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АЛҒЫСӨЗ
Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауы мен «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының
мазмұнына сай рухани жаңғыруды жүзеге асырудың негізгі тірегі –
тіл. Осымен байланысты ойлау жүйеміз бен төлтума қазынамыздың
тілде сақталған елдік сана рухын жаңа заманның деңгейіндегі
рухани-ақпараттық жүйеге ендіріп, əлемдік ақыл-ой кеңістігіне
жол ашатын құралы жаңа қазақ əліпбиі болып табылады.
Осы маңызды мемлекеттік мəселені іске асыруға ұйытқы болып,
оны болашақта түпкілікті жалғастырушы негізгі тілші-мамандар
шоғырланған қазақ тіл білімінің ғылыми-теориялық мəселелерін іргелі
жəне қолданбалы зерттеулер деңгейінде шешетін республикадағы
жетекші ғылыми-лингвистикалық орталық – Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты екені белгілі.
Осы Институттың іргетасын қалап, Қазақстан тіл ғылымы
мен мəдениетін халықаралық деңгейде танытқан, түркітануға елеулі үлес қосып, өзіндік мектеп қалыптастырған, көрнекті ғылым
қайраткерлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академиктері – Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдар, Рəбиға
Сəтіғалиқызы Сыздық, Шора Шамғалиұлы Сарыбаев.
Қазақ елінің ғылым, білім саласындағы осындай айтулы тұлғалардың, қоғам қайраткерлерінің ғылыми-танымдық тəжірибесі
зиялы жəне ғылыми ортада жоғары бағаға ие болып келеді. Абыз
ғалымдарымыздың өнегелі өмірін жан-жақты насихаттау үшін
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ұжымы
«Тіл-ғұмыр» атты жинақ шығару туралы бастама көтеріп отыр.
Осындай ізгі жұмыстың көшбасын тіл құдіретімен жəне халық
тағдырымен тамырлас, шын мəніндегі «халық академиктері»
90-ның төрінен орын алған Əбдуəли Қайдар, Рəбиға Сыздық, Шора
Сарыбаев сынды ғалым-абыздарымыздың тұлғатануынан бастағанды жөн көріп отырмыз.
Жинақтың бас редакторы

Е.З. ҚАЖЫБЕК

Əбдуəли Туғанбайұлы ҚАЙДАР
Тіл білімінің көрнекті маманы, белгілі түркітанушы,
ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі
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ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫРБАЯН
Қазақ тіл білімінің көрнекті маманы, белгілі түркітанушы,
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі
(1983), Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері (1982), Шоқан
Уəлиханов атындағы І дəрежелі сыйлықтың иегері (1971), Түркияның
«Dil Kurumu» лингвистикалық қоғамының құрметті (академик) мүшесі
(1989), Башқұртстан Ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі
(1991), Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының құрметті президенті
(2004), ҚР БҒМ А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының
бас ғылыми қызметкері, Ұлы Отан соғысының ардагері, филология
ғылымдарының докторы, профессор Қайдар Əбдуəли Туғанбайұлы саналы ғұмырының жарты ғасырынан астам уақытын тіл білімі саласына
арнап келеді.
Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдар 1924 жылы 13 желтоқсанда Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданындағы Талдыбұлақ ауылында қызметкер отбасында дүниеге келген. 1942 жылдың мамырында
қазақ орта мектебінің 9 сыныбын жəне он айлық педагогика курсын
аяқтасымен, өз еркімен сұранып майданға аттанады. Майдандағы
жауынгерлік ерлігі үшін Ə.Қайдар ІІІ дəрежелі «Даңқ» (1944), І
дəрежелі жəне ІІ дəрежелі «Отан соғысы» (1944), екі мəрте «Қызыл
Жұлдыз» (1945) ордендерімен жəне «1941-1945 жылдардағы Ұлы
Отан соғысында Германияны жеңгені үшін», «Москваны қорғағаны
үшін» т.б. медальдармен марапатталады.
Соғыстан кейін Қазақ мемлекеттік университетін үздік бітірген
Ə.Қайдар, 1951 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясының аспирантурасына қабылданып, оны 1954 жылы «ұйғыр тілі» мамандығы бойынша бітіреді. Міне, осылай басталған аспиранттан академикке дейінгі,
кіші ғылыми қызметкерден (1954) академиялық ғылыми-зерттеу
институтының директорлығына (1978) дейінгі ғалымның ғылымдағы
ғұмыры ҚР Ұлттық ғылым академиясының (қазіргі ҚР Білім жəне
ғылым министрлігінің құзырындағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының) қара шаңырағында өтуде.
Ғалымның жалпы түркітану ғылымына, соның ішінде, əсіресе
қазақ тіл білімі мен ұйғыртану саласына қосқан нақтылы үлесі мен
сіңірген еңбегі оның жариялаған 500-ге жуық ірілі-кішілі (жалпы
көлемі 1000 б.т. астам) зерттеулерден, оларда көтерілген сан алуан (50-

