Сайып келгенде, ұлт тілінің болмысы мен əуезділінің тілде дұрыс таңбаланып, жазу арқылы тілді
тұтынушының рухани-мəлени кодын жаңғыртудағы маңызды құрал
екені жан-жақты дəлелденеді.
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Қазақ тілі əріптері мен əріп тіркестерінің жиіліктерін
анықтау латын əліпбиіне көшуде өз септігін тигізеді
Жұбанов А.
филология ғылымдарының докторы, профессор
Жаңабекова А.
филология ғылымдарының докторы, профессор
Тоқмырзаев Д.
инженер-программист
2016 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі Е.Сағадиевтің
тапсырмасы бойынша «Қазақ тілінің ұлттық корпусын əзірлеу
жəне жасау» зерттеу жобасы аясында «Жалпы білім берудегі қазақ
тілінің жиілік сөздігін» шығарды. Бұл сөздікте 7 миллионнан астам сөзқолданыстан тұратын қазақ тілінің 5 стилінен мəтіндер
қамтылып, 61 түрленім нұсқасы дайындалды. Сөзтізбе саны –
36262 сөз.
Аталған 7 миллионнан астам сөзқолданыстан тұратын қазақ
тілінің мəтінінен «Қазақ тілінің сөзформалар жиілік сөздігін»
де түзілетінін ескерсек, бұл сөздікті де қазақ графемаларының
мəтіндерде кездесу мүмкіндіктерін толық қамтыған жиілік сөздік
деп те санауға болады.
Əріптер мен əріп тіркестерінің жиіліктерін анықтау қазақ
əліпбиін латын қарпіне көшірудегі бірнеше теориялық-практикалық
бағыттағы мəселелерді шешуге септігін тигізеді.
Біріншіден, əріп, əріп тіркестерінің жиілігі мəтінді қолмен теруде жылдамдықты арттыру үшін латын қаріпті қазақ пернетақтасына
əріптерді тиімді орналастыруда қажет болса, екіншіден, қазақ жазуын реформалаудағы орфографиялық емле ережелерін шешу барысында жасалатын зерттеулер мен лингвистикалық əзірленімдерге
фактологиялық сандық деректер үшін, үшіншіден, кирилл қаріпті
мəтіндерді латын қарпіне автоматты аударма жасаудағы программаға
қажетті емле ережелерін жасау барысында жиілік бойынша реттеу,
сонымен қатар нысанға алынған əріп тіркестері туралы сандық
мəліметтер беру жəне əріп тіркестерін мысалмен дəйектейтін
сөздерді қазақ тілінің мəтіндер корпусынан іздестіріп, көптеген
мысал сөздерді табу сияқты мəселелерді шешуде аса қажет.
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Төмендегі 1.1-кестеде Қазақ тіліндегі əріптердің жиіліктіəліпбилі жиілік сөздігі, яғни əріптердің қайталану жиіліктерінің
ең көп кездесуінен бастап, біртіндеп кему тəртібімен орналасқан
əріптер тізімі көрініс тапты:
1.1-кестедегі мəліметтерді 3 топқпа бөліп қарастыратын болсақ,
1-топқа ең жиі қолданатын 19 əріптерді: а, е, ы, н, і, т, р, л, д, с, м,
қ, о, к, ғ, б, й, у, з жатқызуға болады. Бұл əріптердің ішінде ең жиі
қолданатыныс тауып, 1-орынға ие «а» əріпі 8.630862 рет қолданып,
мəтіннің 12,796 пайызын қамтиды екен, ал жиілік жағынан 2орынға ие болатын «е» əріпі 5.660025 рет қолданып, мəтіннің 8.391
пайызын қамтиды. Енді осы «а», «е» əріптерінің бірігіп қолданысы
барлық мəтіннің 21,187 пайызын қамтып жатқанына 1.1-кесте
бойынша көз жеткізуге болады. Сол сияқты, 1-топқа жататын ең
жиі қолданатын 19 əріп (а, е, ы, н, і, т, р, л, д, с, м, қ, о, к, ғ, б, й,
у, з) барлық мəтіннің 87,630 пайызын қамтып жатқанын айтуға
болады.

Абсолютті
жиілігі

1

2

3

Бір топ
əріптің
мəтінді
қамту
пайызы
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№

Əріп

№

Əріп

1.1-кесте. Қазақ тіліндегі əріптердің жиілікті-əліпбилі
жиілік сөздігі

Абсолютті
жиілігі

1

2

3

Бір топ
əріптің
мəтінді
қамту
пайызы
4

1

а

8630862

12,796

10

с

2708334

68,283

2

е

5660025

21,187

11

м

2040371

71,308

3

ы

5378832

29,161

12

қ

1876617

74,090

4

н

4192570

35,377

13

о

1639224

76,520

5

і

4154893

41,537

14

к

1633360

78,941

6

т

4066134

47,565

15

ғ

1256146

80,804

7

р

4028709

53,537

16

б

1229938

82,627

8

л

3824239

59,207

17

й

1175543

84,370

9

д

3413312

64,267

18

у

1103283

86,006
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Əріп

№

Əріп

№

Абсолютті
жиілігі

1

2

3

Бір топ
əріптің
мəтінді
қамту
пайызы
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Абсолютті
жиілігі

1

2

3

Бір топ
əріптің
мəтінді
қамту
пайызы
4

19

з

1095869

87,630

31

х

105688

99,572

20

п

978676

89,081

32

ц

81165

99,692

21

ш

905698

90,424

33

ф

58378

99,779

22

г

903479

91,763

34

в

55978

99,862

23

ң

872812

93,057

35

э

30250

99,907

24

и

866761

94,342

36

ь

25076

99,944

25

ж

738252

95,437

37

ю

20877

99,975

26

ұ

673484

96,435

38

һ

5406

99,983

27

ө

655787

97,408

39

ъ

5148

99,991

28

ү

598755

98,295

40

ч

3702

99,996

29

ə

524073

99,072

41

щ

1679

99,998

30

я

231433

99,415

42

ё

1018

100

Енді 2-топқа, қолдану жиілігі жағынан абсолютті жиіліктері
978676-524073 аралығында жататын сан жағынан 10-ға тең (п, ш,
г, ң, и, ж, ұ, ө, ү, ə) əріптер екен. Аталған 10 əріп қайталана қолдана
келіп, барлық мəтіннің 36,443 пайызын қамтып жатыр. Сол сияқты,
3-топқа сирек қолданатын басқа тілдерден енген келесі 13 əріпті
жатқыздық: я, х, ц, ф, в, э, ь, ю, һ, ъ, ч, щ, ё .
3-топтағы кірме дыбыстарға жататын бұл əріптер 7 миллионнан астам сөзқолданыстан тұратын қазақ тілінің 5 стилі бойынша
алынған мəтіндердің бар болғаны 0,928 пайызын ғана қамтиды
екен, яғни ол 1 пайызға да жетпейтін мəтінді қамту пайызы.
Жоғарыда сөз болған қазақ əріптерінің статистикалық
мəліметтері қазақтың ұлттық компьютерлік пернетақсына қазақ
əліпбиін латынға көшіру кезінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Енді қазақ əріптерінің екіəріптік тіркестерінің статистикалық
сипаттамасына қысқаша тоқталайық.
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688045
582201
565089
562671
560939
511161
501533
481450
460416
458037
451434
422562
417831
404750
399330
396123
371958
369359
342672
333046
331481
330440
327308
323281
284740
281240
276945
275833
273816
273269
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Абсолютті
жиілік

Абсолютті
жиілік

ар
ан
ал
ын
да
та
ен
ер
қа
де
ін
ла
ды
ты
нд
ға
ке
ай
лы
ті
ді
ас
сы
ме
ат
ба
ны
ың
ол
те

Əріп тіркесі

Əріп тіркесі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
2,035495
3,757865
5,429610
7,094202
8,753670
10,265877
11,749600
13,173909
14,535993
15,891038
17,226550
18,476647
19,712748
20,910150
22,091518
23,263399
24,363790
25,456493
26,470245
27,455520
28,436166
29,413731
30,382031
31,338418
32,180786
33,012799
33,832107
34,648124
35,458175
36,266607

Рет саны
№

Рет саны
№

1.2-кесте. Қазақ тілінің екіəріптік тіркестерінің жиілік
сөздігінен үзінді

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ет
ры
ық
ра
на
жа
ақ
ыл
ле
не
ст
ір
рі
ма
са
ге
ел
ек
ғы
лд
ыр
ағ
рд
ес
іл
тт
бі
ің
лі
гі

272744
263800
261904
257203
250705
248531
243641
241848
241186
239816
239516
237178
230151
229464
226934
226772
209952
208945
207327
198170
197109
196589
195039
189725
189148
184683
184178
181594
181226
178293

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
37,073486
37,853906
38,628716
39,389619
40,131299
40,866547
41,587328
42,302805
43,016324
43,725790
44,434368
45,136030
45,816903
46,495744
47,167100
47,837976
48,459093
49,077231
49,690582
50,276843
50,859966
51,441550
52,018548
52,579826
53,139397
53,685759
54,230626
54,767850
55,303984
55,831442
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Абсолютті
жиілік

Абсолютті
жиілік
177800
172081
169334
168863
168801
166290
163289
161755
154050
147729
147386
146149
144973
144878
143874
140779
137879
133338
131926
130520
128229
127963
126556
120653
120124
119848
118474
113697
113265
113149
113080
112899
112540

Əріп тіркесі

Əріп тіркесі
ау
қы
Ре
ыс
сі
ып
ні
ам
ік
ым
ім
бо
қт
ад
бе
шы
се
ем
із
кі
ег
кө
ор
ап
мы
ыз
Ұр
ша
ей
зд
аз
өз
қо

Рет саны
№

Рет саны
№
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
56,357441
56,866521
57,367475
57,867035
58,366412
58,858360
59,341430
59,819962
60,275700
60,712738
61,148761
61,581124
62,010009
62,438613
62,864246
63,280723
63,688621
64,083085
64,473371
64,859499
65,238848
65,617411
65,991811
66,348748
66,704120
67,058675
67,409166
67,745524
68,080604
68,415342
68,749875
69,083872
69,416808

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

рт
іп
ші
он
рл
же
ед
йы
лғ
кт
па
за
мі
ығ
зі
уы
мд
іс
со
йт
йд
ең
ту
тү
ой
ру
ұл
құ
рм
еп
ия
ше
аң

107298
105436
105243
104735
104106
103331
102174
98085
96179
95018
92954
91058
90191
89655
89577
89453
87990
86953
86002
85321
84808
83836
82158
81604
81473
78168
78080
77632
77476
77425
76718
75995
69420

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
69,734236
70,046155
70,357503
70,667349
70,975334
71,281025
71,583294
71,873467
72,158000
72,439099
72,714092
72,983476
73,250295
73,515528
73,780530
74,045166
74,305473
74,562713
74,817139
75,069551
75,320445
75,568463
75,811517
76,052932
76,293960
76,525210
76,756200
76,985865
77,215068
77,444120
77,671081
77,895903
78,101273

10

Абсолютті
жиілік

Абсолютті
жиілік
68825
67263
67191
66537
64861
64652
63611
62543
62542
61576
61565
60962
60354
60316
59382
59169
58694
57334
54592
54403
53682
53591
53060
52798
52156
51437
50604
50538
49924
49481
48885
48642
47945

Əріп тіркесі

Əріп тіркесі
ос
əн
үр
рг
пт
рғ
өр
оқ
аб
то
əр
бұ
йл
уд
жы
кү
жо
тұ
еу
нш
жə
ка
ңд
жү
аш
лм
от
ти
лг
өл
ез
лу
үй

Рет саны
№

Рет саны
№
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
78,304883
78,503873
78,702649
78,899490
79,091373
79,282638
79,470824
79,655849
79,840872
80,023037
80,205169
80,385518
80,564068
80,742505
80,918179
81,093223
81,266862
81,436478
81,597981
81,758926
81,917737
82,076280
82,233251
82,389447
82,543744
82,695914
82,845620
82,995130
83,142824
83,289208
83,433828
83,577729
83,719568

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

ха
іг
сө
уа
сқ
тк
ик
бы
рс
үш
əс
үс
йі
ни
зы
ур
ин
лт
су
үн
би
ри
еш
пе
уш
ие
өт
мə
ко
зе
тқ
си
ыт

47869
47318
45850
45677
45262
44909
44264
44121
43707
42635
42547
42402
40912
40860
40487
40401
40271
40245
40052
39988
39980
39419
39268
38952
38833
38602
38302
37581
37456
37193
37160
36662
35854

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
83,861183
84,001167
84,136809
84,271939
84,405841
84,538698
84,669648
84,800174
84,929476
85,055606
85,181476
85,306917
85,427950
85,548830
85,668605
85,788127
85,907264
86,026323
86,144812
86,263112
86,381388
86,498004
86,614173
86,729408
86,844290
86,958490
87,071801
87,182980
87,293789
87,403820
87,513753
87,622213
87,728283

Абсолютті
жиілік

Абсолютті
жиілік
35743
35728
35603
35192
34919
33837
33105
33023
32705
32191
32129
31942
31057

Əріп тіркесі

Əріп тіркесі
уғ
əл
ми
ул
сп
ом
рн
жұ
ңі
оғ
ял
нт
ұм

Рет саны
№

Рет саны
№
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
87,834024
87,939721
88,045048
88,149159
88,252462
88,352565
88,450502
88,548196
88,644950
88,740183
88,835233
88,929729
89,021608

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ци
уі
іш
өн
ли
үл
ск
мұ
ая
лс
нг
ңы

30876
30113
29962
29755
29713
29290
29049
29004
28939
28186
27874
27579

Бір топ əріп
тіркестерінің мəтінді
қамту
пайызы
89,112950
89,202036
89,290675
89,378701
89,466603
89,553254
89,639192
89,724997
89,810609
89,893994
89,976456
90,058045

Қазақ тілінің екіəріптік тіркестерінің жиілік сөздігін құрастыру
үшін жоғарыда аталған 7 миллионнан астам сөзқолданыстан
тұратын қазақ тілінің мəтінінен құрастырылған «Қазақ тілінің
сөзформалар жиілік сөздігі» негіз болды.
Компьютер көмегімен құрастырылған екіəріптік жиілік сөздікте
əртүрлі тіркестердің реестрлік рет саны 1160-қа тең, ал осы
екіəріптік тіркестер қайталанып қолдана келіп, олардың абсолютті
жиіліктерінің қосындысы 67.604670 мəтін бойындағы екіəріптік
тіркестердің 100 пайызын құрайды.
Енді осы сөздіктің жоғары жиілікті бөлігінен үзінді ретінде
барлық мəтіннің 90 пайызын ғана қамтыйтын жоғары жиілікті
зонаға жататын 217 екіəріптік тіркестер бөлігін 1.2-кесте бойынша
қарастыруға болады.
Қазақ тілінің ұлттық компьютерлік пернетақтасында 1.1кестедегі жиі кездесетін 1-топтағы 19 əріп екі бөлікке бөлініп,
пернетақтаның ортаңғы бөлігіне орналасады. Сол сияқты, 1.2кестедегі екіəріптік тіркестердің ең жиі қолданатын, мəселен
мəтіннің 90 пайызын қамтитын рет сандары 1-217 аралығын
11

қамтитын тіркестердің екінші əріптерін 1.1-кестедегі рет сандары 1-29 аралығындағы əріптерге тіркесуге пернетақтаның жақын
аралығына, яғни сол қол мен оң қол саусақтарына сəйкестендіріп
орналастыру мүмкіндіктері қарастырылды. Əрине, бұл əрекетке
үлкен мəн берілуі қажет деп білеміз.
Статистикалық мəліметтер толық болу үшін біз өз зерттеуімізде
сөз басында жəне сөз соңында кездесетін екіəріптік тіркестерінің де
жиілік сөздіктерін құрастырдық. Енді ол сөздіктердің үзінділерімен,
яғни жиі қолдана отырып, мəтіннің 90 пайызын қамтитыны жайлы
1.3-кесте жəне 1.4-кесте арқылы танысуға болады.
1.3-кесте бойынша сөз басындағы екіəріптік тіркестердің
статистикалық сипатын айқындауға болады.

Рет саны
№

Əріп тіркесі

Абсолютті
жиілік

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

Рет саны
№

Əріп тіркесі

Абсолютті
жиілік

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

1.3-кесте. Қазақ тілінің сөз басындағы екіəріптік
тіркестерінің жиілік сөздігі (үзінді)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
қа
жа
ба
ке
бі
бо
та
кө
ме
са
де
қо
ал
бе
со

3
314514
228241
222845
177014
149781
144030
142349
126340
123027
116450
116241
108225
99351
91785
81582

4
5,33657
9,20929
12,99045
15,99396
18,53540
20,97925
23,39458
25,53828
27,62576
29,60164
31,57398
33,41031
35,09607
36,65344
38,03770

1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
же
құ
тү
ай
бұ
ор
қы
кү
жо
тұ
ма
ар
жə
шы
өз

3
75181
73538
70582
65318
59954
58427
58085
57775
57314
55624
55004
54779
53475
51825
50541

4
39,31335
40,56111
41,75873
42,86702
43,88430
44,87567
45,86124
46,84154
47,81403
48,75784
49,69113
50,62060
51,52795
52,40730
53,26486
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Рет саны
№

Əріп тіркесі

Абсолютті
жиілік

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

Рет саны
№

Əріп тіркесі

Абсолютті
жиілік

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2
те
жү
ат
ті
жы
ек
сө
ша
се
то
ха
не
от
ау
он
ре
мə
ос
да
жұ
кі
ес
оқ
ту
өт
ер
па
ад
ше
ко

3
50297
49984
49131
48029
47056
45959
43937
43897
42067
38897
37809
36931
36633
36611
36401
36121
35588
34590
34176
32232
31591
31011
30805
30296
28845
28770
28510
27917
27320
27211

4
54,11828
54,96639
55,80003
56,61497
57,41340
58,19322
58,93873
59,68356
60,39734
61,05733
61,69886
62,32549
62,94707
63,56827
64,18591
64,79880
65,40265
65,98956
66,56945
67,11635
67,65238
68,17856
68,70125
69,21530
69,70473
70,19289
70,67664
71,15033
71,61389
72,07559

1
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

2
ақ
үш
сы
мұ
ас
тө
ет
ол
за
тə
ға
мы
ой
əр
ел
ұл
əл
іс
бө
ем
ед
мү
сұ
дə
үй
ан
би
на
ен
əд

3
27077
25670
25579
25496
25250
24990
24806
24071
24004
23876
23492
23137
22516
22221
21756
20966
20143
19666
19398
18988
18731
18613
18011
17976
17527
17500
17496
17402
17090
16843

4
72,53503
72,97059
73,40460
73,83721
74,26564
74,68967
75,11057
75,51899
75,92629
76,33141
76,73001
77,12259
77,50464
77,88167
78,25082
78,60657
78,94835
79,28203
79,61117
79,93335
80,25118
80,56700
80,87260
81,17761
81,47500
81,77194
82,06880
82,36407
82,65405
82,93984
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Рет саны
№

Əріп тіркесі

Абсолютті
жиілік

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

Рет саны
№

Əріп тіркесі

Абсолютті
жиілік

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

1
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

2
су
өл
өн
си
іш
үл
ұс
пр
кə
əк
ти
өм
сə
бү
бə
жи

3
16160
15674
15137
15010
14993
14866
14847
14819
14494
13795
13599
13112
12973
12953
12880
12741

4
83,49690
83,76286
84,01970
84,27438
84,52878
84,78102
85,03294
85,28438
85,53031
85,76438
85,99512
86,21760
86,43772
86,65751
86,87605
87,09224

1
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

2
ки
мо
аш
жі
мі
ұй
ағ
аз
ең
ая
сү
дү
ин
əс
до
жө

3
12615
12530
12060
12013
11877
11858
11826
11363
10523
10468
10463
10427
10291
9983
9936
9872

4
87,30628
87,51889
87,72352
87,92735
88,12887
88,33008
88,53074
88,72354
88,90209
89,07971
89,25724
89,43416
89,60878
89,77817
89,94676
90,11426

Мысалы, ең жиі қолданатын екіəріптік тіркестердің алғашқы
əріпіне қарай олардың екінші əріптерінің қандай екенін анықтауға
болады. 1.3-кестеде рет саны 1-ші болып тұрған «қа» екіəріптік
тіркес мəтінде ең жиі кездесіп, оның абсолютті жиілігі 314514-ке
тең жəне барлық мəтінді қамту пайызы – 5,33%. Енді, мысал үшін,
осы «қ» əріпінің мəтіннің 90 пайызын қамтып жатқан 123 тіркестер
ішінде қандай əріптермен тіркесіп жиі қолданатынын анықтайық.
Мысалы, жиілік сөздіктің жиі қолданған аясында орналасқан қа,
қо, құ, қы тіркестерін, сол сияқты «ж» əріпінің 11 түрлі тіркестері:
жа, же, жо, жə, жү, жы, жы, жұ, жи, жі, жө жиі қолданып
кездескен екен. Сол сияқты, «т» əріпінің 8 түрлі жиі тіркесін келтірсек, олар: та, тү, тұ, те, то, ту, ты, ти. Міне мұндай мысалдарды қазақ əліпбинің басқа да əріптері бойынша статистикалық
мəліметтер мақсатында келтіруге болады.
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Екіəріптік тіркестердің жиілік сөздіктерінің үзінділері 1.2, 1.3,
1.4-кестелерде көрініс тапты, оларда тіркестердің сөз ішінде орналасу орнына қарай бөліп қарастырылды. Мысалы, 1.2-кестеде əріп
тіркесі сөзформа ішінде алатын орнына қатыссыз, 1.3-кестеде – сөз
басындағы тіркестер, 1.4-кестеде – сөз соңындағы тіркестердің
статистикасы жайлы мəліметтер қамтылды. Енді оларды қазақ
тілінің компьютерлік ұлттық пернетақтасын жасауда қалай пайдаланамыз деген сұрақ туындауы мүмкін.

4
5,41253
10,02205
14,09919
18,16617
21,47309
24,65530
27,63859
30,44370
33,11319
35,64648
38,12173
40,32737
42,25378
44,10120
45,83752
47,55157
49,22767
50,83759

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

3
319537
272130
240700
240100
195229
187867
176123
165604
157597
149557
146130
130213
113729
109065
102506
101192
98951
95044

Абсолютті
жиілік

Абсолютті
жиілік

2
ен
ан
ың
ды
ын
ді
ін
ық
ің
ар
ып
да
ай
не
де
ға
ты
ік

Əріп тіркесі

Əріп тіркесі

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Рет саны
№

Рет саны
№

1.4-кесте. Қазақ тілінің сөз соңындағы екіəріптік
тіркестерінің жиілік сөздігі (үзінді)

1

2

3

4

19
20

ер
на

91362
89806

52,38514
53,90634

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

сы
ғы
ті
ге
іп
ақ
гі
лы
рі
ір
ап
еп
ыз
ры
із
ны

89508
80934
80568
80523
78056
75244
69045
68298
64818
64774
64127
56991
53348
51962
47858
47161

55,42248
56,79340
58,15811
59,52207
60,84423
62,11876
63,28829
64,44517
65,54310
66,64029
67,72651
68,69187
69,59551
70,47568
71,28633
72,08517
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Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

Абсолютті
жиілік

Əріп тіркесі

Рет саны
№

Бір топ əріп
тіркестерінің
мəтінді қамту
пайызы

Абсолютті
жиілік

Əріп тіркесі

Рет саны
№
1

2

3

4

1

2

3

4

37
38
39
40
41
42
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ек
ім
ау
қа
ыс
ым
ек
ім
ау
қа
ыс
ым
ша
ет
лі
та
ұл
сі
ру
ес
ні

46525
44391
43245
43056
42655
39675
46525
44391
43245
43056
42655
39675
37192
36345
35812
35423
32593
32030
31677
30999
30949

72,87324
73,62517
74,35768
75,08699
75,80951
76,48155
72,87324
73,62517
74,35768
75,08699
75,80951
76,48155
77,11154
77,72717
78,33378
78,93380
79,48588
80,02843
80,56499
81,09007
81,61431

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ке
са
ол
ші
ей
се
ыр
ат
ра
ас
ам
те
ла
ма
шы
кі
ту
уы
ше
ыл
оқ

30465
29680
27248
26643
26551
25855
24862
24729
24671
23516
23501
23009
22852
22668
22100
22094
21449
20591
19712
18768
17887

82,13035
82,63309
83,09463
83,54593
83,99567
84,43362
84,85474
85,27362
85,69152
86,08985
86,48792
86,87766
87,26475
87,64871
88,02306
88,39730
88,76062
89,10940
89,44330
89,76120
90,06418

Осы сауалға қысқаша жауап берсек, біздің ұстанымыз бойынша
ең жиі қолданатын қазақ əріптері пернетақтаның ортаңғы жағында
орналасуы қажет. Олар екі топқа бөлініп, бірінші, сол жақ қол
саусақтарына жəне екінші, оң жақ қол саусақтарына деп ажыратылуы қажет. Сонымен бірге, екіəріптік тіркестердің статистикасы бойынша тіркестің екінші əріпі, тіркестің бірінші əріпінің оң
жағына жақын орналасуы қажет деп білеміз. Ондай дəрежеге бір
емес, бірнеше əріп «үміткер» болуы мүмкін. Осындай жағдайда
16

екіəріптік тіркестің позициялық жағыдайына да мəн берілуі керек.
Келесі айтайын дегеніміз, қазақ əліпбиін латынға көшіру
мəселесінде тек əріп жəне əріп тіркестерінің статистикасынан
басқа қазақ сөзінің құрылымдық бірліктің алғашқысы ретінде
«буындық» бірлікті жатқызуға болады. Сол себепті біз «Қазақ
тілі буындарының жиілік сөздігін» компьютер көмегімен жасап,
қазақ тілі буындарына статистикалық сипаттама беруді де мақсат
етіп қойдық.
Қазақ тілінің сөзформаларындағы буын жігін автоматты түрде
ажырату мəселесі əлі толық шешімін таппағандықтан бұл процесті
жартылай қолмен жүзеге асыруға тура келді.
Төменде көрініс тапқан «Қазақ тілі буындарының жиілік сөздігі»
негізінде қазақ тіліндегі буындардың реттік саны 1225 тең болса,
олардың қайталана қоладануы негізінде буындардың қосынды
жиілігі 124063 тең екендігі дəлелденді.
Қазақ тіліндегі буындарды дыбыстық жағынан қарастыратын
болсақ, оларды 3 топқа бөліп қарастыруға болатыны мəлім: 1)
Ашық буын; 2) Тұйық буын; 3) Бітеу буын. Жиілік сөздікте буын
түрлері шартты белгілермен таңбаланды: ашық буын – АБ, тұйық
буын – ТБ, бітеу буын – ББ арқылы, ал дауысты дыбыс – Ды,
дауыссыз дыбыс – Дз арқылы жəне олардың халықаралық шартты белгілері: дауысты дыбыс – V, дауыссыз дыбыс – C арқылы
таңбаланды.
Енді қазақ тілі буындарының кері-əліпбилі жиілік сөздігінен
шартты белгіленімдер бойынша буындардың түрлерін, яғни ашық
буын – АБ, тұйық буын – ТБ, бітеу буын – ББ бойынша жекежеке қарастыруға болады. Ашық буынға қатысты кері-əліпбилі
жиілік сөздігінен үзінді төменде 2.1-кестеде көрініс тапты. Жиілік
сөздіктің реттік саны бойынша барлық ашық буынға (АБ) жататын
бірліктер саны 173-ке тең, ал олар қайталана қолдана келіп мəтіннің
54,59 пайызын қамтитынына көз жеткізуге болады.
Кесте деректеріне сүйенетін болсақ, ашық буындардың (АБ)
11-і бір дауысты дыбыстан тұратын буындар, яғни а, ə, е, и, о, ө, у, ұ,
ү, ы, і дауысты дыбыстар. Аталған буындар мəтін ішінде қайталана
қолданып, барлық буын түрлерінің 5,7 пайызын қамтиды. Аталған
11 дауысты дыбыстардың ішінен ең жиі қолданғандары: «а» – 1944
рет, «о» – 1603 рет, «е» – 1083 рет.
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Сол сияқты, бітеу буын (ББ) жайлы сөз ететін болсақ, олар керіəліпбилі жиілік сөздікте ашық буынға қарағанда сандық жағынан
айтарлықтай жиі қолданады деуге болады. Мəселен, рет саны
бойынша бітеу буынның реестрдегі саны 952-ге тең де, ал барлық
буын бірліктерінің мəтін ішінде қайталана қолданып, қазақ тілінің 5
стилі бойынша алынған мəтіннің 41 пайызын қамтиды екен. Қазақ
тіліндегі бітеу буындардың кері-əліпбилі жиілік сөздігінің үзіндісі
2.2-кестеде берілді.