Тіл-ғұмыр

7

ден астам) лингвистикалық проблемалардың теориялық өзектілігі мен
практикалық қажеттілігінен де, тақырыбынан да айқын көрінеді.
Солардың ішінде жеке кітап түрінде жарық көрген монография,
жинақ, сөздік, мектеп пен жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар
мен кітапшаларының жалпы саны – 57.
Академик Ə.Қайдардың жарық көрген барша зерттеулерін іштей
саралап, тақырыптық топтарға жіктеп, тіл білімінде қалыптасқан
құрамдық салаларға сəйкес сұрыптап қарағанда, оның жалпы
түркология əлеміндегі, соның ішінде қазақ жəне ұйғыр тіл біліміне
қосқан үлесі, салған өзіндік өрнегі: 1) лексикология, 2) диалектология,
3) этнолингвистика, 4) тіл құрылысы, 5) түркітану жəне алтаистика,
6) ғылым тарихы, 7) тіл саясаты, 8) ғалым ретіндегі оқулық жазу жəне
тағы басқа көптеген лингвистика салаларынан жəне оларға тікелей
қатысты сөзтану, этимология, ономастика, терминология, семасиология, фразеология, т.б. тараулардан, олардан туындайтын толып жатқан
проблемалық тақырыптардан айқын байқалады.
Осы салалар бойынша жазылып, ғылыми орта игілігіне айналған
ғалымның еңбектері жалпы түркітануға, қазақ тіл білімі мен ұйғыр
тіл білімін дамытуға қосылған салмақты үлес болып саналады. Бұл
еңбектердің негізінде мыңдаған жас ғалымдар мен тіл мамандары, студенттер мен мектеп оқушылары ұзақ жылдар бойы білім алып, тілге
деген ұғым-түсінігін кеңейтуде.
Осылардың ішінде автордың түбір сөз проблемасына арналған
«Структура односложных корней и основ в казахском языке» (АлмаАта, 1986) атты еңбегі – түркология əлемінде ғалымдардың назарын
бірден өзіне аударған зерттеу. Аталған еңбек қазақ тіл білімінде ғана
емес, сонымен қатар жалпы түркітану əлемінде өз бағасын алғаны
белгілі. Бұл еңбегін ғалым түркологияда бұрыннан сөз болып жүрген
үлкен екі бағдарламаның іске асуының ғылыми «беташары» деп
санаған еді. Олар: 1) «Түркі тілдері бір буынды түбірлерінің корпусы»
деп аталатын іргелі еңбек. 2) Соның негізінде жасалуға тиісті «Қазақ
тілінің бір буынды жəне екі буынды этимологиялық сөздігі».
Осы еңбектің негізінде ғалым: «Бір буынды түбірлер мен негіздер
– қазақ тілінің, сондай-ақ барлық түркі тілдерінің байырғы сөздік
қорының ұйытқысы, негізгі өзегі» деген пікірді ұсына отырып,
халықтық, ұлттық тілдердің шығу көзін құрайтын түбір сөздер дербес
лексикалық бірліктер болып табылатындығына басты назар аударады.
Алғашқы түбіртектің құрамы мен құрылысын айқындау арқылы ғалым
түркі тілдерінің тамырын, тілдік қарым-қатынасқа ұйытқы болатын
сөздің түп-төркінін ғылыми негізде талдайды.
Сондай-ақ Ə.Қайдар қазақ тілі фактілеріне сүйене отырып, жал-
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пы түркі түбірі проблемасына қатысты көптеген ғылыми мəні зор
мəселелерді қарастырады, олaр туралы өз пікір-тұжырымдарын ортаға
салады. Соның ішінде «бір буынды түбірлердің үш өлшемді (фономорфо-семантикалық) тұлғасында мағына өлшемі де аса маңызды
фактор екендігіне байланысты автор мағына эволюциясын үш (өткен,
қазіргі, келешек) уақытқа бірдей қатысты динамикалық процесс» деп
бағалауының мəні ерекше.
Қазақ этнолингвистикасы – бүгінде жаңа ғылыми бағыттан жеке
ғылым саласына айналған дербес пəн. Тəуелсіз Қазақстанның туын
биік ұстар ұлтжанды ұрпақ, білікті маман тəрбиелеу – Қазақстан
Республикасының жалпы білім берудің мемлекеттік бағдарламасында
алға қойылған басты мақсат. Осы мақсатқа сай «Этнолингвистика»
пəні еліміздің жоғары оқу орындарының филология факультеттерінде
оқытылып келеді. Пəннің оқу-əдістемелік кешенін, типтік-оқу
бағдарламасын жасауда ғалымның тікелей бағыттауымен қазақ тілінің
табиғаты мен ерекшелігіне сəйкес жазылған ғылыми зерттеулер
басшылыққа алынып отыр.
Ғалым зерттеген келелі проблемалар, ұсынған ғылыми ойтұжырымдар, ұстанған ғылыми принциптер тіл білімінің кең өрістеуіне
игі ықпал етіп отыр. Академик Ə.Қайдар бүгінде күллі түркі əлемі мақтан
тұтатын бірнеше лингвистикалық мектепті қалыптастырды. Біріншісі
– «сөз тануға», «түбір тануға» қатысты приориттетті бағыттағы мектеп
(синкретизм, плеоназм, имитативтер, моносиллабтар, гомогенді омонимдер, қос сөздер, киелі сөздер т.б.); екіншісі – «этностаным» мен
«тілтаным» тоғысынан туындайтын этнолингвистикалық бағыттағы
мектеп; үшіншісі – қазақ жəне басқа да түркі тілдерімен моңғол, корей,
жапон тілдерінің қарым-қатынасын зерделеуге, «алтай теориясын»
тектеуге, тексеруге бағытталған қазақстандық алтаистикалық мектеп.
Осымен байланысты ғалымның үзбей зерттеп келе жатқан
мəселелерінің бірі – түркі тілдеріне, соның ішінде қазақ тіліне қатысты
этимологиялық ізденістерінің негізгі мақсатын төмендегідей сипаттауға
болады: а) түркі тілдерінің өте көне дəуіріне тəн ортақ түбірлерін
анықтау; ə) түркі тілдерінің ішінде өзара жақын топтарға ортақ
лексикалық элементтердің сыр-сипатын ашу; б) əрбір тілдің, мəселен,
қазақ тілінің сөздік қорындағы жалпы түркі тілдеріне, соның ішінде
қыпшақ тобына енетін тілдерге ортақ, сондай-ақ тек қазақ тілінің өзіне
ғана тəн бір буынды түбірлер мен туынды түбірлердің табиғатын ашу;
в) қазақ тіліне əртүрлі тарихи, мəдени, саяси, географиялық себептерге байланысты араб, парсы, моңғол, қытай, орыс, т.б. тілдерден енген
лексика-грамматикалық элементтерді анықтау, олардың дыбыстық,
тұлғалық, мағыналық өзгерістерін белгілеу, лексикалық элементтердің
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өзара қатыстығы мен алшақтығы тілдің даму процесіне байланысты
заңды құбылыс екенін дəлелдеу т.б. Соның айғағы – зерттеушінің
лексикологияның ауқымды салаларының бірі – ономастикаға қатысты
«Қаңлы; тарихи шежіре» (Алматы, 2003) атты көлемді монографиясы
мен көптеген мақалалары қазақ ономастикасының тарихи даму жолдарын, оның бүгіні мен болашағын айқындаған күрделі зерттеулер болып
саналады.
Ал қазақ тілінің термин жасау принциптерін жүйелеп көрсеткен
бағдарламасы мен құнды пікірлері қазақ терминологиясының өзекті
ғылыми-практикалық мəселелерін анықтайды.
Ə.Қайдар – лексикография саласында өнімді еңбек етіп келе жатқан
ғалым. Бұл салада оның: «Ұйғырша-орысша лингвистикалық қос
сөздік», «Қазақша-орысша бір буынды түбірлер сөздігі» (1986), «Уйгурско-русский словарь» (1961), «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық
сөздігі» (авт.бірі) (1966), «Тысяча метких и образных выражений: казахско-русский фразеологический словарь с этнолингвистическими пояснениями» (Астана, 2003), «Халық даналығы (қазақ мақал-мəтелдерінің
түсіндірме сөздігі жəне зерттеу)» (Алматы: Тоғанай Т, 2004) жəне
жақында жарық көретін 3 томдық «Қазақтар: ана тілі əлемінде» атты
этнолингвистикалық сөздігі т.б. еңбектерін атап айтуға болады.
Академик Ə.Қайдар – қазақ этнолингвистикасының негізін салушы ғалым. Этностың инсандық болмысы мен дүнияуи табиғатын,
оның даму заңдылықтарын тіл феномені арқылы танып-білудің
ғажайып мүмкіншіліктері, яғни «этностаным» мен «тілтаным» арасынан туындаған лингвистиканың жаңа да дербес саласының бағытбағдарын, мақсат-мүддесін айқындау ғылыми тұжырымдамасын
негіздеу – ғалымның осы саладағы соңғы кездегі зерттеулерінің негізгі
арқауы.
Ғалымның қазақ этносы туралы зиялы қауымның сауалына жəне
көпшіліктің ой-пайымдарына жауап ретінде ұлттың ментальдық
ерекшелігін көрсететін «Қазақ қандай халық?» (Алматы: Дайк-Пресс,
2008) атты көлемді еңбегі жарық көрді. Этностың болмысына қатысты
мыңдаған, тіпті миллиондаған мағыналық бірліктердің жиынтығы
мен синтезін таныту мақсатында «Қазақтар: ана тілі əлемінде «Адам»,
«Қоғам», «Табиғат» атты 3 томдық этнолингвистикалық сөздік дайындалу үстінде. Бұл еңбектер келешек ұрпаққа ұлттық қасиеттерімізді
басқа бұлақтардан емес, тек тіл бұлағынан ғана сусындап білуге
көмектесері сөзсіз.
Ə.Қайдар – алтаистика атты ғылымға түркі-моңғол тілдерінің
грамматика, фонетика жəне базистік лексика саласындағы байланыстарына қатысты құнды зерттеулерімен ғана емес, бұл іске тіл маман-
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дарын тартып, шəкірт тəрбиелеумен де өз үлесін қосып келе жатқан
алтаист-ғалым. Алтайтану саласындағы ғалымның зерттеулері моңғол
тілдерінің түркі тобындағы тілдермен тектік, тарихи жақындығы мен
өзара қарым-қатынасын айқындау мəселесіне барып саяды. Ғалымның
тікелей ғылыми жетекшілігімен Базылхан Бұхатұлы қазақ пен моңғол
тілдерінің, Эрколь Əзербаев қазақ жəне басқа да түркі тілдерінің жапон, тұңғыс-манжұр тілдерімен қарым-қатынасын арнайы зерттеді.
Қазақ тіліне мемлекеттік мəртебе беруге бағытталған тіл саясатының
қалыптасуына академик Ə.Қайдардың тіл маманы, қоғам қайраткері,
тұғыры биік азамат ретінде атсалысқаны қалың жұртшылыққа
белгілі. Осы жалпыхалықтық əрекеттің басы-қасында болған академик Ə.Қайдардың Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын құрып, оның
президенті ретінде Республикада тіл саясатының қалыптасуына ықпал
жасағаны мəлім. Осымен байланысты академик Ə.Қайдардың ғылыми
шығармашылығының өзекті бір саласын оның мемлекеттік тіл пробемасына, тіл заңына, тіл экологиясына байланысты көптеген көкейтесті
мəселелерді қарастырған еңбектері құрайды.
Ғалымның есімі ғылымдағы үздік өнегесімен ғана белгілі емес, сонымен қатар, еліміздің рухани-мəдени, саяси-əлеуметтік, қоғамдық
өміріне де белсене араласып, бұл салада да азаматтылықтың жоғары
деңгейінен көрініп келеді. Оны біз ғалымның 50 жыл бойы атқарып
келген, əлі де жалғасытырып отырған еңбек жолынан айқын көреміз.
Солардың кейбіреулерін, яғни ғалымның міндетті қызметтерінен
басқа атқарған қоғамдық тапсырмаларының біразын санамалап
өтейік: 1) Тіл білімі бойынша кандидаттық жəне докторлық диссертация қорғау кеңесінің төрағасы (жалпы саны – 23 жыл); 2) ҚР
Ғылым академиясының «Хабарлары» атты ғылыми журналдың бас
редакторы (8 жыл); сондай-ақ Бүкілодақтың «Советская тюркология»
журналының, «Білім жəне еңбек», «Парасат» журналдарының редакция алқасының мүшесі; 3) Кезіндегі «Достық қоғамдары» мен ҚР
халықы Ассамблеясының мүшесі (20 жылдан астам); 4) Мемлекеттік
терминология комиссиясының төраға орынбасары əрі мүшесі (25 жылдан астам); 5) Мемлекеттік ономастикалық комиссия төрағасының
орынбасары (12 жыл); 6) СССР Министрлер Советі жанындағы СССРдің Ғылым мен техника саласындағы Лениндік жəне Мемлекеттік
сыйлықтар жөніндегі Комитеттің мүшесі (2 жыл); 7) Ел президентіне
8 үміткердің ішінде бірінші ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан
қазақ тілі бойынша мемлекеттік емтихан алған комиссияның басшысы
болды; 8) Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Қазақ ССР-інің
ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлықтар жөніндегі
Комитеттің мүшесі; 9) СССР Жоғары Аттестация Комиссиясының
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мүшесі, ҚР ЖАК-ның Төралқа мүшесі (3 жыл); 10) ҚР «Тіл туралы» Заңның жаңа жобасын жасаушы Комиссияның мүшесі; 11) ҚР
Президенті жанындағы мемлекеттік саясат жөніндегі ұлттық Кеңестің
мүшесі; 12) Академик Ə.Қайдардың редакторлығымен 76 еңбек (монография, жинақ, сөздік), соның ішінде 2 энциклопедия («Қазақ тілі»
энциклопедиясы мен «Жетісу» энциклопедиясы) жарық көрді; 13)
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті (1989 ж. бері) т.б.
осы сияқты толып жатқан қоғамдық қызметтерді атқарып келеді.
Академик Ə.Қайдар – тіл білімі бойынша ғылыми кадрлар
дайындауға да ерекше көңіл бөліп келе жатқан ғалым. Оның ғылыми
жетекшілігімен филология ғылымдары бойынша қорғаған 14 доктор
мен 75 кандидат Қазақстанның түкпір-түкпірінде, сондай-ақ одан
тыс мемлекеттерде (Москвада, Уфада, Абаканда, Нүкісте, Ташкентте,
Нальчикте, Кемеровада, Бішкекте, МХР, ҚХР т.б.) жемісті еңбек етіп
жүргені белгілі. Бұл деректердің барлығы Ə.Т.Қайдарға бағышталған
Қазақстан ғалымдарының библиография сериясынан (Алматы: Арыс,
2001. – 130 б.) алынып отыр.
Ғалымның тіл білімінің жан-жақты дамуына қосқан үлесі, ғылыми
идеяларының іске асып жалғасуы, жаңа бағыттардың, ғылыми өрісінің
көкжиегін кеңейтудегі ұлан-ғайыр еңбегінің дəлелі – ғалымның
педагогтік, ұстаздық қызметі (əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік
ұлттық университетінің (1983), Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университетінің (1997), Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогика институтының (2001) профессоры) жəне ғалыммамандар (14 ғылым докторы мен 75-ке жуық ғылым кандидаттарына
жетекшілігі) дайындауы болып табылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі,
профессор Ə.Т.Қайдардың ғылыми-педагогтік қызметі, ғылымды
дамытудағы, ғылым кадрларын даярлаудағы еңбектері үкімет тарапынан жоғары бағаланып, «Халық достығы» ордені, «Отан» ордені,
«Құрмет нышаны» (Түркия ордені) «Ана тілінің айбары» алтын
белгісімен жəне 12 медаль, көптеген Құрмет грамоталарымен марапатталды.
Сонымен, заманымыздың ірі ғалымы, белгілі қоғам қайраткері,
академик Ə.Қайдардың тағылымды мұндай айрықша мазмұнға толы
қызметін, бір жағынан, көп жылдық тəжірибесінің қорытындысын
шығару деп білсек, екінші жағынан, өзінің ана тілінің алдындағы
ғалымдық, перзенттік парызын орындауы деп қабылдағанымыз абзал. Академик Əбдуəли Қайдардың бүгінде халық игілігіне айналған
ғылыми-шығармашылық мұрасы ана тілінің асыл қазынасын зерделеуге өзінің бүкіл саналы ғұмырын, адами-ғылыми тұлғалық қайрат-
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жігерін аямай жұмсап, халықтың биік рухын, бай руханиятын «тіл
əлемі» арқылы дəйектеп, дəлелдеген ұлттық құндылық болып табылады.
ХРОНОЛОГИЯЛЫҚ МƏЛІМЕТТЕР
1942 ж. мамырда қазақ орта мектебінің 9 сыныбы мен он айлық
педагогтік курсты аяқтап, өз еркімен майданға аттанды.
1942 ж. Ташкенттегі 3 айлық радио-телеграфтық əскери курсты
оқып бітірді.
1942-1945 жж. Ұлы Отан соғысына қатысып, Калинин, I Прибалтика, II Белорус майдандарында болды.
1942 ж. III дəрежелі «Даңқ» орденімен, I дəрежелі «Отан соғысы»
орденімен наградталды.
1944-1945 жж. Ленинградтағы Жданов атындағы əскери-инженерлік
училищеде оқыды.
1944 ж. Екі мəрте «Қызыл Жұлдыз» орденімен, « 1991-1945 жж. Ұлы
Отан соғысында Германияны жеңгені үшін», «Москваны қорғағаны
үшін» медальдарымен наградталды.
1946 ж. Совет Армиясы қатарынан босатылды.
1946-1947 жж. Еңбекшіқазақ аудандық əскери комиссариаты
əкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы болды.
1947 ж. Есік қаласындағы қазақ орта мектебінің 10 сыныбын жедел
мерзімде бітірді.
1947-1951 жж. С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті
филология факультетінің казақ бөлімі студенті.
1950-1951 ж. Алматы көркемсурет училищесінің 2 курсын оқып,
шығып кетті.
1950-1954 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы ұйғыр-дүнген
мəдениеті секторының («ұйғыр тілі» мамандығы бойынша) аспиранты.
1954-1958 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы ұйғыр-дүнген
мəдениеті секторының кіші ғылыми қызметкері.
1955 ж. «Қазіргі ұйғыр тіліндегі қос сөздер» деген тақырыпта
кандидаттық диссертация қорғады.
1956 ж. Филология ғылымдарының кандидаты дəрежесі берілді.
1958-1959 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы Шығыстану
секторының аға ғылыми қызметкері.
Бүкілодақтық терминологиялық Кеңестің жұмысына қатысты
(Мəскеу).
1959-1961 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі
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институтының ұйғыр филологиясы бөлімінің меңгерушісі.
1961-1963 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институты
директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары.
1962 ж. «СССР халықтары əдеби тілінің совет дəуіріндегі дамуының
мəселелері» атты Бүкілодақтық конференцияға қатысты (Алматы).
1963-1967 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институты
жанындағы ұйғыртану бөлімінің меңгерушісі.
1964 ж. «Түркі тілдері» мамандығы бойынша аға ғылыми қызметкер.
1965 ж. Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Қазақ мемлекеттік терминология комиссиясының мүшесі.
«1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысының жеңісіне жиырма жыл»
медалімен наградталды.
1966 ж. «СССР халықтары əдеби тілінің стильдік жүйесінің дамуы»
атты Бүкілодақтық конференцияға катысты (Ашхабад).
Түркі тілдері диалектологиясы мен тарихы бойынша өткен аймақтық
конференцияга (Малов дəрісі) қатысты (Мəскеу).
1967-1978 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары.
1967 ж. «Совет Армиясы мен Əскери-теңіз флотына 50 жыл»
медалімен наградталды.
1967-1980 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының «Түркі тілдері» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғаудың мамандандырылған кеңесінің төрағасы.
1967 ж. Қазақ ССР Ғылым академиясының филология ғылымдары
бойынша біріккен кеңесінің мүшесі.
1968 ж. Қазак совет энциклопедиясының Тіл білімі жөніндегі редакциялык кеңестің мүшесі.
1970 ж. «Еңбектегі ерлігі үшін. В.И.Лениннің туғанына 100 жыл толуы құрметіне» арналған медальмен наградталды.
«Ұйғыр диалектілері жəне əдеби тілдің диалектілік негізі» деген тақырыпта докторлық диссертация қорғады жəне филология
ғылымдарының докторы деген ғылыми дəреже берілді.
1971 ж. «Қазіргі ұйғыр əдеби тілінің дамуы» (Алматы, 1969) монографиясы үшін география жəне коғамдық ғылымдар саласы бойынша
Ш.Ш.Уəлиханов атындағы I дəрежелі сыйлыққа ие болды.
Қазақ ССР Жоғарғы Советінің Құрмет грамотасымен наградталды.
1972 ж. «Түркі тілдері» мамандығы бойынша профессор атағы
берілді.
Қазақ ССР Ғылым академиясының корреспонденг мүшесі болып
сайланды.
Ономастардың XI Халықаралық конференциясына қатысты (Со-
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фия).
«СССР-дің құрылуына 50 жыл толуы – КПСС-тің лениндік ұлт
саясатының салтанат құруы» атты Республикааралық ғылымитеориялық конференцияға катысты (Алматы).
«СССР-дегі социалистік құрылыстың тəжірибесі жəне оның
халықаралық маңызы» атты Халықаралык ғылыми-теориялык
конференцияға қатысты (Ташкент).
Алтаистика жөніндегі интернационалдык тұрақты конференцияның
(ПИАК) Вена қаласында (Австрия) өткен XV сессиясына қатысты.
1973 ж. Түркологтардың советтік комитетінің мүшесі.
Шетелдермен достық жəне мəдени байланыс жөніндегі Қазақ
қоғамы басқармасының мүшесі.
Түркі тілдерінің диалектологиясы бойынша өткен VII аймақтық
конференцияның жұмысына (Малов дəрісі) қатысты (Алматы).
1974 ж. «Социалистік ұлттардың өркендеуіне байланысты ұлт
тілдерінің даму заңдылықтары» атты Бүкілодақтық ғылыми советтің
мүшесі.
СССР ЖАК-ның сарап комиссиясының мүшесі.
1976 ж. 27-29 қыркүйекте Алматыда өткен II Бүкілодақтық
түркология конференциясына қатысты.
1977 ж. «Ұлы Октябрь – XX ғасырдың ұлы уақиғасы» атты
республикалық ғылыми-теориялық конференцияға қатысты (Алматы).