1,5669
2,0820
2,9550
2,9953
4,2873
4,9338
4,9459
5,2707
5,5730
5,5972
5,7084
6,5120
6,5128
7,7525
9,7854
10,6075
10,8139
11,0613
13,0925

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
18

ла/C+V/А
ма/C+V/А
на/C+V/А
ңа/C+V/А
па/C+V/А
ра/C+V/А
са/C+V/А
та/C+V/А
уа/C+V/А
ха/C+V/А
һа/C+V/А
ша/C+V/А
бə/C+V/А
дə/C+V/А
жə/C+V/А
зə/C+V/А
иə/C+V/А
кə/C+V/А
лə/C+V/А

Бір топ
буынның
мəтінді қамту
пайызы

1944
639
1083
50
1603
802
15
403
375
30
138
997
1
1538
2522
1020
256
307
2520

Буын

Абсолютті
жиілік

Рет саны №

а/V/А
ə/V/А
е/V/А
и/V/А
о/V/А
ө/V/А
у/V/А
ұ/V/А
ү/V/А
ы/V/А
і/V/А
ба/C+V/А
га/C+V/А
ға/C+V/А
да/C+V/А
жа/C+V/А
за/C+V/А
йа/C+V/А
қа/C+V/А

Бір топ
буынның
мəтінді қамту
пайызы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Буын

Абсолютті
жиілік

Рет саны №

2.1-кесте. Қазақ тіліндегі ашық буындардың кері-əліпбилі
жиілік сөздігі

1793
876
1354
107
230
1129
1080
1852
213
278
4
726
88
70
357
5
6
103
1

14,5378
15,2439
16,3352
16,4215
16,6069
17,5169
18,3874
19,8802
20,0519
20,2760
20,2792
20,8644
20,9353
20,9918
21,2795
21,2835
21,2884
21,3714
21,3722

мə/C+V/А
нə/C+V/А
пə/C+V/А
рə/C+V/А
сə/C+V/А
тə/C+V/А
уə/C+V/А
шə/C+V/А
бе/C+V/А
ге/C+V/А
де/C+V/А
же/C+V/А
зе/C+V/А
ие/C+V/А
йе/C+V/А
ке/C+V/А
ле/C+V/А
ме/C+V/А
не/C+V/А
ңе/C+V/А
пе/C+V/А
ре/C+V/А
се/C+V/А
те/C+V/А
уе/C+V/А
ше/C+V/А
би/C+V/А
ғи/C+V/А
ди/C+V/А
жи/C+V/А
ки/C+V/А
қи/C+V/А

216
37
38
13
31
100
60
5
581
901
2226
364
97
35
243
1366
1058
705
1366
30
56
454
638
774
20
436
142
34
12
93
10
91

Бір топ
буынның
мəтінді қамту
пайызы

Буын

Абсолютті
жиілік

Рет саны №

Бір топ
буынның
мəтінді қамту
пайызы

Абсолютті
жиілік

Рет саны №
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Буын

21,5463 71
ли/C+V/А 23
31,2503
21,5761 72
ми/C+V/А 68
31,3051
21,6068 73
ни/C+V/А 61
31,3542
21,6172 74
пи/C+V/А
6
31,3591
21,6422 75
ри/C+V/А 118 31,4542
21,7228 76
си/C+V/А 73
31,5130
21,7712 77 ти/C+V/А 48
31,5517
21,7752 78
хи/C+V/А 10
31,5598
22,2435 79 ши/C+V/А 16
31,5727
22,9698 80
бо/C+V/А 579 32,0394
24,7640 81
до/C+V/А 18
32,0539
25,0574 82 жо/C+V/А 214 32,2264
25,1356 83
қо/C+V/А 407 32,5544
25,1638 84
мо/C+V/А 23
32,5730
25,3597 85
но/C+V/А
1
32,5738
26,4607 86
ро/C+V/А
6
32,5786
27,3135 87
со/C+V/А 224 32,7592
27,8818 88 то/C+V/А 103 32,8422
32,8559
28,9829 89 шо/C+V/А 17
бө/C+V/А 103 32,9389
29,0070 90
гө/C+V/А 16
32,9518
29,0522 91
----------29,4181 ------29,9324 -- ---------------- ------30,5562
30,5724
30,9238
31,0383
31,0657
31,0753
31,1503
31,1584
31,2317
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Рет
саны
№
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Буын

желк/C+V+C+C/Б
бүлк/C+V+C+C/Б
сұлқ/C+V+C+C/Б
сылқ/C+V+C+C/Б
даңқ/C+V+C+C/Б
жарқ/C+V+C+C/Б
жұрқ/C+V+C+C/Б
шырқ/C+V+C+C/Б
балп/C+V+C+C/Б
тырп/C+V+C+C/Б
дүрс/C+V+C+C/Б
мырс/C+V+C+C/Б
ғайт/C+V+C+C/Б
жайт/C+V+C+C/Б
қайт/C+V+C+C/Б
тайт/C+V+C+C/Б
жəйт/C+V+C+C/Б
сөйт/C+V+C+C/Б
жүйт/C+V+C+C/Б
түйт/C+V+C+C/Б
жалт/C+V+C+C/Б
салт/C+V+C+C/Б
шалт/C+V+C+C/Б
зелт/C+V+C+C/Б
селт/C+V+C+C/Б
бұлт/C+V+C+C/Б
жұлт/C+V+C+C/Б
ғылт/C+V+C+C/Б
кілт/C+V+C+C/Б
лант/C+V+C+C/Б
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Абсолютті
жиілік

2.2-кесте. Қазақ тіліндегі бітеу буындардың кері-əліпбилі
жиілік сөздігінен үзінді
Бір топ
буынның
мəтінді қамту
пайызы

2
5
2
3
4
2
1
5
2
1
2
6
1
11
12
1
1
2
1
4
2
12
1
1
1
3
1
3
4
3

54,5908
54,5948
54,5965
54,5989
54,6021
54,6037
54,6045
54,6085
54,6102
54,6110
54,6126
54,6174
54,6182
54,6271
54,6368
54,6376
54,6384
54,6400
54,6408
54,6440
54,6456
54,6553
54,6561
54,6569
54,6577
54,6601
54,6609
54,6634
54,6666
54,6690

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

Буын

уант/C+V+C+C/Б
зент/C+V+C+C/Б
қарт/C+V+C+C/Б
нарт/C+V+C+C/Б
тарт/C+V+C+C/Б
шарт/C+V+C+C/Б
берт/C+V+C+C/Б
дерт/C+V+C+C/Б
зерт/C+V+C+C/Б
керт/C+V+C+C/Б
серт/C+V+C+C/Б
жорт/C+V+C+C/Б
төрт/C+V+C+C/Б
жұрт/C+V+C+C/Б
құрт/C+V+C+C/Б
мұрт/C+V+C+C/Б
күрт/C+V+C+C/Б
түрт/C+V+C+C/Б
ғырт/C+V+C+C/Б
дырт/C+V+C+C/Б
жырт/C+V+C+C/Б
йырт/C+V+C+C/Б
қырт/C+V+C+C/Б
пырт/C+V+C+C/Б
сырт/C+V+C+C/Б
тырт/C+V+C+C/Б
уырт/C+V+C+C/Б
шырт/C+V+C+C/Б
гірт/C+V+C+C/Б
дірт/C+V+C+C/Б
кірт/C+V+C+C/Б
сірт/C+V+C+C/Б
тірт/C+V+C+C/Б
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Абсолютті
жиілік

Рет
саны
№

Бір топ
буынның
мəтінді қамту
пайызы

1
1
2
3
11
9
1
4
28
3
2
1
17
55
6
2
4
3
1
2
3
1
3
2
16
1
3
1
1
1
3
1
1

54,6698
54,6706
54,6722
54,6746
54,6835
54,6908
54,6916
54,6948
54,7174
54,7198
54,7214
54,7222
54,7359
54,7802
54,7851
54,7867
54,7899
54,7923
54,7931
54,7947
54,7972
54,7980
54,8004
54,8020
54,8149
54,8157
54,8181
54,8189
54,8197
54,8205
54,8230
54,8238
54,8246

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
–––
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
-----

Буын

қарш/C+V+C+C/Б
кірш/C+V+C+C/Б
жаб/C+V+C/Б
раб/C+V+C/Б
хаб/C+V+C/Б
шаб/C+V+C/Б
ғиб/C+V+C/Б
қоб/C+V+C/Б
сыб/C+V+C/Б
мег/C+V+C/Б
бөг/C+V+C/Б
бағ/C+V+C/Б
дағ/C+V+C/Б
жағ/C+V+C/Б
–––––––––––
быт/C+V+C/Б
ғыт/C+V+C/Б
зыт/C+V+C/Б
йыт/C+V+C/Б
қыт/C+V+C/Б
мыт/C+V+C/Б
ныт/C+V+C/Б
ңыт/C+V+C/Б
рыт/C+V+C/Б
уыт/C+V+C/Б
--------------------

Абсолютті
жиілік

Рет
саны
№

Бір топ
буынның
мəтінді қамту
пайызы

4
2
4
20
1
1
1
1
4
1
4
87
34
109
–––
2
35
1
4
55
8
11
1
2
4
------

54,8278
54,8294
54,8326
54,8487
54,8496
54,8504
54,8512
54,8520
54,8552
54,8560
54,8592
54,9294
54,9568
55,0446
–––––
94,2279
94,2561
94,2570
94,2602
94,3045
94,3110
94,3198
94,3206
94,3222
94,3255
-----------

Қазақ тіліндегі тұйық буындардың кері-əліпбилі жиілік сөздігінің
статистикалық мəліметтері бойынша барлық тұйық буындардың рет
саны 100-ге тең жəне олар қайталана қолдана келіп барлық мəтіннің
4,44 пайызын ғана қамтиды екен. Ал енді олардың құрылымдық
жағына келетін болсақ, оны екі түрге (вариантқа) бөліп қарастыруға
болады. Біріншісі, 3 дыбыстан тұрады, оның алғашқысы дауысты
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(V), ал келесі екеуі дауыссыз дыбыстар (С/С), яғни моделі – V/С/С.
Мұндай тұйық буынды бірліктердің жиілік сөздіктегі саны 9-ғе
ғана тең (айт, əйт, өйт, ұйт, ұлт, ант, арт, ерт, өрт) жəне
олардың қайталана қолдану нəтижесі барлық мəтіннің 0,2 пайызын ғана қамтыйды екен. Осы 9 тұйық буындарының ішінде ең
жоғары қолданатындар айт – 97 рет, ұлт – 67 рет жəне өйт – 24
рет қолданыс тапқан екен.
Үш дыбысты тұйық буындарға қарағанда екі дыбысты тұйық
буындардың саны айтарлықтай жоғары, яғни ол 91 санына тең
жəне қайталана қолдану нəтижесінде мəтінді қамту пайызы –
4,24%. Олардың ішінен ең жоғары қолдастағылар (100-ден көп)
деп мына 16 тұйық буынды атауға болады: ал – 587, ай – 360, өз
– 264, ар- 240, ол – 221, іс – 211, ел – 210, ау – 183, өт – 170, ор
– 166, ақ – 153, үй – 149, ең – 143, ат – 138, ас – 121, əл – 106.
Ал қазір біз, ең жиі қолданылатын буын түрлеріне статистикалық
сипаттама беру үшін «Қазақ тілі буындарының жиілікті-əліпбилі
жиілік сөздігі» жайлы қысқаша сөз етпекпіз. Өздеріңізге белгілі,
жиілікті-əліпбилі жиілік сөздіктің анықтамасы бойынша, бұл
сөздікте буын бірліктерінің ең жиі қолданылатынан бастау алып,
əрі қарай олардың біртіндеп кему тəртібімен орналасатындығы
жайлы айтылған. Сол себепті, жиілік сөздіктің бас жағында – буын
түрлерінің ең жиі қолданылатын түрлері орналасқандықтан, сол
буындардың статистикалық сипаттамасына қысқаша тоқталайық.
Жоғары жиілікті зонаға абсолютті жиіліктері 1000-нан жоғары,
реттік саны 1–26 аралығындағы буындардың қайталана қолдана
келіп, мəтіннің 30 пайызын қамтитын жиілік сөздік бөлігін
жатқызуды ұйғардық жəне оны бірінші топ деп атауды ұйғардық.
Аталған аралықта орналасқан 26 буынның 25-і ашық буын, ал
тек 13-ші рет санында орналасқан «ған» бітеу буын ғана 1430
жиілікпен барлық мəтіннің 1,15 пайызын қамтып, жоғары жиілікті
зонаға еніп тұр.
Енді буын жиіліктері 1000-нан төмен жəне 100-ден жоғары, яғни
100-реттен 1000 ретке дейін қолданған ашық буындарды екінші
топқа жатқызатын болсақ, олардың түрлерінің саны 73-ке тең
жəне олар қайталана қолдану нəтижесінде барлық мəтіннің 22,45
пайызын қамтып жатыр.
Қорыта айтқанда, жазба тілдің сөйлеу тілі сияқты практикалық
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жəне теориялық тұрғыдан аса маңызды зерттеу нысаны екені
мəлім. Мысалы, ақпаратты автоматты түрде өңдеу мен шартты белгілермен таңбалау (кодтау) кезеңінде сол тілдің графемаларының
статистикалық сипаттамаларын білу аса маңызды. Графемаларды
статистикалық əдіспен талдау арқылы алынған нəтижелер баспа
ісін жетілдіруде жəне компьютерді қазақ тілін кирилден латынға
ұтымды көшіру шараларында да аса қажет. Жазба тіліне тəн ерекшеліктер, яғни жазба мəтіннің сандық жəне сапалық қатынастары
қазақ тілінің əртүрлі əдеби жанрларынан орын алады.
Мақалада қазақ тілінің жазба мəтінін əріптік (графемалық)
деңгейде жəне қазақ тілі сөзформаларының құрылымына статистикалық əдіспен зерттеуге əрекет жасалған. Себебі, əріп пен сөз
құрылымындағы буын табиғи тілді жазба мүмкіндігі арқылы бейнелейтін ең бір қарапайым түрдегі көрнекі тілдік бірліктер болып
саналады.
Зерттеу нəтижелері қазақ тілін фонологиялық жəне фонетикалық деңгейде тілдің морфемдік құрылымын талдау мен тілдік
бірліктерді синтагматикалық тұрғыда қарастыру кезінде аса
маңызды. Əріптердің, əріп тіркестерінің жалпы жəне шептік орналасу мүмкіндіктерінің статистикасын анықтауда профессор
А.Қ.Жұбановтың «Задача получения на ЭВМ частотных списков
лингвистических единиц» [1] атты мақаласында келтірілген алгоритмдік сызбасы компьютерлік программа жазуға негіз болды. Сонымен бірге, аталған автордың «К вопросу о графемной статистике
казахского текста» [2] атты еңбегіндегі əріптердің статистикасы
жайлы мəліметтер де осы мақаланы жазуға ықпал етті.
Əдебиет:
1. Жубанов А.К. Задача получения на ЭВМ частотных списков лингвистических единиц // Статистика казахского текста. Алма-Ата, 1973. С.
263-299.
2. Жубанов А.К. К вопросу о графемной статистике казахского текста//
Вопросы казахской фонетики и фонологии. Алма-Ата: Наука, 1979.
С. 49-52.
3. Исенгельдина А.А. Факторы, определяющие относительную частотность фонем//Статистика казахского текста. Алма-Ата, 1973. С. 659662.
4. Пиотровский Р.Г. Моделирование фонологических систем и методы их
сравнения. М.Л.: Наука, 1966. 299 с.
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Тіл арқылы этномəдени кодтарды ашу
Манкеева Ж.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас
ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы,
профессор
Ел тарихындағы егемендік, онымен сабақтас жаңғыру кезеңдері
мен жаһандық бəсеке қоғамдық өмірдің барша салаларына соңы
тыныс əкелді. Осымен байланысты қалыптасушы қоғамдық
сана мен саяси-əлеуметтік өзгерістерді, кез келген мемлекеттің
əлем тоғысындағы қарқынды даму əрекеттерін адам факторынан тыс қарау мүмкін емес. Ал адам жанының рухани-əлеуметтік
жаңғыруының айнасы, əрекеті мен əрекеттесуінің, ғаламдасуының
тиімді құралы – тіл. Оның себебі – тіл арқылы ұлт болмысын
анықтайтын мəселелердің мазмұны мен түйін-дəйектері ұлттың
мəдени кодында астарланған. Ал мəдени кодты ашудың кілті –
лингвомəдени таңбаға салынған ақпараттарды аша білу.
Осыған орай, біріншіден, ұлттық рухты жаңғыртып, ұлттық
мəдениетті тану мен танытуда соның бір жолы тіл арқылы рухани-мəдени мұрамызды ежелден келе жатқан тəжірибе негізінде
қорытып, тарихи қызметін саралап, қайта бағалауға бағытталған
кең арналы терең зерттеулердің қажеттілігі туындап отыр. Мысалы, кез келген этномəдени атау белгілі бір затты атап қана қоймай,
ұлттың өзіне тəн дүниетанымдық ерекшелігіне сай туындаған
бұйымды дəйектейді.
Себебі сол сөздердің мазмұнында айшықталған халықтың басынан кешкен тарихы, бүкіл рухани жəне дүнияуи мəдени байлығы,
болмысы, дүниетанымы мен əдет-ғұрпы, салт-санасы, т.б. ұлттық
ұжымда, сол тілде сөйлеуші ортада қалыптасып, тілінде сақталады.
Бірақ сөз – заттың тура таңбасы емес, дүниенің тікелей бейнесі
емес, адамның я белгілі бір ұлттық ұжымның дүниені тануы мен
күнделікті тұрмыс пен еңбек тəжірибесі барысындағы архетиптік
тілдік санасында, тілдік шығармашылық процесс нəтижесінде
туған бейнесі.
Сөз қазынасының ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отыратын қызметі
қазақ ұлтының этностық табиғатына сай мəдени-танымдық ерек25

шеліктерін бойына сіңіріп, қазақы шындық болмысты жинақтайды.
Демек, тіл ақиқатты сезіну, қабылдау тəсілдерінің бірі ретінде бір
ұжым мүшелерін тек тілдік жағынан ғана емес, мəдени-танымдық
жағынан да өзара жақындастырады.
Соның аясында ұлттық санада құрылымдалған дəстүрлі
дүниетаным мен руханият жүйесі оларды таңбалаған тілдік
бірліктердің (фразеологиялық, паремиологиялық, прецеденттік
тіркестерде, этнолексикада, т.б.) мазмұны кешенді зерттеу негізінде
жаңғырып, «кілті» ашылады.
Бұл арада тілдің тек коммуникативтік емес, кумулятивтік
(мұрагерлік) қызметіне сай тұтастырушы, ұластырушы, жаңғыртушы қызметінің маңызы ерекше. Соның негізінде ата-бабаларымыз ғасырлар бойы ұлттық тəрбиенің мұраты ретінде дəріптеп, белгілеген, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан, ұлттық мəдениеттің
өзегін құрайтын қастерлі ұғымдарды белгілейтін заттық мəдениет
пен рухани-мəдениеттің түрлері тілдік қазынамызда сан түрлі тілдік
құралдармен айшықталған. Олардың мəніне тереңдеп, табиғатын
тану қазіргі қоғамдық сана мен мəдениеттің бүгінгі деңгейіне
сабақтастыруды мақсат ететін мемлекеттік рухани жаңғыру
бағдарламасының ғылыми-танымдық, ғылыми-əдістемелік негізін құрайды.
Осыған орай, ел боламыз деген жұрттар өзінің ұлттық болмысын, елдігін сақтау үшін осы тектес ұлттық құндылықтар дүниесін
түгендеп, оның мəн-мазмұнын, қадір-қасиетін бағалайтын руханитанымдық зерттеулер мен алуан түрлі іс-шаралар жүргізуде.
Белгілі тілші-ғалым Н.Уəлидің пікірінше, жаһандану кезеңіне
тəн жағымсыз сипаттың бірі ретіндегі ұлттық сана сезімінен
алшақтап, ұлтсызданған сана, тобырлық мəдени сана т.б. көрінісі
тіл тəрбиесі осал, тілді игеру деңгейі төмен ортада қалыптасады.
Осы мəселелердің өзектілігін ерекше түсініп, тіл арқылы рухани дүниені жаңғырту мəселесін жан-жақты зерттеуге атсалысып
жүрген қазақ тіл біліміндегі ғалымдардың ішінде Н.Уəли мен
З.Ахметжанованың еңбектері жүйелілігімен, ғылыми-танымдық
мазмұнының тереңдігімен ерекшеленеді. Олар қалыптастырған
мектептің зерттеулері лингвомəдени білім жүйесіндегі рухани кодтарды ашуда мəдени танымдық құзыреттілігімен сипатталады.
Осы зерттеулердің нəтижесі тілдің тек коммуникативтік құрал
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емес екенін, тілде екі түрлі білімдер жүйесі бар екенін көрсетеді.
Оның біріншісі, тілдік білім, яғни тілдің лексика-фразеологиялық
жүйесіндегі мағыналар. Олар – этномəдени тілдік ұжымның санасында ғасырлар бойы қалыптасқан білімнің айрықша түрі.
Екіншісі, тілдік емес, дəстүрлі білімдер жүйесі (халықтық
білім).
Білімнің бұл түрі – этностың (халық, ұлт) өмір тəжірибесінен
ғасырлар бойы жинақталған, ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе
жатқан этнос санасындағы дəстүрлі дүниетанымы. Бұл білім тілдік
емес деп аталғанымен, ол ұжымдық санада тіл арқылы сақталған.
Лингвомəдениеттанушы бұл жерде тілді емес, тілдік дерек арқылы
сақталған ақпаратты пайдаланады. Демек, ұлт болмысын тұтас
тануда лексика-фразеологиялық бірліктердің лингвистикалық
сипатын ашатын жалаң тілдік білім жеткіліксіз болып, олардың
мағынасындағы мəдени танымды ашудың маңызы артады.
Мысалы, зерттеуші Н.Уəли «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған
заман» деген фразеологиялық тіркестің мəдени семантикасын былайша ашады: Бұл біріншіден, образбен шегенделген дүниетаным.
Оның тура мағынасы экономикалық, рухани, экологиялық (табиғат
балансы сақталған) заман.
Екіншіден, оның сипаттаушы мазмұны: молшылық (ақтылы
қой, алалы жылқы, т.б.); мамыражай тыныштық; дау-дамайсыз;
(Тəуке хан заманындағы үш би – Төле би, Қазыбек би, Əйтеке би
қызметі); береке-бірлік.
Жалпы, бейнелеп айтып, бейнелеп сөйлеу қазақтың сөз
өнерінде, салт-дəстүрінде, жұмбақтарында, шешендік сөздерінде
кеңінен қолданылған тəсіл екені белгілі. Осымен байланысты,
мысалы, жаугершілік заманға сай халық басындағы қилы-қилы
хал-ахуалдар мен хандық билік аясындағы түрлі əлеуметтік-саяси
жағдаяттарға куə болып, ортасында жүрген жыраулар поэзиясында
астарлап айту, тұспалдап сөйлеу сөз мəдениетін жаңа деңгейге
көтерген. Көшпенді мəдениеттің өрісіндегі қоршаған табиғаттың
флорасы мен фаунасы, ландшафттың ерекшелігін өздерінің таным көкжиегіне сай теңеп кейіптеуі тұтас көркемдік-рухани əлем
кеңістігін, жүйесін қалыптастырды. Бұл, айналып келгенде, өзін
табиғаттың бір бөлшегі ретінде санайтын көшпенді мəдениеттің
негізгі қағидасы.
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Сондықтан қазақ тұрмысын бейнелеген ақын-жыраулардың
шығармаларында олардың мəдени коннотациясы жиі кездеседі:
Елбең-елбең жүгірген,
Ебелек отқа семірген,
Құладын құстың құлы еді,
Тышқан жеп жүнін түледі, т.б.
Демек, бұл атаулардың этномəдени кодын ашу үшін олардың
тек фитонимдік, орнитонимдік т.б. ақпараттарын, яғни ғылыми
кодын ашу жеткіліксіз. Ол үшін, мысалы, «Ебелек оттың семіртетінін», «Құладынның текті құс еместігін», т.б. күнделікті тұрмыс
тəжірибесінде таныған кəсіби таным да керек.
Табиғатпен астас өмір кешкен көшпенді мəдениеттің өкілдері
ретіндегі ата-бабаларымыздың өмірі мен тұрмысында, қоғамдықəлеуметтік, тəрбиелік, тағы басқа сөз қызметінің мəні ерекше
болғанын рухани құндылықтарымыз бен асыл қазыналарымызда
сөзді өнер деп таныған дүниетанымдық пайымдарынан көреміз:
өнер алды қызыл тіл; сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді; сөздің
майын тамызды; сөздің тиегін ағытты; сөз тапқанға қолқа жоқ;
сөзі қамшы болды; сөзі мірдің оғындай; сөзі түйеден түскендей,
т.б. сөз тіркестері сөз қуатын, сөз ажарын, сөз қызметін айшықтап,
соған сəйкес сөздің түрлерін де жіктеп атаған: ақтық сөз, аталы сөз,
басалқа сөз, бос сөз, бірауыз сөз, жел сөз, жылы сөз, т.б.
Демек, қазақ танымында сөзге (тілге) ерекше мəн беріліп, сөз
мазмұнының жан-жақты толық сипаты қазақ өмірінде алуан түрлі
күрделі істердің күрмеуін шешкенін мəдени-тарихи мұраларымыз
дəлелдеп отыр. Соның нəтижесінде билердің, шешендердің
сөздеріндегі қазақтың сөз құдіретін, сөз əлеуетін қазақ болмысынан тыс қарауға болмайтыны айқын көрінеді.
Сондықтан да жыраулар поэзиясында астарлап айту, тұспалдап
сөйлеу, көшпенді мəдениеттің таным көкжиегіне сай теңеп, кейіптеуі тұтас көркемдік рухани кеңістігін қалыптастырған:
Ел жағалай қонбаса, Бетегелі бел ғаріп; Хандар киген қамқа
тон, шүберек болар тозған соң; Сақ етер тиді саныма, сақсырым
толды қаныма; Жүрген аяққа жөргем ілінер; Айылын жимады;
Дөнен қымыз; Бесік құда; Қанжығаға байлады; Жығасы жығылды;
Жарғақ тон; Пұшпағы қанамаған, т.б.
Осы сипаттағы лингвокультуремалар мен этнографизмдер,
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одан туындайтын тұрақты тіркестердің түп-тамыры ұлт санасында тұрақты түрде сақталып, этномаркерлік деңгейге жеткен
таңбалардан бастау алады.
Олар (тілде қалыптасқан символ, бейнелі сөз, эпитет, метафора,
метонимия) ақпаратты жеткізу, яғни коммуникативтік, ақпаратты
қабылдау (прагматикалық), сипаттаушы, белгілеуші, бағалаушы,
жалпылаушы қызметтерді атқарады.
Осындай тілдік мұра арқылы ұлтты, ел мəдениетін барынша
толық танытудың негізгі бір тетігі – ұлттық əлемнің тілдік үлгісін
жасау, ұлттық мəдениеттің кілтін ашу.
Қазіргі таңдағы тəуелсіз Қазақстанның өткенін сараптап,
болашағын бағдарлайтын Үшінші жаңғыруға сəйкес халықтың
тарихы мен мəдениетін мəңгілікке ұластырып, жетілдіріп, кемелдендіріп отыратын төл мəдениетінің қазынасын заманнан-заманға
этнотаңбалық ақпарат түрінде жеткізіп отырған, рухани-мəдени
мұра үлгілерінің арқауы болған сөз өнері мен айшықты тілі арқылы
көркем ойлау жүйесінің танымдық деңгейін игеру аса маңызды.
Тəуелсіздік пен жаһандану тоғысқан қазіргі күрделі заманда егеменді елдің өсіп-өнген тамырын тауып, біртұтас елдігін
қалыптастырып, басын біріктірген түпқазығы ретіндегі тілдің
қызметін тану – ұлттық сананың заманауи даму деңгейіне сай
туындап отырған рухани-əлеуметтік мүдде талабы.

Латын əліпбиі – түркі тілдес елдерінің рухани
тұтастығының негізі
Базарбаева З.
филология ғылымдарының докторы, профессор
Қоғамдағы саяси-əлеуметтік, экономикалық жетістіктер
халықтың санасын, намысын оятып, жаңа табыстарға жетелейді. Соңғы кезде қазақ тілінің мəртебесі мемлекеттік тіл ретінде
көтеріліп, оның ықпалы өзіміздің отанымызда да, шетелдерде де
өсті. Шетелдік қазақтар өздерінің Қазақстанда тұратын отандастарымен қатынасқанда, қазірдің өзінде латын жазуына негізделген
ақпараттық жүйелерді қолданады.
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Түркі тілдес елдерінің көбісі латын графикасына көшіп
алды. Өткен ғасырдың 90-жылдарынан бастап біздің көрші
ағайындарымыз өзбек, əзірбайжан, түрікмендер латын жазуын
қолданады. Бізде де биыл латын графикасына негізделген жаңа
қазақ əліпбиі бекітілді. Түркі елдерінің тілі туыс жəне жақын
болғанымен, əр ел өз жолын таңдады. Түркі тілдері үш топқа
бөлінетіні белгілі. Олар: кыпшақ, қарлұқ жəне оғыз тобы. Оғыз
тобына жататын азербайжан, түрікмен тілдері латынға көшкенде
сол тобына кіретін түрік тілін үлгіге алып, оның тəжірибесін пайдаланды, сондықтан оларда проблема болған жоқ.
Бұл тілдердің ұлттық дыбыстары диакритикалық таңба арқылы
берілген. Қарлұқ тобына өзбек тілімен бірге үйғыр тілі кіреді.
Өзбек тілі өз жолын таңдады. Олардың ұлттық дыбыстары диграф
пен апостроф арқылы берілген. Өзбектерге өте қиын болды. Олар
қазірдің өзінде де екі əліпбиді қолданады: кирил мен латынды.
Қазақ тілі татар, башқұрт тілдерімен бірге қыпшақ тобына жатады. Біздің бірінші нұсқамыз диграфты əліпби болған. Диграфтар,
екі əріптің қосындысы европа тілдерінде кеңінен пайдаланады.
Бірақ қазақ тілінің табиғатына қайшы келеді. Қазақ тілі жалғамалы
тіл, аффикстер түбірге қосылып жалғасады, сондықтан қазақ сөздер
ұзын болады. Қазақ тілінен орыс, ағылшын тілдеріне аударылған
мəтіндерді салыстырып көрсек, қазақ мəтіндердің көлемі үлкен
болып шықты.
Апострофты əліпбиді де қоғам сынаған болатын. Апострофпен жазылған мəтіндер де көлемді болатын, себебі апостроф
бір əріптің орнын алады жəне оның эстетикалық жағын да ескеру
керек. Мəтіндер бөлініп кетіп, сөздің басын жəне аяғын сезу қиынға
соғады жəне программистер де осындай мəтінмен жұмыс істеу өте
қиын екенін ескертеді.
Биыл ақпан айында латыннегізді жаңа қазақ əліпбиі бекітілген
болатын. Онда ұлттық дыбыстар акут деген диакритикалық таңба
арқылы берілген. Диакритикалық таңба əріпүсті жəне əріпасты
болады. Олар латын əріптерінің негізгі дыбыстық мағынасын
өзгертуге, нақтылауға арналған. Бұл жаңа əліпби негізінен «бір
əріп-бір дыбыс» деген принципке сəйкес келеді. Енді жаңа мақсат
қойылды: осы жаңа əліпбиді практикаға, күнделікті өмірге кезеңкезеңмен енгізу. Сол үшін 4 топ құрылған болатын. Бірінші –
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орфографиялық топ. Бұнда орфографиялық жəне орфоэпиялық
ережелер жасалады. Екінші – терминологиялық топ – бұнда қазақ
тілінің терминологиялық қоры латын графикасында жүйеленеді.
Үшінші – əдістемелік топ. Бұнда латын графикасын үйрету əдістері
жасалады жəне оны білім жүйесіне енгізу жолдары қарастырылады.
Төртінші топ – IT – технология тобы, технологияны латиницаға
бейімдеу, бағдарламалар жасау. Əр топқа белгілі ғалымдар мен
мамандар тартылған. Тіл білімі институттың мамандары бұл топтарда бар. Қазіргі кезде орфографилық концепция жасалды. Енді
латыннегізді емле-ережесі жасалып жатыр. Оны жасау үшін жазу
теориясын жақсы білу керек жəне орфографияның ғылыми негізінен хабардар болу керек. Орфография үш принципке негізделеді:
дəстүрлі-тарихи, фонетикалық жəне фонематикалық.
Дəстүрлі-тарихи принцип европа тілдерінде қолданылады: француз жəне ағылшын тілдерінде. Олардың жазуы ерте қалыптасқан
жəне ғасырлар бойы өзгермеген. Ал олардың фонетикалық жүйесі
өсіп дамыған. Сондықтан əріп пен дыбыс бір-біріне сəйкес келмейді. Жазу мен дыбысталуының арасында үлкен айырмашылық бар.
Оларды жақындату үшін транскрипция пайдаланады.
Фонетикалық принцип белорус, серб тілдерінде қолданылады.
Фонетикалық принцип бойынша, қалай айтылады, естіледі – солай
жазылады. Бірақ адамдар əртүрлі естиді, айтады, бұл адамның
артикуляторлық аппаратына жəне есту қабілетіне байланысты. Мысалы, кəрістер р мен л-дың айырмашылығын аңғармайды. Арабтар
о мен у-дің айырмашылығын сезбеді. Ал француздар қазақ тіліндегі
керек деген сөздегі е-ні екі фонема деп қабылдайды.
Тіл дыбыстары естумен қабылданатындықтан, ол адам санасының фактісіне айналады. Əр адамның санасында, жадында
дыбыстардың үлгілері мен көріністері сақталатындығы белгілі.
Тілдің фонологиялық жүйесі «фонологиялық «електен» өтіп, бір
фонеманың айрықша белгісі сақталады. Басқа бір тілдің сөздерін
естігенде, біз өз тіліміздің фонологиялық қорына сүйенеміз. Біздің
фонологиялық елегіміз басқа тілдердің дыбыс қорына жарамайтын болғандықтан, сөйлеу тілінде көптеген қателер, олқылықтар
кездеседі. Осындай жағдайда фонологиялық интерференция деген
құбылыс орын алады. Интерференциялық қателерді жібермеу үшін
оларды алдын ала болжап, реттеп, тілдің дыбыстық ерекшеліктерін
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сақтап, тіл үйретуде оның артикуляциялық базасын дұрыс меңгеру
керек. Сөйлегенде біз өзіміздің дыбыс қорына сүйеніп айтамыз.
Басқа тілді үйрену үшін сол тілдің артикуляторлық базасымен
танысу керек.
Фонематикалық, морфологиялық принцип орыс тілінде қолданылады. Орыс тілінде жазудың фонематикалық (морфологиялық)
принципі қолданылады. Фонема немесе морфема дыбысталуына
қарамастан, барлық түбірлік сөздер мен олардың пішіндерінде
өзгермейді: дыбыссыз немесе дауысты үнсіздік, дауысты дыбыстарды азайту, сөздерді ассимиляциялау жəне басқа фонетикалық
өзгерістер.
Қазақ тілінде барлық үш қағида қолданылады, бірақ – фонематикалық принцип басым. Жазу фонемаға негізделген. Фонема
графемаға сəйкес келеді. Фонеманың аллофондары есепке алынбайды.
Мысалы, басшы деп жазамыз, башшы [bashshy] деп айтамыз,
қобызшы деп жазамыз, қобышшы [qobyshshy] деп айтамыз, айтшы
деп жазамыз, айтчы [aitchy] деп айтамыз, айтса деп жазамыз, айтца [aitca] деп айтамыз. Бұл дауыссыз фонемаларға мысалдар.
Дауысты фонемаларға мысалдар: Өлең деп жазамыз, өлөң [уlóń]
деп айтамыз, жүрек деп жазамыз, жүрөк [jurуk] деп айтамыз,
ешкі деп жазамыз, йешкі [ieshki] деп айтамыз, отан деп жазамыз,
уотан [wotan] деп айтамыз, өмір деп жазамыз, уөмір [womir] деп
айтамыз.
Қазақ тілінің парадигматикасында ф, в фонемалары жоқ,
олар п, б фонемаларының вариациялары ретіндегі физикалық
дыбыс болғандықтан тілдің синтагматикасында кездеседі. Кірме фонемалардың аллофондары жиі қолданыста болғандықтан,
фонетикалық заңдылықтарға бағынып, адамдардың артикуляторлық
аппаратына икемделген.
Қазақ тілінде барлық тілдердегідей фонологизация құбылыс
орын алады. Фонологизация дегеніміз жаңа фонемалардың пайда
болуы. Жаңа фонемалар екі себептен пайда болады: олар сыртқы
жəне ішкі фактілер. Сыртқы фактілер: жаңа фонемалар жаңа терминмен, жаңа лексикамен тілге енеді. Ішкі фактілер: тілдің аллофондары дербес фонемаларға айналады. Сыртқы фактілер арқылы
в, ф, х, деген кірме əріп-дыбыстар қазақ тіліне кірді. Қазақтар
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ойланбай вагон, фирма, хабар деген сөздерді еркін айтады. И, у
деген əріп-дыбыстар да қазақ тілінде кеңінен пайдаланады.
Сонымен фонологизация құбылысы қазақ тілінде жүріп жатыр.
Тілдің фонетикалық жүйесі бай болғанда, ол тілдің дамығанын,
байлығын көрсетеді. 15-томдық түсіндірме сөздік арқылы бізде
лексика қоры бай деп мақтансақ, дамыған фонетикалық жүйемен
де мақтануымыз керек. Жаңадан пайда болған дыбыстар-фонемалар өзіне сай əріптермен таңбаланады. Ескертетін жай, əдетте
барлық фонемаларды таңбалау міндетті емес. Кейде бір таңбамен
екі фонеманы таңбалауға болады. Мысалы француз тілінде а əрпі
үш фонеманы таңбалайды. О жəне е əріптері де үш фонеманы
таңбалайды. Сондықтан латын графикасы негізіндегі жаңа қазақ
əліпбиінде бір əріп екі фонеманы таңбалайтыны да кездеседі.
Қазақ əліпбиін латын графикасына көшіруде біраз даулы орфографиялық проблемаларды шешу керек. Мысалы,
интерсөздерді қалай таңбалаймыз? Қазіргі кезде в, ф, х, и, у дыбыстар қазақ тілінде жиі қолданады. Көршілес елдермен рухани,
мəдени, тарихи байланыстар нəтижесінде аталмыш дыбыстар
тілімізге кірме сөздер арқылы енді. Қазақ тіліндегі интерсөздердің
қолданылуы жаңа затқа, жаңа ұғымға, жаңа құбылысқа байланысты. Қоғам өмірінің түрлі салаларын қамтитын жүздеген атаулар келді. Қазақ тіл білімінде терминдерді қалыптастыру, қазақ
тілінің фонологиялық заңдылықтарына икемдеу, ана тілінің
дыбыстық заңдылықтарын сақтау деген ұстаным бар екені белгілі.
Интерсөздерді латын графикасымен таңбалауда осы қағидаларды
мейлінше сақтау керек. Мысалы, қазіргі таңда біз Ресей, Еуропа, тауар, үстел, жəрменке, кəмпит, бəтеңке, резеңке деп кірме
сөздерді қазақ тіліне икемдеп айтамыз да, жазамыз да.
Сөйлеуде көрініс табатын дыбыс түрленімдері сөз ағымында
синтагматикасында негізгі фонемалардың вариациясы ретінде
жиі кездеседі. Мысалы, қабақ (qabaq) [qavaq], абайла (аbayla)
[avayla], обал (obal) [oval], қыпшақ (qypљaq) [qyfљaq], тапшы
(tapљy) [tafљy] деген сөздерде тілдің парадигмасында, нақты
айтқанда, қазақ тілінің фонетикалық жүйесінде кездеспейтін [v],
[f] дыбыстар естіледі. Бұл дыбыстар [v] (в), [f] (ф) дыбыстарының
артикуляторлық сипаты нақ орыс тіліндегідей болмағанымен, бірақ
соларға жуық айтылады. Келтірілген дыбыстар қазақ тілінің төл
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дыбыстарына жатпаса да, күнделікті өмірде позицияға байланысты
қолданылады. Аталған сөздердегі <b> (б), <p> (п) фонемаларының
[v] (в), [f] (ф) вариацияларда айтылуы олардың сөздегі алатын
орнына байланысты, басқаша айтқанда, көршілес дыбыстардың
əсерінен осылай түрленіп тұр.
Қазақ тілінің өзінің фонетикалық құбылыстарына сəйкес аталған
дыбыстар күнделікті өмірімізде жиі кездеседі де, қолдану, айту
процесінің нəтижесінде қазақтардың артикуляторлық аппаратына
сіңісіп, икемделіп, тілдің артикуляциялық базасына өзгерістер енгізеді. Дербес фонемаларға айналуы үшін олар сөздердегі алатын позициясына тəуелді болмау керек. Позиция тəуелділігінен құтылып,
басқа фонемалармен фонологиялық оппозиция құрған кезде ғана
бұл дыбыстар дербес фонемаларға айналуы мүмкін. Əр тілдің
фонематикалық құрылымының өзгеруі оның дыбыс жүйесінің
үздіксіз дамуының нəтижесі болып табылады. Фонемалардың дифференциялану негізінде, олардың аллофондары, тілдің дамуына сəйкес, мағына айқындау қасиетіне ие болады. Типологиялық
туыстас жəне туыстас емес тілдердің дербес фонемалары жаңа
ұғымдарды таңбалау үшін басқа тілдерден келген интерлексикамен жəне тілдің ішкі заңдылықтарына байланысты конвергенция,
дивергенция процестерінен өтіп пайда болады.
Тілдің ішкі заңдылықтарына байланысты жəне кірме сөздердің
əсерімен ондай дыбыстар дербес фонемаларға айналады. Фонологизациялану процесі – барлық тілдерге тəн əмбебап құбылыс.
Əртүрлі деректерге сүйенсек, еуропа тілдерінде де, түркі тілдерінде
де байырғы заманда фонемалардың саны аз болған. Тілдің даму
процесіне байланысты фонемалардың вариациялары позицияға
тəуелді болмай фонологизацияланады. Сонымен, фонеманың
шығуының жəне оның біртіндеп дамып, осы күнгі дəрежеге
жетуінің ұзақ тарихы бар.
Негізгі фонемалардың сөйлеуде көрініс табатын дыбыс
түрленімдері синтагматикалық осьте қарастырылады. Мысалы,
атса (atsа) [attsа], қайтшы (qajtљy) [qajtčy], қабақ (qabaq) [qavaq],
қапшы (qapљy) [tafљy] деген сөздерде тілдің парадигмасында,
нақты айтқанда, қазақ тілінің фонетикалық жүйесінде кездеспейтін [ts] (ц), [č] (ч), [v], [f] дыбыстар айтылады: [Ts] дыбысы цирк
деген сөздегі [ts] (ц) мен бірдей естіледі, [č] дыбысы часовня де34