1978-1995 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі
институтының директоры.
Қазақ ССР ҒА Қоғамдық ғылымдар бөлімі бюросының мүшесі.
«Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары» (Тіл, əдебиет сериясы) журналы бас редакторының орынбасары.
1979 ж. 29-31 мамырда Бүкілодақтық ұйғыртану конференциясына
қатысты (Алматы).
Совет түркологтері комитетінің бюро мүшесі.
Қазақ ССР-інде орыс тілін оқыту мен үйретуді жетілдіру жөніндегі
Ғылыми-практикалық конференцияның жұмысына қатысты (Алматы,
12-13 сəуір).
1980 ж. III Бүкілодақтық түркология конференциясының жұмысына
қатысты (Ташкент).
Түркі тілдерінің тарихы мен диалектологиясы бойынша өткен
аймақтық конференцияның (Малов дəрісі) жұмысына қатысты (Новосибирск).
1981-2000 ж.ж. Қазақ ССР Ғылым академиясы А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты жанындағы «Түркі тілдері» мамандығы
бойынша докторлық диссертация қорғаудың мамандандырылған
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кеңесінің төрағасы.
1981 ж. Қазақ ССР Ғылым академиясы А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының лексикология бөлімінің меңгерушісі.
«Социалистік ұлттардың өркендеуіне байланысты ұлт тілдерінің
даму заңдылықтары» атты Бүкілодақтық ғылыми Кеңестің бюро
мүшесі (Мəскеу).
1982 ж. Түркі тілдерінің тарихы мен диалектологиясы бойынша
өткен XI аймақтық конференцияның жұмысына қатысты (Уфа).
СССР ҒА Тіл жəне əдебиет бөлімшесі жанындағы Совет
түркологтары комитетінің VIII Пленарлық мəжілісінің жұмысына
қатынасты (Мəскеу, 9-10 наурыз).
Совет-венгр достығы қоғамы Қазақ бөлімшесі басқармасы
төрағасының орынбасары.
«Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері» құрметті атағы
берілді.
1982-2000 ж.ж. Əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық
университеті Қазақ филологиясы кафедрасының профессоры.
«Ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс тілінің
грамматикалық жүйесін сипаттаудың теориялық мəселелері»
тақырыбына арналған одақтас республикалардың ҒА-ның орыс
тілі бөлім мең- герушілері мен СССР ҒА филиалдарының үйлестіру
жұмысына қатысты (Алматы, 14-16 қазан).
1983 ж. «Тіл білімі» мамандығы бойынша Қазақ ССР Ғылым
академиясының толық мүшесі (академик) болып сайланды.
Əлеуметтік лингвистиканы зерттеушілердің Кишинев қаласында
өткен Халықаралық симпозиумының жұмысына қатысты.
Бабырдың туғанына 500 жыл толуына арналған ғылыми-теориялық
конференция жұмысына қатысты (Ташкент-Ферғана қалалары, мамыр).
1984 ж. Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Қазақ мемлекеттік
терминология комиссиясы төрағасының орынбасары болып бекітілді.
«Білім жəне еңбек» журналы редакциясы алқасының мүшесі.
Шетелдермен достық жəне мəдени байланыс жөніндегі Қазақ
қоғамының «Бүгінгі Советтік Қазақстан» атты бюллетені редакция
алқасының мүшесі.
Мақтымқұлының туғанына 250 жыл толу мерейтойына арналған
«Қазіргі совет поэзиясының озық ұлттык дəстүрлері мен тəжірибесі»
атты халықаралық симпозиум жұмысына қатысты (Ашхабад қаласы,
28-30 қазан).
«Соңғы жылдардағы көркем шығармалардың тілі» атты ғылымипрактикалық конференция жұмысына қатысты (11-12 желтоқсан).
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«Қазақ ССР халық ағарту ісінің үздігі» белгісімен наградталды (13
желтоқсан).
«Қазақ əдеби тілі тарихының мəселелері» атты республикалық
ғылыми-теориялық конференцияның жұмысына қатысты (Алматы
қаласы, 27-28 желтоқсан).
«Халықтар достастығы» орденімен наградталды.
«Еңбек ардагері» медалімен наградталды.
1985 ж. СССР ҒА-ның Əдебиет жəне тіл бөлімшесінің жанындағы
Совет тіл білімі теориясы жөніндегі ғылыми кеңестің мүшесі (Мəскеу).
ССРО ҒА-ның (Мəскеу) Шығыстану институты жанындағы
шығыстанушылардың Халықаралык ассоциациясының мүшесі.
ССРО ҒА-ның Əдебиет жəне тіл бөлімшесі жанындағы лексикология жəне лексикография жөніндегі Ғылыми кеңестің мүшесі.
II дəрежелі «Отан соғысы» орденімен наградталды.
«1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 40 жылдығы»
медалімен наградталды.
Стамбулда (Түркия) өткен Халықаралық V түркітану конференциясының жұмысына қатысты (шілде).
1986 ж. «Түркі ономастикасы» жөнінде I Бүкілодақтық конференцияның жұмысына қатысты (Бішкек, 23-25 қыркүйек).
Түркі тілдері этимологиясының мəселелері жөнінде III кеңейтілген
(бүкілодақтық) кеңестің жұмысына қатысты (Алматы, 28-30 мамыр).
«Алтай тілдері» тобындағы халықтардың тарихи-мəдени қарымқатынасы» мəселесі жөніндегі ПИ АК-тің (РІАК) XXIX сессиясының
жұмысына қатысты (Ташкент, 15-21 қыркүйек).
Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы төрағасының орынбасары.
Қазақ ССР ҒА Тіл білімі институты жанындағы 10.02.06 мамандығы
бойынша филология ғылымының докторы ғылыми дəрежесін қорғау
жөніндегі Д.008.02.01 мамандандырылған кеңестің төрағасы.
Стамбулда өткен Халықаралық түркологиялык конференцияның
жұмысына қатысты (Түркия).
1987 ж. «КПСС-тің ұлт саясатындағы лениндік принциптер жəне
интернационалдық тəрбие берудің маңызды міндеттері» жөнінде
республикалық ғылыми-практикалық конференцияның жұмысына
қатысты (Алматы, 11 сəуір).
«Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары» (филология сериясы) ғылыми журналының бас редакторы.
Қазақ ССР Оқу министрлігі Оқу-методикалық советі ұйғыр
секциясының төрағасы.
1988 ж. СССР Ғылым академиясы Əдебиет жəне тіл бөлімшесі
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жанындағы «Əлем тілдері» ғылыми кеңесінің мүшесі (Мəскеу, 4 мамыр).
V Бүкілодақтық түркітану конференциясының жұмысына қатысты
(Бішкек, 7-9 қыркүйек).
Ересектерге қазақ тілін үйретушілердің I Республикалық семинары
жұмысына қатысты (Алматы, 2 қараша).
«Отандық лексикографияның қазіргі жайы мен даму үрдісі» жөнінде
бүкілодақтык конференцияның жұмысына қатысты (Мəскеу).
Бүкілодактық түркі ономастикасының конференциясы жұмысына
қатысты (Бішкек).
Ш.Ш. Уəлихановтың туғанына 150 жыл толуына арналған бүкілодақтық ғылыми конференцияның жұмысына қатысты (Алматы).
«Ұлтаралық қатынастарды жетілдіру жəне еңбекшілерге
интернационалдық тəрбие беру: теория жəне практика» атты ғылымипрактикалык конференцияның жұмысына қатысты (Алматы).
1989 ж. Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Қазақ ССР-інің
ғылым мен техника саласындағы Мемлекеттік сыйлықтар жөніндегі
комитеттің мүшесі (наурыз).
Қазақ ССР-інің «Тіл туралы» Заңының жобасын жасау жөніндегі
идеологиялық комиссияның мүшесі (Қазақстан Компартиясы Орталық
Комитетінің шешімі 1989 ж., мамыр).
Түркияның «Əіі Кигити» лингвистикалық қоғамының құрметті
(академик) мүшесі (18 қазан).
Алматыда өткен «Айналайын — 89» атты республикалық
көркемөнерпаздар фестивалінің жұмысына қатысты («Сен үшін жүрек
сыздайды», «Махаббатым менің») (12-14 жетоқсан).
Республикалық «Ана тілі» («Қазақ тілі») қоғамы құрылтайының
жұмысына қатысты (Алматы, 20-21 қазан).
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамының кұрылтайында осы
қоғамның президенті болып сайланды (Алматы, 20-21 қазан).
Батыс Қазақстанның өндіргіш күштерін дамыту мəселелері жөнінде
Қазақ ССР ҒА Жалпы жиналысы көшпелі сессиясының жұмысына
қатысты (Ақтау қаласы, 4-7 желтоксан).
Проф. Қ.Жұбановтың туғанына 90 жыл толуына арналған ғылымипрактикалық конференцияның жұмысына қатысты (Ақтөбе қаласы).
Проф. Қ.Жұбановтың туғанына 90 жыл толуына арналган ғылыми
– практикалық конференцияның жұмысына қатысты (Алматы қаласы,
19 желтоқсан).
Алматы қалалық «Қазақ тілі» қоғамы құрылтайының жұмысына
қатысты (Алматы қаласы, 22 желтоксан).
1990 ж.Қазақ ССР-інің «Тіл туралы» Заңын жүзеге асыру жөніндегі
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Қазақ ССР ҒА Жалпы жиналысының сессиясында негізгі баяндама жасады (12 ақпан).
Бүкілодақтык «Советская тюркология» (1992 ж. бастап «Түркология») ғылыми журналы редакция алқасының мүшесі болып қайта сайланды.
Республикалық «Қазак тілі» қоғамының ұйымы «Ана тілі» (1990
жылдың 22 наурызынан бастап шығады) газеті редакция кеңесінің
мүшесі.
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен Қазақ ССР Министрлер Советінің «Республикада қазақ тілін оқытуды жақсарту туралы»
шешіміне байланысты Алматы облысы қазақ тілі мен əдебиеті пəні
оқытушыларының ғылыми-практикалык конференциясына қатысты
(Алматы, 5-6 мамыр).
Алтай тілі грамматикасының 120 жылдығына байланысты ғылымипрактикалык конференцияның жұмысына қатысты (Горно - Алтайск,
22-23 маусым).
«Қазақ əдебиеті» газетінің 1989 жылғы лауреаты (5 қаңтар).
Қазақтың мемлекеттік университеті жанындағы 10.02.02 мамандығы
бойынша филология ғылымының кандидаты ғылыми дəрежесін қорғау
жөніндегі мамандандырылған кеңестің мүшесі (қыркүйек).
Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Мемлекеттік
ономастикалық комиссия төрағасының орынбасары.
Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы төрағасының орынбасары.
Қызылорда облыстық «Қазақ тілі» қоғамының құрылтайына қатысты (2-4 ақпан).
Шымкент облыстық «Қазақ тілі» қоғамының құрылтайына қатысты
(24 ақпан).
СССР Министрлер Советі жанындағы СССР-дің Ғылым мен техника саласындағы Лениндік жəне Мемлекеттік сыйлықтары жөніндегі
комитеттің мүшесі.
«Моңғолдың құпия шежіресінің» 750 жылдығына арналған
халықаралық конференцияның жұмысына қатысты (МХР, БаянӨлгей18 тамыз).
«Тілді оқыту мен үйретуде статистикалық əдістерді ұтымды пайдалану жəне компьютерлендіру» атты бүкілодақтық конференцияның
жұмысына қатысты (Шымкент қаласы, 29 қараша, 1 желтоқсан).
I Бүкілодақтық «Түркі фонетикасы» конференциясының жұмысына
қатысты (Алматы қаласы, 27-29 желтоқсан).
Халықаралық түркітану колоквиумының жұмысына қатысты (Алматы).
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«Қазақстан территориясы: тарих жəне қазіргі кезең» атты
республикалық ғылыми-теориялық конференцияның жұмысына
қатысты (Алматы, 1 қазан).
Қазақстан Компартиясының ХҮІІ съезінің жұмысына қатысты (Алматы қаласы, 22 желтоқсан).
Жас ғалымдардың «Қазақ тілі жəне ғылымтану» атты ғылымипрактикалык конференциясының жұмысына қатысты (Алматы, 31 мамыр-1 маусым).
Алматы облыстық «Қазақ тілі» қоғамының құрылтайына қатысты
(Алматы қаласы).
«Қазақстандағы тіл саясаты жəне оны жүзеге асырудың жолдары»
деп аталатын республикалық ғылыми-практикалық конференцияның
жұмысына қатысты (Алматы қаласы, 28-30 мамыр).
Республикада Тілдерді дамытудың 2000 жылға дейінгі мемлекеттік
бағдарламасын жасау жөніндегі комиссиясының мүшесі.
Адам құқығын қорғау жөніндегі Қазақстан комитетінің мүшесі.
Республикалық педагогтік кеңестің мүшесі (Алматы қаласы).
Орыс тілінде шығатын «Тюркский мир» («Тигк сіипуазі»)
халықаралық журналы редакциясы алқасының мүшесі.
1991 ж. Түркітанушылардың советтік комитеті Пленумының жұмысына қатысты (Мəскеу қаласы, 11-13 наурыз).
Республикалык «Қазақ тілі» қоғамының көшпелі сессиясының
жұмысына қатысты (Ақмола, 2-3 сəуір).
Қазақстан «Білім» қоғамы пленумының жұмысына қатысты (Алматы қаласы, 11 сəуір).
А.Байтұрсынов пен М.Дулатовтың туған жерінде өткізілген
ғылыми-практикалық конференцияның жұмысына қатысты (Торғай
облысы Жангелдин ауданы орталығы, 7-10 маусым).
Қазақ тілін жəне Қазақ ССР-індегі басқа да ұлт тілдерін дамытудың
2000 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламасын
жүзеге асыру жөніндегі республикалық үйлестіру кеңесінің құрамына
кірді (6 шілде).
II Республикалық ұйғыртану конференциясының жұмысына қатысты (Алматы, 3-5 маусым).
СФК мен СССР Ғылым академиясының «Тарихи атаулар – мəдениет
ескерткіштері» деп аталатын II бүкілодақтық ғылыми-практикалық
конференцияның жұмысына қатысты (Мəскеу, 9-11 ақпан).
Башқұртстан Ғылым академиясының құрылтай кеңесі, Башқұрт
ССР-і Жоғарғы Советі Президиумының 17 мамырдағы қаулысы
негізінде Башқұртстан Ғылым академиясының құрметті академигі болып сайланды (диплом 1991 жылдың 25 қыркүйегінде берілді).
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Қазақ ССР Ғылым академиясы Қоғамдық ғылымдар бөлімшесі
жалпы жиналысы сессиясының жұмысына қатысты (25 маусым).
Республика Президенті аппаратының жанындағы журналистер үшін
өткізілген пресс-конференцияның жұмысына қатысты (27 маусым).
СССР Министрлер Советі жанындағы СССР-дің Ғылым мен техника саласындағы Лениндік жəне Мемлекеттік сыйлықтары жөніндегі
Мемкомитеттің жұмысына қатысты (Мəскеу, 9 маусым).
Республикалық «Қазақ тілі» қоғамының Ақтөбе қаласында өткен
пленумының жұмысына қатысты (5-6 қараша).
Кайсери (Түркия) қаласында өткен «Түрік əлемі» деп аталатын
халықаралық құрылтайдың жұмысына қатысты (23-24 қазан).
ҚХР-ға сапар. Шыңжаң автономиялы ауданында (Үрімші, Турфан,
Құлжа) іссапарында болды (27 қыркүйек - 10 қазан).
1992 ж. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының II құрылтайында осы
Қоғамның президенті болып қайта сайланды (Алматы қаласы, 26-27
қараша).
«Парасат» журналы редакция алқасының мүшесі.
1993 ж. Қазақ тілінде латын əліппесі негізінде ұлттық жазуды
қалыптастыруға байланысты өз жобасын жариялап, ҚР Президенті
Н.Ə.Назарбаевтың атына Ашық хат ұсынды (Кемел елге кемел əліпби
керек//Ана тілі. 1993, 18 ақпан).
Қазақ тіліндегі ономасиология принциптерінің жобасын жасады
(Т.Жанұзақовпен бірге).
«Қазақстан Республикасы ұлты қазақ азаматтарының фамилиясы,
əкесінің аты, өз атын реттеудің тұжырымдамасын» (жоба ретінде) жасады (Т.Жанұзақовпен бірге).
А.Байтұрсынұлының туғанына 120 жыл толуына байланысты өткен
ғылыми-теориялык конференцияның жұмысына қатысты (Алматы
қаласы, 22 қараша).
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы мемлекеттік саясат жөніндегі Ұлттық кеңестің мүшесі (5 маусым).
ҚР ҰҒАА.Байтұрсынұлы атындагы Тіл білімі институты жанындағы
филология ғылымының докторы ғылыми дəрежесін қорғау жөніндегі
Мамандандырылған кеңестің төрағасы.
Қазақстан Республикасы Министрлер кабинеті жанындағы Тіл
комитетінің коллегия мүшесі.
Анкарада (Түркия) өткізілген конференцияның жұмысына қатысып,
латын жазуы негізінде түркі тілдеріне ортақ əліпби жасауға жəне оны
талқылауға қатысты (Анкара қаласы, 5-12 наурыз).
Түркі халықтарының мəдениет, ғылым, ағарту, экономика, саясат
саласындағы ынтымақтастық мəселелеріне арналған «Түркі əлемі» деп
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аталатын халықаралық форумының жұмысына қатысты (Анталия, 2023 наурыз).
Башқұртстан Ғылым академиясының жыл қорытындысына арналған
Жалпы жиналысының сессиясына қатысты (Уфа қаласы, 19-21 сəуір).
ҚР ҰҒА Қоғамдық ғылымдар бөлімшесінің жыл қорытындысына
арналған Жалпы жиналысының сессиясына қатысты (22 сəуір).
ҚР
ҰҒА-ның
жыл
қорытындысына
арналған
Жалпы
жиналысыныңсессиясына қатысты (26 сэуір).
ҚХР-дағы Ұлттар орталық институтында (Пекин) іссапарда болды
(10-21 мамыр).
Қазақстан Республикасы ЖАҚ-ның төралқа мүшесі (сəуір).
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті қазақ филологиясы кафедрасының профессоры (1 сəуір).
1994 ж. Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің 1994 жылдың 27 шілдедегі Жарлығымен Қазақ ССР-інің «Тіл туралы» Заңы мен
Қазақ тілін жəне Қазақ ССР-індегі басқа да ұлт тілдерін дамытудың
2000 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеггік бағдарламасына
толықтырулар мен өзгерістер енгізу жөнінде заң жобасын əзірлейтін
жұмысшы тобының құрамына енгізілді.
1995 ж. бастап ҚР Білім жəне ғылым министрлігі А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының құрметті директоры.
1996 ж. ҚР «Тіл туралы» Заңының жаңа жобасын жасаушы топтың
мүшесі.
«Қазақстан Республикасы Тіл саясатының тұжырымдамасын» дайындаушы комиссияның мүшесі.
Қазақстан Үкіметінің жарлығы бойынша құрылған «Латын алфавиті
негізінде қазақ жазуын қалыптастыруға байланысты комиссияның»
төраға орынбасары.
Республикадағы ұлты қазақ азаматтардың аты-жөнін реттеуге байланысты тұжырымдамасын жасады (Т.Жанұзақовпен бірге).
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының IIIқұрылтайының жұмысына қатысты.
Кайсери қаласында өткен халықаралық түркологтар кұрылтайында
«Қазақ халқының мəдени тарихы оның тілінде» деген тақырыпта баяндама жасады (Түркия).
Измирде өткен түркологиялық конференцияға қатысып, баяндама
жасады (Түркия).
1997 ж. «Отан» орденімен марапатталды.
«Түркі əлемі» атты халықаралық конференцияға катысып, «ортақ
тіл» туралы баяндама жасады (Түркістан, 28 мамыр).
Қараман, Кония қалаларында өткен «Діл байрамы» «Тіл мейрамы»
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атты халықаралық ғылыми-практикалык конференцияда баяндама жасады.
Қазақстан Республикасының «Тіл туралы»Заңы (1997) негізінде
мемлекеттік тілдің ғылым саласындағы қоғамдық қызметін қалып- тастыру мен дамытудың өзекті мəселелеріне арналған республикалық
ғылыми-практикалық конференцияға қатысып, баяндама жасады (Алматы қаласы, 11 маусым).
1998 ж. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының
құзырында құрылған Лингвистикалық комиссияның төрағасы ретінде
президенттікке үміткерлерден (Н.Ə.Назарбаев, Ə.М.Қажыгелдин,
С.Əбділдин, Ғ.Қасымов, К.Асанов, Э.Ғаббасов, А.Асылбек)
мем- лекеттік тілді меңгеру дəрежесін анықтау мақсатымен
өткізілгенмемлекеттік емтихан алу комиссиясының төрағалық міндетін
атқарды (Астана).
А.Байтұрсынұлының туғанына 125 жыл толуына байланысты өткен
республикалық ғылыми-практикалық конференцияның жұмысына
қатысып, баяндама жасады.
ҚР ҒА академигі І.К.Кеңесбаевтың 90 жылдығына арналған «Түркі
халықтары əлем қоғамдастығында» атты халықаралык ғылыми
конференцияның жұмысына қатысып, сөз сөйледі (Алматы, 29 қазан).
Халықаралык «Қазақ тілі» қоғамының IIIқұрылтайының шешіміне
сəйкес «Ана тілінің айбары» атты құрметті атақпен (алтын медалімен
қоса) Түрік Республикасының Президенті Сүлеймен Демирелді марапаттады (Анкара, Ө.Айтбаевпен бірге).
«Қазақ тілі» қоғамының Алматы облысының əкімиятымен бірлесе
отырып «Осы жұрт ұлы Абайды біле ме екен?» деген тақырыпта
өткізген тіл марафонына қатысты.
Шығыс Қазақстан облысы «Қазақ тілі» қоғамы ұйымдастырған
алқалық мəжіліске жəне оқушылардың облыстық сайысына қатысты.
ҚР Ғылым министрлігі ҒА Президиумы құзырындағы «Ақсақалдар
алқасы» атты комиссияның мүшесі.
«Түркия мемлекетінің Құрмет белгісі» орденімен марапатталды.
1999 ж. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамыныңIIIқұрылтайының
шешіміне сəйкес «Ана тілінің айбары» атты құрметті атақпен (алтын медалімен қоса) Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ə.Назарбаевты марапаттады.
2000 ж. Астана қаласында өткен «Ғылым - үшінші мыңжылдықта»
атты халықаралық конференцияға қатысты.
Қазақ тілі мен əдебиетін оқытуға арналған конференцияға қатысып,
сөз сөйледі (Астана, мамыр).
Латын жазуы туралы «Отандастар» бағдарламасы бойынша тікелей