ген сөздің [č] (ч) дыбысына тең, ал [v] (в), [f] (ф) дыбыстарының
артикуляторлық сипаты нақ орыс тіліндегідей болмағанымен, бірақ
соларға жуық айтылады. Келтірілген дыбыстар қазақ тілінің төл
дыбыстарына жатпаса да, күнделікті өмірде позицияға байланысты
қолданылады. Қазақ тілінің төл фонетикалық жүйесінде, парадигмасында [ts] (ц), [č] (ч) аффрикат фонемалары жоқ болса да, сөз
ағымындағы синтагматикасында негізгі фонемалардың вариациясы ретінде олар жиі кездеседі. Мысалы: кетсе (ketse) [kettse];
өтсе (цtse) [wцttse]; сатса (satsa) [sattsa]; кетші (ketљi) [ketči];
өтші (цtљi) [wötči]; сатшы (satљy) [satčy] т.б. Аталған сөздердегі
<s> (с), <љ> (ш) фонемаларының [ts] (ц), [č] (ч) вариацияларда
айтылуы олардың сөздегі алатын орнына байланысты, басқаша
айтқанда, көршілес дыбыстардың əсерімен осылай түрленіп тұр.
[Ts] (ц), [č] (ч) дыбыстарының дербес фонемаларға айналуы үшін
олар сөздердегі алатын позициясына тəуелді болмау керек. Позиция тəуелділігінен құтылып, басқа фонемалармен фонологиялық
оппозиция құрған кезде ғана бұл дыбыстар дербес фонемаларға
айналуы мүмкін.
Қазіргі кезде дау тудырып жүрген и мен у кірме əріп-дыбыстар. Бұл дифтонгоид дыбыстар ый, ій, ұу, үу дыбыс тіркестерінен
тұрады. Кирил əліпбиіне көшкенде аталмыш дифтонгоид дыбыстар
əріптерді үнемдеу принципіне сəйкес оларды и мен у таңбаларымен
белгілейтін болды.
Тіл иелері бұл дыбыстарды дифтонгоид фонема ретінде
қабылдайды, ал жазуда олар бір əріппен белгіленіп, адамның санасына еніп, фонологизация құбылысына бағынған. Осыған байланысты бірнеше қағидаларды ескеру керек. Біріншіден, алфавит
өзінің құрамындағы əріптердің молдығымен емес, ықшамдығымен
бағаланады. Сондықтан дыбыс тіркестерін кейде бір ғана əріппен
таңбалауға болады. Жалпы графика сөйлеу тілінің дыбыстық
жағын, оның ерекшеліктерінің барлығын түгелдей қамтып бере
алмайды. Оны фонетикалық транскрипция атқара алады.
Сөздердің жазылуы мен айтылуының бір-біріне əрқашан сайма-сай келе беруі шарт емес. Тілдердің əрқайсысының жазылуы
мен айтылуының арасында айырмашылықтар бола береді. Орфография сөздердің дыбысталуын дəлме-дəл көрсете бермейді,
ал орфоэпияның ең негізгі қызметі – сөздің дыбыстық құрамын
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дəлме-дəл көрсету. Орфография мен орфоэпияның айырмашылығы
осында. Сауатты жазу мен дұрыс сөйлеу үшін орфография мен
орфоэпиядан хабардар болу керек. Осы екі пəнді бірдей оқыту
керек.
Сонымен, бауырлас түркі елдерімен бірге латын графикасына
кезең-кезеңмен көшу арқылы түркі дүниесімен бірге боламыз жəне
латын əліпбиі бүкіл дүние жүзіндегі қазақ халқын біріктіруге жол
ашады. Қазақстанның латын əліпбиіне көшуі – түбі бір, тарихы
ортақ халықтармен жақындастыра түсетін маңызды факторлардың
бірі. Жалпы түркі мəдениетімен бірлесе отырып гуманитарлық
ғылыми-зерттеулерді жаңа сатыға көтеруге мүмкіндік туады.
Түркітілдес елдер арасындағы ынтымақтастық пен мəдени байланыс нығаяды. Латын əліпбиі түркі тілдес елдерінің рухани
тұтастығының негізі болатынына сенеміз.

Жазу модельдері жəне жазудағы бірізділікті
қалыптастыру туралы
Момынова Б.
филология ғылымдарының докторы, профессор
Тіл – халықтың меншігі. Өйткені халық өзінің бар болмысбітімін өзіне де, өзгеге де көрсеткісі, танытқысы келсе, міндетті
түрде тілге жүгінеді. Тілдің өмір сүруі де, тілге қатысты өзгерістер
де белгілі бір заңдылықтар аясында жүзеге асады. Тілдің өмір сүру
жағдайына байланысты И.И.Срезневский: «народ, вполне сочувствуя формальной стройнойсти языка своего, боится нарушить ее,
бережет ее, как святыню», - деп жазды (1, 19).
Халық танымы мен халықтың өзін-өзі тануының негізгі формасы ретінде тіл гносеологиялық катеогорияға жатады. Бірақ ұлттық
тіл концепциясы туралы ойларда бірізділік болмайтыны жайлы
айта келіп, В.В.Наумов Бодуэн де Куртенэнің ұлт яки халық тілінің,
индивидуалды тілдің адам санасында ғана байырқыланып, иедалды
түрде ғана болатынын нақтылап, ал тілдің əлеуметтілігі мəселесі
де маңызды екеніне назар аудартқанын келтіреді (2,74). Яғни оның
пайымдауынша, жеке адамның яки тұлғаның басқа индивидтермен
қарым-қатынасы барысында ғана тілі дамиды, тілі «ұзарады».
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Əрбір ұлттың коммуникативтік əдебі сол ұлттың тілге деген
көзқарасы негізінде қалыптасады. Ал тілдік қарым-қатынас ұлт
өкілдеріне қатысты өзіміз жəне басқалар деп бөлу мүмкіндігін
туғызады. Қазақ қоғамына көп елде қалыптасқан стандарт
үйлеспейді. Қазақстандағы тілдік орта мынадай жіктеліске
түсіріледі: а)қазақша ойлап, ойын қазақша қағаз бетіне түсіретін
қазақтілділер; ə) орыстілді қазақтар (ана тілін мүлде білмейтін
қазақтар). Ал өз тілінде сөйлемейтін адамның ұлттық ойлауы
жүйесі мен танымы бөлек болатыны өз алдына, өзгеше ойлану
дағдысы жəне мəселені талдауы, соған сай əрекет етуі бөлек болып қалыптасады; б) шалақазақтар. Бұлар ана тілін ауызекі тіл
деңгейінде білгенмен, ойларын қағазға орыс тілінде түсіретіндер.
Соңғы екі топ бірен-саран өкілдерден ғана тұрмайды, олардың
саны көп, яғни бұқаралық сипаты бар.
Коммуникативтік қатынас түрлері əртүрлі болады, қарапайым
тілмен айтқанда негізгілеріне мыналар жатады: а)сөз арқылы
жəне ə)сөздің қатысынсыз жəне б) сөз бен ишараттың бірлесуі
арқылы. Осы қатынас түрлерінің кейбірі фатикалық коммуникацияны қажет етпейді, мысалы, бейвербалды қатынас түрі.
Қазіргі қазақ қоғамындағы негізгі коммуникативтік қарымқатынас түрі - фатикалық. Фатикалық қарым-қатынас қазіргі
кез-келген өркениетті қоғамда қолдауға ие жəне шын мəнісінде
басымдықпен қолданылады. Өркениеттің талабына сай қазақ
қоғамында да фатикалық қатынас басымдыққа ие. Яғни адамдар
өз ойын өзгеге сөзі арқылы жеткізуді көздейді жəне айтылған сөзді,
коммуниканттың ойын ұққандардан қолдау я қарсылық күтеді.
Өркениетті заманда күрделі ой-толғауларды, саяси көзқарасты,
экономикалық талдамаларды т.б. жеткізуде, əрине, фатикалық
қарым-қатынас алдыңғы орында тұрады.
Тілдік бірліктер көмегімен ұлттық ой-танымды жеткізуде, формалар мен құрылымдар ойлап табуда халық өз тілінің авторы саналады. Сондықтан ұлттық формалар ұлттық ойлау мен психиканың
материалдануының көрінісіне жатады, ал олардың узустық сипат
алуы тіл жүйесінде үйлесімденуімен жəне кейбір нормативтік
шектеулер қойылуымен байланысты. Əрбір тіл иесі яки жеке
адам тілдік формалардың сөйлеу барысында сəйкестікте екенін
болмаса сəйкессіздігін интуитивті түрде сезінеді. Сондықтан тіл
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иесі (тұтынушы) мен тілдің тікелей тұтынушысы емес адамның
сөйлеу əдебі екі түрлі болады. Біріншісі интенцияны бағдар етсе,
екіншісі коммуникативтік діттемге бағынады. Діттемді сана өз
қыспағында, бақылауда ұстайды, оның функционалды əлеуеттілігі
жоғары болады. Осы əлеуеттілік кей жағдайда тілдік нормаға сай
бола бермейді. Дегенмен коммуникативті əдептің осы қырына
орай қазақ тілін үйренгісі келетін өзгетілділер, шалақазақтар
өздерінің сөз қолданысындағы аграмматизмдерді өздері үнемі
байқай бермейді. Бұл аталған топ адамдарына да тəн. Бірақ тілде тіл иесі үшін белгілі бір үлгімен құрылатын еркін бірліктер
бар, ал жаттілді адам үшін олар еркін емес. Мұндай еркін емес
бірліктерді О.Есперсен формулаға жатқызады жəне оны өзгерту
мүмкін еместігін айтады. Еркін емес болса да осындай формулалар
сөйлеушінің санасында модельдер құруға қатысады, коммуникацияда жиі қолданылады. Индивидтің сөзінің сапалық сипатты
иемденуі əлеуметтік жағдайларға байланысты. Ал оның тілдік
санасының базасы тіл жүйесінен алып отыратын еркін бірліктер
мен формулалардың жиынтығынан құралады жəне доминаттықты
айқындайды. Оның түрлік өзгеріске түсуі, толығуы тілдік тұлғаның
ой-саналық, психологиялық қуатына байланысты, əрине, ұлттық
қалыбынан аспауы көзделеді. Осы айтылғандар жазу жүйесінде
көрініс табады.
Қазіргі заман – жазба коммуникацияның заманы. Жазудың
мəртебесі күн өткен сайын артып келе жатқан уақыт. Соған орай
тілдік тұлғаның дұрыс қалыптасуы үшін, жалпы сауаттылық, ортақ
заңдылыққа сай орфографиялық ережелер жасалады. Орфография
– дұрыс жазудың бағыт-бағдары. Ал емленің бұзылып жатуы қай
кезеңде болсын кездесіп отырады. Қазіргі қалыптасқан əдеби тіл
мен нормасы бар деп отырған осы кезеңде де емленің сақталмауы
кездеседі. Қаламы қалыптасқан, қарымды, сөзі өткір жазушылардың
бір сөзі түгіл бір əрпін өзгертпей жариялап жіберетін баспалар, редакциялар жоқ емес. Бір-екі мысал келтіре кетуге болады. Мысалдар «Жұлдыз» журналынан (2018ж., №7; 2017, №11) алынды: - Сен
де қонақсың ғой, - деді Қайырлыға ыйығынан қағып (5-б.). ...Айгүл
бетін сыйпады (7-б.); Не қайырмай, не ыдыс-аяғын жыйнамай,
Қатираны баласының қалай, қашан қуып шығатынын Айгүн үнсіз
күтті (2018,8-б.); Қатираны кəзір Зақандікіне апарып таста (2018, 838

б.); .. əтиім сыбыр-күбір сыйынып отыр екен (сонда). Бұл мысалдар
қазіргі кезде қиындық тудырып отырған и мен у-ға, осы дыбыстар
кездесетін сөздердің жазылуына қатысты туындаған. Енді осы
ертеден даулы болып келе жатқан у дыбысы туралы талданған
алдыңғы ғасырдағы əліпби айтысы кезінде Ж.Аймауытовтың жобасынан үзінді келтіре кетелік: «Таласдың үлкені – «ұу» туралы. Жазу
ережеміз бойынша «сұу, асу, тұу, табу, тұу, ату» болыб жазылады.
Бірде қос ұу, бірде «у». Естілуіне қарасақ, аталған сөздердегі «у»
дыбыстарында түк айырма жоқ. «у»ды кейде қос, кейде жалғыз
жазу тіл заңынан шығарылған. Сөздік буынын ашқанда, кейде «ы»
кейде «ұ» шығады. «Ы» шықса, жалғыз «у» жазылады, мысалы,
«оқуы» - «оқыу», су-уы – «сұу».
Жаңа сөздің түбіріне сүйенеді; «оқ-у, тору, тан-у» - дың түбірінде
«ы» дыбысы бар: оқы, жоры, таны. Сондықтан жалғыз «у» жазылу тиіс. Ал, енді түбірінде «ы» дыбысы жоқ «алу, бару, асу,
тату» ларға келгенде, тағы тайқыб кетеміз: буындарын ашамызда,
«алуы, баруы, асуы, табуы, тайуы» болады дейміз. Бұлардың
түбірі: «ал, бар, ас, таб, тат» болған соң, «алу-уы, бару-уы, асуы,
табу-уы, тарұ-уы» болыб неге жазылмайды? Бұл жерде не естілуге,
не түбірге сүйене алмай қаламыз. Онан-да етістік болса, жалғыз
«у» жазылады деген ереже болса, дау да аз болар еді. Əйтбесе
«сұуы»- асұуы, бұ-уы, табу-уы, тату-уы» деген сөздерде кейде
«ұ», кейде «ы» естіледі деб қалай айта аламыз? Бəрінде де «ұ»
естіліб тұрған жоқ ба?»
Сұу дегенде қос ұу жазылуға тағы бір дəлел: соңғы «у» дауыссыз дыбыс, неге? Десеңіз, қазақ тілінің заңында дауысты екі дыбыс қатар келмейді-мыс. Сабыр етіңіз: Міне: сиыр, қиын, тайақ,
қойан, не сүйеу, бие, қиа осылардың ішіндегі «ы» біткенде дауыс
жоқ деб қалай айта аламыз? Сый, сыйла, кий, қина, бұларда
дауысты дыбыс бар ма? Бар болса, аналарда да бар.
...асу, сұу, бұу, табу, құу, оқу, тұу, тату деген сықылды «ұ» ұзын
естілетін орындарда жалғыз-ақ «у» жазылсын деймін.
Ал енді қысқа естілетүн: «бау, тау, екеу» деген сөздердегі «у»дың орнына \»у» секінді қылыб алайық деген жобаны ұсынамын.
Үтір \у\ мен үш нүкте \ні алғанда, секінді \о\ алудың жаттығы
жоқ.
Осылай дегенмен, кейінгі бір пікірінде: «Қайтсе-де, «құуу ке39

рек», «айтұууға тайанды», «сағым құуу жарамайды» дегендегі
қаздай тізілген, көб «ұуу-ларды» қолайлы деб айтуға болмайды.
Жазу оңайласын десек, «у» ларды қысқарту керек», - дейді (3,
12-13).
Кейіннен Ташкент пен Мəскеу жобаларын салыстыра келе
Ж.Аймауыт ұлы мынадай көзқарасын білдіреді: Ташкентдің бізге
қосылатұны: 1/белгілерді ұлы-кішіге бөлмеу: 2/»н» мен «ң»,
«ғ» мен «г»-ге бір белгі қолдану; 3/»у» мен «ұу» ларға бір белгі
қолдану. ...Оның үшін ұзын «у» дауысты дыбыстардың соңынан
\шолақ\ жарты дауысды болыб оқылады – деген ереже болса»
(3,16-б.) .
Кейінен шешімін тапқандай болған, бұл мəселе бүгін тағы да алдымыздан шығып отыр. Бірақ сол кезде-ақ Ж. Аймауытұлы сөздің
тұрқының өзгеруін байқап, «құуу керек», «айтұууға тайанды»,
«сағым құуу жарамайды» мысалдарын келтіре отырып, осылай жазудың қолайлысыздығын да ашық айтқан. Мұндай мысалдарды көптеп тізіп беруге болады. Ендеше жазудың бір мақсаты
қолайлылық екенін естен шығаруға болмайды.
Жазу нормаға бағынады, ал норма бірізділікті мақсұттайды. Ол
тілдегі бірлік атаулының бəріне де керек, қажет. Мысалы, дефиспен
жазылатын сөздердің жазылуы да бірізділендірілген. Тілге жаңадан
кіріп жатқан жаңа технологияға байланысты сөздердің дефиспен
жазылатындарын бөліп көрсету гибрид сөздердің жазу үлгілерін
(модельдерін) тудырады. Одан өзге кейбір ерешеліктерді бөліп
көрсету мақсатымен мынадай жағдайларға тоқталуға болады: Адам
тегін көрсеткенде əке мен шешенің тегін бірдей иемдену, екеуін
бірдей алу қазақ тілінде өте аз, дегенмен бар екенін жоққа шығаруға
болмайды. Бірақ жалпылық сипат алмаған. Мысалы, орыс тілінде
жиі айтылатын атақты Мамин-Сибиряк сияқты тектерді қосақтап
көрсету қазақта жиі емес. Сондықтан егер кездесіп жатса, осы
дефис арқылы жазылатын үлгі сақталғаны дұрыс. Бұл жазу үлгісі
еуропа тілдеріне де тəн.
Ал артиклсіз айтылмайтын кісі есімдеріне келетін болсақ, оның
ішінде араб-парсы тілінен енген есімдерде артикль мен адам есімі
арасына дефис қойылады: əл-Фараби, Рашид ад-Дин т.б. Осыған
қатысты даулы мəселе осы артикльдер сөйлем басында келсе, бас
əріппен жазыла ма, əлде кіші əріппен жазыла ма деген сауалдан
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туындаған. Жаңа ережелерде бұл мəселе өз шешімін табуы тиіс.
Сонымен бірге көне жазба мұралардың атаулары, атап айтқанда,
«Тарих-и рашиди», «Тарих-и қыпшақ-и» дефис арқылы жазылып
келді. Бұл үрдіс алдағы уақытта сақталғаны жөн. Оның себебі тарихта жəне сол сөздер енген тілдердің жазу жүйесінде. Қалыптасып
кеткен жазу дағдысы бар.
Тараптарды білдіретін елдің оңтүстік-шығысы, оңтүстік-батысы сияқты сөздер дефис арқылы жазылады. Екі тараптың бірігіп
бір бағытты нұсқауы мағынасын жеткізуде осы үлгі қолайлы. Егер
араларына үтір қойылса, онда өзге мəнді білдіруге көшеді.
Сөздің бірінші сыңары вице-, штаб-, экс-, сондай-ақ əскери
шенді білдіретін кірме сыңарлары унтер-, т.б. болса, осы сөздер
мен келесі сыңар арасына дефис қойылады: экс-əкім, экс-министр,
экс-чемпион, штаб-пəтер, вице-министр т.б. Бұл гибрид сөздердің
модельдері ішінде қарастырылады.
Егер екі күрделі зат есімнің екінші сыңары бірдей дыбысталып,
жазылатын болса, онда бірінші зат есімнің ортақ бөлігі түсірілген
жағдайда бірінші сыңардың ортақ емес бөлігінен соң дефис
қойылады: Қазақстан теле- жəне радиокешені (толық нұсқасы:
телекешен, радиокешен).
Екі елдің я болмаса екі ұлт пен халықтың атаулары қосарланып
айтылғанда, араларына дефис қойылып жазылады: ағылшын-қазақ,
орыс-қазақ, бурят-моңғол, татар-монғолдар, қазақ-ноғай, т.б. Осы
сияқты жер-су, мекен, ел атауларынан туындаған туынды сөздер
арасына да дефис қойылады: ауғандық-ирандық.
Еліктеуіш сөздер сөздер қайталанса, араларына дефис қойылады,
бірақ бұл жерде ол сөздердің қайталану барысындағы санын реттеу мүмкін емес: ха-ха-ха; е-е-е (-Е-е-е, - дедім енді есіме түсіп ...
(Жұлдыз, 2017, №11, 21-б.); - Ө-и-й, ақымақ! Есің дұрыс па? (сонда,
25-б.). Сөздер кейде екі, кейде үш, кейде одан көп қайталанады.
Қайталану саны жазушының діттеміне, экспрессия жеткізу жолына
байланысты.
Сол сияқты тыйым салу мəніндегі сөздердің қайталануы кезінде
араларына дефис қойылады: - Жə-жə, тым жағымды жəй емес екен,
- деді ағасы жайбарақат қана (Жұлдыз, 2017, №11, 41-б.). Мағынасы
түсініксіз сыңарлары лексикалық мағынасы бар жеке сөз ретінде
қолданылмайтын қос сөздер дефиспен жазылады: Бəлду-бəлду, бəрі
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өтірік (2017,№11,22-б). Сол сияқты есім-сой, дін-қарындас (Бұл,
Құрбанғали Халидидің жəне оның Бекқұл-Халид əкелері бастаған
дін-қарындастың да үш жүз жылдан бері (кəріп көзден сақтанып)
бас сауғалап келген, үш шекараның қолтығындағы соңғы пана еді
(Жұлдыз, 2018, №1) сынды құрамында көне тұлғалары бар қос
сөздер дефиспен жазылады.
- Мейлі болсын. Болса - құба-құп (сонда, 84-б.) сияқты сөздер
дефиспен жазылады. Құба-құп сияқты сөздер күшейткіш буынмен
келетін сөздерге де, қос сөздерге де ұқсамайтын сөз.
Медицина саласында кездесетін, койка-день сияқты орыс тілінен енген медицина терминнің баламасы төсек-күн дефис арқылы
жазылады.
-Ды, (-ты,-ті), ақ,-ай, -ау демеуліктері (сол-ақ, өзің-ақ), (Жарыс
жолын аяқтағандары дұрыс деген-ді (2017,№11,26-б.); ... ойларында
жоқ болатын-ды (сонда,27-б.). Сонымен бірге тарихи қысқаруды
бастан кешірген -тұғын, -тін тұлғалары мен олардың алдынан
келіп тіркесетін сөздерден кейін дефис қойылады: Алайда бұның
бағына Николайдың құлшынып тұрған жігерлі де жас офицерге деген ілтипаты бұрыннан ерек-тұғын (Жұлдыз, 2017, №11, 196-б.).
Ақпараттық технологияның қысқарған атауын білдіретін І жəне
ІТ сөздерімен тіркесетін қазақ сөздерінің арасына дефис қойылады:
I-noìmir; IT-noìmir, IT-mamandar, SD-karta, ASCII-faıldar.
Тілдегі модель сөздер мен қазақ тілінің сөздері бір атауды білдіретін қатынасқа құрылған кезде араларына дефис қойылады:
DOS-bagìdarlamalar, USB-tasymaldayìshy.
Номинативтік атаулардың кейбір типтері интернетте символдық
мəн алған сандармен тіркескенде дефис арқылы жазылады: MP4pleerleri.
Кірме аббревиатуралардан кейін сөз тудырушы қосымшалар
жалғанғанда араларына сызықша қойылады: PR-shylar.
«Кірме аббревиатура мен төлтілдік негіз» үлгісімен келгенде сөздердің арасына дефис қойылады: VIP-tuìıindeme, VIPhabarlandyryì, PR-mamandar, VIP-denìgeı, SPA-ortalyq.
Аббревиатуралық компоненті бар тұрмыста жиі қолданылатын
гибрид сөздер сызықшамен жазылады: SPA-орталық т.б.
Veb сөзалды қосымшасымен келген сөздер тұрпатын сақтап,
сызықшамен жазылады: veb-brayìzer, veb-dızaın, veb-ınterfeıs, veb42