Тіл-ғұмыр

23

эфирден сөз сөйледі (23 маусым).
Л.Гумилев атындағы университеттің жаңа ғимаратын ашу салтанатына қатысты (Астана қаласы, 10 маусым).
С.Мұқановтың 100 жылдығына арналған салтанатты мəжіліске
қатысты (Алматы, 12 маусым).
«Мемлекеттік тіл: үшінші мыңжылдыққа - үкілі үмітпен» атты
дөңгелек үстелге қатысып, сөз сөйледі (Астана қаласы, 17 ақпан).
«Шетелдегі қазақ диаспорасы жəне ана тілді сақтау мəселелері»
атты ғылыми-практикалык конференцияға қатысып, сөз сөйледі.
«Көнетүркі өркениеті: жазба ескерткіштер» атты Астанада өткен
ғылыми-теориялық конференцияға қатысып, сөз сөйледі.
2001 ж. Түркістанда өткен «Түркітанудың бүгіні мен болашағы»
атты Бірінші түркологиялык конгреске қатысып, баяндама жасады.
(2002 ж. қазан).
Түркі мəдениеті мен өнерін ортақ дамыту жөніндегі ұйым Түріксойдың мəжілісіне қатысты.
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен
«Ғ.Мүсіреповтің көркемдік əлемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысып, сөз сөйледі (Алматы, қараша).
2002 ж. «Акад. З.Ахметовтың ғылыми мұрасы жəне қазақ
əдебиетінің мəселелері» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференция жұмысына қатысты (Алматы, 2003, 6 мамыр).
Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и Рашиди» атты əлемге
мəшһүр классикалық еңбегінің тұңғыш рет қазақ тілінде жарық көруіне
байланысты өткізілген конференция жұмысына қатысты. (Алматы, 23
мамыр).
Казақ тілінің мемлекеттік тіл мəртебесіне сəйкес қызметін дамыту
мəселелеріне арналған аймақтық конференция жұмысына қатысып,
сөз сөйледі (Өскемен, желтоқсан).
«Қазақстан-1» ұлттық телеарнасы бойынша өткізілетін тілтанымдық
«Алтын қақпа» бағдарламасының ғылыми кеңесшісі.
2004 ж. «Мəдени мұра» атты мемлекеттік бағдарламаны іске
асыруға байланысты жиналған зиялы қауымның бас қосуына қатысты.
«Түркітанудың бүгіні мен болашағы» атты Екінші түркологиялық
конгреске қатысып, баяндама жасады (Түркістан, қазан).
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Төртінші құрылтайына
қатысып, кіріспе сөз сөйледі (Астана, қараша).
2009 ж. 85 жасқа толуына орай «Этнос жəне тіл» атты Халықаралық
ғылыми-теориялық конференция өтті.
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогика университетінің филолгия
мамандығы бойынша Құрметті профессор атағы берілді.
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2014 ж. 90 жас мерейтойы қарсаңында «Ғылымдағы ғұмыр: ана тілі
жəне түркі əлемі» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция
өтті.
2014 ж. Елбасының қолынан жоғарғы мемлекеттік І дəрежедегі марапатпен марапатталды.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Құрметті
докторы» атағы берілді.
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Лев Гумилев» медалімен марапатталды.
«Ахмет Байтұрсынұлы» атындағы алтын медальмен марапатталды.