saıt. Бұл жерде ағылшын тілі арқылы дүниеге таралған Web сөзін
жазу жаңа əліпбиде w таңбасының жоқтығына байланысты осылай
өзгеріп тұрғанын айту керек.
Тілдік орта мен сол ортадағы тілдік тұлғаның сауаттылығы
осы сияқты жазу нормалары арқылы орнығады. Бұл келтірілген
мысалдардағы дефис арқылы жазылатын сөдердің негізгі үлгілері
осыған дейін академик Р.Сыздық бастаған ереже түзушілер жолымен ұсынылды. Жаңа үлгілер ретінде гибрид сөздердің жазылу
үлгісін ғана ұсына аламыз.
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Ономастикалық атауларды латын графикасында жазудағы
кейбір қиындықтар мен ұйымдастыру мəселелері
Рысберген Қ.
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институты Ономастика бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.д.
Қоғамымыз бүгінгі таңда ұлттық жазуымыздың латын графикасына көшу жұмысына бүкіл ел болып жұмылып, көптеген министрліктер мен олардың құрылымдары іс-шараларға кірісіп те кетті.
Жұмыстың нəтижелі болуы көптеген мемлекеттік жəне мемлекеттік емес мекеме, ұйымдар мен ұжымдардың иық тіресіп əрекет ету
қажеттілігін көріп отырмыз. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институты латынға қатысты қайнап жатқан тіршіліктің бел ортасында жүргендігі белгілі. Өз зерттеулерінде Институт ұлтқа қажет,
ұлттық мүддені биіктететін аса маңызды шараларды атқарып отыр.
Бастысын атасақ, əрине, ол қазақ тілінің негізгі емле ережелері.
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Бұл жауапкершілігі зор, тарихи миссия деуге болады. Латын графикасына көшуге байланысты қайта өңдеуді, құрастыруды қажет
ететін орфографиялық, түсіндірме, терминологиялық сөздіктер
мен анықтағыштар жəне т.б. іргелі ғылыми туындылар алдағы
жылдар үлесінде.
Қазіргі жаһандану кезеңінде ұлттық жазуымыздың латын графикасына көшуі, бір жағынан, əлемдік ақпараттық кеңістікке,
халықаралық ғылыми өріске еркін енудің тиімді жолы болса,
екінші жағынан, тіліміздің төл табиғатын қайтару, сақтап қалар
тетік болмақ.
Байқағанымыздай, əліпби ауысса да тіліміздің орфографиясының
базалық қағидаттары негізінен сақталмақ. Орфографиядағы
сабақтастықты сақтай отырып, латын графикасына көшуге байланысты кейбір іргелі сипаттағы қағидаттармен толықтыру зəру
болып тұр.
Жазуымызды латын графикасына көшірудің лингвистикалық
тұрғыдан зерттелуі екі бағытта іске асырылады, олар, академиялық
мазмұндағы ғылыми-теориялық ізденістер мен ғылымипрактикалық іс-шаралар. Латынға көшудің 2025 жылға дейінгі
Мемлекеттік бағдарламасында ономастикаға қатысты бірнеше
шаралар аталған. Осы жоспардың 30-тармағында «Қазақстан Республикасы азаматының паспорттары мен жеке куəліктерін жəне
басқа да құжаттарды латын графикасы негізіндегі мемлекеттік
тілде беруді қамтамасыз ету» шарасы 2021 жылдан бастап белгіленген.
Ал мемлекеттік маңызы бар осы шараның ғылыми-зерттеу негіздерін алдын ала əзірлеу ісі Тіл білімі институтының мамандарына
жүктеліп отыр. Нақтылап айтсақ, 2018 жылы орындалатын «Латын
графикасы негізіндегі қазақ аты-жөндерінің анықтамалығы» жобасы А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Латын
жаңа ұлттық əліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылымилингвистикалық базасын əзірлеу» атты мақсатты қаржыландыру
бағдарламасының 4.3, 4.4 тапсырмаларына сай əзірленіп жатыр. Ол
тапсырмаларда биыл қазақ антропонимдерінің латын графикасы
негізіндегі ережесі мен қазақ есім-фамилиялар анықтамалығының
алғашқы жобалары əзірленуі тиіс.
Кісі есімдерінің ережесіне ең мұқтаж құжаттаушы мекемелер
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мен мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ұйымдар мен пошта, тасымал қызметтері, нотариат жəне көптеген мекемелерге күнделікті
қызметінде басшылыққа алынатын аса қажет құрал болмақ.
Сондықтан, бұл аса жауапты əрі қиын істі кəсіби лингвистер мен
мен бірнеше министрлік мамандары (ІІМ,Əділет министрлігінің,
Ақпарат жəне коммуникация Мəдениет жəне спорт министрліктері)
иық тіресіп, жүзеге асыруы тиіс.
Қоғамымыздың кез келген азаматы төлқұжатында жазылған
аты-жөні арқылы қоғам мүшесі, өзі тұратын мемлекеттің резиденті
ретінде бірегейленіп (сəйкесіп), əлеуметтік ортаға қауымдасады,
танылады. Сондықтан азаматтарымыздың, дүниеге жаңа келген сəбилердің аты-жөндерініің дұрыс жазылып, рəсімделуі өте
маңызды.
Қазіргі кезде республикадағы құжаттаушы орындар көптеген
қиындықтарға тап болып, азаматтарымыздың аты-жөндері туу
туралы куəлік, жеке куəліктерде кейбір жағдайларда бұрмаланып
жазылып келеді. Əсіресе орыс тілінде транслитерацияланған есімфамилияларда көптеген қателер кездеседі. Жүздеген, мыңдаған
мысалдар келтіруге болады. Ономастика бөліміне құжаттаушы
орындардың талабы бойынша келген азаматтарымыздың атыжөндерінің бұрмаланғандығы соншама, семантикасы өзгеріп
кеткен бірнешеуін ғана келтірейік: Кавылвек, Ченосил, Сиркалы,
Сайлевкан, Супатай, Тюлюген, Чамчит, Кулчаным, Клящ, Ербол/
Эрбол/Əрбол, Ажбомбетов, Давлятяр жəне т.б. Оның басты себебі
екі фонетикалық, əліпбилік жүйенің алшақтылығында екендігін
жақсы білеміз, яғни қазақ есімдеріндегі төл дыбыстар орыс тілінде
жоқ болғандықтан, қазақ жазуын, кісі есімдері мен тектерін адекватты түрде толық жеткізе алмай келеді.
Төл жазуымыздың латын əліпбиіне көшірілуі тек əліпби ауыстыруында емес, тіліміздің төл табиғатын сақтап жазу, айтылуында: Іңкəрұлы, Тоқа+ев (орыс транслитерациясында Инкарулы,
Тока+ев) тегі ендігі жерде қазақ латын графикасында Inìkaìruly,
Toqai+ev деп есім түбірі сақталып, ұлттық болмысқа сай жазылып,
айтылатын болады.
«Қазақ кісі есімдері мен аты-жөндердің латын графикасының
негізінде транслитерациялау ережесі» қазақ емлесінің негізгі
орфографиялық ережелерінің дауысты, дауыссыз дыбыстардың
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жазылуы, бірге-бөлек, дефиспен жазу, бас əріппен, кіші əріппен
жазу т.б. сынды базалық ұстанымдарын басшылыққа алады.
Аталмыш ереже мен анықтамалықта латын əріптері қазақ антропонимдерін негізінен əріппе əріп адекватты əрі түсінікті формада
транслитерациялайды: Abzal, Azamat, Amangeldi, Aqnıet, Bekbolat,
Daìyìren, Qajymuqan, Mahambet, Momysh, Orazbek, Оìmirzaq,
Ramazan, Sagìyndyq, Saìyìle, Taìnìirbergen жəне т.б.
Алайда sh, ch диграфтары мен Ii кирилнегізді əліпбиде іні,
Ілияс сөздеріндегі Іі əрпіне сəйкес болса, ал Ии, Йй əріптері
ортақ Iı, Iı əрпімен таңбаланатындығы біраз қиындық тудырып
тұр. Мысалы, Аида, Айсұлу, Иманғали сынды есімдерде кері
ретранскрипциялағанда Aıda - Аида//Айда, Aısulyì-Айсұлу//Аисұлу,
Imangìalı-Иманғали//Іманғали//Йманғали деп те екі, тіптен үш түрлі
нұсқада оқылады екен.
Sh, ch диграфтары Asqat, Nyshanbaı, Kenìesһan, Kenìshilik,
Shaımerden Shaıahmet, Shoqan, Shynìgìysqan, Shaìrıpa, Shynar жəне
т.б осы сынды кісі есімдерін кері ретранслитерациялағанда Асхат//
Ашат, Нышанбай//Нысханбай, Кеңесхан//Кенешан, Шаяхмет//
Схаяхмет, Шоқан//Схоқан, Шыңғысхан//Схыңғысхан, Кеңшілік//
Кеңсхілік, Шəрипа//Схарипа, Шынар//Схынар болып екіұдайы
оқуға жол береді. Сондықтан мұндай есімдерді мағынасына қарай
танып оқуға тура келеді. Бірақ қазақ тіл иелмені бұл есімдердің
қандай есім, қалай айтатындығынан о бастан хабардар болса, тіл
үйренуші, өзге ұлт өкілі сəйкестендіре алмай (идентификациялай
алмай) шатасуы мүмкін. Дегенмен Ш/SH таңбасы антропонимнің,
сөздің басында келгенде оқылуы қиындық туғызбайтыны рас,
бірден ш деп оқуға болады.
Бұл кісі есімдері ережесі мен анықталамықтың пилоттық проспектісі, алғашқы жобасы ретінде ұсынылып отыр. Сондықтан
мамандардың, жалпы жұртшылықтың талқылауына, апробациядан
өтуге ұсынылады. Нəтижесінде тиісті өзгерістер енгізілуі əбден
мүмкін.
Мəселен, ұлты қазақ азаматтардың паспорттары, жеке
куəліктері мен туу туралы куəліктері жаңа латын графикасында таңбаланатындығы белгілі. Сондай ақ, жеке куəліктеріміздің
астыңғы тұсында юникод халықаралық латын стандартында берліп
келеді. Осы үрдіс сақталуы тиіс пе? Жоқ, тек ұлттық латын гарфикасымен шектелеміз бе?
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Юникодта жазылған Халықаралық құжаттау шарттарына бұл
қайшы келмей ме, өйткені осы юникод негізіндегі Азаматтық авиация Дүниежүзілік ассоцияциясының шарттары бойынша ортақ
ағылшынграфикалы жазу қатаң талап етіле ме?
Елбасы латын графикасы мен қатар кирил графикасы қатар
қолданыста болады деп ескертті. Ондай жағдайда көптеген ұлты
қазақ азаматтар төлқұжаттарын кирил графикасында қалдыруға
ерікті болса, жарым-жартылай стандарт орын алмай ма деген сауал
туындайды.
Ұлты қазақ емес азаматтардың, əсіресе, орыс есім-фамилиялары
кирил графикасында қала бере ме? Алайда келешекте латынграфикалы қазақ тіліндегі келісімшарттарда, банк құжаттарында орыс
фамилиялары қалай жазылады? Қазақ жазуына икемдейміз бе, жоқ
кирилше жазылады ма, əлде халықаралық стандарттағы ағылшын
графикасында беріле ме?
Латын графикасындағы Балтық мемлекеттері өз офрографиясын
қатаң қадағалап, қорғаштайды екен. Мəселен, Латвияда Шишкин,
Пушкиндер шегарадан асқанда латыш графикасында жазылған
Љiљkin, Puљkin фамилияларындағы Љ графемасының үстіндегі (ˇ)
диакритикалық таңбасы түсіп қалып, Сискин, Пускин деп оқылады
екен. 2005 жылы орыс азаматтар жергілікті ЗАГС-терді сотқа беріп,
жеңіліп қалған. Екіншіден, латыш тілінде ер адамдардың тегіне с жалғауы қосылып, Пушкинас, Шишкинас, Райхманс, нөлдік
формадағы əйел тектері а немесе е қосымшасы арқылы Райхмане
деп жазылатын болған. Сондай-ақ, Балтық елдерінде антропонимдерде қосарланған əріптер қолданылмайды, сөйтіп, Введенская
Vedenska деп жазлған. Тіптен БҰҰ ұйымы жанындағы адам құқығы
комиссиясына дейін арызданған. Алайда Латыш тілі институты бұл
латыш тілінің нормасымен тұтастығын бұзады деп жауап берген
жəне БҰҰ ұйымының шешімінің біз үшін заңды күші жоқ деп, бұл
мəселені тоқтатып тастаған.
Осыған байланысты Ш əрпі бар есім-фамилияларды жазудың
екі жолы бар, біріншісі, ескерту ретінде (исключение) Shıshkın,
Pyìshkın деп қалдыру немесе Ш əрпіне қатысты өзгерістер енгізілсе, акут таңбалы S əрпімен жазу керек. Жəне қандай сөз, фамилия
жазсақ та ортақ орфография қолданып, латыштардың ізімен қос
стандартқа мүлдем жол бермеу керек. Сондықтан туған тіліміздің
орфографиясын қорғауда табандылық қажет болады.
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«Қазақ тілі əліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезеңкезеңімен көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының» бірқатары
ономастикалық атауларға қатысты келеді. Олар:
1) 24 тармақ. Оқу, физикалық географиялық карталар, атластар
əзірлеу. Нəтиже - ономастикалық атаулардың анықтағышын 2020
жылдың соңына қарай аяқтау көзделген.
2) 26-тармақ. Салалық топонимиялық жəне антропонимиялық
сөздіктердің қолжазбасын əзірлеу. Нəтиже - сөздіктің қолжазбасы.
2019 ж.
3) 27-тармақ. Латын графикасы негізінде Қазақстан Республикасы əкімшілік-аумақтық бірліктері атауларының жəне физикагеографиялық атауларының анықтамалығын 2019 жылдың соңына
дейін əзірлеу жоспарланған.
4) 33-тармақ. Латын графикасы негізінде салалық топонимиялық,
антропонимиялық сөздіктерді, Қазақстан Республикасының
əкімшілік-аумақтық бірліктерінің жəне физикалық географиялық
объектілерінің анықтамалықтарын шығару жəне тарату ісі 2021
жылға белгіленген.
. Бұл жұмыс Тіл білімі институтының нысаналы қаржыландыру
бағдарлмасы бойынша əзірленеді жəне республикалық бюджеттен
мемлекеттік тапсырыс бойынша орындалады.
5) 34-тармақ. Латын графикасы негізінде қазақ тілінде шеттілдік атауларды (экзонимдерді), сондай-ақ, шет мемлекеттерінің,
əлем елдері астаналарының, мұхиттардың, теңіздердің жəне
«Дүниежүзінің саяси картасының» басқа да объектілерінің атауларын транслитерациялау ережелерін 2021 жылы əзірлеу көзделген.
Бұл тапсырманың түп нəтижесі ретінде нақты ұсынымдар, яғни
ережелер жасалады..
Тіл білімі институтының алдыңғы жылдардағы жоспарында да үйлестіру, ұйымдастырушылық шараларды қажет ететін
тұстары бар. Мəселен, ұлттық бағдарламада, өздеріңіз көргендей,
24 тармақта «Оқу, физикалық географиялық карталар, атластар əзірлеу» делінген. Нəтижесі ономастикалық атаулардың
анықтағышы. Тапсырма мен нəтиженің мазмұны онша сəйкеспей
тұр. Оқу карталары мен атласты əзірлейтін Ауылшаруашылығы министрлігіне бағынысты Жер ресурстары агенттігінің қарауындағы
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ме бар, ал тілшілердің міндеті сол карта, атластарға тиісті тілдік материал, анықтағыштар əзірлеп беру, осындай тұстарды
нақтылай түсу керек. Алайда Үкімет өкімі бекітілді, сондықтан
тиісті ведомствоаралық үйлестіру жұмыстарын жүргізу керек.
Дүниежүзілік картаны да «Картографиялық-геодезиялық қор»
əзірлеу тиіс, біздің міндет ұлттық бағдарлама мен Институттың
мақсатты бағдарламасында жоспарланған ереже, сөздіктер əзірлеу
болып табылады.
Ономастикалық семинар тренингтер ІІМ, Əділет, Ақпарат жəне
коммуникация министрліктері мамандарына, жергілікті құжаттау,
басқармалары мен əділет департаменттер қызметкерлеріне қажет
ақ. Бұл шара ведомстоваралық үйлестіру шараларын қолға алуды
талап етеді. Ш.Шаяхметов əдістемелік орталығы қолға алатын шаруа екендігі белгілі. Бұл дəрістер құжаттаушы мамандарға қажет, ал
ғалымдар тек ғылыми ереже, анықтамалықтардың ғылыми базасын
əзірлейді, ғылыми-ақпараттық түсіндірме, насихаттау жұмыстарын
жүргізеді.

Ономастикалық атауларды латын графикасында
жазудың тарихи тағылымынан
Оңғарбай Н.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының аға
ғылыми қызметкері, филол.ғ.к.
2017 жылғы 11 қыркүйекте Елбасының қазақ жазуының латынграфикалы əліпбиге ауыстыруға байланысты бұйрығына
сай алғашқы диграф нұсқасы ұсынылды, 9 қазанда апостроф
таңбалы əліпби қабылданды. 2018 жылдың 19 ақпанында бұл
əліпбиге өзгертулер енгізіліп, акут таңбалы латын графикасының
соңғы нұсқасы бекітілді. Осы нұсқа негізінде А.Байтұрсынұлы
институтының мамандары қазақ тілінің негізгі орфографиялық
ережесінің жобасын əзірледі. Қазіргі кезде осы жоба қоғамда
қызу талқыланып жатыр. Ғылымнан сырт адамға ереже жасаудың
қиындығы жоқ көрінгенімен, еліміздің лингвист мамандары мен
əдіскерлер, ІТ технология саласы мамандары алдында көптеген
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емлелік мəселелер туындап отыр. Жеке дыбыстардың, əріптердің
қолдануынан бастап, бірге, бөлек жазу, бас əріптің жазылуы, кірме
сөздердің жазылуы жəне т.б. осы сынды мəселелерді атауға болады. Аталған мəселелердің барлығы дерлік ономастикалық атаулар
ережесіне де қатысты келеді. Қазақ ономастикасындағы көптеген
кірме атаулар, мысалы мемлекет, шетел географиялық атаулары
орыс тілі арқылы еніп, қалыптасқаны белгілі. Болашақта соларды
қалай жазамыз, аударамыз ба, əлде өз тіліміздің заңдылығына икемдеп жазамыз ба, жоқ өзгеріссіз аламыз ба деген сауал туындайды.
Сондықтан қайтадан тілімізде бұрыннан бар тарихи тəжірибеге,
тарихи тағылымға жүгінуге тура келеді.
1929 жылы қабылданған емле қазақ қоғамында 8 жыл қолданыста
болған екен, ал 1938 жылы қайта өңделіп, бұқара халыққа қайта
ұсынылған болатын.
Осы кезең аралығындағы ономастикалық атаулар түрлі көздерде
қалай қолданылғандығын көруге болады.
1929 жылы қабылданған ереженің тілдік негіздері қабылданардан
бұрын Қызылорда қаласында жəне Қазақстанның басқа да
орталық қалаларында жазу мəселесі үздіксіз талқыланып, уəжі
бар ойлар ортаға салынып, комитет мүшелері келісе отырып, 14
баптан тұратын ережені халық талқысына ұсынған, оның ішінде
мына бапқа тоқталсақ: «Кенжеғұл», «Аягөз», «кетпен», «жоңқа»,
«Бұрамбай», сияқты бір мəнілі сөздердің ішіндегі дүдəмал дыбыс
естілуінше жазылсын» делінген.
Сондай-ақ, ереженің төртінші бабында мынадай сұраулы сөйлем
жазылған: «бір мəнілі сөз деп қандай сөздерді айтуға болады?
Кейбір дыбыстары жоғалып, екі түбірден кірігіп қысқарған сөзді
айтамыз ба? Сөйлем ішіндегі мəнісіне (сұрауына) қарап, бір мəнілі
деп табу керек пе? Болмаса, басқа өлшеуіш бар ма?» Бұл жерде
бір мəнілі деп тұтас сөз, нақты нысананы білдіріп тұрған атау
деп түсіну керек сынды. 3-баптағы дүдамал дыбыс деп: Ая-(к)гөз
ониміндегі к/г дыбыстарының алмасуын меңзеп тұр.
«Ережеде қазақ тілінің, сондай-ақ өзге де түркі тілдерінің ең басты ерекшелігі – үндестік заңдылығы сипатталып, қазақ тілінің типологиясы жағынан агглютинативтік тілдер тобына жататындығы,
яғни сөзге қосымшалардың жалғануы барысында түбір морфеманың
тұлғасы өзгермейтіндігі көрсетіле отырып, қосымшалар сөздің
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соңғы буынының жуан жəне жіңішкелігіне сəйкес нұсқада жазылу
қажеттігі аталып өтілген» [1, Н.Əміржанова, 67-б.].
Сол кездің өзінде кірме онимдік атаулар қазақ тілінің айтылым/
естілім принципіне негізделгендігін көруге болады. Осы ереженің
21-бабында «географиялық атаулардың айтылым заңдылығына
сай жазылу тəртібі көрсетілген. Мұнда қазақ тілінің заңдылығы
сақталып, топонимдік аталымдардың түбірі сақталып, аяғы қазақ
тілінің заңдылығына бағындырылатыны көрсетілген: Карпаты
– Ԛarpat, Альпы – Əlpi, германец – ermen, русский – orьs т.б». [2,
4-б.].
1929 жылдан кейінгі қолданыстағы Қазақстан топонимдерінің
жазылуында бірізділік болмады. Сондай ақ, жалқы есімдерді
бас əріппен жазу принципі сақталынбаған. Мысалы, Оң түстік
Қазағыстан/ он түстік қазағыстан, Ала тау, бел-бұлақ, Бел бұлақ,
Деңіз, жылы ой, маңғыстау, Тайпақ, батпақ қара, Арал, қарсақпай,
қызыл құм, қармақшы, Қызыл орда, қазалы. балқаш, Шұбартау,
шет, сыңғыстау, байан ауыл; қарағанды обылысында: қызыл тұу,
Сары сұу, қорғалжын, жаңа арқа. Қара тал, алматы жəне т.б.
Жалқы есімдерді бас əріппен жазуға қатысты сол кезде зиялылар
ортасында «Бас əріп» айтыс орын алды. Осы аралықта мерзімді
басылым беттеріндегі жалқы есімдер, қысқарған сөздер, саяси
ұйымдар, кəсіпорындар мен оқу орындардың, мекемелердің, газет,
журнал, кітап, шығарма аттары 1930 жылға дейін кіші əріппен
таңбаланды. «Бұлай таңбалау жүйесіне Қазақстан оқытушылары газет беттеріне бірнеше қарсы пікірлерін білдіріп, бас əріп көзшалым
процесіне оңтайлы деп көрсете отырып, дау туғызбай керісінше
бас əріпті оқытудың əдістемесін жасау керек деген пікірлер үздіксіз
жарияланады»-дейді Н.Əміржанова өз еңбегінде [1, 80].
Сонымен еуропа үлгісіне негізделген бас əріп таңбасы 1930
жылы 2 маусым айында сөз басында, əсіресе ономастикалық атауларда бас əріп таңбасы бекітіледі, онда мынадай тармақ болды:
«Адам аттары, өлке, ауыл, қала, көше, теңіз, тау, жер, су аттары бас əріппен жазылады. Мұндай сөздер қосарланып келсе, тек
алғашқы сөзі ғана бас əріппен жазылады». Алайда 1938 жылдан
бастап мерзімді басылым беттерінде бірге жəне бөлек жазылатын
ономастикалық атаулардың жазылуы бірізге түсе қойған жоқ деуге
болады. Мысалы, «біріккен ономастикалық атаулардың бір сыңары
51

-төбе болып келетін Көктөбе, Сарытөбе, Бөрлітөбе, Үштөбе,
Көштөбе, Ақтөбе, Күмістөбе тəрізді біріккен сөздер екі-үш
нұсқада жазылды. Мысалы, «Социалистік Қазақстан» газетінде
Aqtөbе// Аq-tөbе// Аq tөbе, Kөktөbе// Kөk tөbе //Kөk-tөbе, Yctөbе// Үctөbе// Үctөbе түрінде жазылды [1, Н.Əміржанова. Аталған еңбекте,
102 б.].
Кісі аттарының, кірме ономастикалық атаулардың, газет
атауларының жазылуында да айтарлықтай өзгеріс бола қойған
жоқ, олар əртүрлі нұсқада жазылып келді. Мысалы, Ленин/Ленін,
Сталин/Ысталин, Кəлійнін/Кəленін Л.М.Кадановиш жəне т.б. Ал
мемлекет, кеңестік республикалар атаулары да ала-құла бірнеше
нұсқада жазылып келді: Окірайын/Өкырайна/Украина, Орта əзійе,
«Кəмсамолыскайа Пырабда», «Сатсыйалистыйшское пырабда»,
Белорұусійа, Сыртқы Капказ респөблікелерінің Сатсыйалды
Қазағыстан, бірақ Социалды Құрылыс, «ізбестійе» кəзеттері.
Шетел мемлекет атаулары мен кісі аттарының жазылуында
да бірізділік болмады, мысалы, Керманийе/Керменійе/Германиа,
Англиа/Англійе Франсиа/Пырансійе. Сол кезде көптеген шетел
мемлекеттерінің атауларының соңы –ійе немесе -е қосымшасына
аяқталып отырған, мысалы: Абыстралійе /Абыстралие, Аргентійне, Бразійлійе, Керменійе, Пырансійе, Ійталійе, бірақ ішінара
кейбір мемлекет атауларының орыс тілінің ықпалымен –ыйа, -иа
қосымшаларымен жазылғанын көреміз: Жаңа Зеландыйа, Румыйниа, Испаниа/Еспан, Жапаниа/ Жапон.
Соңынан қазақ тілі кирилл графикасына көшкеннен кейін шетел мемлекет атаулары орыс тіліндегі жазуын айнытпай қабылдап
алды, сөйтіп айтылуы да, жазылуы да орысша –ия қосымшасымен
жалғанып қолданатын болды.
Көптеген кірме географиялық атауларда келетін а-ны ы, і-ге
алмастырып таңбалау орын алғандығы белгілі: Америка – Амерік,
Африка – Əпрік, Еуропа – Ауропы. Ал кейбір шетелдік атаулар
түпнұсқа айтылу, жазылуынан едəуір ауытқып қолданғандығын
да көруге болады, мысалы, Гамбург – Кембір;
Кірме кісі аттарының жазуында да бірізділік сақталмай,
Ұлыбританияның Премьер-министрі Уинстон Чемберленнің тегі
бірнеше нұсқада жазылды: Шемверлен, Шымверлен, Шемберлен.
Байқағанымыздай өз тіліміздің айтылым үрдісіне, дыбыстық
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жүйесіне икемделіп жазылған. Яғни ономастикалық атаулардың
барлық топтарындағы онимдердің жазылуында фонетикалық принцип негізге алынған.
1929 жылы Қызылорда қаласында болған конференцияда
Т.Шонанұлы Ақтөбе, Көктөбе тəрізді сөздерді бірге жазуды
ұсынады. Ал Əлібайұлы Т.Шонанұлының пікіріне қарсы шығып,
оларды екіге айырып таңбалау керек дейді. Қ.Басымұлы екі түбірден
біріккен сөздерді морфологиялық принципке бағындырып, оларды сызықша арқылы таңбалау керек деп, Бекболат, Баймырза,
Тұрғанбай, Қазанғап, желбау тəрізді сөздерді дефис арқылы ажыратып таңбалауды ұсынады (Бек-болат, Бай-мырза, Тұрған-бай,
Қазан-қап, жел-бау [Н.Əміржанова. Аталған еңбекте, 96].
Мəулен Балақаев біріккен сөздерің жазылуындағы бірсыпыра
қиындықтардың болуы емледегі ережелердің толық болмауы деп
санайды. «Екі сөз қосылғанда бір мағына беретін болса, сондай
сөздер біріккен сөз болып есептелсін де, бірге жазылсын» деген
ереже жалпы екендігін айтқан болатын. Бұл ереже күні бүгінге
дейін басшылыққа алынып келеді. Қазақ тілінің жаңа ережесінде
де көрініс тапқан. Алайда кейбір азаматтар екі-үш түбірдің бірігуінен жасалған күрделі аттарын бөлек жазуды қалайтындықтарын
айтады, жазып та жүр. Мысалы, Ахмет Бек (Ahmet Bek), Құл-Керім
(Qul-Kerim), Құрман-Ғали (Qurman-Gìalı), Ай-сұлу (Aı-sulyì) т.б.
Бұл ережеге қайшы.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында əзірленіп
жатқан «Латын графикасына негізделген қазақ азаматтары атыжөндерінің емле ережелері туралы нұсқаулық» осы жайтқа қатысты
мынадай параграф бар (Нұсқаулықтан үзінді):
§6. Екі не үш сөзден бірігіп жасалған, яғни көпқұрамды кісі
аттары, негізінен, түбірі сақталып, бірге жазылады.
Ер есімдері
Əбдіманап
Жақыпбек
Жанбота
Өтепберген
Мергенбай
Иманқұлбек

Er esimderi
Aìbdimanap
Jaqypbek
Janbota
Оìtepbergen
Mergenbaı
Imanqulbek
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Қаржаубай
Ырысқұлбек
Құлмұхамбет
Иранғайып
Əйел есімдері
Айбарша
Айкүміс
Айымторы
Бəдігүлжамал
Гүлжəмила
Ғалиябану
Ақмарал
Жұмабике
Меңдігүл
Нұрсұлу

Qarjayìbaı
Yrysqulbek
Qulmuhambet
Irangìaıyp
Aìıel esimderi
Aıbarsha
Aıkuìmis
Aıymtory
Baìdiguìljamal
Guìljaìmıla
Gìalıabanyì
Aqmaral
Jumabıke
Menìdiguìl
Nursulyì

§7. Бек, хан, мырза, құл, зада, əлі (əли, ғали) сияқты сөздермен
жазылған есімдердің сыңарлары да əрдайым бірігіп жазылады.
Ер есімдері
Бекмұхамбет
Мырзалы
Құлахмет
Бексұлтан
Сапархан
Əлибек
Бейсенғали
Əлинұр
Нұрəлі
Шерхан
Мырзаберген
Əйел есімдері
Айзада
Гүлзада
Үрзада
Бекзада
Тұрсынзада

Er esimderi
Bekmuhambet
Myrzaly
Qulahmet
Beksultan
Saparhan
Aìlıbek
Beısengìalı
Aìlınur
Nuraìli
Sherhan
Myrzabergen
Aìıel esimderi
Aızada
Guìlzada
Uìrzada
Bekzada
Tursynzada
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Ескерту. көпқұрамды кісі аттары бөлек немесе дефис арқылы
жазылмайды: Myrza-Aìli емес Myrzaìli), (Bek-Muhambet емес
Bekmuhambet), Бек-Əлі (Bek-Aìli емес Bekaìli), (Qurman-Gìalı емес
Qurmangìalı).
Кісі фамилиясын немесе əкесінің атын білдіру үшін қолданылатын ұлы, қызы деген сөздер жалпы есімнен бөлек таңбаланды.
Қазіргі кезде кісі аттарындағы ұлы, қызы сөздерін бөлек жазу
түрік, əзербайжан тілдерінде бар. Ал қазақ тіліндегі есім-тектерде
ұлы, қызы сөздері есімдерге бірігіп жазылып жүр.
Қорытынды орнына айтарымыз, өткен ғасырдың 30-40жылдардағы латын графикасындғы қазақ жазуында көптеген
емлелік олқылықтар орын алып, бірізділік сақталмағандығы
сол кездегі білім-ғылым деңгейімен түсіндірілсе керек. Алайда
сол кездің өзінде жасалған күні бүгінге дейін өзектілігін сақтап
қалған көптеген ереже ұстанымдарының күні бүгінге дейін өз
өзектілігін жоймағандығын байқаймыз. Сондай-ақ, сол кезеңдегі
ономастикалық қолданыстардың, тіліміздегі көптеген жалпы сөздер
сынды өз тіліміздің заңдылығына игеріліп, табиғи айтылымына,
естіліміне сай жазылғандығын көреміз. Өкінішке орай кирилл
графикасы күштеп таңылған сəттен бастап, орыс тілінің орасан
басымдылығы тіліміздің табиғи болмысынан айырды.
Қазақ емле ережесі туралы академик Р.Сыздық былай дейді:
«Қазақ емлесі мен сөзді дұрыс дыбыстауға қатысты күні бүгінге
дейін орын алып келген қиындықтардың түп төркіні 1929 жылы
араб жазуынан латынға, 1940 жылы латыннан кириллицаға көшкен
кезде əрі қауырттықтан (екі сəттің де саясат тоқпағынан «от ала
келгендей» тездікпен орындалғанын білеміз), əрі сол кезде тіл,
жазу, сөзді дұрыс айту мəдениеті дегендердің ғылыми танымдары
қалыптаса қоймағандығынан туған жайттарда жатқанын айту керек. Тіпті бұл күндердің өзінде тіл мəдениетінің өзекті проблемасы
– норма дегеннің теориялық негіздері түгел қаланып, практикалық
шешімдері түгел жүзеге асып болған дей алмаймыз» [4, 49-б.].
Елбасының бұйрығымен қазақ жазуының латын графикасына
көшу жөніндегі тарихи шешімі қабылданды. Ендігі жерде емлеережелерімізде тіліміздің табиғи сипаты көрініс табуы керек.
Əдебиет:
1. Əміржанова Н. Қазақстандағы латын жазуының тарихи тағылымы
(1929-1940 жж.). – Алматы:2012, 300 бет.
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2. Басымов. Қ.Жаңа əріп пен жаңа емле жəне дыбыстарымыздың жіктері.
–Алматы: Қазбаспа, 1932.
3. Шонанұлы Т. Шет сөздердің емлесі жайында//Еңбекші қазақ. -1927.
4. Сыздық Р. Қазақ жазуының қалыптасу кезеңдері, даму жолдары мен
бағыттары. Зерттеу жұмысының қолжазбасы. 2008.

Кирил графикасындағы /ы/, /і/ таңбаларының фонетикафонологиялық көрінісі
Аманбаева А.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының жетекші
ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты
Қазақ тіл білімінде төл дыбыстар қатарынан орын алатын, кирил
графикасындағы ы мен і таңбаларының фонетика-фонологиялық
жағы өзіндік мазмұнға ие. Яғни жалаң дауыстыларға жататын ы
мен і фонемаларының айырмашылығы бірі жуан, екіншісі жіңішке
дыбыс. Яғни жуан дыбысталатын сөздерде ы (сыбаға, сынақ,
қылық, жылу т.б.), жіңішке дыбысталатын сөздерде і (сіріңке, кісі,
кілем, тіс, сүйкімді т.б.) таңбасы жазылады.
Қысаң ы мен і фонемалары сөз мағынасын ажыратып, сөздің
барлық позициясында (сөз басында, сөз ортасында, сөз аяғында) да
кездесе береді (ыдыс, ырым, мылтық, суық, ірімшік, көңіл, күлкі)
жəне тілімізде ең жиі кездесетін дыбыстардың қатарына жатады.
Ең алғаш рет А.Байтұрсынұлы араб жазуына негізделген жазбасында ы мен і-ні қысқартып жазу қажеттілігі жайында айтып,
осы принципті ұстанған. Яғни, ғалым «сөздің басында, ортасында қысқа һəм көмескі естіліп, бар жоғы еленбейтін орындарда
жазбаймыз. Мысалы, қын, қыр, қырын деген сөздердің ішінде
ы-ның барлығы аз сезіледі, хатта сезілмейді деп айтуға болады.
Бұл сөздерді ы-ны жазғанда да, жазбағанда да осылай оқимыз.
Жазбағанда оқуымызға кемшілігі болмаса, оны жазуға да қажет
жоқ. Қаны, жаны, малы деген сөздерде ы-ны жазбай, солай оқи
алмаймыз, сөздің аяғында ы-ны жазу қажет» деген ой айтады. Яғни
ғалым сөздің мағынасы бұзылмай, оқуда кемшілік кетпейтін болса,
ы-ны түсіріп жазу керектігін, ал сөздің мағынасы бұзылатын болса
ы-ны жазу керектігін баса айтады [1].
56

Проф. Қ.Жұбановтың да пікірі А.Байтұрсынұлының пікіріне
сəйкес келеді. Ғалым ы мен і-ні бір буынды сөзде жазып, екі буынды сөзде жазбаса да болады дегенді айтады: біл – блек, қыр – қрау,
ыс – стау т.б. [2]. Ал, 1935 жылғы латын графикасына арналған
жобасында мынадай ереже ұсынады: Ограничить употребление
беглого гласного, но обозначая его в письме там, где это не необходимо: а) в начальном открытом слоге, когда за ним следует слог
с полным гласным а, о, е, і. Т.е. вместе теперешних: cьlan,cьluv,
bьlek писать: clan, cluv, blek. Там где за открытым слогом с беглым гласным ь следует слог опять с беглым гласным ь, там ь не
опускается: cьrm, bьlm, cьlk, gьrg, sьrg, zьgr; б) во всех закрытых и
замкнутых слогах zzar, gpal, galg, ‘bork, grman, cyms, blmpaz; в) во
всех открытых слогах, где отсутствие букви ь не вызывает другого
чтения; г) в начале слове перед r, u, i, ь не отмечается там, где не
искажает смысл слова: ru – род, yru – бить (не ruv), ret т.д. [2].
Яғни осы ережеден А.Байтұрсынұлы мен Қ.Жұбановтың пікірлері
сəйкес келетінін байқауға болады.
Жалпы қазақ тіл білімінде ы мен і фонемалары басқа фонемаларға
қарағанда редукцияға көп ұшырайды. Қазақ тілі фонетикасының
заңдылығын зерттеген ғалым Ж.Аралбаевтың зерттеулерінде де
ы мен і фонемаларының сөз арасында түсіп қалатындығы жайында айтылады. Айталық, ғалым ы мен і қысаңы л, р сонарынан
бұрын жəне сөздің екпінсіз позициясында редукцияға ұшырайтыны
(қырық – қрық, қызыл – қзыл, қызық – қзық, пышақ – пшақ, қытық
– қтық, қысыр – қсыр, шыбық – шбық, білек – блек, тілек – тлек,
тірі – трі, білім – блім, кісен – ксен, пішен – пшен, тікен – ткен
т.б.), кейде сөздің екпінсіз екінші буынында да (р мен н-ның (орыны – орны, қарын-ым – қарным, мұрын-ы – мұрны), у мен з-ның
(ауыз-ым – аузым), р мен н-ның (бөрік-і – бөркі, ерін-і – ерні), й мен
н-ның аралығында (ойын-ы – ойны) ы дыбысы түсіп қалатындығын
көрсетеді. Мұндай ы-ның түсірілуі ритмикалық екпінмен айтылатын сөз тіркесінің аралығында да болатынын мына мысалдар
арқылы дəлелдейді: торы ат – тор ат, сары адам – сар адам, сары
май – сар май т.б. Сонымен қатар қысаң ы-мен біткен сөзге ашық
дауыстымен басталатын қосымша жалғанғанда ы түсіп қалады:
алты-ау – алтау, оқы-у – оқу т.б. Сондай-ақ сөздің екпінсіз екінші
буынында р мен к, н-нің аралығында і дыбысы түсіп қалады: ерін
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– ерні, ерік – еркі, бөрік – бөркі т.б. Ашық дауыстыдан басталатын
қосымша жалғанғанда і қысаңы редукцияға ұшырайды: екі-еу – екеу,
жеті-еу – жетеу т.б. Яғни ы мен і қысаңы фонематикалық сапасынан айырылады [3]. Яғни қысаң дауыстылар екі буынды сөздердің
бірінші буынында редукцияға ұшырағанымен, түсіп қалмайды да
(қызыл, пышақ, қытық, кісен, тікен т.б.), ал үш буынды сөздердің
ортаңғы буынында фонематикалық мəнін мүлде жоғалтады деген
тоқтамға келеді (орны, аузы, бөркі, ерні т.б.) [3].
Дауысты дыбыстардың редукциясына жан-жақты зерттеу жасаған ғалым Б.Қалиев өзінің «Қазақ тіліндегі дауысты
дыбыстардың редукциясы» деп аталатын монографиясында: «Жый,
жыйын, жый[ы]нал деген сөздерді салыстыру барысында бір
буынды «жый» сөзіндегі [ы] дыбысына қарағанда «жыйын» сөзінің
бірінші буынындағы [ы] дыбысының қысқа əрі əлсіз екендігін, ал
екінші сөздің соңғы буынындағы [ы] дыбысына қарағанда үшінші
сөздің ортаңғы буынындағы «ы» дыбысының əлдеқайда əлсіз болып, тіпті түсіп қалады» деген тұжырым айтады [4].
Қазақ тіліндегі ы мен і дауыстыларының редукциялануы
жайындағы пікірді П.М.Мелиоранскийдің «Қазақ-қырғыз
тілдерінің қысқаша грамматикасы» атты еңбегінен де көруге болады. Ғалым «екі буынды сөздердің бірінші буынындағы қысаң
дауыстылар қатаң дауыссыздардың аралығында тұрған жағдайда
түсіп қалады» деген ой айтып, оған мысал ретінде пышақ – пшақ,
кісі – ксі, тісім – тсім т.б. деген сөздерді келтіреді [5]. Сондай-ақ
В.А.Богородицкий орташа-ашық дауыстыларға қарағанды қысаң
дауыстылар екпінсіз буында өте күшті редукцияға ұшырайтынын
баса айтады [6]. Ал Н.А.Баскаков өзінің қарақалпақ тіліне қатысты
зерттеуінде қысаң дауыстылардың қандай жағдайда редукцияланып, қандай жағдайда редукцияға ұшырамайтынын айтып, екпінге жəне сөздің орнына қарай үшке бөліп қарастырады. Біріншісі
– редукцияланбаған қысаң дауыстылар. Олар сөздің соңғы күшті
екпінді буынында тұрады. Мысалы, арық, билим (білім), толуқ
(толық) т.б. Екіншісі – редукцияланған қысаң дауыстылар. Олар
сөздің бірінші əлсіз екпінді буынында тұрады. Мысалы, қызыл,
билек т.б. Үшінші – күшті редукцияланған қысаң дауыстылар.
Олар сөздің ортаңғы екпінсіз буынында, р-н, в-з, в-л, в-с, и-к, йр дауыссыздарының аралығында ұшырасады. Мысалы, мурунуң
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– мурнуң, орыны – орны, авузы – авзы, давысын – давсын, авулық
– авлық т.б [7].
Осы орайда академик І.Кеңесбаев та ы мен і фонемаларының
түсіп қалуы жайында айтып, ерін – ерні, мұрын – мұрны, көңіл
– көңлі деген мысалдарды келтіреді, яғни ғалым «сөз аралығындағы
қысаң ы мен і фонемаларының түсіп қалуы, сөз соңына өзі тектес дыбыстардың жалғануынан» туындайтындығын айтады [8].
Осы орайда ғалым Б.Қалиев: «түсіп қалу түбір сөзге қосымша
жалғанған кездің бəрінде бола бермейді. Ол үшін, қысаң дауысты
екі буынды түбір сөздің соңғы тұйық буынында келіп, оған қандай
да болмасын дауыстыдан басталған қосымша жалғануы керек.
Мысалы: мойын+ы>мойын – мойын + тұрық>мойынтұрық;
орын+ы>орны – орындық; ауыз+ы>аузы – ауыздық т.б.» – деп
мысалдар арқылы дəлелдейді.
Э.В.Сэвортян пен А.Н.Кононовтың еңбектерінен де ашық
дауыстыларға қарағанда қысаң дауыстылар əлсіз əрі тұрақсыз келетіндігі, сондықтан олар редукцияға тез ұшырайтындығы жайында айтылатындығын көруге болады. Э.В.Сэвортян: «қысаң дауыстылар тек ғана екпінсіздігінен ғана емес, сонымен бірге, буын
түріне, көршілес дауыссыздардың сапасына, сөздегі жəне екпінге
қатысты орнына, сондай-ақ сөйлеу қарқындылығына байланысты əртүрлі болып редукцияланады, кейде түсіп те қалады. Олар
екпін алдындағы ашық буында, егер шұғыл мен сонар немесе
ұяң дауыссыздардың аралығында келсе, өте күшті редукцияланып, созылыңқылығы жағынан қысқа айтылады, сапасы жағынан
көмескі дыбысталады (қызыл, сарымсақ)» деген тұжырым жасайды
[9]. Сондай-ақ ғалым Н.Уəли: ақыл – ақылы, ауыл – ауылы, көңіл
– көңілі, бауыр – бауыры, жиын – жиыны, сайын – сайыны, жайын
– жайыны, ақыл – ақылы деген сөздер семантикалық жағынан
өзгеретіндіктен, ы, і қысаңдарын редукциялауға болмайды дегенді
айтады [10].
1940 жылдары қазақ тілі кирил əліпбиіне өткен тұста қысаң
ы мен і əріптерін таңбалау туралы орфография ережелері
қабылданып, онда «ы əрпі орыстың толық дауысты «ы»-сы есебінде жəне қазақтың қысаң «ь»-сы есебінде де қолданылады. Мысалы, былтыр, қалық, орын, арық, рынок, рычаг. Ескерту: «ы»
əріптері дүдəмəл естілгенде я буын араларында алып тастағанда,
59

сөз мағынасы бұзылмайтын болса, жазылмайды. Мысалы: Смағұл
(Ысмағұл емес), рет (ірет емес), Ахмет (Ахымет емес), мағна
(мағына емес), жұрт (жұрыт емес), жалт-жұлт (жалыт-жұлыт
емес)» – делінген [11]. Сол кезеңдерде ғылымдар арасында қысаң
ы мен і əріптерінің жазылу, жазылмауы жайында көптеген пікірлер
айтылып жатты. Айталық, С.Аманжолов: «Қазақ жазу ережемізде
ерекше көзге түсіп жүрген кемшіліктер ы, і əріптерінің таңбасын
өте көп қолданып жатқанымызда. Шынында да, жыйылысымызды
деген сөздің өзінде алты ы бар. Ы мен і-ні неғұрлым аз жазуға
тырысушылықты екінің бірінің жазуынан көруге болады. Мысалы: Дауылбай – Даулбай, Нұрпейіс – Нұрпейс, жиын, қиын, шрақ»
– деген ой айтса, ал М.Балақаев «ы, і дыбысы естілген жердің
бəрінде жазылады» деген ереже ұсынады. 1957 жылы 5 маусымда
ҚТОНЕ түзілгенде бұл мəселенің басы ашылмаған еді. Мысалы,
бекітілген ережеде ы, і əріптері кей уақытта түсіп қалады: əріп
– əрпі, ауыл – аулы, ғылым – ғылми, ресім – ресми» делінеді. Кейін
терминология комиссиясының шешімі бойынша ғылыми болып
өзгертіледі [12]. Ғалымдардың көпшілігі көбінесе, мүмкіндігінше
ы мен і əріпін түсіріп үнемдеп жазуды дұрыс деп санаған. Ол тек
мағынасына əсер етпесе болды деген ой айтылады.
Ы, і əріптерінің сөз ішінде бірде редукцияға ұшырап, ал бірде
сақталып жазылуына қатысты Б.А.Қалиев төмендегідей ереже
ұсынады: а) жартылай естілетін үш буынды сөздердің ортасында
түсірілмей жазылады: абырой, айырым, ақымақ, саңырау, қоңырау,
мағына, құбылыс, топырақ, дəрігер, көкірек, қабілет, көрініс,
мəлімет, мейірім, мəжіліс, үзіліс т.б; ə) сөздің соңғы буыны ы, і болып, оған тəуелдік жалғауы жалғанғанда ы, і дыбыстары сақталып
жазылады; бақыт-ы – бақыты, бұйым-ы – бұйымы, дəуір-і – дəуірі
т.б; б) сөз тəуелденіп, соңғы жыбысы ұяңданғанда ы, і əріптері
түсірілмей жазылып, к дыбысы г-ге, қ дыбысы ғ-ға айналады:
көрік – көрігі, қорық – қорығы, білік – білігі т.б. Кейде мағына
ажыратушылық қызмет атқарғанда ы мен і түсіріліп жазылады:
көрік – көркі, ерік – еркі, қауіп – қаупі т.б; в) л, р, əріптерінен кейін
а, ə, е, у, и, ұ əріптері келсе, бұлардың алдынан ы, і əріптері естілгенімен, жазылмайды: лақ, лай, лаж, лайық, риза, рəсуа, рұқсат,
рақмет, əлгіш, ілік, ырым, ырыл, Ырысжан, Ырысты, Ырысбек,
Ыдырыс т.б; г) кейбір еліктеуіш сөздерде ы жазылмайды: жалт60

жұлт, жарқ-жұрқ, сарт-сұрт т.б; ғ) кейбір буындардың ортасында жазылмайды: медресе, мəжнүн, малғұн, баурау, лоблу, сахна,
яғни т.б; д) кейбір сөздердің соңғы буынында ы, і əріптері болып,
оған дауыстыдан басталатын қосымша жалғанғанда ы, і айтылымда
да жазылымда да түсіп қалады: жиын-а – жина, ойын-а – ойна,
орын-а – орна т.б. Ал ойын – ым – ойыным, жиын – ың – жиының
дегенде ы түсірілмей жазылады [13].
Қорыта келгенде, қысаң ы мен і əрпін қандай жағдайда жазып,
қандай жағдайда түсіріп жазуға қатысты ғалымдардың пікірлерін
жан-жақты қарастырып, негізге алу қажет деп ойлаймыз.
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Қазақ жазуы тарихындағы латын əліпбиі мен емле
тəжірибесінен
Əмірбекова А.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының жетекші
ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты
1996 жылдан бастап қазақ тілінің жаңа (латын) əліпбиге көшу
мəселесі қозғалып келеді. Елбасы Н.Ə.Назарбаев алғаш рет бұл
туралы 1996 жылы Халықтар Ассамблеясының ІІІ сессиясында:
«Латын қарпіне көшудің өзі қазақ тілін басқа этностар өкілдерінің
игеруіне, Қазақстанның əлемдік ақпарат кеңістігіне, технологиялық
тұрғыдан бейнелеуге, сондай-ақ түркі тілді дүниемен мəдени
тұрғыдан бірігуіне неғұрлым тиімді көмек көрсетер еді», - деген
болатын. Ал 2006 жылы «Бір кездерде туындаған латынға көшу
мəселесіне қайта оралуымыз қажет. Бүгінгі күні коммуникативтік
кеңістікте латын графикасы басымдылық танытып отыр», - дей
келе, осы мəселенің ғылыми жағын зерттеу туралы нақты тапсырма
берді. 2013 жылы Қазақстан-2050» стратегиясында латын тіліне
2025 жылы толық көшетініміз туралы кесімді сөз айтылды.
Əліпби ауыстырудан ұтатынымыз – ең біріншіден, қазақ тілі
емлесінің таза төл (қазақи) жазылым нормасын қалыпқа келтіреміз.
Ал одан кейінгі игі пайдасы айтылып та жүр. Алдағы уақытта тек
осы күнге дейін емлелік ережелерге қарама-қайшылық тудырған
əрі қазақ тілінің типологиялық болмысына сəйкес келе бермейтін
кейбір сөздердің жазылуы мен құрылымдық түрленуінде болатын
қателіктерді түзету мəселесі тұрғысында жұмыс жасалып жатыр.
Қазақ жазуының тарихына үңілсек, расында да, Ахмет
Байтұрсынұлының ұсынған жазу нормасы қазақтың табиғи сөйлеу
болмысын танытатын үлгі болатын. Кейін кирилл əліпбиіне көшу
салдарынан бір сөздің бойында бір таңбаның бірнеше қайталануын
қысқарту мақсатында, тағы да басқа ықпалдардың əсерінен жазылым мен айтылым арасында үлкен алшақтық туындап, қалай жазылса, солай айтатын келешек ұрпақтың сөйленіс нормасы бұзыла
бастады. Қазақ жазуындағы бұл өзгерістер 1940 жылдары латыннан кирилл əліпбиіне ауысу кезеңінде пайда болды. Ал 1929-40
жылдардағы латын əліпбиінде А.Байтұрсынұлының жазу үлгісі
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сақталған болатын. Сондықтан қазақ тілі үшін латын əліпбиіне
көшу ең қорқыныш тудырмайды, себебі ондай тəжірибеден бұрын
өткен. Сондай-ақ көптеген ақын-жазушыларымыздың (М.Əуезовтен
бастап) таңдамалы шығармаларының латын қарпінде жазылған
нұсқалары сақталған. Жазылуы қиындық тудырған жағдайда сол
еңбектердің нұсқаларына сүйеніп, түрлі үлгілерін эксперименттеп салыстыруға толық мүмкіндіктер бар. Сондай-ақ қазақ тілі
емлесінің негізгі ережелері де 1929 жылдары осы латын қарпіне
көшу қарсаңында басталған болатын. Сол кезеңдегі тілтанушы
ғалымдар 1940 жылға дейін латын қарпіндегі қазақ тілі емлесінің
негізін қалап, 1941 жылы алғашқы емле сөздігін құрастырды. Ендігі кезекте осы емле ережелерінің артықшылығын пайдаланып,
кемшілігін талдап, жаңа əліпбиге негізделген емле нормасын
жазауға пайдалануға болады. Сондықтан 1929-40 жылдардағы
емле мəселелері туралы тұжырымдарды талқылап, одан
шығатын ұсыныстарымызды таныту мақсатында І.Кеңесбаевтің,
Н.Сауранбаевтың, М.Балақаевтың, С.Аманжоловтың зерттеулерін
талдап көрсетуді жөн көрдік.
Қазақ жазуы қалыптасқаннан бастап-ақ орфографиялық норма, емле мəселелері, оның қиындықтарын шешіп, біріздендіру
сияқты тілдік саясат жүйесі қызметін бəсеңдеткен емес. Яғни
сауаттылықтың бірізді заңдылығын тілдік тұрғыдан шешу мəселесі
қазақ тіл білімі үшін өміршеңді зерттеу нысанына айналды. Жазуы
даму үстіндегі, тілі өркендеген елдің тіл саясатында орфография
мəселесі өзекті болары сөзсіз. Тарихқа үңілер болсақ, 1924 жылы
12-18 маусымда Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш
съезінің күн тəртібінде жазу ережелері, əліппе, қазақша пəн атаулары мəселелері сөз болса, 1927 жылы 28-29 сəуірде Ташкентте
өткен бас қосуда жазу‚ əліпби‚ емле мəселесі талқыланды. Ал 1929
жылы 2 – 4 маусымда Қызылордада өткен ғылыми-орфографиялық
конференцияда емле, атау мəселесі қаралды.
Əліпби, емле, оны реформалауға байланысты пікірталастар
алғашқыда «Дала уəлаяты газеті», «Айқап» журналы, «Қазақ»
газеттерінен көрінді, одан кейін «Жаршы», «Жаңа мектеп» газеттер төңірегіне ұйысып отырғаны белгілі. Демек, қазақ жазуының
емлелік қағидаларын заңдастыру ісінде тұрақтылық бірден бола
қоймады. Оның басты себебі - əліпбидің өзгеруі. Өзімізге белгілі
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жалпыхалықты жаңа əліпбиге үйрету жəне оған көндігіп, сіңісіп
кету үлкен уақытты талап етеді. Бұнымен қоса əліпбимен қоса,
оның емлелік ережелерін де қатар меңгерту қажеттілігі туындайды. Тəжірибесі аз алғашқы əліпби өзгерісі реформасында емле
заңдылығының толық дайын болмауына байланысты көптеген
қиындықтар туындап, оның салдарынан тіл салаларындағы
зерттеу жұмыстарының кереғар тұжырымдамаларға бой ұрғаны
айқындалды.
Соның ішінде 1929-40 жылдардағы латын əліпбиіне бейімделу,
бұрын соңды болмаған бас əріпке үйрену, кейбір кірме сөздерді
барынша ыңғайлы сауатты жазуға лайықтау мəселелері ұзақ
талқылауды, кең зерттеуді, үлкен тəжірибені қажет етті. Емлеге
қатысты сол жылдарды екі кезеңге бөліп қарауға болады. 1938
жылға дейінгі латын əліпбиіндегі қазақ тілі орфографиясының
қалыптасу кезеңі болса, 1938 жылдан кейінгі сауаттылыққа орай
оңтайландырылған емле заңдылықтарының қызмет ету кезеңі
болды. Н.Сауранбаев 1929-38 жылға дейінгі ұу, үу, ыу, іу, ій, ый
қосар əріптердің бір таңбамен жазылуын насихаттай отырып,
сауаттылыққа жетелейтін үлгілер деп таныды. Осылайша: 1938
жылға дейін қабылданып келген ұу – «uv»; үу – «yv» жəне ый
– «ьj»; ій - «іj» қосарлы дыбыстарының қолайсыз екенін дəйектей
отырып, оларды бір ғана дыбыспен, яғни «u» жəне «у» деп белгілеу
туралы орфографиялық қаулының қажеттілігін атап өтеді.
Н.Сауранбаев əсіресе кірме сөздерде осы дыбыстардың
қолданысы буын үндестігін сақтау заңдылығын аса қажет етпейтінін, сондай-ақ қосарлы дыбыстардың жазылуы сөзды тым
шұбаландырып, орфографиялық сəнін келтірмейтінін ескере келіп,
бір таңбалы дыбыс үлгісімен жазуды дұрыс деп санайды.
С.Аманжолов: «іj-дің қосарлы жазылуына себеп болған бізде
орыстың «и» дыбысы сияқты толық əріптің жоқтығы. Бізде j дыбысы тек жіңішкелік үшін, дəнекер үшін жүреді, біздегі «j»-дыбысы
тек қысқалықты, шолақтықты көрсетеді. Ол екеуі де жарымжан,
екеуі де толық əріптік қабілеті жоқтар», - деп қосарлы іj таңбасы
«и» дыбысын таңбалауда қазақтың төл сөздерінде сақталып, кірме
сөздерде жалаң і күйінде жазылуын қалады.
Бұнымен қоса Н.Сауранбаев 1938 жылға дейін жазылып келген
«ьj» жəне «іj» қосарлы дыбыстарының орнына тек бір ғана «і»
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əрпі алынғанын айта отырып, жазу каллиграфиясын жеңілдететін
оңтайлы үлгі екенін мысалдармен дəйектеп өтеді. Сонымен
қатар бұрынғы «і» əрпінің орнына «j» əрпін таңбалау қаулысына
халықтың тез бейімделе қалуы қиындық келтіретінін де айтады.
Ол үшін тəжірибелік жұмыстар, оқу курстары өтілу қажеттілігін
ескереді. Осы мақаласында Н.Сауранбаев бұрынғы таңбалану
«ый», «ій» əріптерінің кейбір сөздердің мəн-мағынасын айқындап
көрсету үшін аса құнды екенін айта отырып, «тый», «сый» сөздерін
етістікті ти, си сөздерімен шатастырмас үшін, соның ықпалында
алдыңғы сөздердің мəні жойылып кетпес үшін жазылуын бұрынғы
күйінде қалдыру туралы ережені дұрыс деп құптайды. Бұған қоса
ғалым: «Орыс тілі арқылы енген сөздердегі «и»дыбысы біздің «і»
əрпімен тура келеді. Осы күнге дейін орыстың толық «и» əрпінің
орнына ьj, іj кейде тек «і» əрпінің өзін жазып келдік. Енді бұдан
былай қосарлы дыбыстардың орнына жалғыз «і» əрпін жазатын
болдық. Мысалы, бұрын Іjnstijtut, ijnçener болса, енді бұдан былай
іnstitut, inçener деп жазамыз [1].
Латын əліпбилі қазақ жазуында 1929 жылы түпнұсқалыққа
жақындық принципі бойынша кірме х, ф, в дыбыстарын əліпбиден
алынып тасталған болатын. Оған арнайы мынадай: «Еуропаның
сһ-сы, орыстың «х»-сы, араб-парсының қ-сы» жуан айтылатын
сөздерде қ, жіңішке айтылатын сөздерде к арқылы жазылады»,
«Шеттен кірген сөздерде «ф» орнынан «п» жазылады» деген ережелер қабылданған болатын. Бірақ өмір тəжірибесі, халықаралық
мəдени достастықта өмір сүріп отырған қоғам сұранысы х, ф, в
дыбыстарының əліпби енуін талап етті. Ол туралы алғаш рет 1930
жылы Қ.Жұбанов қазақ орфографиясы мен əліпбиін өзгертуге
байланысты жобасын ұсынып, онда ф, х дыбыстарын қазақ əліпбиі
құрамына алуды былайша ұсынды: «Ни одна из существующих
букв (употребляемых) для (изображения) согласных звуков, не
может быть исключена из алфавита: они необходимы и затруднений
с ними в письме мало» [2]. Қ.Жұбановтың осы тұжырымдамасын
іске асырушы ретінде, оның дұрыстығын дəлелдеп насихаттаушы
ретінде Н.Сауранбаев үлкен үлес қосты. Себебі, осы тұрғыдан
алғанда екеуінің ғылыми көзқарастары үндес болатын.
Жалпы 1929-40 жылдардағы латын əліпбилі қазақ тілінде қысаң
ы, і дауысты дыбыстарымен келетін сөздерді жазу көп қиындықтар
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тудырды əрі түрлі жазу нұсқалары да көбейіп кетті. Емленің
тұрақтандыруға кері əсер еткен осындай əр алуан жазу нұсқаларын
біріздендіру мақсатында Н.Сауранбаев қысаң дауыстылардың жазылу емлесіне қатысты мақалаларын ұсынып отырды. Мысалы,
біріншіден, түбір сөздің ішінде екі дауыссыз дыбыстың арасында
көмескі ы, і дыбыстаны естілетін жерде, егер ол сөздер кірме сөздер
болса, ы, і жазылмайды. Мəселен, pьlan емес plan, Pьravda емес
Pravda, pьroletariat емес proletariat , tьramvai емес tramvai.
Екіншіден, түбір сөздің орта буынында екі дауыссыз дыбыстың
арасында буындалуға лайықты келетін ы, і дыбыстары жазылмайды. Мəселен, Axьmet емес Axmet, telegьramma емес telegramma.
Осы үлгі-ереже қабылдағаннан кейін, жапырақ пен топырақ
сөздерінің де екі дауыссыз арасындағы дəнекер ы дыбысы түсіріліп
(жапрақ, топрақ) жазылатын болды. Кейінгі емле қаулысында осы
соңғы екі сөзде дəнекерлі ы дыбысының сақталып жазылуына
рұқсат етілді.
Үшіншіден, бір буынды үнді бітеу түбір сөздегі қысаң ы, і –лер
тəуелді жалғауы жалғанған түсіріліп жазылады. Orьnm емес Ornьm,
auьlьm емес aulьm, myljkjm емес mylkjm, qalьqьm емес qalqьm.
Төртіншіден, бір буынды бітеу сөздегі қысаң ы, і –лер аяғына
тəуелді жалғаулар жалғанғанда соңғы қатаң дыбысы ұяңдап келетін
болғанда ы, і дыбыстары жазылады. Мысалы, tyljk – tyljgj, kөrjk
– kөrjgj, syljk – syljgj [3].
Н.Сауранбаев үсті-үстіне өзгерген емле ережелерін ғана емес,
жалпы орфографиялық ережені жасау принциптерінің де ретке
келмей жатқанын талқылаған болатын. 1938 жылы Социалистік
Қазақстан газетіне жариялаған «Емле жөнінде бірқатар ұсыныстар»
атты мақаласында емле жасаудың морфологиялық принципін дұрыс
қолданылмай жүргенін былайша түсіндіреді: «Емле қаулысының
негізінде емленің принципіне, сонымен байланысты құбылмалы
сөздердің жазылуына күрделі өзгерістер ендірілді. Бірақ қаулы
шыққаннан бері аз күнгі тəжірибені алсақ, осы өзгерістерді не
асыра ұғынып, не шала ұғынушылық бар екені байқалады.
Сөздердің жазылуы жайындағы ережені дұрыс қолданбаушылық
та бар. Морфологиялық принцип бойынша сөздерді айтылуынша
жазбай, тұрпатын сақтап жазамыз деп, əлдеқашан бірігіп, кірігіп
кеткен сөздердің түбірін қуалаушылық бар. Бұл дұрыс емес,
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өйткені морфологиялық принцип сөздің түбірін іздеп тауып жазу
деген сөз емес, əртүрлі айтылатын сөздерді бірыңғай жазу деген сөз, яғни жазуды бір ізге түсіру деген сөз. Олай болса, сөздің
түбірін қуып жату қажет емес» [4]. Сондай-ақ морфологиялық
принциппен шешілетін емле мəселелерінің қиындықтарын қалай
айқындау керектігін нақты көрсетеді: «Морфологиялық принципке
сүйеніп сөздер көбіне айтылуы екі түрлі болатын сөздер. Мысалы: saudaker – səudeger, вesçьldьq – вesсьldьq сияқты сөздер.
Мұндай сөздердің формасын сақтап жазу керек. Олай болатын
себебі мұндағы өзгешелік сөз құрау мағынасымен байланысты
емес, сөздердің айтылуындағы орфографиялық заң. Ал Вelвeu,
Acudas деген сөздерде «tas»-тың «das» болып, «ваu»- дың «веu»
болып өзгеруі мағынамен байланысты» [4].
1939-40 жылы қазақ жазуын орыс алфавитінің негізінде
көшірумен байланысты қазақ тілінің емлесі де өзгертілді. Яғни
латын алфавитіне байланысты жасалған соңғы 1938 жылғы ережеге бірсыпыра өзгерістер қосылды. Осы өзгерістердің дұрыс
орфографиялық нормасын енгізу науқанына білек сыбана кіріскен
ғалымдар М.Балақаев, С.Аманжолов жəне Н.Сауранбаевтар болды.
Олардың түсінігінде, ертеректегі қатені соңғы кезде түзеу айып
емес, қайта керекті іс деп танылды. Осы кезеңде даудың тудырған
мəселелер сөз басындағы, сөз ортасындағы ый, ій жөнінде болатын.
Бұл орфографиялық өзгерістерді 1947 жылы С.Аманжолов былай
түсіндірген болатын: «Қазақ тілінің емлесі негізінде сөздің естілуіне қарай жасалған. Бұл құрғақ сөз емес, принцип, жол. Сондықтан
«ый» естілген жерде жазбасқа болмайды. Өйткені оның мағынамен
тығыз байланысты екенін ескеру керек болды. Мысалы, сый (подарок), си (мочиться); тый (запретить), ти (трогать, попадать); мый
(мозг), ми (трясина). Бұл сөздер үшін ереже алмай-ақ, ескерту беріп
кетсе де болар еді, барық болып жатқан туынды сөздерде де «ый»
айқын естілетінін байқаған соң, оларды «и» мен беру қолайсыз
болды. Мысалы, оқы(й), тасы(й), қабы(й), сылы(й), жылы(й),
т.б. Ереже шығару үшін бұлар да аздық етер деп едік, сөз ішінде
«ый»-лардың естілуін көрмеске, есептеспеске болмады. Мысалы,
қыйын, сыйын, қыйсын, қыйқым, сыйқым, сыйық, тыйын. Кейбір
тіл мамандарының ойынша, жоғарыдағыдай «ый» естілген жердің
бəріне «и» жазсақ болмай ма, иман, Иса, иық сияқты сөздерде «ы»67