МАҚАЛАЛАР,
СҰХБАТТАР
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ҒЫЛЫМ ЖОЛЫНДА
Кемел елге кемел əліпби керек
Қазақстан Республикасының Президенті
Назарбаев Нұрсұлтан Əбішұлына
Ашық хат
Қадірлі Президент мырза!
Өркениет биігіне шеру тартып бара жатқан еліміздің ұлы
көшін бастап, осынау бір қиын-қыстау кезеңде бейбіт өміріміздің
шырқын бұзбай, берекесін кетірмей, ел-жұрттың татулығын сақтап,
болашағына үлкен сеніммен қарауына қажет барлық жағдайды жасап
отырғаныңызды дос та, дұшпан да жақсы біледі.
Қазақ халқының рухани, мəдени, саяси өмірінде кейінгі жылдары
қол жеткен мол табыстарымыздың бірі – ана тілміздің биік мемлекеттік
мəртебеге ие болуы десек, ендігі жерде осынау бір қоғамдық үрдісті
жалғастыруға, санамыздың оянып, салтымыздың жаңғыра түсуіне аса
қажет тағы бір күрделі қадам – ұлттық жазуымызды қалыптастыру.
Əрине, елу жылдың ішінде əбден қалыптасып қалған кирил
əліппесін латын əліппесімен алмастыру Қазақстан жағдайында,
əсіресе, бүгінгі экономикалық, саяси-əлеуметтік қиыншылықтар мен
этнодемографиялық ахуалға байланысты қиыннан да қиын іс екенін
бəріміз де жақсы түсінеміз. Дей тұрсақ та, барлық түрк елдерінде басталып кеткен осы бір қоғамдық үрдістен Қазақастанның, қазақтардың
бой тасалап, сырт қалуы мүмкін емес. Егер арамызда «бұл мүмкін» деп
ойлайтын сəуегейлер табылса, олар мықтап қателеседі. Өйткені бұл
мəселе еріккеннің ермегі емес, замана талабы, өркениетті де тəуелсіз
ел болудың алғышарттарының бірі.
Сондықтан қазақтар да, басқа түрк халықтарының ең соңында
болса да, ерте ме, кеш пе, əйтеуір, жазу мəселесін бір шешілуі сөзсіз
өмірдің өзі осыны талап етеді, өзімізді тəуелсіз елміз деп қаншама
марапаттасақ та, туыстас елдермен қауымдаса өмір сүрмесек болмайды. Ал оның басты шарты – елара алтын көпір, ортақ жазу. Демек, бізге
де бұл қауымнан бөлектеніп, саяқ жүрудің еш жөні жоқ жəне ол мүмкін
де емес. «Бөлінгенді бөрі жейді» дейтін халық даналығы да, міне, осыны аңғартса керек.
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Жер бетінде тарыдай шашылып, тарап кеткен, бүгінде 130 миллиондай түрк тектес халықтар үшін жазу, əліппе мəселесі көптен (1926ж.)
бері-ақ дұрыс шешімін таба алмай келе жатқан күрделі мəселе.
Əркезде қолданыста болған (орхон, араб, латын, кирил) жазуларының
ішінен бүгінгі заман талабына сай, əрі қолайлы, əрі ортақ жазу сайлап алуға байланысты түрк халықтары арасында кейінгі кезде қайта
өріс ала бастаған қоғамдық үрдістің барысын бағамдап қарасақ, елдің
ықылас-ниеті көбіне-көп латын əліппесіне ауып отырғанын айқын
көреміз. Басқаларды былай қойғанда, бүгінгі ТМД елдеріндегі отыздан астам түрк халықтары мен ұлыстары ішінен, мəселен, əзербайжан
мен гагауыздар латын əліппесін ресми қабылдап, іс жүзінде қолдана
бастаса, түрікмендер мен өзбектер осы жазуға өту жөнінде жақында
шешім қабылдады. Қырғызстан болса, Президенті арнайы құрған
Мемлекеттік комиссияның латын əліппесі жөніндегі ұсынысын
қабылдау алдында тұр. Осы сияқты əрекеттердің Татарстанда да,
Башқұртстанда да, Қырым татарлары, қарашай, балқар арасында да
қызу жүріп жатқандығын жақсы білеміз.
Өкінішке орай, бұл мəселенің Қазақстанда ресми түрде қолға алынбай отырғанын, Президент мырза, Сіз өзіңіз де жақсы білесіз. Мүмкін
айып Сізде емес, қоғамдық пікір туғызып, Үкімет алдында мəселе
қоймай отырған ұлттық зиялыларда шығар. Өйткені сіз 1991 жылғы
Түркияға барған ресми сапарыңыздалатын жазуына көшу туралы
сондағы туыстастарымыздың сауалына, есіңізде шығар, «егер халық
қалап жатса, ал оның қажеттігін ғалымдар дəлелдеп жатса, мен неге
қарсы болайын» деген едіңіз. Осы сөздің растығын білгім келіп, жазушылармен кейінгі бір кездесуіңіз үстінде тəптіштеп тағы сұрағанымда,
Сіз «ұсыныстарыңызды əкелсеңізші» деген сыңай таныттыңыз.
Міне, сол ұсынысымызды əріптестерімізбен ақылдаса, кеңесе отырып, ойланып-толғанып барып, енді ғана атыңызға Ашық хат жазу
арқылы жұртқа паш етуді мақұл көріп отырмыз. Бұл хатты Сізге өз
атымнан жазуыма, біріншіден, осы мəселені республикада алғаш
(1991) көтеруші тіл маманы ретінде де, екіншіден, кейінгі кездерде алфавит проблемасына арналып, өтіп жатқан көптеген конференцияларға
қатысушы, əсіресе үстіміздегі 1993 ж. наурыздың 8-10-да Түркия
мемлекеті Сыртқы істер министрлігі мен Түрік қарым-қатынас жəне
жаңғыру Басқармасы (ТІКА)тарапынан ұйымдастырылып, ең ірі
алты түрік мемлекетінің (Түркия, Өзбекстан, Қазақстан, Əзербайжан,
Қырғызстан жəне Түркменстан) басын қосқан
Анкарадағы
конференцияға қатысып, түрк халықтарына қолайлы да ортақ бола
алатын латын əліппесінің жобасына қол қоюшылардың бірі ретінде де
моральдық құқым бар ғой деп есептеймін.
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Ең алдымен, түрк тілдеріне ортақ жазудың негізі болатын латын
əліппесінің жобасына байланысты өткен сол тарихи конференцияда
қабылданған шешімнен үзінді келтірудің артықтығы жоқ қой деп ойлаймын:
«1. Түрк мемлекеттері өздерінің тегі, тілі, тарихы жəне мəдениеті
жағынан ортақтығына байланысты білім, мəдениет, өнер, əдебиет,
экономика, технология, денсаулық сақтау салаларындағы қарымқатынастарды дамытуды қажет деп табады. Бірақ түрк дүниесі
бүгінде көп жазулы, көп əліппелі дəуірді басынан кешіріп отыр. Бұл
жағдай түрк халықтары, демек тəуелсіз түрк мемлекеттері арасында
өз шешімін таба алмай, арман болып келе жатқан бір мəселені тағы
ортаға салып отыр.
Конференция мемлекеттер арасындағы əр салада-ақ қажетті туыстық
қарым-қатынастың саналы да берік əрі ұзақ болуын қамтамасыз ету
үшін əртүрлі əліппені қолданудың ыңғайсыздығын көрсете отырып,
түрк жазба тілдеріне бір принцип негізінде түзілген ортақ əліппенің
болуы түрк тілдерінің өзара жақындасуы үшін өте қажет екеніне ерекше көңіл аударады.
2. Конференция түрк халықтарының қарым-қатынас саласындағы
осы бір кемістіктерді ерекше сезіммен түсініп, оларды болдырмау
үшін түрк мемлекеттері өзінің алғашқы қадамын бір принцип бойынша, қазіргі заман талабына сай латын негізінде түзілген төмендегі
(34 əріптен тұратын) ортақ түрк əліппесін түзуден басталатынын айта
отырып, оны əрбір түрк тілі өз ерекшеліктеріне сəйкес қабылдайтынын
жариялайды.
Ортақ түрк əліппесі:
Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Hh, Xx, Ii, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo,
Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Yy, Zz
Түркия мемлекеті мен түрк ғалымдарының, мəдени қайраткерлерінің
бұл іске белсене атсалысып, мұрындық болуында да ерекше мəн
бар екен. Еске салып келсек, 20-жылдары КСРО-да жасайтын түркі
тілдес халықтар мен ұлыстар латын əліппесін жоғарыдан болған
үкіммен қабылдап жатқанда, шетелдік мемлекет – Түркияға ғасырлар
бойы қалыптасып қалған араб жазуын алмастырып, өз еркімен латын əліппесіне көшкен болатын. Оның шынайы себебін кейін елбасы
Мұстафа Кемал Ататүрктің өзі: «Біз латын əліппесін КСРО-дағы қалың
түрк туыстарымыздан қол үзіп, көз жазып қалмау үшін қабылдағанбыз»
деп түсіндірген екен. Ал бұрынғы Кеңес елдеріндегі түрк халықтары
болса, бас-аяғы 10-15 жылдың ішінде үш түрлі (араб, латын, кирил)
əліппені алмастырып та үлгірген болатын. Түрік халқы болса, күні
бүгінге дейін сол латынменен-ақ экономикасын да, мəдениетін де да-
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мытып, жер жүзіндегі өркениетті елдердің бірі болып отыр.
Міне, сондықтан да Түркия елінің түрік ғалымдары мен мəдениет
қайраткерлерінің латын əліппесіне байланысты мəселелердің бəріне
белсен араласып, жыл сайын конференциялар ұйымдастырып,
əбігерленуінің басты себебі – пайда іздеу, «ағалық жасау» емес, түрк
əлемінің басын біріктіру, достыққа, қауымдастыққа шақыру. Алайда,
бұл ізгі ниетті керісінше жорып, «ой-бай, бізді түріктендіріп жатыр»,
«түрік болғымыз келмейді» деп, байбалам салушылар да арамызда жоқ
емес.
Құрметі Президент мырза!
«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» ретінде тоқ етерін айтсақ,
басқа халықтар сияқты қазақтар да латын əліппесі негізінде өзінің
ұлттық жазуын қалыптастыруға тиісті.
Əрине, бұл мəселе жөнінде республика жұртшылығының пікірі
біркелкі емес. Бұдан бір жыл бұрын газет-журнал беттерінде пікір
алысқанымызда, біреулердің орхон, біреулердің араб, біреулердің
латын, біреулердің ойлап тапқан өз жазуын, ал енді біреулердің
үйреніп қалған кирил жазуын қолдайтынын аңғардық. Дегенмен, пікір
айтушылардың көпшілігі-ақ латын əліппесі негізінде ұлттық жазу
дəстүрін қалыптастыру жағында екенін байқатты.
Қалай болған жағдайда да, бұл мəселені республика үкіметі мен
Жоғарғы Кеңесінің өзі шешетіні баршаға мəлім. Бірақ қандай шешім
қабылданбасын, ол замана талабына, қалың жұртшылықтың мақсатмүддесіне сай болуы тиіс.
Олай болса, бұл мəселені «ойланып пішкен тон келте болмас» деген
принцип бойынша үкімет пен ел-жұрт өзара ақылдаса отырып шешкені
жөн. Осыған орай, ортаға салар ойлар, анықтай түсетін пікірлер мен
жауабын жұртқа жария етіп айтуға тиісті сұрақ-сауалдар да аз болмаса
керек. Біз енді солардың біразына тоқталып өтпекшіміз.
1. «Жарты ғасырдай қолданыста болып, етене үйренісіп кеткен кирил жазуын латын əліппесімен алмастырудың қандай қажеті бар?» деген сұрақ əрдайым бірінші қойылады.
Бұл сұраққа бір ғана сөзбен ғана үзілді-кесілді жауап беру, əрине,
оңай емес. Өйткені жазу алмастыру тек тіл саясатына ғана емес,бір
жағынан, экономика мен демографиялық жағдайға да, бір жағынан,
əлеуметтік, демократиялық үрдіске де, бір жағынан, өркениетті ел
болуға қадам басқан халқымыздың жарқын болашағын ойлауға да байланысты «он өлшеп бір кесуді» талап ететін нəзік те күрделі, қиын болса да, қажеттілігі зор мəселе.
Біріншіден, басқа туыстас түрк халықтары латын жазуына көшіп
жатқанда, қазақтардың олардан бөлектеніп, бұрынғы жазумен жалғыз
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қалып қоюы – бүкіл түрк қауымдастығынан, олардың рухани, мəдени
өмірінен шеттеумен, қол үзумен бара-бар.
Екіншіден, кирил жазуы өткен елу жыл ішінде ұлттық мəдениет пен
ғылым-білімді біршама дамытуға негіз болса да, бірақ ол дүниежүзі
түрк қауымдастығын былай қойғанда, тіпті бұрынғы КСРО-да жасайтын отыз шақты түрк халықтары мен ұлыстарының басын біріктіре алмады; керісінше, олар, бұл жазудың кейбір «ерекшеліктеріне» байланысты, бірінің жазғанын бірі еркін оқып түсіне алмайтындай жағдайға
келді, жатырқай түсті.
2. «Кирил жазуының қазақ жəне басқа да түрк тілдері үшін жеке
басының қандай кемшіліктері байқалып келді?» деген сұрақ та жиі
қойылады.
Біріншіден, қазақ жəне басқа түрк тілдері бұл жазу арқылы өзіндік
табиғи ерекшеліктерін (дыбыс құрамын, буын жүйесін, үндестік заңын
т.б.) емін-еркін дамыта алмады; соның салдарынан тіліміздің ауызша
айту (орфоэпиялық) нормасы мен жазу емлесі (орфографиясы) арасында жер мен көктей алшақтық пайда бола бастады; білімділер көп болса да, сауаттылар аз. Мұның бəрі тілдің табиғи болмысына ғана емес,
сол тілде сөйлеуші жас ұрпақтың болашағына да зор нұқсан келтіре
бастағаны белгілі. Тілдегі экологиялық құбылыстың бір көрінісі
осыған байланысты да.
Екіншіден, қазақ тілі үшін қажетті небəрі 26-28 əріптің орнына 42
таңбадан тұратын кирил алфавитін меңгеру, пайдалану қазақ балалары
үшін өте ауыр. Ал соншама басы артық таңбалардың алынуы о бастанақ ұлт тілдерінің мүддесін қарастырудан, қайткенде де қазақтарды
орыс тіліне жақындатудың қам-қажетінен туған іс еді.
Үшіншіден, қазақ тіліне тəн 9 фонеманы – (ə, ө, ұ, ү, і, қ, ғ, ң, һ)
– жеке-дара таңбалай алмағандықтан, қосымша «жал-құйрық» жасап, əуре болып жүргенде, қазақ тілінің өз басына қажеті жоқ – (в),
(ё), (у), (ф), (х), (ц), (ч), (щ), (ъ), (ь), (э), (ю), (я) – соншама басы артық
таңбалардың қолданылуы жазу жүйесін қиындатпаса, оңайлатқан жоқ.
Бұл – мəселенің тек бір-ақ жағы. Оның екінші жағы тағы бар: қазақ
тілі сияқты басқа туыстас түрк тілдері де аталмыш 8-9 («түріктік»)
фонеманың таңбасын біркелкі емес, əртүрлі қылып «құйрық-жал»
шығарып, өзінше қолданып, өзара жақындаса алмай келгендігін саяси тілде: «бөліп ал да, бөлшектеп билей бердің» нəтижесі деп те
түсіндіріп жүр. Əрине, мəселенің бұл жағын тарих анықтай жатар. Бірақ болашағы зор, ұзағынан сүйіндірер ұлттық жазуымыздың
тағдырын түбегейлі шешетін тарихи сəт келген сияқты жəне оны түрк
қауымымен бірлесе отырып, бүгін шешпесек, ертең кеш болады, уақыт
өткен сайын ол қиындай түсуі ықтимал.
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3. «Латын əліппесіне көшу» деген сөзді қалай түсінуге боладыжəне
оны қалай жүзеге асырамыз?» деген сұрақты да жиі естиміз.
Біріншіден, «латын əліппесіне көшу» деген қазақтар үшін де, басқа
түрк халықтары үшін де – мүлдем жаңа жазу қабылдау емес: мұндай
«дəуірді» қазақтар да, басқа ұлттар мен ұлыстар да басынан кешірген
болатын. Тіпті бұл жазуды Қазақстаннан тыс жерлерде жасайтын бауырларымыз да қабылдап, алды 20, арты 10 жыл бойы пайдаланғаны
белгілі. Демек, «латын əліппесіне «көш» деген ұғымды, дəлірек айтсақ,
ол – «кезінде бүкіл түрк халықтары түгел пайдаланған ортақ жазуға
қайта оралу». Бірақ бүгінгі үрдістің бұрынғыдан бір айырмашылығы
бар: егер бұрын латын жоғарыдан төменге міндеттеу түрінде
қабылданса, бүгінде ол халықтың өз қалауымен, жаңа заман талаптарына сай, мемлекеттік тіліміздің биік мəртебесіне лайықты ұлттық
жазуымызға тұрақты тұғыр (негіз) ту, туыстас халықтармен бірге болу
сияқты ізгі мақсаттарға байланысты қабылдануы тиіс.
4. Латын жазуына байланысты пікір сайыстарында оппоненттердің
ылғи көлденең тарта беретін бір сұрағы: «Бүгінгі еліміздегі
экономикалық қиыншылықта жазу ауыстыру деген не?»
Əрине, бұл заңды сауал жəне оған жауап беруіміз керек, өйткені
жазу ауыстыруға қаражаттың керек екені рас. Бірақ бұл жерде екі түрлі
нəрсені ескеру қажет сияқты. Оның бірі – «Бұдан жаман күнімде де
тойға барғамын» деген қазақтың бір мысал сөзі. Шынында да, біз сонау қиын-қыстау жылдардың өзінде (араб-төңкерістен кейін, латын
– 1929 ж. , кирил – 1940 ж.) ешбір экономикалық қиыншылықтарды
сөз етіп жатпай-ақ, ың-шыңсыз бір емес, жазуымызды үш рет өзгертіп
келген Қазақстанның бүгінгі жағдайы дəл сол кезден сорлы емес.
Мəселе басқада болып отырғанын біз жақсы түсінеміз (ол туралы
төменде айтылады). Егер мемлекетіміз өтпелі дəуірдегі экономикалық
қиыншылықтарды ескере отырып, өзінің шынайы тəуелсіздігін сезіне
алса, қоғамдық пікірлермен санаса білсе жəне жазу өзгертуді мемлекет
үшін қажет деп тапса, «алынбайтын қамал жоқ» дегендей, мəселені еш
қиындатпай-ақ шешуіне болады. Жазуларын өзгерте бастаған көршілес
республикалардың бізден асып жатқан экономикалық жағдайын біз
көріп отырғанымыз жоқ. Оның үстіне, бұл мəселені «дəл қазір, қолмақол шешу керек» деп отырған да ешкім жоқ қой. Латын əліппесін ресми қабылдаған жəне қабылдамақшы туыстас (əзербайжан, түрікпен,
өзбек, қырғыз, т.б.) көршілеріміздей біздің де оған бірден емес,
асықпай, біртіндеп, барлық дайындықты жасап алып барып, бер жағы
5 жыл ішінде, ар жағы ХХІ ғ. басында көшсек те болатын сияқты.
Бірақ ол үшін латын əліппесін алу, алмау мəселесі принципінде қазір
шешілуі керек.
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5. Əліппе өзгертуге байланысты пікірталасында көп айтыла беретін:
«жазуымызды алма-кезек өзгертуден шаршамадық па, сауатсыз болып
келгеніміз, көптеген рухани мұраларымыздан мақұрым болғанымыз
бізге əлі аз ба еді?» деген қитарлау сұрақ.
Біріншіден, жазуымызды үш мəрте ауыстыруға байланысты қалың
жұртшылықтың көп жылдар беделінде толық сауатты бола алмай
келгені рас. Өйткені халқымыздың жаппай сауатсыздығы ертеден-ақ
келе жатқан дерт еді ғой. Оның үстіне жазудың бірінен кейін бірін ауыстыру оңай болған жоқ. Айта беретін «сауатсыздықтың» сыры, біле
білсек, осында болды. Ал одан кейінгі жарты ғасырда сауаттанған
ұрпақ пен сауатын латынмен ашатын жас ұрпақтың саналы түрде,
үлкен дайындықпен өткізілетін жазу реформасынан «сауатсыз болып
қаламыз-ау» деп қорқуының еш жөні жоқ. Бүгінде кирил жазуымен
сауаттанған жұрт өз өмірінің аяғына дейін оны толық пайдаланып
өтетініне дау жоқ. Ал латын əліппесін үйрену оларға ешбір қиындыққа
түспейді. Мəселен, латынды бұрын оқығандар мен шет тілі арқылы
үйренгендер үшін оның оқу мен жазуын меңгеру, шындап кіріссе, басаяғы екі-үш сағаттан екі-үш күнге ғана созылуы мүмкін.
Екіншіден, шынында да, жазуымызды бірінен кейін бірін ауыстыруымыздан рухани мəдениетіміздің біршама тоқырағаны рас.
Бірақ ұтылғанымыздан ұтқанымыз көбірек сияқты. Елу жылдық
жазба мəдениетіміз соның кепілі. Соның өзінде де жоғалттық деп
жүргеніміздің бірі болмаса да, көбісі-ақ қалпына келген тəрізді: кейінгі
ұрпақ жөнді оқи алмай жүрген араб, латын жазуларындағы көпшілік
қолды шығармалар негізінен кирилге қотарылып болған көрінеді. Бұл
əрине,басы артық шығын. Дегенмен, қажеттілік одан да артық қой.
Əйтпесе, Қытайдың Шинжаңындағы қазақ туыстарымыз бізде шыққан
том-том кітаптарды арабшаға қотарып, басып шығарар ма еді?
Үшіншіден, латын жазуы сөз болабастағаннан бері (бұрын ондай
əңгіме көп болмайтын) онымен бір кезде Ахмет Байтұрсынұлы реттеп, жеңілдеткен арабтың төте жазуын таластырушылар да табылып
жатыр. Егер бүгінгі жазу мəселесі тек қана қазақ тіліне байланысты
болса, мүмкін, бұл ұсыныстың салмағы басқашалау болар еді. Бүгінде
мəселенің қойылуы мүлдем өзгеше, əйтеуір жазу өзгерту емес, бүкіл
түрк қауымдастығын жақындата түсетін ортақ жазуды сайлау керек болып отыр ғой. Ал түрк əлеміндегі араб жазуының мəні мен дəстүріне
келсек, онда түрк, өзбек, əзербайжан, татар,түрікпен халықтарының
алдына түсу бізге қиын болар еді. Олардың ғасырлық жазба дəстүрі
араб жазуына байланысты. Соның өзінде де бұл халықтар латын жазуын таңдап алып отырған жоқ па? Осы арада бір нəрсенің басын ашып
кеткен жөн ғой деп ойлаймыз. Бүгінде қазаққа «араб жазуын үйренбе»
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деп жүрген адам жоқ. Əрбір сауатты адам ол жазуды білгені жөн. Біз де
жастарды соған үгіттеудеміз. Бұл, əрине, басқа мəселе.
6. Латын мəселесіне республикамыздағы этнодемографиялық
жағдайдың да қатысы бар екені сөзсіз.
Рас, біз көптеген ұлттар мен ұлыстардың өкілдері жасайтын мемлекетте тұрамыз. Ұлт өкілдері мен жергілікті қазақ халқының сандық
арақатысы латын əліппесін қабылдап жатқан көршілес түрк республикалардан мүлдем басқаша. Жазу ауыстыру мəселесінің осы күнге дейін
ресми түрде сөз болмай келуі де, міне, дəл осы жағдайға қарайлауға
байланысты екені айдан анық. Біздің ойымызша, мемлекеттік мəртебеге
жаңа ғана қолы жетіп отырған қазақ тілінің жазуын өзгертуден басқа
ұлт өкілдеріне келіп-кетер еш нəрсе жоқ сияқты.
Сондықтан да қазақ тілін үйренгісі келмейтін жерлестерімізге қазақ
жазуының кирил болғаны не, латын болғаны небəрі бір емес пе? Қайта
міндетті түрде шетел тілдерін оқитын барлық халықтар үшін мемлекет тілінің латын əліппесін қабылдауымыздың пайдасы болмаса, зияны
жоқ. Өйткені олардың (мəс. өзбек, əзербайжан, қырғыз, татар, т.б.) өз
тарихи атамекендеріне де латын жазуына көшкен, не көшпекші.
Əрине, ұлттың өзі болып бастаған осы бір ізгі əрекетті дау
іздеушілер, «сыныққа сылтау» таба алмай жүргендер «ой-бай, қазақтар
жазуларын өзгертіп жатыр» деп, дабыра етуі де, «мұның арты не болар екен?» деген күдік пен күмəн тудыруы да мүмкін. Бірақ қазақ
тағдырына парасаттылықпен қараған саналы азаматтың бұл мəселені
дұрыс түсінуі де ықтимал. Ойлануға да, толғануға да уақыт та ( ХХІ ғ.
дейін) жеткілікті.
7. «Латын əліппесіне байланысты қазақ диаспорасының жағдайы
қалай болмақ?» деген өте орынды сұрақ та қойылып жүр.
Бұл бүгінгі таңда үш түрлі (араб, латын жəне кирил) жазудан пайдаланып отырған қазақ диаспорасының (яғни жақын, алыс шетелдерде
жасайтын үш қазақтың бірінің) тағдырына байланысты мəселе. Егер
белгілі бір себептермен кирил жазуында қала берсек, онда ҚХР, МХР,
Ауған, Иран, Түркия, т. б. елдерде жасайтын қандастарымыз болса, олар сол елдердің азаматы ретінде мемлекеттік жазу деп таныған
латынға көшуге міндетті. Сонда, екі ортада, онсызда біртұтас ұлт бола
алмай жүрген қазақ халқы жазуының ала-құлалығынан тағы да ортақ
рухани мəдениетті дамытуға толық араласа алмай, шөре-шөре болуы
сөзсіз. Міне, бұл тəуелсіз мемлекетіміздің болашағына сын, өркениетті
ел болуына нұқсан келтіргені келтірген. Егер Қазқастан Республиикасы латын əліппесіне көшу туралы шешім қабылдап, үш миллионнан
астам қазақ диаспорасын рухани, мəдени ынтымаққа шақырып жатса,
ал ондағы бауырларымыз бұл игілікті іске ықылас білдірсе, күндердің
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күнінде бір жазулы ұлтқа айналуымыз да ғажап емес. Құзырындағы
халықтардың жазуын өзгерту əрбір мемлекеттің ішкі ісі екендігі де бізге
белгілі. Ол сол елдің заңына, ұлттық дəстүріне байланысты. Мəселен,
Қытай Халық Республикасының «Негізгі заңының» 4-тармағында:
«Ұлттардың барлығына да өздерінің тіл-жазуын қолдану жəне дамыту еркіндігі беріледі» деп көрсетілген екен. Демек, 20 жылдай пайдаланып келген латын жазуына қайта оралу, оралмау ҚХР құзырындағы
миллионнан астам қазақ туыстарымыздың өздеріне ғана байланысты
ма деп ойлаймыз.
8. Жержүзі өркениетті елдердің барлығы өздерінің жазу мəдениетін
компьютер техникасы арқылы дамытып отырған бүгінгі таңда мұндай
болашағы зор мүмкіншіліктен біздің де толық пайдалануымыз керек.
Ал бұл техниканың тетігі латын жазуында екені айдай əлемге белгілі.
Сондықтан да латынды қабылдау деген сөз – болашақпен санасу.
9. Латын əліппесіне көшудің нақты жолдары мен əліппенің өзі туралы да жұрт білгісі келеді.
Біріншіден, бұл мəселе үкімет тарапынан ресми шешілуі қажет
жəне жаңа əліппеге көшу жан-жақты дайындықтан соң, біртіндеп
(этаппен) жəне бірнеше жылдың ішінде арнайы бағдарлама бойынша
жүзеге асырылуы тиіс.
Екіншіден, қазақтар да, басқа түрк туыстарымыз сияқты, ұлттық
жазуын – «Қазақ əліппесін» – Анкара конференциясында қабылданып,
Англиядағы жержүзі түркі халықтарының Құрылтайында бірауыздан
бекітілген жобадағы 34 əріптен тұратын латын əліппесінің негізінде
өз тілінің ерекшеліктеріне сай етіп түзуге тиісті. Негізінен, «бір
дыбысқа – бір таңба» деген принцип бойынша қазақ тілі үшін алынатын əріп-таңбалардың саны мамандар тарапынан айқындалуға тиіс.
Бірақ əріптердің жалпы саны 34-тен аспауы керек те, түр-тұлғасы
өзгермеуі керек. Қазақ тілінің өзіне ғана тəн фонемаларды таңбалайтын
əріптерден басқа шетел сөздерінде кездесетін графемаларды Қазақ
əліппесінде алу, алмау немесе оларды қосарлы таңбалар арқылы беру
мəселесі де арнайы комиссияда шешілгені жөн.
Латын əліппесінің осы ерекшеліктерін ескере отырып, біз жоғарыда
келтірілген түрк тілдеріне ортақ 34 əріптен тұратын əліппеден қазақ
тілі үшін мына төмендегі 28 таңбаны ұсынамыз:
Aa, Bb, Dd, Ee, Əə, Gg, Ii, Jj,Kk,Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Tt,
Uu, Ww, Yy, Zz
Бұл əріптердің ішінен екеуін – (Əə) мен taw, jaw, suw, buw, puw,
juwan, duwman сияқты сөздерде кездесетін дауыссыз (Ww)-ның қазақ
тілі үшін қажеттігін дəлелдеп, əліппе жобасына енгізсек те, дəл осы
принцип бойынша (Оо)-ні, (Өө) түрінде қабыладата алмаған едік.
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Бұл тəрізді мəселелерді, сондай-ақ алфавит тəртібін анықтай түсуге
комиссияның мүмкіншілігі болар деп ойлаймыз.
Ортақ латын əліппесі жобасының толық кестесі мен болашақ
«Қазақ əліппесімен» жазылған хат үлгісі ретінде ұлы ақын Мағжан
Жұмабаевтың екі шумақ өлеңі хат соңында келтірілді.
10. Кезкелген əліппенің тағдыры, тілде атқаратын қызметі, сайып
келегенде, жазу емлесіне тікелей қатысты. Сондықтан да қазақ тілі
үшін латын əліппесін қабылдаумен қатар, бұл мезгілде оның емле
ережелерін де дайындау қажет. Өйткені, əліппенің жаны, өмірі, барлық
мүмкіншілігі тек емле арқылы ғана айқындалады. Латын əліппесінің
басты бір қасиеті емленің дыбыстық (фонетикалық) принципіне сай
жəне сөйлеу тіліміздің өзіндік ерекшеліктерін толығырақ бере алуында. Бұл да ескерілетін маңызды мəселе.
Құрметті Президент мырза!
Қорыта келгенде айтарымыз – бірнеше ұсыныс:
1. Терезесі тең тəуелсіз мемлекеттер қатарында, қоғамдағы прогрессивті үрдісті, замана талабын жəне тілдің өз қажеттігін ескере отырып, Қазақ мемлекеттік ұлттық жазуына негіз етіп латын əліппесін
қабылдауға ұйғарым шығарсаңыз.
2. Мемлекеттік, саяси-əлеуметтік, ғылыми-практикалық маңызы зор
бұл мəселені өз дəрежесінде жəне дұрыс шешу үшін бұл істің мəнін
терең түсінетін тəжірибелі мамандар мен парасатты зиялылардан (2527 адамнан тұратын) Мемлекеттік комиссия түзіп, ол белгілі мерзім
ішінде ҚР Жоғарғы Кеңесіне өз ұсыныстарын тапсыратын болса.
3. Латын əліппесі негізіндегі қазақ жазуының жобасымен қатар
оның емле ережелерінің жобасы да жасалып, олар бойынша кең түрде
пікір алысу үшін Мемлекеттік комиссия тарапынан баспа беттерінде
жарияланса.
4. Латын əліппесі негізіндегі қабылданатын жазу мен емлені
біртіндеп, жоспарлы түрде жүзеге асыру мақсатымен көп жылдық
бағдарлама жасалынатын болса.
Magjan Jumabayuli
Qazaq tili
Erlik, eldik, birlik, qayrat, bag, ardin,
Jawiz taqdir joidi bərin ne bardin.
Altin kunnen bagasiz bir belgi bop,
Nurli juldiz, BABAM TILI, sen qaldin.
Jariq hөrmey jatsan da uzaq, ken-tilim,
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Taza, teren, өtkir kusti ken tilim;
Tarap ketken balalarindi bauirina
Aq qolinmen tarta alarsin sen tilim!
«Ана тілі», 30 желтоқсан 1993 ж.
САБЫРЛЫ САЯСАТТЫҢ САЛИҚАЛЫ ШЕШІМІ
(Латын жазуына ауысу туралы ой)

Қазақ халқы тарихының жарқын беттері мен жабыраңқы сəттері аз
болған жоқ. Солардың біріне оның тіліне байланысты жағдайлары жатады. Тіліміздің болмыс-бітіміне кінарат жабысқанына да біраз уақыт
өтті. «Батпандап кіріп, мысқылдап шығатын індеттей» ол созылып
келеді. «Ол неден?» деген сауалға берілетін жауап та көп. Пайымдай
келе айтарымыз: тіл тынысының таралуы сонау отаршылдық заманнан басталып, тоталитарлық режімнің егемендікке дейінгі біржақты
қитұрқы саясатымен жалғасқаны да баршаға мəлім.
Егемендікке қолымыз жетіп, тəуелсіз мемлекет те болдық, Конституциямен заңдастырып, Тіл заңын қабылдап, «мемлекеттік тіл»
мəртебесіне ие болдық. Бірақ тіл үшін «күрес» əлі жалғасып келеді; əлі
күнге дейін бір ұтысымыз бір табысымызға ұласпай келеді. «Егемендік
алғанымызға 15 жылдан асып бара жатса да, тілдік санамыздағы осы
ескі дерттің кетпеуінің себебі неде? Одан қалай құтылуға болады?»
деген мəселе бүгінде барша жұртты қатты ойландыруда. Содан да
болар, «егемендіктің бізге бергені экономикада болмаса, тілімізде еш
байқалмайды!» дейді кейбіреулер. Бұл да рас. Бірақ аузымызды қу
шөппен сүрте беруге де болмайтын сияқты. Егемендік алғаннан бері
күресіміздің нəтижесінде тіл мəселесін қолма-қол шешіп алмасақ та,
бірақ оның стратегиялық, теориялық жəне практикалық мəселелеріне
тікелей қатынасы бар бір қауым мəселенің басы ашылып, бітер істің
жарқын болашағы айқындалып келеді. Ол ойлардың көбісі елбасының
өз аузымен айтылып, жарияланып, қалың жұртшылықтың көңілінен
шығып отыр. Əрине, олар көп жылдан бері тығырыққа тіреліп, тілдің
тұла бойына дертін дəл қазір, дəл бүгін шешіп тастайтын «панацеясы» емес, елбасының ойланып-толғанып жүргізіп отырған сабырлы да салауатты саясатының пайымды да парасатты, өз ретімен
бірінен кейін бірін шешуге бағышталған, елді даурықтырмай, жұртты
үркітпей, қызыл қырман қарбаласына айналдырмай жүзеге асыру үшін
ұстанып отырған сара жолы. Ол – саясат, түптеп келгенде, Қазақстан
халықтарының тұтастығын, бейбіт те мамыражай қалпын бұзбай, бекем бірлігін қалыптастыру.
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Егемендік алғаннан бергі тілімізге байланысты сол ойтұжырымдардың айтылып та, ретіне қарай жүзеге асып та келе жатқан
өзінің орынды кезегін күтіп те тұрған, тіліміздің болашақ үрдісінің
бағыт-бағдарын əлі анықтай түсудің қажеттігін пікір-тұжырымдардың
бірқатары, түсінген адамға, əр кезде, əр ыңғайда айтылып та қойылды.
Тек олардың стратегиялық мəн-жайын түсіне білуіміз керек…
Біз солардың біразын атап өтіп, өзімізше таратып көрейік:
1. Тіліміздің бүгіні мен болашағы үшін ғасырлар бойы тоқтаусыз
жүріп келе жатқан күрес елбасындағы Е.Колбин мырзаның тіл саясатына байланысты, қайткен күнде де қазақ, орыс тілдерін тең мемлекет тілі етіп ұсынуына байланысты зиялылар арасында басталып, сол
кезде құрылған Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының қалың жұртты
үгіттеп, Орталық орынға қап-қап хат ұйымдастырған əрекетін біреу
білсе де, біреу білмеді. Бұл бірінші жеңіс еді.
Тілімізді құқықтық түрде қорғап қалу, оған заңды түрде мемлекеттік
мəртебе бергізу ісі қыл үстінде тұрғанда 26 зиялы азаматтан тұратын
Мемлекеттік комиссияның қажырлы еңбегінің өзі тарихи оқиға болып
қалмақшы. Мемлекеттік мəртебе алған тілімізге одан кейін де «шабуыл» бір сəт те тоқтаған емес. Оны қорғап қалудың құралы одан кейінгі
жерде –Конституция, «Тіл туралы» Заң мен Желтоқсан оқиғасын
ұйымдастырған қазақ жастарының екпінді серпілісі мен алаңнан мың
рет қайталанған «тілім менің!» деген ел құлағынан кетпей қойған
заңды талабы болды.
Егер ана тіліміз сол кезде, егемендікпен бірге жеке мемлекеттік
мəртебеге ие болып қалмаған болса, ол егер тіліміз белгілі бір себептермен мемлекеттік мəртебені ала алмаған болса, не алса да, орыс
тілімен қабаттасып алса, онда жабулы қазан жабулы қалпында қалған
болар еді. Ал бұрынғы жағдайымызда қалу күн сайын нашарлап,
шанаға арғымақ пен жабыны қосарлап жегіп, біреуінің (орыс тілінің)
ілгері сүйреп, екіншісінің (қазақ тілінің) кейін тартып, іркес-тіркес күн
кешкенінің куəгері ғана болар едік.
Құдайға шүкір, біздің бақытымызға, мəселенің ойлағанымыздай оң
шешілуі егемендігімізбен ілесе келген игілікті істердің бастапқысы еді.
Біз осы оқиғаны өз кезегінде дұрыс бағаладық па? Тілдің биік мəртебесі
мемлекет нышандарының бірі ретінде тəуелсіз мемлекетіміздің де,
халқымыздың да беделін биіктетіп, абыройын асқақтата түскен ұлттың
марқаюын білдіретін нышан еді.
Рас, біз сол мемлекеттік тіліміздің мемлекетті басқару құралы
ретіндегі қызметін күні бүгінге дейін толық дамыта алмай келеміз.
Бірақ «мемлекеттік мəртебе» өзінің көп міндеттерінің ең бастысын – «өз құқығын қорғайтын пəрменді құрал екендігін» танытуы.
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Соның арқасында бұдан 15 жыл бұрынғы «екі мемлекеттік тілді
қалыптастырғысы» келген Е.Колбин мырзаның əкімшілік қысымына
да, одан кейінгі «шабуылдардан» да аман (құқықтық, заңды) күші.
Бұл мəселе алдын ала шешілмегенде «мемлекеттік қос тілдіктің»
идеясының нəтижесі бұрынғыдан да бетер жағдайға ұшырайтын еді. Өз
еліңде басқа елдің тілін мемлекеттік тіл етіп жұмсаудан асқан азап болмаса керек. Еуропалықтардың бұрынғы отар елдері де егемендігімен
бірге өз тілдерін қайта дамытуға мүмкіндік алғаны да белгілі.
Сөйтіп, егемендікке ие болу қарбаласында қол жеткен тіліміздің
мемлекеттік мəртебесі оның ең мықты қорғаушы күшіне айналды. Бұл
– тіл рихы үшін керек аса маңызды құбылыс. Олай болмаған жағдайда
баяғы баз қалпымызда қалатын едік.
2. Елбасының тіл тағдыры туралы түйіндеп айтқан тағы бір ірі
мəселенің бірі – «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» деген
сөз. Осы ой-тұжырымның мағына-мəніне ой жүгіртіп қарасақ, тіліміз
бұрын-соңды ешкім айтпаған зор болашағы (перспективасы) көз
алдыңа елестейді. Тіл теориясында бұрын да айтылып жүрген: «əр
халық өзінің мəңгі жасауын, тілінің мəңгілігін қалайды» деген пікірін
«тіліміз өлетін болды, болашағы жоқ!» деген желбуаз пікірлердің қазақ
тіліне қатысы жоқ, ол – оның жарқын болашағын айқындайтын фактор
екендігін жауапкершілікпен, өте бір сенімділікпен жария етіп отыр.
Қайсы ел өзінің болашағын тілімен баламалап отыр. Ал, қасіретті көп
тартқан қазақ тілінің жағдайында дəл сондай миссияны атқаруын елбасы ғана айта алады. Бұл мəселенің сөз жүзінде ғана қалмайтынын
елбасының келесі пікірлері дəлелдей түседі.
Ол: «Қазақ пен қазақ қазақша сөйлессін!» – дегені тілді дамытудың
көпұлтты ел татулығын сақтай отыра, Республиканың негізгі халқы –
қазақтардың өздеріне бағыштаған тілегі еді. Өкіншке орай, бұл тілекті
жұртшылық бірден орындай қоймады. Елбасының осы ойының бір
табиғи жалғасы ретінде енді қалың жұртшылыққа арнап айтылған
мына талап-тілегінен нені, қандай саяси астарды ұғынуға болады?
«Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілді одан əрі дамыту үшін барлық күшжігерімізді жұмсауға тиіспіз».
Шынында да, бұл күн тəртібінен бірден алынып тастауға болатын
мəселе емес. Өйткені орыс тілін жетік меңгеру мəселесіне, біріншіден,
қоғамда қалыптасқан дəстүрді жалғастыру жатса, екіншіден, көпұлтты
қазақстандықтарды біріктіру факторына жататынын ескертіп отыр.
Елбасының жалпы бағдарлауы бойынша бүгінгі жаһандану процесіне,
нарықтық заманға байланысты Қазақстанда үш тілдің – қазақ, орыс,
ағылшын – қатар дамуы көзделінеді. Бұл халықаралық сыртқы
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саясаттың талабына сай Қазақстанның болашақта жержүзілік 50 мемлекетпен бəскелесе өмір кешуінің бір шарты болса керек. «Орыс тілі болса, біздің көз жетерлік болашақта осы бəсекелеге қабілеттігіміздің
факторы болып қала бермек» деп тұжырымдайды елбасы.
Міне, осы аталған бір топ стратегиялық мақсаттар мемлекеттік
тіл проблемасына байланысты əр кезде бір айтыла салған сөз емес,
бас-аяғын жинақтап, жүйелеп қарағанда, олар жалпы тіл дамуының
перспективті үрдісін көрсете алады.
Бұл идеялар мен тұжырымдардың бəрі – шұғыл мəселе. Өкімет
«барлық проблемаларды кешенді түрде зерттеп, шара қабылдауы
тиіс» – деп тапсырма беріп отыр. Олардың орындалуы – яғни
бүгінгі өмірдің өзекті бір мəселесінің шешілуі, сабырлы саясаттың
салиқалы қорытындысы ретінде өкіметтің жауапкершілігіне, қалың
жұртшылықтың саналы көзқарасына байланысты.
Бұл пікірінде елбасы Қазақстанның көпұлтты халық өкілдерінен
тұратын жұртын өзінің мықтап ұстанып келе жатқан бірлікке,
ынтымақтыққа шақыра отырып, ортақ мемлекеттік тіл арқылы
жақындаса түсуге шақырып отыр. Ассамблеяның мүшелері елбасының
бұл пікірін бірауыздан қолдағаны белгілі.
Елбасы мемлекеттік тіліміздің беделін көтеріп, жалпы жұртшылықтың құрметіне бөлеу мақсатымен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында:
«…Мемлекеттік тіл – бұл Отан бастау алатын Ту, Елтаңба,
Əнұран секілді дəл осындай нышан жəне ол елдің барша азаматтарын біріктіруі тиіс» екенін көптеген факторлармен дəлелдеп берді.
Осыншама теориялық, стратегиялық мəселелердің логикалық
қорытындысы ретінде елбасы ерте ме, кеш пе, əйтеуір бір айтылуға
тиісті күрделі де жауапты мəселені де ортаға салып, қазағы да, басқа
ұлт өкілдері де мемлекеттік тілді меңгермесе, мемлекет жүйесінде жауапты қызмет атқара алмайтынын кесіп айтты жəне бұл құбылыстың
тек Қазақстанда емес, жержүзіндегі өркениетті елдердің барлығына
ортақ екендігін де түсіндірді.
Жамағаттың есінде болса, біз өткендегі мақаламызда мəселенің дəл
осылай шешілуі мүмкін екендігін жазған да едік. Өйткені мемлекеттік
тілді қорғап қалу үшін кей елдердің тарихында бұл тəрізді шешімнің
болғандығы мəлім. Мəселен, Түркия мемлекетінде. Кезінде бұл елде
əртүрлі Еуропа, Азия халықтары (араб, иран, селжук, француз т.б.)
тілдерінің əсерінен түріктің өз тілі беделінен айырылып, қойыртпақтана
бастауына байланысты оны таза сақтап қалу үшін Қараман, Кония уалаятының əкімі Мехмет бей 1277 жылы: «Үйде де, аулада да,
мəжілісте де, сарайда да тек түрік тілінде сөйлейтін болайық…»
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деген жарлығын жариялап, орындамағандарды жазалаған екен. Соның
нəтижесінде түрік мемлекеттік тілі таза сақталып, осының құрметіне
бұл елде жыл сайын «Тіл бəирамы» өткізіліп тұрады.
Біз дəл осы тəсілді болмас да, өз қалпына келе алмай жатқан қазақ
тілі үшін де өкімет тарапынан қатал талап қойылуы қажет емес пе
екен? деген пікірді айтқан едік. Бұл пікірдің қалың жұрт алдында ашық айтылып, себеп-салдарының сараланғаны қуанышты-ақ.
Өйткені мемлекеттік тілдің қолдануы мемлекет құзырындағы көп ұлт
өкілдерінің ара-жігін ажыратуға емес, олардың басын қосып, татулығын
арттыруға, бірлесітіре түсуге қызмет ететіні президент сөзінде дəл
айтылған. Бұл көптен бері айтылуын қалап, сабырлы саясаттың
салиқалы шешімін күтіп жүрген, он ойланып, мың толғанып айтылған
үлкен тұжырымның нəтижесі еді. Ол көптің көкейінде жүрген мына
мəселлерден тұрады:
– «Қазақ тілі білім беру стандартына жарамайтын, ауыл арасындағы
малшы-жалшылардың қатынас құралына ғана жарайтын тіл, мемлекетті
басқарып, өркениетті дамытуға лайық емес» деп, күстаналағанындай
емес, оны халықаралық олимпияда түрлерінің 64 пайызы қазақ
мектептері оқушыларының еншісіне тиюі жоққа шығарады.
– «Əлемде көпұлтты елдер аз емес. АҚШ-ты, Ұлыбританияны,
Францияны, Германияны, Ресейді алып қарайық. Олар көпұлтты бола
тұрса да, бұл мемлекеттерде мемлекеттік тілді білмей өмір сүруге жəне
жұмыс істеуге бола ма? Əрине, жоқ» – деп, оны бұлтартпайтын уəжбен
дəлелдейді.
– Елбасы: «Бүгінде біздің қоғамда мемлекеттік тілді білудің
маңыздылығы мен қажеттілігін түсінушілік бар» - деп, бұл түсінік
қоғамда саясат принципі бойынша мəселені асықпай, саспай шешудің
нəтижесінде қалыптасып отыр дегенді аңғартады. Қазақ емес
ұлттардың өз балаларын қазақ балабақшалары мен мектептеріне беру
фактісі осыны білдіреді. Бұл əрекетті назардан тыс қалдырмау керек
деп ескертіп отыр.
– Елбасы ендігі жерде: «…Қазақтар үшін мемлекеттік тілді білу
міндетті талап болуы тиіс», – деп ашық айтты. Осы жауапты талап
елбасы тарапынан бірден айтылып, тосынан қойылып отыр ма? Бұл
талаптың бір бастамасы – «Əр қазақ өзі мен өзі қазақ тілінде сөйлессін!»
деген ғибратты сөзі еді ғой. Ол бұдан 10 жылдай бұрын айтылып еді.
Сол идеяны өз кезінде орындадық па? Жоқ. Ал, соның есесіне біздің
енді өзімізді-өзіміз қамшылауымызға тура келеді.
Елбасы: «Мемлекеттік тілді білмейінше, мемлекеттік органдарда,
қызмет көрсету саласында, құқық қорғау органдарында немесе сот саласында жұмыс істеу мүмкін болмайды. Мемлекеттік тілде қойылған
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сұрақтарға сол тілде жауап беруге тура келеді. Уақыт бар, мүмкіндік
бар, мемлекеттің қолдауы бар – өз функцияларыңды қажетті деңгейде
жүзеге асыру үшін тілді үйрену керек. Бұл əбден қалыпты жəне
өркениетті шарт», – деп ол бұл мəселені түйіп айтты.
Бұл – көпшіліктің көкейінде жүрген, əркімнің мойнына ала беруіне
болмайтын күрделі мəселе еді. Бұл мəселе де ашық айтылды, орындау
үшін өкіметке тапсырма беріліп, мезгілі белгіленді.
Осылайша, егемендікті иеленуімізге байланысты тіл тауқыметін
шешуде алғашқы қадам жасалды. Шынын айту керек, алғашында
мемлекеттік тіл мəртебесі өзінен-өзі оңай шешіле қалған жоқ… Тіл
тауқыметімен бірге халықтың бітім-болмысымен қосыла сіресіп қатып
қалған қасаң дүниелер көп-ақ екен. Бірден бойдан кете қоймайтын
кінəрат ретінде ұлт мінез-құлқына сіңіп кеткен құлшылдық психологияны атауға болар ед. Екіншіден, қоғамдық өмірдегі ана тіліміздің
қажеттігін ұмыту. «Сөзі жоғалғанның өзі де жоғалады» деген ұғымға
мəн бермеу. Ана тілі – халықтың жаны, тəні, рухы екенін ескермей,
баяғыдан қалған дəстүрмен тарта беру. Экономикадағы, саясаттағы
егемендікке қолымыз жетсе де, тілдегі егемендікті əлі игере алмай
келеміз. Мемлекеттік тілімізді өз деңгейіне көтеріп, оны басқару
қажеттігіне жарату, тіл заң құзырында дамытылса да оны дамытудың
нақтылы жолдары өкімет тарапынан толық қамтамасыз етілмей
қалды…
Латын жазуына көшу, не көшпеу туралы қалың жұртшылықтың
ой-пікірін білуге бағышталған өткендегі 15 жылдың ішіндегі ойпікірлермен оның мақсат, мазмұнымен жамағат жақсы таныс. Оларды
қайталап, талдап-таратып жатуға да, санамалап шығуға да болады.Латын жазуына өтуді қолдаушылар да, оған қарсылар да республика азаматтары арасында баршылық. Өз пікірін баспа бетінде білдіріп, өздері
ұнататын əліппе жобаларын (30 жобаны) жариялап жатқандар да аз
емес. Біздің пайымдауымыз бойынша, жазуды ауыстыру жағындағылар
басымырақ сияқты. Елбасының жоғарыда айтқан: «Əйтсе де, латын
қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие» деген пікірі
осы шындықтан туындап тұр.
Латын жазуына ауысуды қаламайтындардың уəжі əр алуан.
Кейбіреулері өзінің қарсы пікірін білдірумен ғана тынса, енді біреулері
ол алфавиттің кемістігін тауып, жамандауға тырысады. Ол ол ма, енді
кейбір сыншылар жазудың өзін емес, сол жазуға көшуге ұсыныс жасап
отырған басқа азаматтардың өз басын жамандауға, уытты тілін жұмсап,
жанын жаралауға дейін барып жүргені белгілі. Осындай бір азамат:
«Жаңа əліпбидің атасы болуға соншалықты жанын салып жүрген
академик Əбдуəли Қайдар» деп те қалғаны бар. Бұл не деген сөз?