сыз-ақ жазамыз ғой дейді. Мұны айтушы жолдастар, біріншіден,
мағына мен форманы шатастырған. Екіншіден, мұнымен байланысты сөздегі «и» əрпінің жуан я жіңішкелігі онан кейінгі əріпке қарай
ажыратылады деген ереже шығаруымызға тура келеді. Бұл баяғы
дəйекшені елестетеді. Сөз басындағы «и» ешбір сөз қалпына , формасына, мағынасына нұқсан келтірмейтіндіктен алынған, ал соған
қарап сөз ортасындағы, аяғындағы «ы»-ларды «и»-мен берейік деу
– емле ережесін қиындату, қазақ сөзінің табиғатын, жаратылысын
білмеу, я біле тұрса да ескермеу болып табылады» [5].
Демек ғалым бұрынғы орфографиялық норманы түбегейлі
өзгертпей, кейбір сөз ортасындағы ый-дың мағына білдіруші
фонемалық қызметін жоймай жазуды алға тартады.
Ал Н.Сауранбаев 1950 жылы орфографиялық емле өзгерістерінің
барлығына жеке пікірін білдіре отырып, олар жай өзгертулер емес,
өмірден туған жаңалықтар, заңды жөндеулер деп таниды. Ғалым:
«Қосақты ы мен и орнына бір ғана жалаң и қолдану оғай əрі тиімді,
жинақты сияқты. Жуанына да, жіңішкесіне де и жазудан сөздің
мағынасы бұзылмайды, қайта ый жазылатын сөздердің жазылуы
бірыңғайланып жеңілденеді. Мəселен, ыйық, қый, сыйыр» сияқты
сөздерді шұбалаңдатпай иық, қи, сиыр, қия деп анық, ықшамдап
жазуға болмай ма? бір дыбысты қос əріппен таңбалау дұрыс емес
деп отырып, өзіміздің оған баруымыз бірізділік болмайды»,– деген
өзіндік пікірін білдіреді. Байқап қарасақ, Н.Сауранбаев модель бірізділігін, ықшамдау принципін ұстанған. Ал С.Аманжолов ұлттық
тілге тəн айтылым нормасын сақтау, омонимдерді көбейтпей, екі
түрлі ұғымды бір сөзбен емес, фонема арқылы ажыратып, екі сөз
ретінде жазу (мый - ми) қағидасын ұстанады.
Дегенмен, осы лектегі тіл зерттеуші мамандардың осындай тартысты зерттеулерінің негізінде қазақ тілінің дұрыс жазылу нормасы
лайықты деп есептейміз.
Қазақ тілінің емлесін құрастырушылардың бірі М.Балақаев өз
пікірін былайша білдіреді: «Орфография жалпыға ортақ, оның ережелері бір ізге түсіп, əбден қалыптаспайынша, жалпыхалықтық тіл
нормасын жасау, əдебиет тілінің еркін дамып, қалыптаса беру процесін тездету, жалпыға ортақ орфографиялық норма жасау, мектептерде тіл сабағын оқытуды дұрыс жолға қою мүмкін емес»[6].
Қорыта келгенде, қазақ тілі емлесі мен əліпбиінің тарихын
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терең үңілетін болсақ, ереженің өзгеруі тілдің ұлттық болмысын
тұрақты сақтап қалу үшін емес, қоғам талабына қарай бейімделу
уəжі басым тұратынын байқаймыз. Қазіргі таңда латыннегізді қазақ
əліпбиі бойынша емле жасауда қазақтың табиғатына тəн сөйлеу
ерекшелігіне сүйене отырып, бірқатар сөздердің жазылуын «Ахмет
Байтұрсынұлынша» таңбалауды қайта енгізу керек деген пікірлер
негізінде өз ұсыныстарын жариялауда. Бұдан да басқа ескеретін
жайттар көп. Бүгінгі күні қоғамда емле ережелеріне бағынбаудан
туындайтын жағдайлар дұрыс жазудың бірізділік қалпын сақтай
алмай отыр. Демек, емле ережелеріне қатысты мəселелерді жиі
талқылап, жұртшылыққа насихаттап отыруымыз керек. Мысалы,
1. Қитұрқы (құйтұрқы), қиыстыру (қыйыстыру), ауылы (аулы),
дауысы
(даусы) сөздердің фонетикалық құрамының екіұшты
қолданысы
2. Ыстамбұл (Стамбул), Пəкістан (Пəкстан), Əзірбайжан
(Əзербайжан)
жарыспалы қолданыстардың жиілену себептері;
3. Баскиім (бас киім), мекенжай (мекен-жай), балабақша (бала
бақша)
біріккен сөздер емлесіне бағынбау құбылыстары;
4. Кəстөм, пəлте, сөмке, кепкі, мəйкі сияқты қазақ тіліне
сындырылған кірме сөздердің қолданыс жиілігінің төмен болуы.
Осы сияқты орфографиялық мəселелер қазақ тілін оқыту стандартында тереңірек қарастырылмағандықтан, іс-қағаздарымен айналысатын қалам ұстаған қоғамның (БАҚ өкілдері, мемлекеттік
қызметкерлер, т.б) орфографиялық сөздік пен емле ережелеріне
бағынбауын туындатып отыр.
Алдағы жаңа латыннегізді əліпби бойынша жасалатын емле
ережелерін жасауда аталмыш мəселелер ескерілуі керек деп ойлаймыз.
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Дауыссыз қ, к, х, һ фонемаларының фонетикафонологиялық мəртебесі
Жұмабаева Ж.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының аға
ғылыми қызметкері, филол.ғ.к.
Қазақ тіліндегі дауыссыз ˂қ˃ фонемасының айырым белгісі:
тоғысыңқы, тілшік қатаң; ˂К˃ фонемасының айырым белгісі: дауыссыз, тоғысыңқы, тіл ортасы, қатаң [1]. [х] дыбысы фонема ретінде
сөз мағынасына əсер етпейді. Дауыссыз тоғысыңқы, қатаң дыбыс
ретінде араб, орыс тілінен енген сөздердің құрамында жазылады.
Жазылуына сəйкес дыбысталады [2]. [һ] дыбысы қазақ тілінің төл
фонемасы емес, инвариант фонема ретінде сөз мағынасын ажырата
алмайды. Дауыссыз, жуысыңқы, тілшік, қатаң дыбыс ретінде тек
араб жəне парсы тілінен енген сөздерде дəстүрлі жазу принципі
бойынша таңбаланады [2].
Көне түркі жазуында дауыссыз қ фонемасы жуан дыбысты
сөздердің барлық позициясында келген. Сөз басында: қара, қар;
сөз ортасында: тоқуз, йоқару; сөз соңында: адақ, йамчақ. К дыбысы да сөздің барлық позициясында келіп отырған. Сөз басында:
кісі, күмүш; сөз ортасында: өкүн, екінті жəне сөз соңында: көргек,
көк. Көне түркі тілінде тіл арты [қ] дыбысы моносиллабтардың
барлық шенінде жиі қолданылатын дыбыстар қатарына жатады.
Көне түркілік анлаут қ қыпшақ тілдерінде негізінен қатаңдық
табиғатын сақтаған кей тілдерде ұяңдану, жіңішкеру процестері
байқалады [3].
Дауыссыз һ дыбысына келетін болсақ, А.Байтұрсынұлы,
Қ.Жұбанов, І.Кеңесбаев, Ж.Аралбаев зерттеулерінде [Һ] дыбысының төл сөздерде бірлі-жарым одағайларда келетіні жəне
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араб-парсы тілдерінен ауысқан сөздерде кездесетіні айтылады. А.Байтұрсынұлының пікірінше, х ( )ﺡдыбысы [қ]-ға жақын
дыбыстың əрпі. Қалың (əл-ауқатың) қалай! – Халың қалай?
Құрметті – хұрметті. Қажы – хажы. Қазақ сөзінде «х» сықылды
естілетін дыбыс, арапшада «х»-дан қатты, тамақты қырып айтылады. Қ, ғ үнемі жуан айтылады, «к» мен «г» ылғи жіңішке
айтылады. Өзге 19 дыбыстардың һəр қайсысы бірде жуан, бірде
жіңішке айтылады [4].
Қ.Жұбановтың айтуынша, Һ дыбысы қазақ сөздерінде ұшырап
жарымайды. Араб-парсы тілдерінен келген қаһарман сияқты
сөздерде болса да, ондайлар тіпті аз. Һе-һа-һе; аһ; уһ, туһ, оһа!
– дегендер сияқты одағай сөздерде ғана һ дыбысы кездеседі [5] .
Ж.Аралбаевтың пікірінше, қазіргі қазақ тіліндегі фарингаль «һ»
спиранты бірлі-жарым одағай сөздерде (аһ, уһ, аһа, еһе, оһо, моһмоһ), сондай-ақ күншығыс (араб, иран) тілдерінен енген кейбір
сөздерде ғана айтылады: қаһарман, қаһар, аждаһа–айдаһар, гауһар,
жаһан – жиһан, жаһаннам, жаһанкез, жиһангер, іждиһат, шаһар
– шəһəр. Қазақ тілінде «һ» дыбысына келсек, бұл жөнінде мына
пікірді айтуға болады: Спирант «һ» дыбысын айтқанымызда тілдің
түбі фаринкс қабырғасына жуысады да, содан жұтқыншақ қуысы
тараяды. Біздің байқауымызша, қазақ тіліндегі «һ» спиранты жасалу орнына қарай жоғары фарингаль дыбысқа жатады. Жасалу
жолына қарай «һ» фарингалын ызың дыбыс деп білеміз. Кимограф
жəне осциллограф құралдары арқылы зерттеуге қарағанда қазақ
тіліндегі һ фарингалы сөздің инлаут позициясында үнемі ұяң болып
айтылады. Оның жуан-жіңішке түрде айтылатын фонетикалық
варианты да жоқ емес (жаһан-жиһан, аһа-еһе) [6]
Түркі тілдерде «һ» спирант көбіне күншығыс (араб-иран) тілдерінен ауысқан кірме сөздерде кездеседі. Бірақ бұл тілдерде «һ»
спирантының қолданылу жайы мен айтылу күйі, фонетикалық
қасиеті біркелкі емес. Мəселен, түркімен, татар, құмық, ноғай тілдеріне қарағанда, қазіргі əзербайжан, өзбек, ұйғыр тілдерінде «һ»
ызыңы күншығыс тілдерінен енген кірме сөздерде жиі айтылып,
дербес фонема сапасында қолданылады. Яғни сөздің мағынасын
ажыратуға себебі бар – фонемалық дыбыстың бірінен саналады.
Ал екінші бір топ түркі тілдерде (чуваш,хакас, тува, алтай, гагауз,
қырғыз, қараим, балқар тілдері) һ спиранты дербес фонема сапа71

сында қолданылмайды. Өзге түркі тілдерінің байырғы сөздерінде
келетін с қатаңы қазіргі башқұрт жəне якут тілдерінде көбіне «һ»
спирант түрінде айтылады. Мысалы башқұрт тілінде: һау (су),
һайлау (сайлау), һин (сен), һакал (сақал) [6]. Өзге түркі тілдерде
(күншығыс тілдерінен ауысқан сөздерде) айтылатын «һ» спиранты
қазіргі қазақ тілінде бірде қатаңданып тіл арты қ – х дыбыстарына
ауысса, бірде мүлде түсіп қалып айтылады: азербайжан тілінде
– һазыр, өзбек тілінде – хайвон, ұйғыр тілінде – һайуан, қарақалпақ
тілінде – һайуан, хайуан, айуан, қазақ тілінде – хайуан, айуан.
Ж.Аралбаевтың анықтауынша, сөйлеу тілінде кей уақыт қ мен
х дыбыстары сөз ішінде жарысып айтыла береді: тақта –тахта,
тоқта –тохта, тоқсан – тохсан, шықты – шыхты (қ//х) т.б. Сөз
ішінде не сөз аралығында интервокал позициясында қ қатаңы мен
ғ ұяңы комбинаторлы түрде алмасады: ақ-ы – ағы, ақ-ала – ағ ала
[6].
Қазақ тіліндегі тіл арты қ дыбысының орнында қазіргі чуваш,
хакас жəне тува тілдерінде үнемі х спиранты айтылады: қазақ
тілінде – қарын, чуваш тілінде – хырам, қазақ тілінде – сақал,
чуваш тілінде – сухал. Қазақ тілінде – қабырға, хакас тілінде –
хабырға, қазақ тілінде – қағаз, хакас тілінде – хағас, қазақ тілінде
– қайда, хакас тілінде – хайда. Қазақ тілінде – қап, тува тілінде
– хап, қазақ тілінде – қой, тува тілінде –хой [6]. Х спиранты мен
қ шұғылының ерекшелігі негізінде артикуляциялық жолында: қны айтқанда тілдің артқы бөлегі таңдайдың артқы шеніне нық
жабысуынан жасалады, ал х фонемасы тілдің артқы бөлегі мен
таңдайдың артқы шені жуысуынан жасалады. Сондықтан қ щұғыл,
х ызың. Қазақ тілінде х артикуляциялы дыбыс бұрын болмады
десек, қате болар еді. Х дыбыс бұрын этимологиясы араб-иран
тілдерінен енген сөздерде айтылатын хабар, хат, хызмет, дихан,
асхана. Ауызекі тілде қ шұғылының орнына кей уақыт х спиранты
жұмсалады: қабар (хабар), қат (хат), қызмет (хызмет). Х дыбысы
қ шұғылының акустикалық варианты ретінде айтылып, екеуінің
арасында фонематикалық кезең байқалмайды [6].
Академик І.Кеңесбаев өзінің еңбегінде дауыссыз х дыбысын
қазақтың əдеби тіліне сіңіп кеткен фонема дей отырып, жасалу орнына қарай қазақтың байырғы фонемасы қ-мен ұялас келетінін айтады. Жасалу жолына қарай х – фрикатив, ал қ – шұғыл дыбыстарға
жатады деп береді.
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Бұл дыбыстардың фонемалық мəртебесін ең алғаш анықтаған
профессор Н.Уəлиұлының айтуы бойынша, һ əрпі кірме сөздердегі
бейүндес буынның жігін жымдастыру қызметінде жұмсалатын
маркерлі əріп. Мысалы, Ахмет, жиһаз т.б сөздерде буындардың
жіңішке/жуан айтылуына сілтеп тұрады. Х əрпі сөз тұлғаларының
мағынасын графикалық тұрғыда ажыратуға көмектеседі, кірме
сөздерде жазылады [7].
Ал зерттеуші Н.Уəли өзінің зерттеуінде /х/, /һ/ дыбыстарының
фонемалық мəртебесін анықтау үшін төрт əуез (тембр) тəсілмен
тексеріп, бұлардың қазақ тілінің фонологиялық жүйесіне кірген-кірмегенін анықтауға болатын тəрізді. Қазақтың төл сөзінде
қолданылатын əрбір дауыссыз инварианттың /у/-дан басқа, қайқайсы болмасын төрт түрлі əуезбен айтылатын варианты жəне
тоғыз реңкі болатынын айтады [8].
˂қ˃ , ˂қ˃ фонемасының күшті позииядағы төрт əуезді вариациясы [к], [к1], [к0], [к01], əлсіз позициядағы [г], [г1], [г0], [г01] варианты бұл дыбыстың негізгі дыбыс қорын құрайды (Баданбекқызы).
Н.Уəлидің зерттеуі бойынша белгілі бір позиияда [қ] дыбысы палатализация құбылысына ұшырайды: [ақ1ір1ет1] ақірет, [қ01ұд1үр1өт01]
құдірет, [қ01ас1ій1ет1] қасиет т.б. Бұл ерекшелік ˂к˃ фонемасының
əлсіз позициясындағы варианттарын да қамтиды: [ағ1еш1к1і] ақ
шекі, [ағ01үр01п01өк01] ақ үрпек т.б. Сондай-ақ ˂к˃ фонемасының
өкілі болып табылатын палаталь [г1], [к1] дыбыстарының веляризациялану құбылысын атап көрсетеді: [к0ок0парға] көкпарға,
[к1ег1алұу] кек алу [9].
Ал ғалым Ə.Жүнісбек /х/, /һ/ дыбыстары қазақ тілінің төлтума
дауыссыздарының қатарына жасанды түрде жатқызылып жүр деп
біледі. /х/-/к-һ/ қазақ консанантизм жүйесінде оппозиция құрай
алмайды, егер мұндай оппозиция бар болса, орыс тілінен ертеректе
енген қамыт /хомут/ хамыт түрінде жазылуы /айтылуы/ керек еді
деген уəж айтады. Сөйтіп «Безусловно, /х/ как интервокальный
ассимилятивный вариант /к-һ/ в казахском языке существует» деп
келтіреді. Негізінен, араб-парсы тілінен енген сөздердің біразы
дəстүр бойынша /х/ əрпімен таңбаланады. Шындығында, хадис,
хазірет, хакім, хасіл, рахмет, Хамит, Ахмет, дихан сөздерінде /х/
əрпі бейүндес буындардың жігін «жасырып», дауыстының жіңішке
екеніне маркер болып тұрады: [х’адис], [х’азірет], [р’ахімет],
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[дійх’ан]. Жіңішке <х> дыбысы кейде <қ> фонемасымен қатар
айтыла алмайтындықтан, таңбалануды қажет етеді, мысалы: хикая, хикаят, хикаяшыл, хикмет. Сөйтіп, қазақ графикасы тілдің
үндесім заңдылығын əріп маркерлігімен де сақтай алды дейміз
[7]. 1972 жылғы Орфографиялық сөздікте /х/ əрпі омоним сөздерді
ажырату үшін қолданылатыны (хат-қат (зəру), ханша-қанша), түбір
тұлғасында /х/ əрпі жазылған сөздердің туынды тұлғаларына да
/х/ əрпі қолданылатыны (халықшыл, хабаршы) айтылады. Ал
қалған жағдайлардың бəрінде де /х/ мен /қ/ дүдəмал естілсе де, /қ/
əрпі қолданылатыны көрсетілген. Мысалы, ақшам (ахшам емес),
ақымақ (ахмақ емес).
Қорыта келгенде, дауыссыз қ, к, х, һ дыбыстары фонетикафонологиялық жағынан əлі де зерттеуді қажет ететін мəселелердің
бірі болып табылады.
Əдебиет:
1. Қазақ грамматикасы. Астана, 2002 ж.
2. Жаңа ұллтық əліпби негізінде қазақ жазуын реформалау. Алматы,
2016ж.
3. Ескеева М. Орхон, Енисей, Талас ескерткіштері жəне қазіргі қыпшақ
тілдеріндегі моносиллабтардың құрылымдық ерекшеліктері. (филол.
ғыл.докторы ғылыми дəрежесін алу үшін дайындалған диссертация).
Алматы, 2007ж.
4. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992ж.
5. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы, 1966ж.
6. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. Алматы, 1988 ж.
7. Күдеринова Қ. Қазақ жазуының теориялық негіздері. Алматы, 2006
ж.
8. Уəлиев Н. Қазақ графикасы мен орфографиясының фонологиялық
негіздері. (Филология ғылымының кандидаты ғылыми дəрежесін алу
үшін жазылған диссертация). Алматы, 1993.
9. Баданбекқызы З. Қазақ тіліндегі фонемалардың дыбыс қорлары. Алматы, 2001

74

Маңдайшаларды латыннегізді жаңа қазақ əліпбиінде беру
Пашан Д.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі иститутының аға
ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кирилл əлібиін латыннегізді қазақ
əліпбиіне ауыстырамыз деген күннен бастап əліпбидің үш нұсқасы
ұсынылды. Айтылған жарлықты сол мезетте орындап үйренген
тұлғалар бірінші, екінші, үшінші нұсқамен де маңдайша атауларын
өзгерте бастады. Солардың біразын көрсете кетсек.

Алғашқылардың бірі болып, Павлодар облысында латынша
жазылған маңдайша Ақтоғай аудандық ішкі істер бөлімінде
жазылған болатын. Бұл туралы https://twitter.com сайтында 2017
жылдың 14 қарашасында жазылды.

2017 жылғы 30 қазанда https://kaz.tengrinews.kz сайтында
«Маңғыстау облысындағы мемлекеттік мекемелерінің атауы
жазылған маңдайшалар латын əліпбиіне көшірілді» атты мақала
жарық көрген болатын. Ол мақалада: «Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың ағымдағы жылдың 26 қазандағы
“Қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру
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туралы” №569 Жарлығына қолдау көрсету мақсатында бүгін
Ақтау, Жаңаөзен қаласы, облыс пен 5 аудан əкімдігі жəне Ақтау
қалалық мəслихатының маңдайшалары кириллицадан латын жазуына ауыстырылды» - деген ақпарат берілген еді. Мақала соңында
қалдырылған пікірлердің көбісі оң пікірде жазылған. Бұл халықтың
латыннегізді əліпбиді қабылдауға дайын екендігін білдіреді. Бір-екі
мысал келтіре кетелік. Болат атты желі қолданушысы: «Керемет
жаңалық екен, ерте күнді кеш қылмай осылай ауыстырып тастаған
дұрыс», Ереке: «Батыстықтар керемет үлгі көрсетіп жатыр, осыған
орай көршілес облыстар да жақсы қадамдар жасайды деген ойдамын», Каторка: «Президенттің бұл бастамасын жарыса орындау
керек деп білемін» деген ойларын білдірген.

https://www.nur.kz сайтында 2017 жылдың 25 қыркүйегінде
«Вывески на «русской латинице» появились в Шымкенте» атты
мақала шықты. «Аbay parki» мен «detskii razvlekatelnyi kompleks»
кешендерін асығыстықпен латыннегізді қазақ əліпбиінде бермек
болған. Қазақша нұсқасында «Абай саябағы» деп кирилше беріліп,
латын əлібиінде «Аbay parki» деп беруі мүлде дұрыс емес. Осы
екі маңдайшаны жазған кезде Қазақстандағы кириллнегізді қазақ
əліпбиін ендігі кезекте латыннегізді қазақ əліпбиіне ауыстырамыз дегенді дұрыс түсінбеген сияқты. Себебі, латыннегізді қазақ
əліпбиіне тек қана кириллнегізді қазақ əліпбиі ғана ауысады. Ал
кириллнегізді орыс əліпбиі сол күйінде қала береді.
https://www.nur.kz сайтында 2017 жылдың 27 қазанында «Новая
латиница: Какие казахстанские названия уже никогда не будут
прежними» атты мақала шықты.
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Ал «Цесна» комнапиясын жаңа латыннегізді қазақ əліпбиінде
«Thesnabank» деп көрсетіпті. Бұнда берілген атаудың қалай жазылуы керектігін емле-ережелер шыққан соң нақты айта аламыз. Себебі, əліпбиімізден алынған «Ц» əріпін қандай таңбамен
көрсететініміз əлі де басы ашылмаған мəселе болып тұр. Сонымен
қатар «Баян сұлу» дегендегі «я» əріпін екі таңбамен береміз.
Осы тəрізді көптеген түйткілді мəселелерді шешу үшін мемлекет
тарапынан төрт топ құрылғаны белгілі Олар: орфографиялық (орфография мен орфоэпия ережелерін дайындау үшін), əдістемелік
(латын əліпбиін үйрету жəне оқыту əдістемесін жасау үшін), терминжасам (терминологиялық базасын жүйелеу үшін), техникалық
(ІТ-технологияға латыннегізді қазақ əліпбиін ыңғайлау үшін).
Жұмыс топтарына əр саланың кəсіби мамандары тартылып,
көптеген жұмыстар атқарылып отыр. Осы жыл соңында тілшіғалымдар орфографиялық емле-ережелерді шығарған соң, сауатты
түрде маңдайша атауларын өзгерте беруге болары анық.
Бірақ кезінде ұсынылған екі əліпби қабылданбай, қазіргі таңда
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акутты əліпби қабылданғаны белгілі. Кейбір орындарда əлі де ескі
екі нұсқамен маңдайша атауларын күні бүгін ауыстырып жатқандар
да бар. Ал кей орындарда асығыс жазылған маңдайшалар алынып, акутты əліпбиде қайта жазылу барысында. Бұл екі немесе
үш еселік шығын болып отыр. Оның үстіне көптеген қателіктер
те табылып отыр.
«Төл жазуымыз латын графикасына көшкенде жер-су
атауларының аударылатын-аударылмайтын, транслитерациялан
атын,транскрипцияланатын жағдайларға қатысты қалыптасқан
халықаралық ережелер мен стандарттарды ескере отырып, ереже
жасалуы тиіс. Болашақ ережеде шетелдік атауларды мүмкіндігінше
аударып, өз тілімізге икемдеп жазуымыз керек. Шетелдік атауларды
жазу дəстүрі тілімізде орыс тілі арқылы қалыптасқан, болашақта
сол үрдістен арыла бастауымыз керек» екендігін ономаст-ғалым
Қ.Рысберген атап көрсеткен болатын. Сондықтан атауларды
ауыстыруға асықпайық, емле-ереже шыққан соң түбегейлі, сауатты
жазылған нұсқаны қойған жөн. Себебі, халық маңдайша атауларын,
жарнамаларды көптеп оқиды. Ал оның сауаттылыққа əсері мол.
Əдебиет:
1. https://twitter.com 14 қараша 2017 ж.
2. https://kaz.tengrinews.kz // «Маңғыстау облысындағы мемлекеттік мекемелерінің атауы жазылған маңдайшалар латын əліпбиіне
көшірілді» 30 қазан 2017 ж.
3. https://www.nur.kz // «Вывески на «русской латинице» 25 қыркүйек
2017 ж.
4. https://www.nur.kz // «Новая латиница: Какие казахстанские названия
уже никогда не будут прежними» 27 қазан 2017 ж.
5. Рысберген Қ. Атауларды латынша қалай жазамыз?// Ана тілі. – 12
сəуір, 2018 ж.
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Қазақ ұлттық əліпбиіне тағы бір қадам...
Шүленбаев Н.
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми
қызметкері
2018 жылдың 23 шілдесінде Алматыдағы Достық үйінде
А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты мен Халықаралық
«Қазақ тілі» қоғамының ұйымдастыруымен тағы да бір келелі жиын
– «Латын əліпбиі – əлем қазақтарының рухани негізі» тақырыбында
республикалық дөңгелек үстел өтті. Жиынға Ө.Айтбаев,
А.Османова, Ғ.Есім, У.Қалижан, А. Сырым сынды қоғам, ғылым
жəне білім қайраткерлерімен қатар, шетелдік қонақ – Гарвард университеті докторанты Алекс Уарбуртон, Түркі халықтары мəдени
орталығының директоры Ахмет Дағдұран жəне институт ұжымы
мен басқа да зиялы қауым өкілдері қатысты. Отырысты институт
директоры Қажыбек Ерден Задаұлы жүргізіп отырды.
Жиын жаңа, ерекше форматта өтті. Мұнда қызылкеңірдек болып айтысып-тартысу, еш дауласу, регламент сақтамау болған жоқ.
Керісінше, жылы жүзбен, жарқын көңілмен əліпби жайлы тамаша
пікіралысу, ақылдасу жиыны болды десек те болады. Жиналған
зиялы қауым ой-пікірі болашақ ұрпаққа аманат етіп қалдыратындай,
елдің сауаттылығын əлсіретіп алмайтындай, қолданысқа (жазуға,
көзкөрімге) ыңғайлы, толық жетілдірілген, қазақ ұлтының келбетін
танытатын ұлттық əліпби жасау үшін алда тұрған мəселе-əрекеттер
жайлы болды.
Мүдде ортақ болғандықтан, жарыссөзге шығушы баяндамашылар регламент сақтап, мінбеден кезекпен сөз алып жатты. Алғаш
сөйлеген академик Ө. Айтбаев əліпбиді өзгерту туралы қазақ
қоғамында жүргізіліп жатқан игі істерге жалпы көңілі толатынын
жеткізді. Алайда əліпби жобаларын талқылау кезінде «бір дыбысқа
– бір таңба» принципі жүзеге аспағанына, Тіл білімі институты
ғалымдарының сан жылдарғы жұмыстарының жемісі ретінде
ұсынған нұсқасы еленбей, талқыға түспегеніне өкініш білдірді.
Ғалым «Болар іс болды, Ақылдасып пішкен тон келте болмас,
енді бекітілген əліпбидің кемшін тұстарын қоғам болып талқылап,
жетілдіріп, орфографиялық емле ережелерін тап-тұйнақтай етіп
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даярлау керек, халықтың арман-қиялына қаяу түсірмейік» деген
пікірмен сөзін қысқаша тұжырымдады.
Мінбеге шыққан «Тіл – Қазына» қорының бас директоры, философ-ғалым Ғ. Есім өз ұжымының Бурабайда демалып жатқан мектеп оқушыларымен жаңа əліпби нұсқаларының ыңғайлы, ыңғайсыз
тұстары, оны насихаттау туралы іс-шаралар жүргізілгенін, енді
орталық қызметкерлері орфографиялық емле ережелерін дайындаумен айналысып жатқанын, жаңа жылға дейін ереженің үлгі-нұсқасы
даяр болатынын, ол барлық облыста апробациядан өтетінін хабардар етті. Ғалым мұндай тағдыршешті мəселеде көсемсудің, өзім
білгендікке салынудың, біреудің атақ-лауазымын пайдаланудың
қажеті жоқтығын құлаққағыс етті. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»
демекші, əліпби жетілдіруде бүкіл қоғамды жұмылдыру керектігін
баса айтты. Оның пікірінше, түркітектес халықтармен əлі де байланыс нашар. Ол үшін туыс халықтар арасында ерекше бір уəкілетті
ұйым құру керектігін (мейлі, ол Түркі парламенті бола ма), барыскеліс, ақпарат алмасу мəселесін жолға қоюды ескертті.
Сондай-ақ философ ағамыз «Тілді тудыратын, сақтайтын,
жасайтын – тұлғалар. Яғни Абай, Мұхтар тəрізді тұлғалардың
шығармалары тілді байытады, сақтайды да қорғап қалады. Сонымен бірге тіліміздің небір теперіштерді артқа тастап, шұрайлы
қалпын сақтап күні бүгінге жеткенінің бір себебі – ұлттың бай
фольклоры. Ауыз əдебиеті тілді жойылып, бұзылып кетуден аман
сақтап қалды, болашақ ұрпаққа дін аман жеткізді. Ал енді оны
жоғалтып алмау сіз бен бізге сын болары сөзсіз. Қазақ əліпбиінен
ұлттың келбеті байқалып тұру керек. Қазіргі уақытта компьютер
көмегімен шрифтерді қазақы нақыштап келтіруге болады екен»
деді.
Əр сөзін қадап-қадап, шегелей сөйлейтін, өзге ұлт өкілі болса да
қазақ ұлты мен оның тілі үшін сандаған жылдар биік мінберлерден
мəнді де ұтымды пікірлер қозғап жүрген, ҚХА мүшесі, тілші-ғалым
Асылы Османова тілдің халықтың байлығы, өлшеусіз қазынасы
екенін, «тіл үшін күрес – ел үшін күрес болатынын», сондықтан
оны сақтау, байыту жолында, тəуелсіз ел ретінде, батыл шешімдер
қабылдау, салмақты ойлар айту қажеттігін тілге тиек етті. «Қазақ
тілін латын əліпбиіне көшіру керек деп айту тіптен дұрыс емес,
дұрысында «латыннегізді қазақ (ұлттық) əліпбиіне көшу» деген
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дұрыс деп ескертті қайраткер ғалым. Бұл пікірге əбден қосылуға
болады жəне əркім белгілі бір атауды дұрыс айтуға дағдыланғаны
жөн. Өйткені «Кемені қалай атасаң, солай жүзеді» деген сөздің
бары да рас. Асылы апайымыз елдің көкейінде жүрген толғақты
мəселелерді де қысқа да нұсқа, тəптіштеп айтып берді.
Əдебиет институтының директоры У.Қалижан жаңа ұлттық
əліпби əлем қазақтарын жақындастыратын таптырмас құрал екенін
жəне халқымыздың əлемдік өркениет көшіне ілесе алуына, жылдам ақпарат алу мүмкіндігі туатынына зор сенім білдіретінін
əңгімесінің арқауы етті.
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының директоры Əлібек
Асқаров шетелдік қазақ отбасыларының егде мүшелері қазақ тілін
білетінін, ал жастары ана тілінде нашар сөйлейтінін немесе мүлдем
білмейтінін, күні ертең ол азаматтар сол жергілікті тілде сөйлеп
кететініне қауіптенетінін жеткізді. Мүмкін, жаңа əліпби оларға
Қазақстаннан тың ақпарат алып, қазақ тілін үйренулеріне түрткі
болатын шығар деген ой қозғады. Төңкерістен бұрын, одан кейін
де Қазан қаласында шыққан қазақша кітаптар, олардың тиражы,
құндылығы жайында сыр ашты. Оларды да, мүмкін, кейін жаңа
ұлттық əліпбиге көшіру қажеттілігі туар деп топшылады.
Түркі халықтары мəдени орталығының жетекшісі Ахмет
Дағдұран болашақтан үлкен үміт күте «Түркі халықтары үш түрлі
əліпби қолданып отыр. Ал қазақ тілінің латыннегізді əліпбиге көшуі
бізді, түркі жұртын жақындатады. Қазақ жері – түркі халықтарының
атажұрты. Қазақ тілі – барлық түркі халықтары түсінетін тіл. Жаңа
əліпбиге көшкенде барлығымыз Қорқытты, əл-Фарабиді, Мұстафа
Шоқайды түпнұсқада оқи алатын боламыз. Сонда барлық қазақ ана
тілінде сөйлей алады жəне түркітілдес халықтардың ықпалдасуы
жүзеге асады» деді.
Тілдерді дамыту жəне қоғамдық-саяси жұмыс комитеті
төрағасының орынбасары Бауыржан Мелдеш «Төрт жұмыс тобы
құрылды. Орфографиялық емле ережелерінің жобасы жасалды. IT
мамандары пернетақта жобасын жетілдіріп жатыр. Келесі жылы
1-сынып оқушылары латыннегізді əліпбиде білім алатын болады.
2020 жылдары мемлекеттік рəміздер латын қарпіне көшеді, қазір
Елтаңбаның латын нұсқасындағы үлгісі жасалды. Жұмыс кезеңкезеңмен жүретін болады, емле ережелері бекітіледі, кемшіліктер
түзетіледі, əліпби жетілдіріледі» деген сенім білдірді.
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Е.Қажыбек жиналыс барысында, баяндамалар арасында өзі
көрген, естіген қызықты да мазмұнды мəліметтерді, қазақ ұлты,
оның тілі жайлы əр елдің, əсіресе түркітанушылардың айтқан
құнды пікірлерін жеткізіп отырды, дəйексөздер келтірді. Сөзінің
соңында «Қазақтардың бір бөлігі шет елде тұрады. Оларға тілдік
мəселеде көмек қажет. Қазақтар жиі қоныстанған аймақтарда тіл
орталықтарын ашу керек. Жаңа əліпбиге көшу барысында бұл
мəселелерді де қолға алуға тиіспіз. Жыл аяғына дейін негізгі
ережелердің нұсқасы даяр болады. Келер жылы орфографиялық,
орфоэпиялық, анықтағыштар мен сөздіктердің толық нұсқасы
шығады. Терминология, ономастика, Тіл мəдениеті оқулықтары
жарық көреді» деп сөзін қорытты.
Сөйтіп, отырысқа жиналғандар мол мағлұмат алып, болашаққа
бағыт-бағдарды, жоспарды межелеп, ұтымды, ыңғайлы əліпби
даярланатынына сенім білдіріп тарқасты. Жаңа əліпбиге тағы бір
басты қадам жасалды. Енді əліпби жайлы өз ойымды қысқаша
білдіре кетсем деген ойым бар.
Өткен жылғы сəуірде Қазақстан Республикасы Президенті
Н.Ə. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халыққа
мақаласы жарияланды. Бұл жолдау өзге жолдаудан өзгеше сарында
қабылданды. Себебі мұнда қазақ ұлтының тағдырына, болашақта
оның Мəңгілік ел болып қалуына қатысты тағдыршешті, тарихи
үндеу тасталды. Ол – 2025 жылға дейін қазақ жазуын латыннегізді жаңа əліпбиге көшіру. Бұл оқиға қоғамда үлкен резонанс
туғызды.
Бұл шешімді жалпы қазақ қоғамы қолдап, дереу үн қата
бастады. Алайда бұл «ұр да жық», «шаш ал десе, бас алатын»
науқаншылықты, асығыстықты қаламайтын үдеріс болуы тиіс.
Келіп түскен мыңдаған əліпби жобаларын жақсылап електен
өткізіп, талқылап, ішінен дыбыстарды дəл таңбалауға ыңғайлы,
көзкөрімге əсерлі көрінетін үздік жобаны таңдау – қиынның қиыны
жəне онда біреудің атақ-лауазымына, беделіне артықшылық беретін науқан емес. Мұнда латын əліпбиге ілгері жылдары көшкен
түркінегізді елдер тəжірибесі де зерттелуде.
Өткеннен еш сабақ алмаған халқымыз бұл үдерісте де
асығыстыққа, науқаншылыққа бой ұрды. Жетілдірілген, соңғы
шешімі жарияланған əліпби нұсқасы қабылданбай жатып, алғашқы
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екі нұсқа бойынша жазу етек алды. Түсінікті айтсақ, көшедегі
баннерлер, маңдайшадағы жарнамалар, мекеме, кəсіпорын, тіпті
көше атаулары əлі жетілдірілмеген əліпбиде жазыла бастады. «Осы
əліпбиде еңбектер жазып, оқулықтар, оқу құралдарын, сөздіктер
шығаруды бастайық» деушілер де табылды. Қазіргі əлемдік
экономикалық дағдарыс жағдайында бұл үлкен шығынды қажет
етері рас. Онда əліпби əр ауысқан сайын атауларды өзгерту қажет
болады.
Менің ойымша, алдымен əліпбидің ақырғы нұсқасын қолдану
туралы соңғы жарлық шығуы қажет. Одан кейін оны халыққа таныстыру жұмыстарының ауқымды көлемде жүргізілуі, сапалы
жетілдірілуі іске асады, асықпай, жан-жақты ойластырылған,
жіті зерттелген емле ережелері жарық көреді. Соның негізінде
жаңа латын графикасында жазылған еңбектер өмірге жол тартуы
ықтимал. Бірте-бірте оқулықтар, оқу құралдары, сөздіктер жариялана бастайды, сөйтіп, жаңа жазуға көшу кезеңімен жүре береді. Бұл үрдісте ономастикалық атауларды, терминдерді латынша
транскрипциялау мен транслитерациялау, олардың орфограммасын
жасау жұмыстары да мұқият жүргізілгені абзал.
Алғаш халық назарына ұсынылып бекітілген екі əліпбидің
бірін «диграф (қосəріпті) əліпби, екіншісін «апострофты (əріптен
кейінгі үтір, дəйекше) əліпби» деп атап алдық. Бұл екі жобаның
да өрескел кемшіліктері көзге ұрып тұрды. Бұларда «бір дыбысқа
– бір əріп» қағидасы сақталмады, дыбыстар дəл таңбаланбады,
жазуда ыңғайсыздық туды жəне тіпті бір қараған адамға əріптер
көзкөрімге оғаштау көрінгені де белгілі. Одан кейін 2018 жылғы 19
ақпанда тағы да жаңа əліпби нұсқасы бекітілді. Енді мұны «акутты
(ноқатты) əліпби» деп атай бастадық.
Жаңа əліпбиде кейбір дыбыстар акут дикакритикасымен белгіленген. Əлем елдері тəжірибесінде диакритика əдетте дыбыстардың
жуан-жіңішкелігін, екпін түсуін, ызың жəне жұмсақ (палаталь)
дабыстарды белгілеуде, сөз жігін ажыратуда қолданылатыны белгілі. Біз де дыбыстарды бірыңғай акут белгісімен таңбалағанша,
əртүрлі дəйекшелермен жазғанымыз жөн болар еді. Ал енді апостроф дəйекше емес, диакритика – дəйекше, яғни жалпы атау.
Диакритика дегенініміз – əріп үстіне, астына қойылатын əр түрлі
белгілер, ноқаттар. Диакритиканың бірнеше түрі, атаулары бар.
83

Олар: əріпасты седиль жəне бревис диакритикасы /Şş/, əріптүсті
карон диакритикасы /Ğğ/, дауыстылардың жіңішке жұптарын
таңбалайтын əріпүсті умлаут диакритикасы /ӓ/, дауыстының
ұзақтығын, созылыңғы жұптарын білдіретін макрон (Ā), ызың
дауыссыздарға (ч, ж, ш) қойылатын гачек (Č) диакритикасы,
дыбыстың жұмсақтығын да (палатализация) білдіретін седиль
(Ņ) диакритикасы жəне дауыстының жуан сыңарын белгілеуде
циркумфлекс (Û) диакритикалық таңбасы, т.б. Мұның бəрі, сайып
келгенде, А. Байтұрсыновтың бір ғана «дəйекше» сөзімен астасып
жатыр.
Бұл белгілер жайында белгілі фонетист-ғалым Ə. Жүнісбеков
былай дейді «Біздің жерден жеті қоян тапқандай болып «апостроф» деп əріптің бір шекесін шертіп сəндеп, «диакритика» деп
əріп төбесіне сызықша қойып шендеп, О əріпінің белінен тартып ө жасап мəндеп, ае-ні қосақтап ə деп егіздеп жүргеніміздің
бəрі – Ахаңнан қалған үлгі. Ендеше, қазіргі жоба авторлары алып
отырған жуан-жіңішкелік белгілер (əртүрлі нұсқасына қарамай)
– сол А. Байтұрсынұлы салған сара жол. Арабы таңбалар негізінде туындаған дəйекше дауыстылардың жуан-жіңішке таңбасына
таңылып, кирилшеге көшті. Енді, міне, кирилшеден «апостроф, қос
нүкте, сызықша, қосақ əріп болып», мың құбылып, латынша жобаларда жүр. Қалай құбылса да бəрінің мазмұны, яғни емле қызметі
– сол бір дəйекше». Əлімхан ағамыз өзінің сан жылдарғы еңбегі
нəтижесінде, ықшамдалған 28 əріптен тұратын латыннегізді қазақ
əліпбиін ұсынған еді. Өкінішке орай, бұл жоба ескерусіз қалды.
Əріптердің қосымша белгілері жайлы тағы бір фонетист-ғалым
З.М. Базарбаева: «Қазақ тілінде үнемдеп жазуды алғаш рет ұсынған
қазақ тіл білімінің қабырғасын қалаушы Ахмет Байтұрсынұлы
еді. Сингармонизм заңы бойынша, қазақ сөздер я бірыңғай жуан,
я бірыңғай жіңішке айтылатыны белгілі. Сөздерді бірыңғай айту
үшін ғалым олардың алдына «дəйекше» деген таңбаны (белгіні)
қолданған. Қазақ əліпбиін үнемдеу жайында қазақ филологиясының
алғашқы профессоры Құдайберген Жұбанов та жазған. 1935 жылы
ғалым қазақ əліпбиін орфографиясын өзгерту жайында жоба ұсынған
болатын, жазуды үнемдеу мақсатында дауыстылар мен дауыссыздарды азайтып, бірнеше фонеманы бір əріппен таңбалауды көздеген.
Əр тілдің əліпбиі дыбыстарды шартты түрде таңбалайды. Оның
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жетіспеушіліктері мен кемшіліктері орфографиялық қағидалармен
өтеледі. Латын графикасына негізделген қазақ əліпбиін жасағанда
фонологиялық жəне орфографиялық заңдылықтарды да ескеру
қажет» дегенді айтады.
Жаңа əліпбидегі əріптердің таңбалануы мынадай: Аа (а), Á á
(ə), B b (б), V v (в), G g (г), Ǵ ǵ (ғ), D d (д), E e (е), J j (ж) Z z (з), I
ı (и, й), K k (к), Q q (қ), L l (л), M m (м), N n (н), Ń ń (ң), O o (о), Ó
ó (ө), Рр (п), R r (р), S s (с), T t (т), Ýý (у), U u (ұ), Ú ú (ү), F f (ф),
H h (h, х), Ch / ch (ч), Sh / sh (ш), Y y (ы), I i (і).
Жаңа əліпбиде й (и) дыбысы I ı, ы дыбысы Y y, таңбасымен
беріліпті. Бұларды, керісінше, яғни й(и)-ді Y y таңбасымен, ы-ны
нүктесіз I ı таңбасымен беру дұрыс болатын шығар. Ал у дыбысы
акутты Ýý таңбасымен берілген. Бұл еш қисынға келмейді. Олай
болса, у-ды əлем тəжірибесіне сүйене отырып, Ww таңбасымен берген жақсы болар еді. Сонда айта-айта жауыр болған, жұртшылыққа
түсіндіре алмаған ми, ки, су, ту сөздерін айтылымы бойынша
mıy (мый), kiy (кій), suw (сұу), tuw (тұу) деп қатесіз жаза, айта
алар едік. Сондай-ақ ие, қиыр тəрізді сөздерді iye (i-ye), qıyır (qıyır) түрінде дұрыс буынға бөліп тасымалдауға болар еді. Бұлай
таңбалау туыстас түркі тілдерінде бар. Айтпағым, и, й дыбысын I
ı, ы дыбысын Y y, у-ды Ýý ретінде таңбалау еш қисынға келмейді,
жазуда ыңғайсыздық тудырады жəне бір қарағанда көзкөрімге де
оғаш көрінеді.
Сондай-ақ һ мен х дыбыстарында бір ғана һ таңбасымен беріліпті. Бұл өте дұрыс деп білемін. Біріншіден, өзіміздің төл дыбысымыз
саналып жүрген фарингал (тамақ) һ-ны сақтап қаламыз, екіншіден кірме дыбыс х-дан арыламыз. Енді х-дан басталатын сөздер һ
арқылы жазылатын болады. Мысалы: һаbаr (хабар), һаt (хат), halık
(халық) жəне т.б. Алайда бұл сөздер айтқанда қазақтың қ əріпі
арқылы айтылатыны (қабар, қат, қалық) тағы бар. Онда мұндай
сөздерді əліпбидегі q арқылы да жазуға болар еді. Ол qabar, qat,
qalıq түрінде көрініс табады.
Əліпбиде ш дыбысына sh, ч дыбысына ch таңбалары беріліпті.
Менің ойымша, бұл екі дыбысқа бір таңба (sh немесе ch) берген
жөн болар еді. shаr, shек сөздерінің бірін шар, екіншісін чек деп оқи
алатынымыз кəміл. Ал əліпбиде мұнымен қоса х, һ дыбыстарын
белгілейтін һ, с дыбысын белгілейтін s таңбасы барын ескерсек,
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бұл дыбыстар сөзде қатар келгенде оларды түсіну қиындығы туады.
Мысалы: ashana (асхана ма, жоқ ашана ма), Аshat (Асхат па, жоқ
Ашат па) жəне т.б. Сондықтан ш, ч, с жəне х, һ дыбыстарының
таңбаларын да реттеу қажет.
Акут əліпбиде кірме я, ю, ё, щ, ц дифтонгтер (қосар дыбыс)
енгізілмеген. Бұл дырыс та. Кейбіреулер енді кірме сөздерді қалай
таңбалаймыз деп уайым шегуде. Бұларды жазғанда жеке-жеке
əріптермен таңбалауға болады. Меніңше, я əрпі yа, ю əріпі yw, ё
əріпі yо болып таңбаланады. Мысалы: qıyуа (қия), аyw (аю), shyоtkа
(щётка). Ал щ əріпі sh таңбасымен белгіленеді. Сонда үш əріп
(ш,ч, щ) бір ғана sh не ch болып жазылады. Ал ц кірме əріпін s
(с) арқылы таңбалай береміз. Онда бұрынғы цемент, цирк тəрізді
біршама сөздер тіліміздің фонетикалық ерекшелігіне бейімделіп,
sement (семент), sıyrık (сыйрык) болып жазылады. Несі бар, қазір
оғаштау көрінгенмен жүре-жүре үйренеміз, сөздерді тілімізге
ыңғайлап алуды меңгереміз. Ал егер бұл қосарлы дыбысты жеке
белгілейік десек, оған ts (тс) қосарлы таңба береміз. Ол жағдайда
цемент, цирк сөздеріміз, тиісінше tsement (тсемент), tsıyrık (тсыйрык) болып жазылады. Əрине бұлай жазу қате саналады, өткені
қазақ тілінде екі дауыссыз қатар жазылмайды. Сол алғашқы нұсқа
қисынға келеді.
Енді өзім түзету ұсынған əліпби бойынша бір-екі сөйлем жазып
көрейін. Меn Аlmаtı qаlаsındа turаmın. Almatı – elimizdiń mádeny
astanası. Ol – ásem qala. Көріп отырғанымыздай, таңбалар жазуда
еш ыңғайсыздық, көзкөрімге олқылық туғызып тұрған жоқ. Бейне бір бұрыннан солай жазып жүргеніміз сияқты, барлық əріп өз
орнында тұрғандай сезінесіз.
Кейбірулер «мына əріп таңбасы қарақалпақта бар, ана əріп
өзбекте бар, ал мынау əзірбайжан мен түрікте бар, олай болмайды,
біздің əліпби басқалардан ерекше, теңдессіз болу керек» деп байбалам салады. Дұрыс та шығар. Алайда жаңа əліпби жасауда əлем
елдерінің, түркітектес елдердің озық үлгілерін пайдаланғанның еш
оғаттығы жоқ дегенді айтқым келеді.
Қысқасы, жаңа акутты əліпби төрт аяғынан тең басқан, теңдессіз,
мінсіз жоба деп бағалауға əлі ерте тəрізді. Ақыры акутты əліпби
қабылдаған екенбіз, кейін өкінбестей оны жетілдіріп, талқылап,
ұсыныстар жасап отыру қажет. Бұл əліпбиді ширата түсу үшін
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келелі пікір, салиқалы ой, сындарлы ұсыныстар айту, қалың
жұртшылықтың, зиялы қауымның, əсіресе тілші ғалымдардың
азаматтық, ғалымдық парызы деп білемін. Өйткені əліпби астарында елдің көкейкесті арман-мақсаты, кемел келешігі тарих таразысына түсіп тұр. Ата-баба аманат етіп қалдырған ана тілімізді
қаймағын бұзбай, тұнығын лайламай болашаққа жеткізу – барша
қазақтың міндеті. Тіл тазалығы – ар тазалығы!
Əдебиет:
1. Тілтаным. №4 (52), қазан, қараша, желтоқсан. – Алматы, 2013.

Қазақ антропонимдерін латын графикасына көшіруге байланысты кейбір мəселелер
Бармешова Н., Тұрғынбаева Ж.
Ономастика бөлімінің кіші ғылыми қызметкерлері
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың: «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп
латын əліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл
мəселеге неғұрлым дəйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен
қарап келеміз жəне оған кірісуге Тəуелсіздік алғаннан бері мұқият
дайындалдық. Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен
«Қазақстан-2050» Стратегиясында «2025 жылдан бастап латын
əліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін» мəлімдедім» делінген еді
[1].
Расында, «ұлттық бірегейлікті сақтау», «ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз,
бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз боймызда мəңгі қалуға тиіс»
десек, латын əліпбиіндегі кемшін тұстары əлі де жетілдіре түсуді
қажет етеді деп ойлаймыз.
Ұлттықтың нышаны, ең алдымен, аты-жөніміз бен тегімізден бастау алады. Біріншіден, қазақ аты-жөндерінің дұрыс жазылуы орфографиялық мəселе болса, екінші жағынан, бұл
нормативтік-құқықтық мəселе. Өйткені, ресми тұрғыдан біз
төлқұжаттарымыздағы аты-жөніміз арқылы қоғам мүшесі ретінде
əлеуметтік танымдылыққа ие боламыз.
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Егемендікке ие болғаннан бері ширек ғасырдан астам уақыт
өтсе де, ұлты қазақ азаматтардың туу тралы куəліктері, жеке
куəліктері мен паспорттарында аты-жөндері бұрмаланып, семантикасы өзгеріп жазылуы кездеседі. Бұрмалаудың басты себебі
азаматтардың, жаңа туған сəбилердің тегінің, есімінің, əкесінің
аттары мемлекеттік тілден орыс тіліне қате транслитерациялау
салдарынан болып жатады.
Мəселен, Алматы облысы, Алматы қаласы жергілікті атқару органдары, азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімшелері мен халыққа
қызмет көрсету орталықтарында қазақ азаматтарының аты-жөні
бұрмаланып қате жазылғандықтан, А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтына қазақ тілінің орфографиясына сай дұрыс
жазылуын көрсетуді сұрап жиі өтініш білдіріп жатады. Негізгі қателер сипаты мынадай: Оның ішінде ең жиі кездесетіндері
орфографиялық қателер, мысалы, 1. Аблай, Айкуль, Алдяр, Алья,
Бакты-куль, Болуспай, Гулзипач, Қошжан, Денисиламов, Дошжан,
Абильқос, Абильтай, Абильда, Айслу, Айсулыу, Бахтигул Аблайевна
т.б.
2. Сонымен қатар, өзбек, қырғыз елінен келген қандастарымыздың
аты-жөні сол елдің орфографиясына сай, фонетикалық дыбыстық
ерекшеліктеріне сəйкес бұрмаланып жазылған. Мəселен: өзбек
орфографиясына сай жазылған кісі есімдері: Бахтиёр (Бақтияр),
Батирхон (Батырхан), Бекзод (Бекзат), Бекполат (Бекболат),
Гайрат (Қайрат), Иззат (Іззет), Хужабек (Қожабек), Эшкобил
(Есқабыл), Саодат (Сағадат), ал қырғыз орфографиясына сай
жазылғандар: Чингизхан (Шыңғысхан), Орозбаев (Оразбаев), Айсулуу (Айсұлу), Айшабүбү (Айшабибі), Айчүрек (Айжүрек), Бакберген уулу (Бақбергенұлы) т.б. Кісі аттары ұлттық реңді берудегі
негізгі əдістердің бірі болғандықтан, оның дұрыс рəсімделуі аса
маңызды.
3. Тегі, кісі аттары басында дж-дифтонгын жазу Кеңес үкіметі
тұсында орыс жəне араб тілдерінің ықпалынан болған, дж тіркесі
қазақ тілінің фонетикалық жүйесіне мүлдем жат құбылыс. Соның
салдарынан Джакып, Джамилия, Джандос, Джамбул, Джандосов,
Джунусов, Джусупов болып қазақ азаматтарының аты-жөндері
қатты бұрмаланып, зардап шекті [2].
Кісі есімдері қазақ тілінің емле-ережесі, əдеби нормасына сай,
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қазақ тілінің орфографиялық ережелеріне сəйкес дұрыс жазылуы тиіс. Кісі есімдерін дұрыс жазылуына негізінен екі принцип
басшылыққа алынды: фонетикалық принцип жəне морфологиялық
принцип.
Фонетикалық принцип – түбір сөзге жалғанатын қосымшалар
түбір сөздің соңғы дыбысының қатаң-ұяңдығына, соңғы
буынның жуан-жіңішкелігіне қарай түрленіп отырады. Қазіргі
орфографиялық ереже бойынша кейбір жалқы есімдер қалай айтылса, солай жазылады. Мысалы: Қарагөз (Қаракөз), Ботагөз
(Ботакөз), Нұргелді (Нұркелді), Амангелді (Аманкелді), Хангелді
(Ханкелді), Торайғыров (Торыайғыров) т.б. есімдер фонетикалық
принципке сай негізделген.
Фонетикалық дыбыстық ерекшеліктерге байланысты сөз
басындағы ə əрпінен басталатын кісі есімдерінің екінші буындағы
а дыбысы да ə дыбысы болып естіледі. Мысалы: Əлима (Əлимə),
Əлия (Əлиə), Сəбира (Сəбирə), Кəлима (Кəлимə), Нəзипа (Нəзипə),
Лəйла (Лəйлə).
«Қазақтың төл сөздері мен араб, парсы тілдерінен енген
сөздер еш уақытта екі дауыссыз дыбыстан басталмайды. Ол екі
дауыссыз дыбыстың не алдында (сөз басында), не ортасында ы,
і дауыстыларының бірі қатысып айтылады. Бұл фонетикалық
заңдылыққа жалпы есімдер де, жалқы есімдер де (соның ішінде
кісі аттары да) бағынады» [3]. Мысалы: Смағұл, Сқақ, Сламғазы,
Смайл, Рсалды сияқты кісі есімдері əлі де осы үлгіде таңбаланып
жүр.
Морфологиялық принцип бойынша əр сөздің түбірі мен оған
жалғанатын қосымша түбір күйіндегі дыбыстық құрамы сақталып
жазылады. Мысалы: Дос+жан ( естілуі Дошшан), Қосжан (естілуі
Қошшан), Мергенбай (естілуі Мергембай) [6, 5-6 бб.].
Жалпы кісі аттарының жазылуына байланысты жəне мынаны айта кету қажет: қазақтың төл сөздерінен жасалғандары болсын, араб, парсы сөздерінен қойылғандары болсын, кісі аттарына
қатысты жалқы есімдерде едəуір еркіндік бары байқалады. Бір
сөздің өзі əр түрлі болып қойыла береді. Мысалы: Нəзипа-НəзимаНəзира, Фарида-Фариза, Жүсіп-Түсіп, Мұхаммед-Мұхаммбед,
Құрбан-Құрман, т.б. Осы варианттардың көпшілігі араб, парсы
жəне т.б. елдерден енгендіктен, жергілікті жерде əртүрлі айтылады:
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Үрістем- Рустам-Рүстем, Ислам-Іслəм, Сламбек-Іслəмбек-Исламбек, Бəтима-Фатима, Мұхамбет-Мұхамбед-Мұқамед-Махамбет,
Ырысбек-Рысбек, Смағұл-Ысмағұл т.б.
Сонымен қатар, орыс тілінен енген кісі есімдері: Анел (Лена),
Аниса, Венера, Галина, Света, Лунара жəне орыс сөзіне қазақ
тіліндегі хан, бек, бай, əлі, ғали, нұр, құл, жан, гүл қосымшалары
арқылы жасалған кісі есімдері де кездеседі.
Бүгінгі ономастика саласы – өз проблемалары мен оны шешудің
əдіс-тəсілдері бар кешенді ғылыми лингвистикалық пəн. Жалқы
есімдер табиғатта, қоғамда болып жатқан өзгерістерге жылдам
əсер беретіндіктен, олар өздері өмір сүрген кезеңнен белгі беріп,
белгілі бір деңгейде хронологиялық ретті сақтап отырады əрі тілдік, тілдік емес мол ақпарат алуға мүмкіндік береді. Артелбай,
Пойызқұл, Колхозбек, Советбек, Союзхан, Апрельбек, Геройхан,
Заводхан, Советқали, Нұрсовет, Атомгүл, Советгүл, Светгүл,
Саммит, Астана, Азиада т.б. есімдерін осыған мысал ретінде
келтіруге болады.
«Қазақстан Республикасындағы ұлты қазақ азаматтардың атыжөнін реттеудің Тұжырымдамасында» ұлты қазақ азаматтардың
аты-жөні екі немесе үш мүшелі антропонимиялық жүйе бойынша
төмендегідей тұжырымдар ұсынылған болатын:
- есімі, əкесі (отчествосы), тегі фамилиясы), яғни бірінші орында -есімі, екінші орында əкесі, ал үшінші орнында тегі жазылатын
болсын делінген еді. Мысалы: Əлім Омарұлы Ақылбай немесе
екінші нұсқа бойынша – есімі, əкесі немесе тегі. Мысалы: Əлім
Омарұлы немесе Əлім Ақылбай.
Кезінде қазақтардың дəстүрлі аты-жөніне үстемдік-əкімшілік
жолымен еріксіз телінген орыс тілінің -ов, -ев, -ова, -ева, -ин, -н,
-ина, -на сондай-ақ -ович, -евич, -овна, -евна сияқты аффикстері
қолданыстан алынсын; -ович, -евич, -овна, -евна орнына -ұлы,
-қызы қолданылып, бірге жазылсын делінген еді. Тұжырымдама
жобасы Ономастикалық комиссия шешімімен бекітілсе де, бұл
ұстанымдар əлі күнге дейін заңды күшіне енген жоқ.
Антропонимиялық ресми үшмүшелік (тегі, аты, əкесінің аты)
бүгінгі күні бірнеше нұсқада қолданса, орналасу реті де əртүрлі
болып келеді. Орыс тіліне тəн рет бойынша бірінші тегі, екінші
есімі, үшінші əкесінің есімі жазылады, қазақ азаматтарының да
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аты-жөні осы үлгіде жазылып жүр. Мысалы: Əлімбаева Назгүл
Еркінқызы, Таласбаева Лəззат Бакытовна, Жылысбаева Қарлыға
Болатқызы т.б. Демек, ұлттық ауқымдағы бұл мəселенің шешімі
əлі де табылмай отыр деуге негіз бар.
2017 жылдың 26 қазан айындағы шыққан «Қазақ тілі əліпбиін
кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Жарлыққа 2018
ж. 20 ақпан айына дейін латын əліпбиіне 3 рет өзгеріс енгізілді.
Енді соңғы өзгеріс енген «акут латын əліпбиімен» 2025 жылға дейін
қазақ азаматтарымыздың құжаттары толығымен латын əліпбиінде
жазылуы тиіс.
Антропонимика саласы бойынша ұлты қазақ азаматтардың
аты мен тегін латын əліпбиімен дұрыс жазу ережесінің жобасы
əзірленуде. Қазіргі таңда бұл құжат сараптамалық талқылаудан
өтуде.
Осы соңғы қабылданған латын (акут) əліпбиіндегі кейбір
таңбалар көптеген сөздермен қатар кісі аттарының жазылуында,
оқылуында қиындықтар келтіруде. Мысалы:
1. sh (ш) Əуесхан, Алмасхан, Асхат, Досхан, Жеңісхан, Ырысханым, Кеңесхан, Жетпісхан, Шыңғысхан сияқты антропонимдерді
латын əліпбиіне транслитерациялағанда: Aìyìeshan, Almashan, Ashat,
Doshan, Jenìishan, Yryshanym, Kenìeshan, Jetpishan, Shynìgìyshan,
ал кері кирил əліпбиіне ретранслитерциялағанда: Əуешан, Алмашан, Ашат, Дошан, Жеңішан, Ырышаным, Кеңешан, Жетпішан,
Шыңғышан деп қате оқуғада болады.
2. уы (yìy) əріптері бойынша кісі есімдері: Аймауыт, Айсауыт,
Ауылбай, Ауылбек, Бауыржан, Дауылбай, Жамбауыл, Жасбуын, Жауын, Жауынбай, Жауыр, Қауымбай, Қауымбек, Қауыс, Қауысбек,
Қауысжан, Қауыш, Қуыс, Оймауыт, Сауық, Сауытбай, Тауыпалды, Уызбай, Уықбай, Шындауыл, латын əліпбиінде таңбалағанда:
Aımayìyt, Aısayìyt, Ayìylbaı, Ayìylbek, Bayìyrjan, Dayìylbaı, Jambayìyl,
Jasbyìyn, Jayìyn, Jayìynbaı, Jayìyr, Qayìymbaı, Qayìymbek, Qayìys,
Qayìysbek, Qayìysjan, Qayìysh, Qyìys, Sayìyq, Oımayìyt, Sayìytbaı,
Tayìypaldy, Yìyzbaı, Yìyqbaı деп көзге оғаш, əрі оқуға да қиындау
болады.
3. Сондай-ақ қазіргі кезде латын əліпбиіне көшуімізге байланысты қазақ əліпбиіндегі кірме и, у əріптері қазіргі таңда дау тудыруда.
Бірқатар ғалымдарымыз и, у əріптерін қосарлы ій, ый, ұу, үу дыбыс91

тары арқылы таңбалауды ұсынады. Сонда и мен у əріптерінен келетін кісі есімдерін транскрипциялағанда төмендегідей жазылады:
Үуəли (Уəли), Ұуықбай (Уықбай), Үуəйіс (Уəйіс), Салыйқа (Салиқа),
Рəбійға (Рəбиға), Ійген (Иген), Ійгенбай (Игенбай), Ійгілік (Игілік),
Ійгіжан (Игіжан), т.б., ал латын əліпбиіне транслитерациялағанда;
Úýálı, Uýyqbaı, Úýáıis, Salyıqa, Rábiıǵa, ал мына есімдерді Iıgen,
Iıgenbaı, Iıgilik, Iıgijan (Ийген, Ийгенбай, Ийгілік Ийгіжан) болып
ретранслитерацияланады. Сондағы І (і) жəне І (й) бас əрпінің бір
таңбамен берілуі келешекте оқылуда да қиындықтар келтіруі əбден
мүмкін.
4. Ій, ый дыбыстарын жалаң и-мен, сол сияқты үу, ұу дыбыстарын жалаң у таңбасымен беру оқыту ісінде, мысалы сөздерді
буынға бөлуде қиындық келтіретіні айтылып жүр [3,12 б.].
Сонымен, жоғарыда айтып өткендей, қазақ азаматтарының атыжөндері кирил əліпбиінде қате жазылып, бұрмаланып келгендей,
енді латын қарпінде тағы да қате жазылып зардап шекпей ме деген
қаупіміз бар.
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Ономастикалық атаулар қазіргі қазақ əліпбиі кеңістігінде
Садық Д.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының
ғылыми қызметкері
ХХІ ғасыр. Жаһандану. Ақпараттық технологиялар мен интернет дəуірі. Əлемдік нарықтың көшінде жүру – заман талабы.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы
өте өзекті əлемдік мораль мəселелерін қозғайды. Осы бастама
тіл, əдебиет, мəдениет саласында жүрген барша аңыздар мен
абыздардың айызын қандырды. ХХІ ғасырдағы ұлттық сана
туралы, Бəсекелік қабілет, Прагматизм, Ұлттық бірегейлікті
сақтау, Білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық
емес, эволюциялық дамуы, Сананың ашықтығы, секілді тың
тақырыптарды өзек етеді. Осы мəселелерді қолға алып, берілген міндеттерді нəтижелі əрі сапалы орындайтын болсақ рухани
қаңғыратын емес, жаңғыратын жаңа сатыға көтерілеріміз анық.
Ғылыми сауатты мамандар дайындау – жоспарлы іргесі болуы
тиіс. Аталып кеткен міндеттерді тиянақты атқарсақ, руханияттың,
ал түптеп келгенде, қазақ руханиятының мемлекеттер арасында көшбасшы əрі доминант бола алатын сатыға көтерілуі əбден
мүмкін. Сол міндеттердің бірі 2025 жылға дейін етек-жеңімізді
жиып, қазақ əліпбиін латын графикасына көшіру.
Қазақ əліпбиінің тамыры тереңде жатыр. Тарихтан оқып келгеніміздей, «Орхон – Енисей» руникалық жазуы түркілердің
алғашқы əліпбиі саналады. Бұл əліпбидің ғұмыры ұзақ болып,
ерте орта ғасырларға дейін өз күшін жоғалтпай, ресми əліпби
ретінде Алтын Орда дəуірінде де кең қолданысқа ие болды. 1929
жылға дейін қазақтар араб əліпбиін қолданысқа енгізді. Ахмет
Байтұрсынұлы ұсынған қазақ фонетикасының ерекшеліктері
ескеріліп жасалған, араб графикасына негізделген «төте жазу»
пайдаланылған. 1929-40 жылдар аралығында латын графикасына
негізделген əліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері қарай
кирилл əліпбиін қолданып келеміз.
А. Байтұрсынұлы араб графикасына негізделген «төте жазуды»
ұсынар алдында міндетті түрде қазақ фонетикасының əуезділігін
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сақтауға басымдық берген. Бұны ұлы Ахмет атамыздың қазақ тіл
біліміне қосқан өлшеусіз еңбегі деп білеміз. Кирилл жазуы енгенде
де қазақи əуезділікті сақтауымыз керек еді. Алайда кейбір тарихилингвистикалық жағдайларға байланысты қажеттіліктерді өтеп
бере алмады. Ал жарлық болып шыққан соңғы əліпбиіміз осындай
талаптарды сақтай ала ма?! Бұл тек лингвисттерді толғандырып
қоймайды. Жазып, сызатын халық, қоғам болғандықтан бұл
мəселеге қазақтың əрбір азаматы аса толғаныспен қарауы міндетті.
Латын əліпбиі бізге не береді? Болашағы қандай дейтін сұрақтарға
қатысты лингвист-ғалымдар бірнеше тұжырымдарды ұсынады:
1. əлемдік ақпарат кеңістігіне еркін енуге болады.
Жалпы латын əліпбиін
дүние жүзі бойынша 60%ға жуық мемлекет қолданады. (суретке қараңыз:
жасыл түспен белгіленген-латын əліпбиін қолданатын ұлт-ұлыстар) Демек дүниежүзілік аренаға
шығуға əліпбидің де тигізер əсері зор. 2. бүгінгідей əлемдік қайта жаңғыру, сандық жүйеге
көшу кезеңінде еліміздің ғаламдық коммуникацияға еркін енуін
толық қамтамасыз етеді. 3. тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақ
анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен дыбысталу кезіңінде сөздер
қолданысындағы артық кірме сөздерден арыламыз. Мəселен қазіргі
танымал Əнел есімінің бірнеше балама нұсқасы бар. Анэля, Анэль,
Анэличка, Нэля, Эля деп атап жүр. Бұл, əрине, қазақ тілінің дыбысталу заңдылығына сай емес. Латын графикасына негіздеп жазар
болсақ: Аnel ~ Анел, кирилдегі жіңішкелік белгісі мен жуан дыбысталатын «е» дыбысы жоқ. Демек Э сынды дыбыстарды қосып
айтуға ешбір негіз жоқ. Келе-келе Анелдің де Əнел болып кетуі
кепілді. Дəл сол сияқты Данэль, дұрысы Дəнел, Дария дұрысы
- Дəрия, Жанэль, дұрысы - Жанел т.б тілімізді сындырып айтып
жүрген есімдердің көші түзелер деген үлкен үміттеміз. Латын
əліпбиіне көшу кирилл қаріптерін латынға ауыстыра салу емес,
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бұл əліпбидің астары арқылы ұлттың рухани жаңғыруы. Демек,
əліпбидің көш басында ұлттық когниция, идеология ескерілуі
қажет.
Келесі мəселе – диграф болып енген таңбалар. Sh мен ch. Латын графикасында w, x, с таңбалары жаңа қазақ əліпбиіне енбеді,
себебі жоғарыдағы таңбалар мен тіл дыбыстарының арасында
сəйкестік жоқ. Біздегі ж, ш, ч, щ ызың дауыссыздарына арналған
моно графемалық таңбалар болмағандықтан, ассоциативті түрде
sh-ш, ал ch-ч диакритикалық таңбалармен белгіленді. Жаңа əліпби
қабылданғаннан бастап əлеуметтік желіні белсенді пайдаланушылар арасында Асхат, Исхақ дейтін антропонимдерді қалай жазамыз
деп жұрт қиналған еді. Ал сонау ХХ ғасырдың басында Ахмет
атамыз жасап кеткен əліпбиге «х, һ» дыбыстары мүлде енбеген.
Ғалым басқа тілден енген сөздер тіліміздің табиғатына, айтылу
сазына кері əсер ететінін, ана тіліміздегі сөзіміз шұбарланып, əуені
бұзылатынын айтып, сондықтан басқа тілдің сөзін өз тіліміздің
дыбыстық ерекшелігімен айту керектігін ескерткен еді. Жалпы
əліпбиімізде бар «Х» дейтін дыбыс араб-парсы тілдерінде молынан кездеседі.
Ғалым өзінің құрастырған алфавитіне «х, Һ» дыбыстары кірмей
қалуының себебін былайша түсіндіреді.: «дауыссыз харіфтер: (б)
ﺏ, (п) پ, (т)  ﺕ, (ж) ،ﺝ, (ш) چ, (д) ﺩ, (р) ﺭ, (з) ﺯ, (с) ﺱ, (ғ) ﻍ, (қ) ﻕ, (к)
ﻙ, (г) َـﻙ, (ң) ڭ, (л) ﻝ, (м) ﻡ, (н) ﻥ.» [1]. Себебі «һ» дыбысын одағай
сөздерде ғана (аһ, уһілеу) кездеседі деген. Бұны араб тілінен енген
кірме дыбыс дей келе, адал-халал, арам-харам т.б араб сөздерін
өзіміздің ыңғайымызға қарай икемдеп алдық, сондықтан осы бірізділікті сақтау мақсатында аталған «х, һ» дыбыстарын əліпбиге енгізбеген сыңайлы. Ал араб сөздері белсенді динамикалық қалыпқа
түсіп, тілімізге дəстүрлі түрде ене бастады. «Х, һ»-мен келіп жүрген
сөздердің барлығын «қ» дыбысымен беруге тырыстық. Сол себепті
де қазіргі қазақ тілінің əдеби нормасында хош-қош, рақмет-рахмет, хабар-қабар, хат-қат т.б. сөздері жарыса қолданылған. «Қан
емессің қасқырсың, қас албасты басқырсың» деп Махамбеттің де
түпнұсқа жырда «қ» дыбысы арқылы аллитерация жасап, жырлап
кеткені тарихи факті.
Ал ғалым Л.В. Щерба орыс тілін латын графикасымен транкрипциялау мəселесі бойынша мынандай проблеманы көтерген:
«Самый общий вопрос можно сформулировать так: что брать у
95