42

Əбдуəли Қайдар

(Туған тіл, №2 (02), 2005, 78 б.).
Қош, сонда «менің бұл мəселені көтеруіме қандай себеп болды?».
Оны сынаушы мырза білмеуі де, не біле тұра ескергісі келмеуі де
мүмкін. Қысқасы, менің хат жазуымның себебі мынау: 1991 жылы
Түркия мемлекетінің Сыртқы істер министрлігінің инициативасымен
Анкара қаласында егемендік алып, тəуелсіз ел болған ТМД елдерінен –
Əзербайжан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан жəне Қазақстаннан
арнайы шақырылған бір топ ғалымдардың (Қазақстаннан барғандар:
мен, бүгінгі ҚР Тіл комитетінің төрағасы – Ерден Қажыбеков, бұрынғы
шетел министрлігінің қызметкері Сайлаубек Батырша) жиналысы
өткізіліп, онда латын жазуына өту мəселесі жəне осыған орай негізгі
халықтардың тілінің өзіндік ерекшеліктеріне сай латын жазуының
таңбаларынан қажеттілерін таңдап алу мəселесі қарастырылған болатын. Қазақ тілі үшін 34 таңба жеткілікті деп сонда белгіленген еді.
Міне, осыдан 2 жылдан соң Түркия мемлекеті 1994 жылы Анталия
қаласында жержүзілік түркітану құрылтайын шақырды. Қазақстаннан
оған 50 адам делегация мүшесі қатынасты. Түркі халықтарының
жержүзілік осы құрылтайында латын жазуына көшу арнайы сөз болып, «латынға өтеміз» деп Түркияның көне əдеті бойынша «іс бірлігі,
тіл бірлігі, дін бірлігі…» деген девизбен темір төстің үстіне қойылған
қыздырған ат тағасын балғамен əр халықтың өкілі атынан бір-бір адам
балғамен тағаны үш рет соғып «берген сертке берік болу» əдетін орындап тарасқан едік.
Міне, осы берген сертке берік болудың жолы деп мен Алматыға келгеннен соң елбасының атына Ашық хат жазып, осы идеяны қолдап,
оны газетте жарияладым. Уытты тілін сұғып, елдің жанын жаралайтын
сөздің айтылуының бір себебі осы.
Міне, сол жылдың өзінде-ақ «латын жазуына өтуге қарсы емеспін»
деген президентіміз, үш-төрт мемлекетті алдына жіберіп, халықаралық
жағдайды, жұртшылықтың пікірін пайымдап алып, араға 15 жыл салып, осы мəселеге қайта оралып, өз шешімін айтып отыр. Ол «Қазақ
əліпбиін латынға көшіру жөніндегі мəселеге қайта оралу керек.
Бір кездері біз оны кейінге қалдырған едік. Əйтсе де латын қарпі
коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие. Жəне көптеген
елдер, соның ішінде посткеңестік елдердің латын қарпіне көшуі
кездейсоқтық емес. Мамандар жарты жылдың ішінде мəселені
зерделеп, нақты ұсыныстарымен шығуы тиіс» – деп, ол созылып
келе жатқан бұл мəселеге нүкте қойып отыр.
Жоғарыда аталған себептердің баршасы, пайымдап қарасақ, осы
15 жыл барысында орынсыз байбалам салып жатқан пікірлерді
білмегендіктен емес, латын жазуының көптеген елдерде атқарып
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отырған коммуникациялық қызметіне жəне оның қолданыс шеңберінің
барған сайын кеңейе түсуіне байланысты айтылғандығын көреміз.
Енді міне, өкімет өз шешімін білдіріп отыр. Оның тұжырымына
қарсы болуға ешкімнің қақы жоқ сияқты. Ендігі жерде «латын жазуына өтеміз бе?» деген мəселе күн тəртібінде жоқ. Күн тəртібінде «қалай
өтеміз?» деген мəселе тұруы міндетті. Бүгіндері латын əліпбиінің бойынан «кемшілікті» көбірек тауып, құбыжық етіп көрсетуге тырысып,
жиналыс шақырып, дөңгелек үстел ұйымдастырып, газет-журналдарға
жазып, байбалам салып жүрген кейбір азаматтардың əрекеттеріне
таңғалмасқа болмайды. «Латынға қарсы боламыз ба, не көне орхоненисей руна жазуына, араб жазуына көшуді, кирилл жазуында қалуды
қалаймыз ба?» деген қияли əңгімені қайта қозғап, əлі де қарсыласып
бағайық деп, біржақты ойлайтын азаматтардың қай жағынан болса да,
латын жазуының басқа жазулардан артықтығын білгені жөн.
«Қазақ тілін латын жазуына көшіру» деген идея қазақ
зиялыларының арасында еліміз егемендік алған күннен бастап-ақ сөз
болып келеді. Бұл бойынша алғаш пікір білдіргендердің бірі – осы
мақаланың авторы еді. 15 жылдан астам тарихы бар бұл идеяға түрткі
болған 1991 жылы Қазақ елінің егемендік алып, тəуелсіз мемлекет
болғаныдығын елден бұрын жарты сағаттан кейін мақұлдап, аса зор
қуанышпен қарсы алған Түркия мемлекетіне іссапармен барған бірінші
президентіміз Нұрсұлтан Əбішұлы сол елдің жұртшылығымен, сонда
жасайтын қара көз бауырларымызбен кездесу үстінде «Қазақстан латын жазуына өте ме?» деген сауалына орай ол:
«Егер халқымыз қалап жатса, ғалымдарымыз оның қажеттігін
дəлелдеп жатса, оған көшуге мен қарсы емеспін!» – деген болатын.
Мəселені алыстан байыптап, алды-артын ойланып шешетін сабырлы саясат сардарының сондағы өзінің жауабын міне, енді ғана,
15 жылдық егемендіктен кейін ғана, егемендік алған басқа елдердің
тəжірибесін байқап, өз елінің экономикалық жəне мемлекетінің рухани
жағдайын жоғары көтеріп, алға шығарып, күн тəртібіне қойып отыр.
Мұны біз сабырлы саясаттың салиқалы шешімі деп білеміз.
Латын жазуына көшуді қолдаушылар мен оған қарсылардың
уəждерінде де екі түрлі салмақ жатқан сияқты. Солардың кейбіреулерін
атап өтейік:
Қандай мəселеге байланысты болмасын, ұжымдық санамызды бір
арнаға түсіру өте қиын. Жазу мəселесінен де біз соны көріп отырмыз.
Əр топтың ұсынып отырған өз уəжі бар. Оның дұрыс-бұрыстығы
екінші мəселе. Осыған орай мына мəселелерді салыстырып көрейік:
1. Жазуымызды латынға көшіріп, оның барлық проблемаларын
шешіп, идеяны іс жүзіне асыру тек мемлекеттің қолынан келетін өте
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күрделі əрекет. Жеке адам кей пікірлерді дұрыс айтса да, аталмыш
күрделі мəселені оның жеке басы іс жүзіне айналдыра алмайды. Ол
əрекет өкімет қолдағанда, көпшілік жақтағанда ғана іске аса алады.
Сондықтан да болар, бұл идеяны көтеріп, көптен бері қолдп келе
жатқандардың бірі ретінде – біздің əр кезде қайталап айтып жүрген
пікіріміз де, міне, осы. Сабырлы саясаттың принциптерімен негізінде
бұл мəселе 15 жылдан кейін жүзеге асқалы отыр.
2. Үйреніп қалған кириллицаны латынмен ауыстырудың қажеті бар
ма? Бар екенінде, біздің ойымызша, дау жоқ. Қазақ тілінде тұрақты
ұлттық жазу қалыптастыру үшін латынның фонетикалық алфавиті
қолайлы. Кириллица болса, о бастан-ақ қазақ тілінің жазуын орыс тіліне
жақындастыру мақсатымен «қалай айтылса, солай айт, қалай жазылса,
солай жаз!» принципін ұстануға шақырды. Бір фонеманы бір таңбамен
беру принципі бұзылып, алфавит 42 таңба түрінде ұсынылды. Демек, ғылыми тұрғыдан, орыс (кирилл) жазуы жалпы түркі тілдерінің,
соның бірі – қазақ тілінің табиғатына сай емес, олардың барша өзіндік
ерекшеліктерін ол толық көрсете алмайды. Əрбір түркі тілінде орыс
əліпбесіне қосымша етіп алынған таңбалары сол тілдердің бір текті
дыбыстарын əртүрлі белгілеп, олардың туыстығына нұқсан келтіріп,
жігін ажырата бастады.
3. «Алфавитті ауыстыр» идеясы, «латын алфавитіне көшу»
идеясының орнына «қай алфавитті таңдап алу қажет» деген идеямен шатастырылып, кейбір азаматтардың қиналатындары да кездесіп
қалады.
Қалай болса да, бұлардың бəрі өкімет шешетін мəселе. Құдайға
шүкір, кешегі күн емес, бүгінгі елімізде экономикалық жағынан жазу
іс-шараларын толығымен қамтамасыз етуге мүмкіншілік жеткілікті.
Ал, қай жазуда болмасын өз сауатын ашқан үлкен-кіші азаматтардың
баршасы ғұмырының аяғына дейін сол сауатын жоғалтпайтыны
белгілі, Жазу ауыстыру бір сəтте ғана жүзеге асатын əрекет емес. Ол
сатыланып, белгіленген бағдарлама бойынша бірнеше жылдың (10-15
жылдың) барысында жүзеге асатын, жоспарлы шаруа. Бұл жағынан
бізге өз тəжірибесін көрсетіп отырған Əзербайжан, Түркменстан,
Өзбекстан т.б. республикалар бар.
4. Жазу ауыстырудың тағы бір басты мақсаты, кейбіреулердің ойлайтынындай, еріккеннің ермегі де емес, жазуын өзгерткен елдерге еліктеу де емес, АҚШ, Ұлыбритания дəстүрін уағыздау да емес,
қоғамдық дамудың заңды талабына сай, жержүзіндегі ілгері дамыған
50 елмен Қазақстнның бəсекелесе дамуына, жаһандану процесінің
дүмпуіне ілесіп, оның тайқазанында бір жапырақ ет болып емес, тас
түйін берік, бір бүтін ұлт болып қалыптасуымызға қажет шаралардың
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бірі болмақшы.
5. Жазу ауыстырудың тағы бір басты міндеті жержүзінде күн санап
өсіп, дамып отырған коммуникациялық процестердің технологиясына
(компьютер, интернет, электропошта т.б.) латын жазуы арқылы еркін
араласу мақсаты.
Республикамыздың ішкі-сыртқы əлеуметтік жағдайына байланысты
жазу ауыстырудың тағы бір міндеті – қазақ халқының бастан кешірген
тарихи тауқыметіне байланысты дəл қазір 3 қазақтың біреуі, яғни барша қазақтың 3/1 Қазақстаннан тыс жерлерде жасап, əр жерлерде əртүрлі
жазуды (ҚХР мен Иранда – арабтың төтенше жазуын, Қазақстан,
Өзбекстан жəне Ресейде – кириллицаны, Түркия жəне барлық Еуропа
мемлекеттерінде – латынды) пайдаланып, бір-бірін түсінуден қалып,
тəркіленіп бара жатыр. Өзбекстандағы қазақ бауырларымыздың балалары латын жазуын меңгермегендіктен келесі жылдан бастап, өз елінде
жұмыс істеу мүмкіншілігінен айырылмақшы.
Осы аталған факторлардың барлығы латын жазуына ауысудың
қажеттігін тудырып отыр. Жəне бұл əрекет, кейбіреулердің ойлайтынындай, тым оңай да емес, түңіле қарайтын қиын да емес. Оны орындау қоғамдағы адамдарды өзара жақындастыра, біріктіре түсетінін
елбасы дұрыс айтып отыр. Əріп таңбаларын оқуды, жазуды меңгеру
қиындық туғызбаса да, оның емле қағидасын жетік үйрену кейбір
қиындықтарды тудыруы мүмкін. Бəрімізге де ерінбей еңбектенуге тура
келеді.
Латын жазуына ауысудың түпкі мақсаты 30 шақты ірілі-кішілі
елдің 3-4-де ғана емес, мүмкін болса, біртіндеп бəрінде де болғаны
абзал. Сонда ғана түркі əлемі өзінің көне де ортақ рухани байлығын,
құндылығын танып-білуге мүмкіндік алады.
Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін дəл таңбалайтын, технологиялық
өзекті мəселесі, əлем жұртшылығы арасында кең тараған латын
əліпбиіне көшу мəселесін көтеріп отырған елбасының ұсынысын бір
ауыздан қолдауымыз керек, халайық!
«Егемен Қазақстан», 1 желтоқсан2006 ж.
ЗОР ТОЛҒАНЫСТАН ТУҒАН ИГІЛІКТІ ШЕШІМ
Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Егемен Қазақстан»
газетінде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы
жарияланған күні таң атпай біздің үйдің телефонына тыным болмады. Əріптестерім құттықтады, журналистер тікелей эфирге шақырды,
сұхбат беруімді өтінді... Ішпей-жемей тойдым, сондай риза болғанымды
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айтайын. Бұл өзі менің еліміздің азаматы ретіндегі ой-санамды көптен
мазалап жүрген мəселе еді. Алайда, оның ерте ме, кеш пе орындалатынына бек сенімді жүргенімді де жасырмаймын. Президент «Қазақ тілін
біртіндеп латын əліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек.
Бұл мəселеге неғұрлым дəйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз жəне оған кірісуге Тəуелсіздік алғаннан бері мұқият
дайындалдық», – дейді.
Менің есіме Қазақстан Тəуелсіздік алғаннан кейінгі Түркия еліндегі
(Анталия, 1993 жыл) кешегі Кеңес одағында тұрып келген бауырлас
халықтардың латын əрпіне көшуі туралы өткен халықаралық конференция түсті. Сонда əлем ғалымдары қатарында биік мінберден баяндама
жасаған мен қазақ тілінің де латын қарпіне көшуге өзге туысқан елдер
секілді қауқарлы екенін, оның тілдік ерекшеліктері хақында кеңінен
тоқталып айтып едім. Жиынға қатысқан сол кездегі Түркия Президенті
Тұрғыт Өзал ризашылық сезімін айтты. Елге оралған соң болашақта латын əліпбиіне көшудің барлық жобасы мен тұжырымын хатқа түсіріп,
еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдадық. «Ойланатын
мəселе екен, ғалымдар жан-жақты зерттеп, жауабын берсін», – деді Елбасы. Бір-екі жылдай сонымен шұғылдандық. Əзербайжандарол кезде
латын əліпбиін жаппай жаттай бастаған, өзбектер жаңадан көшкен еді.
Кейін оған түркімендер қосылды. Қырғыздар бізге қарайлап қалды.
Ол бір ауыр кезеңдер болатын. Бізге латын əліпбиіне дейін ең алдымен тұралап жатқан қазақ тілінің мəртебесін көтеруге тура келді.
Білекті сыбанып тастап, тер төктік. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын
құрдық.
Айтпақшы, бір жайтты ұмытып кетіп барады екенмін. Бір күні
Нұрсұлтан Назарбаев мені, академик Өмірзақ Айтбайұлын жəне облыстардан келген бірқатар қоғам басшыларын өзіне шақырып, марапат жасады. Маған арнап «Сіздің қазақ тілінің дамуы мен өркендеуіне
қосқан еңбегіңіз ақталады» –, деп кеудеме еліміздің жоғары наградасы – «Отан» орденін тақты. Оның бəрі ұмытылмайды, есте сақталады.
Əңгіме арасында Елбасының жадырап айтқан «Латын əліпбиіне ауысатын кез де келер» деген бір ауыз сөзі де жүрегімді жылытып жүрді. Біз
шамамыз келгенше қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуына ат салыстық,
жəрдемдестік.
Ел игілігі мен болашағы үшін жасалған əрбір қадам зор
толғаныстардың нəтижесінен туындайтыны ақиқат. Қазақ дүниесі
адам танымастай өзгеріп, ұрпақ жаңаруда. Ширек ғасыр бұрын ежелден бабаларымыз аңсаған тəуелсіздігімізге де қол жеткіздік. Азияда түркілердің қара шаңырағы – мемлекетіміздің іргесі қаланып,
көк туымыз желбіреді. Тыныштығымыз сақталып, еңсеміз көтеріліп
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келеді. Бұған, міне, тəубе дейміз! Бірақ, дүние дүрбелеңге толы. Əр
жердегі мемлекеттік дүмпулермен қатар, бір елдің екінші мемлекетке
озбырлықтарын да естіп, біліп жатырмыз. Бүгінгі таңда мемлекетіміздің
айрандай ұйып, тілін, мəдениетін сақтау арқылы бір көшбасшының
маңына топтасу, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып,
ұлттығымызды сақтап қалу ең басты да мəнді мəселе екенін естен
шығармағанымыз жөн.
Ал енді еліміз кезең-кезеңмен латын əліпбиіне көшкен жағдайда,
сөздер жаңа латын əрпімен жазылғанда, жұрттың бəрі оны жаңадан
қабылдайды. Жаңа сөз ретінде, жазылуын орфографиялық норма ретінде қабылдап көзі де үйренеді. Бұл, əсіресе, тілдегі басы
артық дыбыстардың, сөздердің дұрыс жазылуын, қазақша дыбысталуын қамтамасыз ету үшін, тілдің өз табиғаты үшін керек.
Тілдік ерекшелігімізді сақтау – əлемдік интеграция, ақпарат алу
мүмкіндігіміздің артуы. Өйткені, латын жазуы ағылшын тілі сияқты
əлемге кең тараған əліпби екеніне дау жоқ. Сол арқылы біз қазіргі интернет желісінде ақпарат алуда ғылым, білім саласында осы кеңістікке
көбірек кіріп, жастарымыздың да тез оқуға, ақпарат алуға мүмкіндігі
артады. Екінші жағынан, бұл – түркі əлемі мен Қазақстанның бірігуі.
Түркия, Əзербайжан, Өзбекстан, Түрікменстан сияқты елдердің жазуымен бір болуы – біздің еліміз үшін ұшан-теңіз пайдасы бар.
Тілді тіл етіп, бар табиғаты мен болмыс-бітімін айқындап тұратын
басты заңдылықтарының бірі – дыбыстардың бір-бірімен көрші тұруы,
тіркесуі. Қазақ тілінде буын, сөз ішіндегі жəне сөз бен сөз аралығындағы
дыбыстар өзара келісіп, үйлесіп, үндесіп, басқаша айтқанда, бірбірімен қол ұстасып, жарасым тауып, үндестік заңына бағынып тұрады.
Бұл заңнан тысқары тұрған дыбыс, буын не сөз болмайды. Ал тілінде
үндестік заңы емес, сөз екпіні үстем орыс тілінен енген қазақ тілінің
басты заңдылығына кері əсер етіп келеді. Сондықтан, қазақ тіліндегі
əр сөздің табиғи бояуы дыбыстар тіркесі арқылы, яғни үндестік заңы
арқылы танылады. Орыс тілі жəне осы тіл арқылы дауыстының не
бірнеше дауыссыздың сөз ішінде, əсіресе бір буында қатар келуі қазақ
тілінің табиғатына жат тіркесімдер болып табылады. Ғылыми қауым
сондықтан да латын əліпбиіне көшкен түркі халықтарының жағдайына
да жеке зерттеу жүргізіп отыруды тоқтатқан емес.
Тағы бір ескеретін жайт, латын əліпбиіне өтсек, барлық мəселе
шешіледі деп арқаны кеңге салуға да болмайды. Латын əліпбиіндегі
британдық ағылшындар өз тілдерінің Америка, Еуропа құрлықтарында
əр жерде əртүрлі айтылып кетпеуіне, немістер жер-жерден келген
өз қандастарының тілді бұзбай дұрыс меңгеруіне, француздар өз
тіліне ағылшын кірме сөздерінің көп еніп кетпеуіне алаңдаушылық
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білдіріп, үнемі назарда ұстап, тілін дамыту шараларын жүргізіп отыр.
Сондықтан, бізде тілімізге бұрынғыдан да жауапкершілікпен қарап, Елбасы айтқандай, «қазақ қазақпен қазақша сөйлесуі керек». Тіл сөйлеген
үстіне сөйлей берсең ғана шыңдалып, айналадағы басқаларға да əсер
ете түседі. Латын əліпбиі – түркі дүниесінің басын қосатын фактордың
бірі. Əрі компьютеріңіз де латынға байланған. Ал қиындығы уақытша
болатыны анық.
Қазір 1989 жыл емес. Қазақстан – тəуелсіз. Халықтың дені ана
тілінің қадірін түсіне бастады. Өткендегі соқпақпен жүрсе ана тілінің
айырылып қалатынын кейбіреулер кеш те болса ұғынды. Бірақ,
əлі де елдің бəрі емес дер едім. Бірнеше ұрпағы орысша сөйлейтін
қандастарымызға ауырлау, бірақ түзелуге мүмкіндік басым. Заман жақсы. Кезінде санасы жетпегені емес, «уланғаны» үшін оларды кінəлауға мүлдем болмайды. Қазіргі қазақ тілінің мысы басым.
Ешқандай қауіп жоқ. Біздің алғашқы құлшынып құрған «Қазақ тілі»
қоғамы еліміздің тарихында бəрін өзгертіп жіберді дей алмаймын,
бірақ үлкен бетбұрыс жасады. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың
бүгінгі тілге қатысты мемлекеттік саясатын қолдаймын, бағыты өте
дұрыс. 90-жылдар басында айтқан Президенттің ойы жүзеге асуда.
Көңілім толады. Өйткені, халықта қазір бұрын-соңды бой көрсетпеген
тілге деген жанашыр сезім пайда болды. Президенттің «Егемендегі»
тарихи мақаласы осынау халықтық қозғалысқа зор қолдаушы күш болатынына сенімдімін.
КУЛЬТ СЛОВА У ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
(На материале казахского языка)1
В системе воззрений и представлений тюркских народов особое место занимает культ слова, который своими корнями уходит в глубокую
древность. Культовые воззрения древних тюрков, в том числе и почитание слова, тесно переплетались с их мифологическими и многими
другими представлениями, что нашло свое отражение в традициях и
обрядах отдельных народов.
Надо полагать, что наши далекие предки на более ранних этапах
своего развития видели в явлениях природы и вокруг себя много непонятного, таинственного и сверхъестественного. Несомненно, в числе
подобных явлений была и человеческая речь, при помощи которой они
не только общались между собой, добиваясь взаимного понимания в
1

Статья опубликовано в журнале «Тюркология», 1992 №3. С.74-79
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совместной борьбе против природной стихии, но и пытались определенным образом воздействовать на окружающую их среду. Люди верили в магическую силу человеческой речи, сакральное значение слов
и усматривали в них, как и в любом явлении природы, олицетворение
добра и зла. По словам И. М. Тронского, «для архаического мышления
с л о в о как имя нераздельно связано с вещью и является носителем
его свойства, магическим заместителем»2 (курсив мой.– А.К.). Как
«магический заместитель» обозначаемых предметов и явлений слово
в сознании древнего человека, того или иного этноязыкового коллектива запечатлевается чем-то многоликим, универсальным, способным
творить и преобразовывать буквально все: убивать живое и оживлять
мертвое, излечивать больного и навлекать недуг на здорового, защищать от беды и угрожать бедствием, возвышать и унижать человека,
оберегать и губить, презирать и уважать, идеализировать и рассеивать
иллюзии и т. д.
Культ слова – общее достояние многих тюркских племен и народностей, чем и объясняется наличие у них общих сакральных значений
многих слов, традиционных обрядов и ритуалов, связанных со словом,
а также сходных и идентичных словесных формул, штампов и устойчивых выражений, наполненных этнографическим содержанием. Вместе с тем в каждой этнокультурной среде со временем выработались
собственные представления о культе слов и связанные с ним поверия,
предрассудки, ритуалы, обычаи. Они, может быть, не в столь значительном количестве, но все же сохранились в пословицах, поговорках,
фразеологизмах современных тюркских (шире – алтайских) языков.
Нами рассматриваются факты в основном казахского языка.
1. Большинство этих фактов, связанных с культом слова, указывает
на разрушительную силу слова. Приводя казахскую пословицу(в дальнейшем ПС) «Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады» «Язык
может раздробить камень, а если не камень, то голову человека», выдающийся казахский ученый Чокан Валиханов отмечал «Язык человека через слова... имел разрушительное влияние»3, оно, по его мнению,
считается остаточным явлением шаманизма среди казахов.
В этом примере довольно четко выражена вера в отрицательное
(разрушительное, смертельное и др.) воздействие слова, общетюркский характер которой подтверждается наличием аналогичной ПС
ряде других тюркских языков, напр.: узб. Тил тош яради, тош ярмаса,
2

Тронский И. М. Из истории античного языкознания // Сов. языкознание. Л., 1936. Т.
2, с. 24.
3

Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в 5 т. Алма-Ата, 1961. Т. 1. с. 482.

50

Əбдуəли Қайдар

бош яради; уйгур. Яхши сөз ташни яриду, яман сөз башни «Доброе
слово камень точет, злое – голову»4. Ясно видна дифференциация «хороших» и «плохих» слов.
Казахская ПС Атқан оқ бір кісіні өлтіреді, айтқан сөз мың кісіні
өлтіреді5«Выпущенная стрела убивает одного человека, сказанное
(недоброе, злое) слово поражает тысячу» подчеркивает силу слова,
способного истребить множество существ. Конечно, здесь налицо гиперболизированная форма передачи смысла. Но всякий перенос рождается на основе вполне реальных предметно-образных представлений носителей языка. В данном случае показана вера наших предков
в могучую силу слова6. И в этом представлении слов довольно часто
отождествляется то со стрелой лука особой пробивной силы (ср.: Тілі
мірдің оғындай «Слово его словно стрела эмира»)7, то с пулей винтовки (Ауыздан шыққан сөз – атылған оқ «Сказанное слово – пущенная
пуля»), то с наконечником копья, жалом змеи или с острием клинка
(ср.: уйгур. Тил тиғдин өтқұр, «Язык острее лезвия клинка») и др.
2. Сила слова трактуется и в положительном смысле, подчеркивая
его благоприятное воздействие на окружающих. Наши пред были уверены, что в языке есть слова, не только несущие люд добро, но и творящие чудеса; очень часто благоприятный исход зависит от умелого использования этих слов. Так, казахская ПС гласит: Жақсы сөз – жарым
ырыс «Доброе слово – это у полсчастья» или: Жылы-жылы сөйлесе,
жылан інінен шығады «Ласковую речь и змея из норы выползает»; ср.:
уйгур. Яхши сөз иланни одисидин чиқирар «Доброе слово и змею из
норы выманит» и др.
3. Слово и язык часто предстают как источник зла, причина
всевозможных бедствий (неудач, несчастных случаев, недугов и
болезней);напр.: каз. ПС: Басқа пəле – тілден «Все беды – от языка»;
Ойламай сөйлеген ауырмай өледі «Кто говорит необдуманно, тот умрет
не своей смертью»; ср.: уйгур. Миң еғиз сөздин адам өлиду «Кто про4

Уйгурские примеры приводятся по кн.: Уйгурские пословицы и поговорки. (Сост. и
перевод. Г. Садвакасов и Ш. Кибиров). Алма-Ата, 1978. С. 158.