иностранцев — написание или произношение, т. е. говорить ли
Схакэспэарэ или Шекспир, Лиэбкнэхт или Липкнехт. Жизнь уже
давно и, как мне кажется, бесповоротно решила этот вопрос в
пользу произношения, правда. . . не без некоторых небольших
реверансов в сторону написания» [3]. Ал орыс тілтанушысы Я.К.
Грот «иностранные слова можем мы вообще писать только так, как
произносим их, потому, во-первых, что имеем ограниченный запас
букв, а, во-вторых, что поневоле подчиняем иностранный выговор
законам своей фонетики»[4]. Міне, Ахмет Байтұрсынұлы осындай
қиындықтардың алдын алу мақсатында қазаққа жат дыбыстарды
əліпбиіне енгізбеген. Сол себепті «сх» тіркесімен келген бұл проблеманы шешудің ең ұтымды жолы: Асхат ~ Ashat (Ашат) деп
емес Asqat деп жазғанымыз, Əуесханды – Əуесқан деп айтқанымыз
Исхақ есімін Ysqaq (Ысқақ) деп таңбалауды жөн көріп отырмыз.
Ал жер-су атауларынан:
1. Восход – Қарағанды облысындағы елді-мекен;
2. Расход – Ақмола облысындағы жыра атауы;
3. Бесхан – Алматы облысындағы қыстау;
4. Исхонда – Атырау маңындағы мекен;
5. Əуесхан – Батыс Қазақстан обл. елді мекен;
6. Түсхан – Қарағанды облысындағы бұлақ атауы;
7. Эсха – Ұлытау ауданындағы ескі мекен.
8. Асхан – Қостанай облысындағы қыстақ.[5] – дейтін атауларды
мысалға келтіре аламыз.
Сондай-ақ, жарнама тіліндегі латын қаріптерімен келген жалқы
есімдерді оқу барысында бірізділікті сақтай отырып, жазулардың
көшін түзеу мəселесі. Мысалы «Dostyk plaza», (Достык плаза),
«Baursak city», (Баұрсак сити), АLEM star (Алем стар) т.с.с. жарнама
тіліндегі заңдарда кеткен қателіктерге өзгеріс енгізу жайын да ескеруін қалап отырмыз. Латын қаріпіне көшу барысында атаулардың
қазақи көші түзеліп, жарнаманың жаңаша тілдік үлгілерінің пайда болуын күтіп отырмыз. Бізге белгілі «SHOQAN», «Мuqajan»,
«Daìstuìr»т.б. отандық өнім атаулары бүгінде қазақи танымды
азаматтардың көзін қуантып отыр.
Сонымен қатар, əр түрлі дыбыстарға бір таңбаны желеу еткен: Iı
мен Іі, и мен і дыбыстары жайлы да айтпай кетуге болмайды. ИГІЛІК
АУЫЛЫ, , ІСТІК МЕКЕНІ деп компьютер тілінде «Сaps Lock»-пен
жазар болсақ IGILIK AÝYLY , ISTIK MEKENI болып шығады. Демек
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бұл атауларды Игилик, Истик деп оқуға да болады. Солай емес
пе?! Латын қарпінің прагматикасы компьютер тілімен байланысты
болғандықтан, осындай олқылықтар арнайы ереже мен түзетулерді
қажет етіп отыр. Оған қоса əліпбиімізде ұзын и дыбысы барда
Саида, Аида, Саид, сынды есімдерді жазу мен оқуда қиындық
туындамаған еді. Ал енді Aida, Said (Айда, Сайд) деп таңбалаған
атауларды түрліше оқуға болады. Сол себепті бұндай антропонимдерді жазуда и дыбысы жанына тағы бір и дыбысын қоссақ, артық
етпейтін секілді. Дұрысы: AIIda, SaIId.
Латын қаріпіне көшу - тілдің арқауында жүрген жанашырлар
үшін қазақи ділге, серпіліс əкелуі мүмкін, бірақ, санасы орыстанған
халықтың төрттен үш бөлігіне бұл ешқандай өзгеріс алып келмейді.
Сондықтан латынға көшуді əліпби мен таңбадан емес, халықтың
санасы мен танымынан бастау керек.
Ономастикалық атаулардың тарихи негізі мен уəжділігі
жоғалмаса болғаны деген бір-ақ тілегіміз бар. Халқымыздың тілі
шұбарланбай, өзге түркі халықтардың жаһандық əліпбиге көшудегі
тəжірибесін ескере отырып, əрбіріміз жеке қазан қайнатпай, бір
ортақ мəмілеге келсек екен дейміз. «Келісіп пішкен тон келте болмайды» дейді. 2025 жылға дейін уақыттың бары рас. Бұл уақыт
сан түрлі ойдың сан нұсқасын шығару үшін емес, сан түрлі ойларды ортаға салып, бір шешімге келу үшін берілгенін ескергеніміз
жөн!
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Ұлт. Əліппе. Латын
Берікқызы А.
ҚХР Орталық ұлттар университеті аз ұлттар тіл-əдебиеті
факультетінің 2016 жылдық докторанты
Қазақ халқы жаңа тарихи бұрылысқа бет бұрып, замана
көшінен қалмауға талпынып келеді. Біз сөз етіп отырған жаңа
тарихи бұрылыс-латын əліпбиіне көшу, бұл біздің болашағымызға
жол сілтеген айқын бағдар, сенімді қадамның негізі. Əрине, бұл
бұрылыстың дұрыс шешімі заман талабынан туындады. Жаңа
технократтық дəуір аршынды қадам тастаған шақта біздің бұл
тарихи бұрылысқа оң шешім қабылдағанымыз болашаққа тас
түйін дайын екенімізді сездіреді. Біздің қоғамдағы қазіргі ең
қызыулы тақырып-латынға көшу тақырыбы. Айналып қайта келген
қолайлы жазуға деген жұрттың қызу ынтасы,қалауы ғалымдар мен
зиялылардың оңды пікірлері əр түрлі бұқаралық ақпарат беттерінде
жарияланып жатыр.
Латын əліпбиі əлемде кеңінен қолданылады. Б.з.б. 7 ғасырда
да Римде грек жəне этрус əліпбиінің тармағы ретінде пайда болып,
б.з. 1 ғасырында қалыптасты. Жазу оңнан солға немесе солдан
оңға қарай (брустрофедон бойынша) жазылып, бағыты əрдайым
алмасып отырған. Біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырдан бастап жазу тек солдан оңға қарай жазылды, алғаш 20 əріп болды.
Əліпбиге б.з.б. 230-жылдары G, Y жəне Z əріптері енген, соңғы екеуі грек тілінен кірген сөздер үшін алынған, ал J, U, W əріптерінің
қолданылуы қайта өркендеу дəуіріне жатады. Орта ғасырда Латын
əліпбиі еуропаға тарады, Африка, Америка жəне Азия халықтар
ы пайдаланды. Латын сөздерін оқуға негізделген əріп таңбалары
қалыптасты. Қазіргі латын əліпбиінде 25 əріп бар. Дауысты дыбыстар созылыңқы жəне қысқа айтылады, осыған байланысты
сөздердің мағынасы өзгереді: lîber-тəуелсіз, liber- кітап. Латын
əліпбиінде алты монофтонг (жалаң дауысты) - а, е, і, о, u, у, сондай-ақ екі дифтонг(қос дауысты) - аu, еu бар. Үш диграф (қос
таңбалы) - ae, oe, ue бар. Дауысты дыбыстардың санына, орналасу
тəртібіне байланысты сөзге екпін түседі, буындар да осы негізде
жабық (дауыссызға бітсе) жəне ашық (дауыстыға немесе дифтонгқа
аяқталса) болып бөлінеді.[1,4 б].
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Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевтың 2017 жылы 12 сəуірде жарияланған «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Біріншіден, қазақ
тілін біртіндеп латын əліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мəселеге неғұрлым дəйектілік қажеттігін терең түсініп,
байыппен қарап келеміз жəне оған кірісуге Тəуелсіздік алғаннан
бері мұқият дайындалдық. 1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық
Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа əліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын əліпбиінің негізінде
жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып,
кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ
жазуын латындандырылған əліпбиден орыс графикасы негізіндегі
жаңа əліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды» [2,7 б].
Елбасының жоғарыда айтқанындай Совет Одағы кезінде латын
əліпбиін он неше жыл қолданып келгеніміз шындық. Ендеше,
Тəуелсіздіктен кейін латынға қайта оралу өз руханиятымызға қайта
оралу,өз жолымызды дұрыс таңдау болып табылады. Кешегі ел
тəуелсіздіктен аңсаған Алаш ардақтыларының да асыл арманы
ұлттық жазуды бір арнаға түсіру еді. Сол ұлылардың асыл армандары Тəуелсіздіктің 26 жылында президенттің бастауымен жүзеге
асты.
XX ғасырдың басында ұлт үшін елеулі еңбектер жасаған
ұлт зиялылары талай толғамды мəселелер көтерген:« Əліппесіз
кəсіп өркендеуі де мүмкін емес. Ғылым, əдебиет, мектеп бұлай
тұрсын, өнерлі кесіпті, сауданы, ақша жұмысын, əскер – кеме
ісін барлық ірі кəсіп дүкендерінжүргізу үшін қысқасы бұл күнгі
мəдениет үшін – əліппе жеті қырлы күшті құрал» -дейді латыншыл Ағамалыұлы [3, 63 б]. Сол кездің өзінде -ақ осындай терең
толғаныстар жасаған ұлт зиялылары ұлт əліппесінің қадірі бөлек
екенін,ұлттық жазудың бір арнаға түсуінің қаншама маңызды екенін
ашық ойлы көзқарастарымен білдірген. Жаңа қабылданған ұлттық
əліпбидің бізге əкелетін қолайлылықтары көп екенін ғалымдар
да айтып жатыр. Қазіргідей технологиялық дəуірде латын жазуы
əрбір техниканың тілі болып есептеледі. Мəселен, компьютер тілі,
телефон ұяшықтары,бір-бірімізге жазысатын SMS жазуы да латын
жазуында екені бəрімізге аян. Қысқаша айтқанда, біз латын қарпіне
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көшуді қажетсіндік,сол арқылы қалауымыз бойынша осы əліпбиге
көшіп отырмыз.
Президент Н.Назарбаев 2012 жылғы 14 желтоқсандағы
«Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді.
Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге
асыруды жалғастыру керек. 2025 жылдан бастап, латын əліпбиіне
көшіру – принципті мəселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай
қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай
шешім қабылдауға тиіспіз жəне бұл əлеммен бірлесе түсуімізге,
балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне,
ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деп латын
əліпбиіне көшудің заман талабынан туындағанын баса дəріптейді.
Демек,бұл тарихи шешім жуық арада емес,ел тəуелсіздігіне қол
жеткізген күннен бастап ойға алынған сындарлы əрі көп тер
төгілген маңызды шаруа екенін елбасы латын туралы əрбір сөзінде
қадағалап айтып келеді.
Латынға көшудің ең пайдалы жағы-дұрыс жазу үлгісі келесі тарихи кезеңдерге,сындарлы сəттерге дайын тұру, əлемдегі тарыдай
шашылған қазақтар бір-бірін оқып түсінуіне қолайлылық жаратады. Ендеше,бұл тарихи бұрылысты тұтас ұлтты біріктіру,бір арнаға
тоғыстырудың маңызды кепілі, басты шарты деп қарағанымыз
жөн. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Ұлттың сақталуына
да, жоғалуына да себеп болатын нəрсенің ең қуаттысы – тілі»
дегені шындық. Біздің осы күнге дейін қуатты ұлт ретінде келе
жатқанымыз – тілдің қасиеті мен күш-қуаты. Ал, осы қуаттылықты
ары қарай жалғастырып, болашақта ана тілдің құдіретін əйгілеу
үшін бізге латын жазуы ауадай қажет. Дегенмен, бір əліпбиден тағы
бір əліпбиге көшу оңай шаруа емес, ол үшін бізге қауырт шаруалар
істеу басты қызмет міндеті болмақ. Филология ғылымдарының
докторы, профессор Əлімхан Жүнісбеков бір сұқбатында: «Латын əліпбиіне көшудің қиыншылығы қазіргі қолданып жүрген
əліпбиіміз қазақтың төл əліпбиі емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге өзге тілден енген дыбыстар араласып кетсе, онда кедергілер туындайтынын, латын əліпбиіне төл дыбыстарымызды
баптап, соның аясында көшуін жəне қазақ жазуына тек əліпби
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ауыстыру ғана емес, түбегейлі реформа керек екенін, ол реформа
үш мəселені дыбыс, əліпби жəне емле ережені бірдей қамтиды»
дейді.
Биылғы 26 қазан күні Елбасының латын қарпіне көшу туралы жарлығы шығып, жаңа бұрылысқа толы кезеңнің алғашқы
қызметтері орындала бастады. Ендігі маңызды шаруаларымыз осы
жазуға бейімделумен байланысты. Ең бастысы-əліппемізді ұлттық
мүддемізге сай келетін қаріпте таңдағанымыз болмақ. Бұл туралы
Əлімжан Шарап: «Адам баласы ойы мен, ақылының табысы мен
бір-біріне жұғысатын құралы – əліппе. Əліппе жердің алыстығын
да,уақытты да жеңеді. Сондықтан əліппе адам баласы мəдениетінің
ең қадірлі құралы. Əліппенің маңызы теледидардан да, радиодан да,
тағы сондай алыстан қатынасатын құралдардан да артық. Өйткені,
соңғы құралдар тек жердің алыстығын жеңеді; əліппе уақытты
да жеңеді» - дейді бірінші түрікшілдер құрылтайында. Біздің де
айтарымыз осыған саяды,əліппеміз түзелсе, руханиятымыз бен
мəдениетіміз арқылы жаңа технократтық дəуірдің көшіне ілесіп
кетуге қиналмайтынымыз анық.
Жаңа тарихи кезең бізге не сыйлайды деген сұраққа жауап
іздесек, бұл кезең біздің ұлттық бірегейлікті сақтауымыз үшін
құлшынып жатқан осынау аршынды қадамдарымыздың жемісі
ретінде жаңа ұлттық əліппені жұрт назарынан шығардай етіп жасап, болашақ ұрпақтардың ана тіліне деген өскелең құрметін маңгі
сақтап қалуына жол ашу болмақ. Біздің қазір өмір сүріп отырған
дəуіріміз – ғылым-білім, дамыған техника, заманауи ақпарат
дəуірі. Осы жаңа дəуірдің көшіне ілесудегі алғы шарт өз тіліміз
бен ағылшын тілін жетік меңгеріп, ақпараттанған жаңа технологияларды пайдалана алу. Сондықтан біз əліпби таңбасы етіп отырған
латын əріптері ғылым мен білім,ақпарат жəне өркениеттің жазуы
ретінде пайдаланылып отырған жазу. Сол үшін де бізге ең қажеттісі
– əліппенің дұрыстығы. Бұл туралы кешегі ұлт тұлғалары да терең
толғанған əрі өз ой пікірлерін ортаға салған. Ұлттық əліппе туралы
өткен ғасырда да, қазірде де ұлт ғалымдары арасында пікір таластар толастаған емес.
Бұл туралы ҚР Ұлттық музейі «Қасиетті Қазақстан» өлкетануды
дамыту орталығы өлкетану бөлімінің сарапшысы Қажымұрат
Төлегенұлы баспа бетіне жариялаған «Қазақ тарихындағы
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латын жазуына өту мəселесіне өркениеттік көзқарас» атты
мақаласында: «Əліпби,емле жəне оны реформалауға байланысты
қазақ оқымыстыларының арасындағы пікірталас алғашқыда «Дала
уəлаяты», «Айқап», «Қазақ» газеттері беттерінен көрініс тапса, 1920
жылдан бастап «Еңбекші қазақ», «Жаршы», «Жаңа мектеп» газеттерінде де көрініс тауып, газет төңірегіне ұйыса бастайды. Əліпбиге
байланысты көзқарас, пікірталастарды бұқара арасына жариялап,
халық талқысына салып отырған «Еңбекші қазақ» газетінің орны
ерекше болды. Аталмыш газетке екі топтың жүздеген мақалалары
жарияланып отырды. Айталық, Н.Төреқұлов «Бізге қандай əліппе
керек», Ə.Байдилдиннің «Жаңа əліппе тарихынан», Б.Байтоғайұлы,
Қ.Басымов, М.Дулатов, Т.Шонанұлының «Бізге жаңа əліппе не
үшін керек», О.Жандосұлы, М.Жолдыбаев, Қ.Жұбанов, Е.Омаров,
Қ.Кемеңгеров, Н.Қаймекеұлы, Ж.Аймауытовтың, М.Мұхтарұлы
«Дыбыс белгілерін негізінен өзгерту керек» т.б. жəне шетелдік
Г.И.Бройдо, Н.Яковлев, Поливанов, Навширманов, профессор Ашмарин, профессор Жюзе, академик Бартольд, профессор Л.Жирков,
профессор Б.Шобанзаде сынды ғалымдардың бірнеше мақалалары
оған дəлел бола алады» [4]. Мейлі қай ғасырда өмір сүрсе де ұлт
зиялыларын толғандырған жалғыз ғана мəселе- ұлттық əліппені
дұрыс арнаға түсіру мəселесі. Бұл толғақты мəселе Латын қарпіне
көшкен қазіргі жаңа бұрылысымызда оң шешімін табады деген
сенімдеміз.
Əдебиет:
1. https://kk.wikipedia.org/
2. Назарбаев Н.Ə. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру // Егемен
Қазақстан, 12 сəуір, 2017 ж.
3. Ағамалыұлы А. Түрік елдерінің күтуге шыдамайтын мəдениет
мұқтаждары» 63 бет.
4. Төлегенұлы Қ. Қазақ тарихындағы латын жазуына өту мəселесіне
өркениеттік көзқарас // Танымдық мақала. http://e-history.kz/kz/
contents/view/6809
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Халықаралық терминдердің ана тіліміздегі қолданыс аясы
Əбеуұлы А.
ҚХР Орталық ұлттар университеті аз ұлттар тіл-əдебиеті
факультетінің докторанты
Əрбір халықтың тіліне əлем халықтарының, өте-мөте дамыған
үлкен тілдердің ықпалы болары даусыз. Сол ықпалдың əсерінен
кішкене тілдерде қолданыс аясы тар сөздер халықаралық терминдер ретінде қолданыла бастайды. Бұл құбылыс арқылы
əрқандай тіл ішкі құрлымы мен лексикасын дамыта алады. Былайша айтқанда, өз тілінде жоқ атауды сол ұлт зиялылары мен тіл
ғалымдары халықаралық терминдер негізінде өз тіліне бейімдеу
арқылы қолданысқа енгізеді.
Бұл мақаламызда ішінара халықаралық терминдердің ана
тіліміздегі орны мен қолданыс аясы, сонымен қатар, ана тілімізде
өз баламасы бар бола тұра еш өзгеріссіз ағылшын немесе орыс
тілі нұсқасымен қолданылып келе жатқан жай терминдер туралы сөз қозғамақпыз. Біздің білуімізше, халықаралық терминдер
əлем жұртшылығында ортақ қолданылатын атау-терминдердің
нұсқасы. Оны түпнұсқасы бойынша тілімізге енгізу себебі, ол
атаулар көбінесе технологияның, саясат пен дипломатияның, медицина мен ғылым саласының атаулары болғандықтан, əрі күллі
əлем жұртшылығы бұл атауларды өз нұсқасы бойынша қолдануына
сай, біз де тілімізге бейімдеп қолдандық. Тағы бір жағынан,
жоғарыда айтылған технология мен басқа салалар бойынша жасалып шығарылған техникалық өнімдерге біздің еш үлесіміз жоқ
болғандықтан да түпнұсқа бойынша алуға мəжбүр болдық. Біз айтып жүрген термин сөзінің түп мағынасы оның рөлі мен қолданыс
аясын анықтап бере алады.
«Термин (лат. terminus - шек, шеті, шекарасы деген мағынада)
-ғылыми ұғымға айқын анықтама беретін, оның мағыналық шегін дəл көрсететін сөздер. Əдетте тілдегі қандай сөз болсын,
көп мағыналы болып келеді де, оның мағыналық шегі айқын болмай, жылжымалы 6олады. Ал ғылыми ой-пікірді дəл білдіру үшін
сөздің мағынасы тұрақты, айқын болу қажет. Сондықтан сөздің
мағыналық шегін дəл белгілеп, сөзді сол нақтылы бір мағынада
ғана алып қолдану арқылы жасалады.
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«Терминдер толық мəнінде сапалы болу үшін ол жалпыға
түсінікті, мағынасы мейлінше нақтылы, айқын болуы шарт жəне
ғылыми терминология құрамындағы басқа ұғымдармен тығыз байланысты, қолдануга ыңғайлы болмақ керек»[1, 1] екені белгілі.
Біз ұлт болып қалыптасқаннан бері бай тіліміздің құдіретін
танып, оны ұрпақтан-ұрпаққа аманаттап келе жатқан елміз. Бірақ,
ұлттық даму жолы, экономикалық селбестік, ғылым-білім жетістіктері мен дипломатиялық істер жөнінде біз əрине халықаралық ортақ
терминдерді тілімізге ыңғайлап, мағыналық жақтан үйлестіріп
қолданбауға шарасызбыз. Ұлттық жаму жолында тіл тағыдырымен
қоса «Қазақ терминологиясы» деген тіркес өмірге келді. Бұл атау
халықаралық терминдердің біздің тілімізге айрықша əсер еткенін
түсіндіреді. Жаңа белестегі тіл мəселелесінде ұлтымыздың көптеген
ғалымдары əртүрлі көзқараста болып, терминдер туралы өз ойларын ортаға салды. Академик Ə.Қайдаров былай дейді: «Қазақ
тілі терминологиясы əртүрлі жағдайларға байланысты бүгінде
дағдарысқа ұшырап отыр: оның ғылыми принциптері жаңа үрдіске
бағыт-бағдар беріп, алда жүріп отырудың орнына артта қалып, термин практикасы аяқ асты болып бара жатыр. Осының нəтижесінде
əркімнің өз білгенінше термин жасауы немесе оны ауыстыру, алмастыруы тəрізді бейберекет «бұқаралық» əрекетке (анархия) жол
беріле бастады». Академик айтқан жағдай – бұрын да, бүгін де сөз
болып отырған маңызда мəселелердің бірі. Осы жағдайларды өзек
еткен түрлі тақырыптағы ғылыми əрі жүйелі мақалалар баспасөзде
жарияланып, тіліміздің жаңа ғасырлық əлемдік даму деңгейінде,
экономика мен саясат, дипломатияға қолданыс күшін арттыруда
терминдердің қолданыс табуына түрткілік рөл атқарды.
Ана тіліміздегі халықаралық терминдердің қолданыс аясы
туралы пікір айтқанда əрқашан ғылыми əрі жүйелі көзқараста
болуымыз керек. Латын графикасына көшу барысында бұл
мəселе маңызды мəселердің бірі болып табылады. Себебі орыс
тілі арқылы енген халықаралық терминдерді Латын графикасына
көшкен кезде, ағылшын немесе басқа да тілдердегі түпнұсқасын
негізге алып, ана тілімізге ыңғайлап алған жөн. Тəуелсіздіктен
бұрынғы қабылданған терминдер мен кейін қайқа қарасытырған
терминдерде айырмашылық байқалуы мүмкін. Үкімет мүшелерінің
бір отырысында профессор Ғарифолла Есім: «Осы жылдардағы
104

терминжасамның ерекшеліктері, терминтану тарихы мен келешегі жəне басқа да терминология саласындағы өзекті мəселелер
жүйеге түсуде. Қазақ терминологиясының ұлттық ерекшеліктерін
жаңғырту жұмыстары қолға алынды. Нəтижесінде осы жылдары
18 мың термин бекітілді. Қоғамда терминдерге қатысты сын да
айтылып жүр. Шынында, біз қазақ тілінің сөз байлығына жаңадан
сөз жасап емес, əлемде бар терминдерді пайдаланып жетуіміз керек. Бұл біздің информациялық қоғамға қосылуымызға аса қажетті
мəселе» деген оң пікірі тəуелсіздіктен кейінгі қазақ терминологиясында бір қыдыру жұмыстардың істелгенін дəлелдейді [2].
Ал деректер халықаралық терминдердің тілімізге ену кезеңі
Алаш зиялыларының өмір сүрген кезеңінен басталғанын
айқындайды. Осы кезеңде Алаш зиялылары халықаралық терминдер туралы, олардың қолданыс аясы, ана тілімізге тигізетін ықпалы
туралы жазып та, айтып та кеткені белгілі. Сол заманның өзінде
Алаш зиялыларын толғандырған мəселердің бірі де осы терминжасам əрі оны қолдану мəселесі болған. Ол кездің өзінде кейбір
халықаралық терминдерді қазақ тілінің өз заңдылығы бойынша
икемдеп қолданғандары да шындық. Бұған мысал ретінде ай аттарын айтуға болады: август айын «ағұс», апрель айын «əпірел»,
декабрь «декебір» деп қолданған.
Қазіргі таңда жиі қолданылып, тілімізге сіңісіп кеткен
халықаралық терминдерді аудару əрі оған қазақша балама берудің
орнына, жаңадан енген жай терминдер мен өз орнын таппаған кейбір атауларға балама берген дұрыс. Себебі техника мен дамудың,
өндірістің жаппай дамуы арқылы тілімізге енген атаулар əлдеқашан
ана тілімізден өз орнын алып үлгерді. Олардың кейбір бөлігін мына
кесте арқылы көрсеттік:
Z Ағылшын
нұсқасы
Machine
Tractor
Tramway
Lift
Taxi
Computer

Қазақша
қолданылуы
Машина
Трактор
Трамвай
Лифт
Такси
Компьютер
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Орысша
қолданылуы
Машина
Трактор
Трамвай
Лифт
Такси
Компьютер

Telephone
Television
President
Minister
Deputy
Sector
Operation
Asphalet
Platform
Programme
Hacker
Gas
Motorcycle
Bar

Телефон
Теледидар
Президент
Министр
Депутат
Сектор
Операция
Асфальт
Платформа
программа
Хакер
Газ
Мотоцикл
Бар

Телефон
телевидение
Президент
Министр
Депутат
Сектор
Операция
Асфальт
Платформа
программа
Хакер
Газ
Мотоцикл
Бар

Осы секілді халықаралық терминдер əлдеқашан ана тілімізде қолданыс тауып, өз орнын қалыптастырып үлгерді. Бұлардың
тура баламасы ана тілімізде бар болса да, бізге түпнұсқа бойынша
қолданған аса ыңғайлы əрі түсінікті. Бұның себебі жоғарыдағы
атаулардың халқымыздың ішкі өндірісі, қоғамдық орны мен ұлттық
сипатына тəуелді емес екендігінде. Егер біздің халқымызға тəуелді
кейбір атау-терминдерді ағылшын немесе басқа тілдерге аудару
керек болса, əрине түпнұқсасы бойынша, біз қалай айтсақ солай икемдеп алғандары дұрыс. Мысалы: қазыны «Qazy», қартаны
«Qarta», қымызды «Qymyz», құртты«Qurt», домбыраны «Dombyra»,
бауырсақты «Bauyrsaq» деген секілді өз тілдеріне бейімдеп алуларына болады.
Күн сайын əлем бойынша неше жүз мың термин жаңадан сөздік
қорға қосылып жатыр. Бұл үрдіс, əрине, біздің қоғамды да шарпымай қоймайды. Информациялық дəуірге қадам тастау үшін, сол
көшке ілесу үшін, əрине, бұл терминдерге де назар аударуымыз
керек. «Qazlatyn» сайтын ақтарып отырып, мынадай материалды
кездестірдік:
Бекітуге ұсынылған халықаралық терминдер * 2
1
2

аккредитация
акт

аккредитация
акт
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

апробация
аттестация
аффект
бирка
дислокация
диспозиция
индикатор
интеграция
квота
ликвидатор
патруль
провайдер
регламент
репродукция
тест
ценз
цессия
цикл
эксгумация
энциклопедия
юрисдикция

апробация
аттестация
аффект
бирка
дислокация
диспозиция
индикатор
интеграция
квота
ликвидатор
патруль
провайдер
регламент
репродукция
тест
ценз
цессия
цикл
эксгумация
энциклопедия
Юрисдикция

Бұның ішінде жаңадан шыққан əрі бұрыннан бар халықаралық
терминдер де бар. Енді осыны ана тілімздің өз заңдылығы бойынша
қалай икемдеп қолдану мəселесі біз үшін əрі қазақ терминологиясы
мен ондағы қызметкерлердің міндеті деп білеміз.
Біз жаңа ғасырлық қазақ терминнологиясын дамыту үшін
əлемдік терминтану тəжірибелеріне де көз жүгіртуіміз қажет. Басқа
халықтар халықаралық терминдерді өз тілдеріне қалай икемдегеніне зерттеу жүргізіп, олардың озық тəжірибелерін қабылағанымыз
жөн. Бұл пікірімізді растау үшін, «Мемлекеттік тіл» қозғалысының
төрағасы, Еуразия ұлттық университетінің профессоры Сайлау Батырша ұлының мына пікірімен бөлісейік: «Тілді дамыту процесінде
ешбір тіл өз шеңберінде қалып қойған жоқ. Əлемдегі дамыған
тілдердің барлығы: ағылшын, француз, орыс, араб, парсы, қытай
жəне басқалары өзінің даму, кеңею жолында жаңадан пайда болған
ғылым, техника саласында жаңалық ендіруде, ат беруде шет тілдерін, сөздерін пайдаланады. Қазіргі ақпараттық технология, нано107

технология, цифрлық индустрия күн сайын қарыштап келе жатқан
заманда халықаралық тəжірибе бойынша барлық тілдерде жаңа
сөздер пайда болуда. Мұндай əлемдік үрдістен қорықпау керек,
шет тілдерінен келген жұртқа мəлім терминдерді пайдаланып,
тілімізді дамытуымыз керек» [3, 5].
Халықаралық терминдердің ана тіліміздегі қолданыс аясы туралы осыған дейін де талай ғалымдары жазып та жүр, бұл мəселе
туралы пікірлер əлі де кемелденеді. Ол үшін біз термин енгізгенде
ұлттық ерекшелікке негізделіп, ана тілдің даму өрісі мен қолданылу
негізіне қарай бейімделуіміз шарт. Кешегі алаш зиялылары мен ұлт
тұлғалары өзге тілден енген сөздерге «жат сөздер», «кірме сөздер»,
«бұратана сөздер», «бөгде сөздер», «қотыр сөздер», «бұралқы
сөздер» деген секілді ат қойып, бұл сөздердің ана тілімізге молынан енуін тілімізді шұбарлау ретінде қарастырады. Сол үшін,
халықаралық термин екен деп, ұлт тілін шұбарлауға, араластырып
қолдануға жол бермеген жөн.
Əдебиет:
1. https://ru.wikipedia.org/
2. http://www.qazlatyn.kz/
3. Сайлау БАТЫРША-ҰЛЫ/Халықаралық терминдерді аудару
мəселесіне қатысты айтар ой//Ана тілі. 18 қаңтар, 2018 ж.
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