5

Все казахские примеры приводятся по кн.: Ө. Тұрманжанов. Қазақ мақал-мəтелі.
Алматы, 1980.

6

В тюркских языках сөз «слово» и тіл «язык» или «речь» довольно часто
функционируют как синонимы. Поэтому в составе казахских ПС и поговорок они
воспринимаются как семантические дублеты.
7

Данное фразеологическое выражение получило у казахских языковедов двоякое
толкование: в одном случае компонент мір воспринимается как «эмир», а в другом –
как «нитка, шнур для нанизывания бус».
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изнесет тысячу слов, тот умрет» и др.
4. Иногда слово и язык символизируют собой вечность и долголетие, иначе говоря, человеческая речь и слова переходят от поколения
к поколению как выразитель духовной и материальной ценности: каз.
Жақсының өзі өлсе де, сөзі өлмейді «Добрый человек может умереть, но его добрые слова живут вечно»; ср.: уйгур. Чиш төкүлүп, тил
қалиду «Зубы искрошатся, а язык останется»; каз. Адам жүз жыл жасаса, сөзі мың жыл жасайды «Если человек живет сто лет, то слово
его – тысячу» и др.
5. Слово и язык выражают мудрость и благородство человека, духовную щедрость души: Жақсы сөз – жан азығы «Доброе слово – духовная пища»; Аталар сөзі – ақылдың көзі «Слова дедов – кладезь ума»;
ср.: уйгур. Яхши сөз һəсəлдин татлик «Доброе слово слаще меда» и др.
6. Слово и язык передают красоту человеческой души, духовное богатство человека, соответствующее его внешней красоте: Ішімдегінің
бəрі тілімде, тілімдегінің бəрі түрімде «Все то, что во мне, видно на
языке, а язык мой – говорит за мою внешность». Классическим примером этой особенности слова и языка может служить широко распространенное в тюркских языках изречение, восходящее к периоду
Махмуда Кашгари (в уйгурском звучании): Адəм көрки йуздур, йузниң
көрки – көз; Еғиз көрки тилдур, тилниң көрки – сөз «Человека красит
лицо, а лицо красят глаза, уста красит язык, а язык – слова»; каз.
Адамның ісін көріп, өзін ал, өзін көріп, сөзін ал «Выбери человека по
его делам, а узнав самого, – внемли его словам» и др.
7. Слово и язык свидетельствуют о собственной неприкосновенности: Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ «Отрубать голову можно, но
отрезать язык не принято». Одновременно слово и язык выступают в
защиту человека, облагораживают его и остерегают от возможных бед:
уйгур. Тилиңни сəн сақлисаң, тилиң сени сақлайду «Береги свой язык
– он тебя сбережет» и др.
В культовых воззрениях тюркских народов на могучую силу слова
и языка есть и другой взгляд, связанный непосредственно с их содержательной стороной и отражающий целый комплекс теонимических
представлений.
Как известно, слово (сөз) и язык (тіл) – это основа речевой деятельности человека, наибольший интерес представляющая в контексте с
духовным и социальным развитием той или иной этнической общности8.
8

Кучкартаев И. К. Обозначение речевой деятельности в контексте этнокультурного
развития // Тез. докл. 29-й сессии ПИАК (Ташкент, сентябрь, 1986). М., 1986. 1986. Т.
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Семантика слов и словосочетаний, употребляемых древним человеком, всегда согласовывалась с его мироощущением.
В так называемый магико-мифологический период развития этноязыковых общностей люди глубоко верили в чудодейственную силу
слова, они или сблагоговением или со страхом говорили о теонимических, мифологических понятиях и усматривали в названиях предметов
и явлений нечто таинственное. В силу этой веры любой мог обратиться
к верховному божеству Тəңір (Тангри) и просить, чтобы тот даровал
ему, например, достойного наследник или сразил молнией противника,
а к Зеңгібабу (покровителю рогатого скота), Ойсылқару (покровителю
верблюдов), Қамбарату (покровителю лошадей), Шопанату (покровителю овец), Шекшекату (покровителю коз) с просьбой оберегать его
скот от падежа и дру- гих стихийных бедствий; роженица могла слезно
умолять покровительницу женщин – Бибіпатиму об облегчении ее родов. Родители невесты, обращаясь с просьбой, сопровождавшейся соответствующими ритуальными действиями (подливание масла в огонь
и др.), к покровительнице домашнего очага Ұмай (или Ұмай ана)9, верили, что она будет благосклонна к ним и поддержит огонь в очаге
молодоженов, пошлет им счастье и покой.
Интересно, что в каждой этноязыковой среде культовые слова постепенно становились составной частью ритуальных обрядов. В этом
отношении характерен обряд «Бəдік» казахов, сохранявшийся до недавнего прошлого. Бəдік10, по объяснению казахских фольклористов, –
это кличка демонического существа злой силы, приносящего человеку
или домашнему скоту разные болезни. Избавление больного от этих
болезней сопровождалось исполнением обрядовой шуточной песни,
пародирующей заклинание бақсы11. Молодежь, собравшись вечером в
доме или ауле больного, словами обрядовой песни в шутливой форме
просила Бəдік покинуть этот аул и уйти восвояси или, в худшем случае, переселиться в соседний аул12. Вежливая просьба постепенно принимала угрожающий тон, при этом допускалось употребление оскор2: Лингвистика. С. 72–74.
9

Этимология Ұмай и связанные с нею обряды тюркских и нетюркских народов
рассматриваются многими авторами.

10

Бəдік в казахском языке имеет несколько значений: 1) болезнь человека или
животных; 2) покровитель этой болезни; 3) фольклорный малый жанр – словесное
состязание, направленное против болезни бадик; 4) дурковатый, ненормальный (о
человеке); 5) ненормальное, бессмысленное слово.

11

Ауэзов М. О. Мысли разных лет. – Алма-Ата, 1961.С. 92.

12

Исқақов М. Соқыр сенім жəне діни ғұрыптар. – Алматы, 1968. 96 б.
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бительных и даже неприличных слов, якобы обладающих магической
силой, перед которой должен был отступать сам Бəдік.
Примеры обрастания культовых слов различными местными обрядами и ритуалами можно найти в любом из тюркских языков.
Еще одна сторона проявления культа слова связана с верой далеких
предков не только в карающую силу проклятий, заклинаний, причитаний, молитв шаманов, бахши, колдунов, ворожей, народных врачевателей, знахарей и других представителей культа, но и в защитную,
благотворную силу их доброжеланий, благословений. Утвердившиеся
в народе слова қарғыс «проклятие», «зложелание» иалғыс «доброжелание», «благожелание», будучи олицетворением добра и зла по отношению к человеку, и сейчас наводят на многих страх, – так велика сила
традиции! Вера в силу проклятий и зложеланий выработала у людей
старшего поколения мгновенную ответную реакцию. Так, например,
у казахов на недоброе слово или весть принято тут же отреагировать
выражением тілің тасқа! (досл.: «Пусть твое злое слово обернется в
камень»), что соответствует русскому «Типун тебе на язык!», или более эмоционально насыщенным Жағыңа жылан жұмыртқаласын!
(досл.: «Пусть за такие слова во рту твоем гнездятся змеи!»). Боязнь
возможного осуществления одиозного содержания слова в реальности,
пожалуй, налицо и здесь.
Говоря о добром слове, мы имеем в виду не только нечто лестное,
хвалебное, приятное, сладострастное в нем, но и его глубокое содержание, логичность, находчивость, меткость и образность. Добрые слова, как и в доброжеланиях, отражали этические нормы и нравственные
устои того или иного народа. Неудивительно, что лишь одно мудрое
слово, кем бы оно не произносилось, могло остановить батыра, ринувшегося на врага с обнаженным клинком.
Слово и по сей день в большом почете у казахов: Өнер алды – қызыл
тіл «Вершина искусства – это красноречие»,– гласит народная мудрость.
Удивительная возможность самовыражения слова воспринимается носителями языка как нечто живое, многоликое, олицетворяющее
самого человека со всеми его положительными и отрицательными
чертами. Ср. следующие параллели: қарапайым адам «простой, бесхитростный человек» // қарапайым сөз «простое слово», байсалды
адам «солидный, сдержанный человек» // байсалды сөз «обдуманное,
сдержанное слово», дарақы адам «беспардонный человек» // дарақы
сөз «бахвальство», қызба адам «несдержанный, ретивый человек» //
қызба сөз «ретивое слово» и др.
Язык и слово наделяются, казалось бы, самыми невероятными
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функциями. Так, в стихотворении талантливого казахского поэта К.
Салыкова «Бір ауыз сөз» («Лишь несколько слов») – этом своеобразном философском трактате о силе и возможности слова – говорится,
что только одно слово, произнесенное человеком, может13: «утешить
горе», «навлечь на человека неизлечимую болезнь», «прославить его
на весь мир», «навсегда опозорить человека», «пронестись над миром
как боевой клич», «соединить океаны», «взлететь ввысь птицей счастья», «бессовестно обмануть человека», «достать с неба Венеру», «обласкать человека как родная мать», «сообщить радостную весть о появлении наследника», «поведать о смерти отца», «найти ключ к сердцу»,
«нанести на человека тысячу бед», «прозвучать предсмертным словом
прощания»...
И, наконец, с культом слова связаны различные формы слове- сноречевых запретов – табу, широко бытовавших не только у тюркских,
но и у многих других народов мира, о чем пишут известныйанглийский ученый-социоантрополог Джеймс Фрезер14 и русский ученый-этнограф Д.К. Зеленин15. Огромный языковой материал по табу и эвфемизмам убеждает нас в том, что древние люди, особенно в магико-мифологическом периоде своей истории, совершенно серьезно верили в
возможность предотвратить гнев богов и тотемов, обмануть нечистую
силу, умилостивить святых, задобрить страшного зверя, усмирить и
успокоить различные предметы культа путем з а п р е т а произносить
их наименования и названия16; 17; 18;
У тюркских народов была выработана целая система табуирования.
Под табуирование подпадали самые различные аспекты религиозноанимистического, мифологического, астрологического и других верований. Нам хорошо известен, например, ритуал лечения у казахов при
укусе змей, когда знахарь-лекарь вступает в «словесное состязание»
с укусившей человека змеей, если она была поймана в момент укуса. Смысл этого «состязания» заключается в том, что каждый из «со-

13

Приведен сокращенный перевод этого стиха (см.: 15, с. 21).

14

ҒгаzегҮ. С. Соldenbough. Таbооаnd tһерегіlхоf tһе Soul third. London, 1922. Р. 2.

15

Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии: Запре-ты в
домашней жизни // Сб. «Музей антропологии и этнографии». Л., 1929. Т. 9, гл. 9.
16

Самойлович А. Н. Запретные слова казах-киргизской замужней женщины // Живая
старина. Пг., 1915. Т. 14, Вып. 1–2.

17

Ларин Б. А. 0Б эвфемизмах // Проблемы языкознания: Учен. зап. ЛГУ. Л., 1961. Вып.
60, № 301.
18

Булаховский Л. А. Введение в языкознание. М., 1958. Ч. 2.
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стязающихся» пытается отгадать имя или кличку своего «партнера».
«Состязание» заканчивается смертельным исходом для одного из них
в тот момент, когда называется чье-то имя, т. е. раскрывается секрет
табуирования. Именно поэтому строго запрещалось произносить имя
знахаря-лекаря вслух в момент проводимого им сеанса «лечения».
Подобные словесные запреты в прошлом налагались казахами и на
наименования хищных зверей и диких птиц, признанных тотемами,
а также предметов охоты и ремесла, различных теонимических персонажей (албасты, шайтан, марту, жезтырнақ, жалмауыз кемпір,
пері и др.), болезней, на названия природных явлений и небесных тел
(нажағай, кемпірқосақ, ай, күн, жұлдыз) и даже на собственные имена старших из почитаемых людей, что основывалось на общественном
этикете.
Время изменило прежнюю остроту потребности в подобном роде
речевой деятельности. Тем не менее культ слова не мог исчезнуть из
сознания коллектива бесследно: он как реликт далекого исторического
прошлого постоянно проявляется то в обычаях и традициях, то в устойчивых словесных выражениях (пословицы, поговорки, фразеологизмы). И изучение этого уникального явления во всем его комплексе совместными усилиями языковедов и этнографов дало бы, на наш взгляд,
весьма ценные сведения, проливающие свет на этнолингвистическую
и этнокультурную историю тюркских (шире – алтайских) народов.
ТІЛ БАЙЛЫҒЫ – РУХАНИ ҚАЗЫНА19
Тілтанудың күрделі мəселелері көп-ақ. Солардың ішінде кейде мəн
бере бермейтін, бірақ бəріміздің де білуіміз қажет, ал тіл мамандары
үшін міндетті күрделі мəселенің бірі – «тіл байлығы, сөз қазынасы деп
нені айтамыз?» деген сауалға берілер жауап. Бұл мəселені əркім өзінше
түсініп, оған байлам айтатын сияқты. «Толғауы тоқсан қызыл тіл» деп
марапаттағанда біз көбінесе тіліміздегі сөздердің санын, айтылатын
ой-пікірімізді жан-жақты түсіндіруге қажетті сөздердің одан табылуын ескереміз. Бірақ тіліміздің қорында қанша сөз барлығын жəне оның
қай бұлақтардың қайнар көзінен нəр алып, толассыз толығып, байып
отыратынын баршамыз біле бермейміз.
Сөз бен тіл, əдетте, синоним ретінде қолданылады. Бірақ əрине,
ауқымы жағынан сөзден əлдеқайда кең ұғым. Қоғамдағы барша жанның
19

Бұл мақала «Қазақ тілі мен əдебиеті» журналында (1991ж. № 7, 3-10 бб.)
жарияланған.
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қауымдаса өмір сүруіне қажетті қатынас құралы – десек, сөз соның ең
негізгі элементі болып саналады. Дегенмен мен сөз «тіл байлығы»,
«сөз байлығы» деген ұғымдарға байланысты бірінің орнына бірі айтыла береді. Əрине, сөздік қоры жұтаң, белгілі себептермен дамымай
кенжелеп қалған тілдер өмірде кездеседі. Сондай кемістік əсіресе бай
тілдердің жанында ерекше көзге түседі.
Дегенмен «сөздің саны тіл байлығының кепілі бола ала ма?» деген сауал алдымыздан көлденеңдей береді. Егер «бай тіл», «орта тіл»,
«кедей тіл» деген ұғым əрбір тілдегі сөздердің нақтылы санына байланысты айтылатын болса, онда бұл мəселені оңай шешуге болар
еді. Бірақ тіл тəжірибесінде тілдің байлығы тек санмен ғана емес,
сапамен де өлшенетіндігі белгілі, санның сапаға көшіп отырғаны
айқын байқалады. Сөз болып отырған қазақ тілін ондағы жеке-дара қолданылатын сөз санына қарай қарастырсақ, төмендегі жағдайда
көреміз. Мəселен, 10 томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»
66931 атау сөз, 24497 лексикаланған тұрақты тіркес қамтылыпты. Бұл
екеуі 91428 лексикалық бірлік деген сөз. Ал бұлардың барлығы болып, осы сөздікте 103 мың мағыналық бірлікті сипаттап тұр. Өйткені
бір сөздің бір емес, екі-үш мағынасы болуы мүмкін ғой. Сөздіктегі
фразеологиялық тұрақты тіркестің саны 16 мың екен. Басқа сөздіктер
бойынша деректер:
I. Кеңесбаевтың «Қазақ тілінің, фразеологиялық сөздігінде»
(1976 ж.) 10 мыңдай фразеологизм қамтылыпты. «Қазақ тілінің
орфографиялық сөздігінде» (1988 ж. соңғы басылымында) 35656 реестр сөз қамтылыпты. «Абай тілінің сөздігінде» (1968 ж.) 6 мыңдай
реестр сөз болса, М. Əуезовтің 20 томдық шығармалар жинағында 20
мыңдай сөз қолданыс тапқан екен.
Əрине, тіл қорындағы жалпы сөз байлығы мен жеке сөз шеберлерінің
өз шығармаларында қолданған сөздерді қатар қойып, теңестіріп, оларға
бірі көп, бірі аз деп баға беруге болмайды. Өйткені сөз шеберінің сөз
қорынан білгені мен көңіліне түйгені, жадында сақтағаны бір төбе де,
сол байлықтан қажетіне қарай жаратқаны, шығармасында қолданғаны
екінші төбе. Алайда бірде бір көркемсөз шебері ана тілінің байлығын
түгел меңгеріп, сарқа пайдаланған емес. Сондықтан тіл қазынасын
анықтаудың бірден-бір объективті көзі – ол ғасырлар бойы қалыптасқан
қарапайым халықтың жады. Қағазға түсіп хатталғаны бар, көңілде
жүріп жатталғаны бар тіл байлығының ұлан-ғайыр қоры, міне, сонда сақталады. Ал біздің жоғарыда келтірген деректеріміз соның негізі
ғана. Демек, аталмыш 10 томдық сөздіктің ол байлықты түгел қамтуы
мүмкін емес. Дегенмен жержүзіндегі ең бай тілдердің бірі деп жүрген
орыс тілінің 17 томдық түсіндірме сөздігінде 150 мың-ақ реестр сөз
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бар екенін ескерсек, қазақ тілінің сөз байлығын айқындау жолындағы
алғашқы тəжірибесін нəтижесіз деп айтуға болмайды. Бұл – мəселенің
бір жағы.
Мəселенің екінші жағы тағы бар. Ол – сөз байлығын ғылыми
тұрғыдан дұрыс анықтап, оның қайнар бұлақтарын аша білуде, сол
байлықтың қыр-сырын сөздіктерде көрсете білуде.
Біздің елде қалыптасқан лексикографиялық дəстүр бойынша тіліміздегі сөздердің санын реестр (сөз тізбе) ретінде берілген
лексеманың санымен ғана есептейміз. Бұлардың санатына, əдетте,
түбір (есім, етістік, үстеу, т.б.) сөздермен қатар сол түбірлерден
туындаған (екіден кейде онға дейін көбейетін) түбірлес туынды
тұлғалар да енеді. Реестр сөздер қатарында мағынасы күңгірттенген
(мəселен, шаға: бала-шаға түрінде) сөздер де, лексикалық дублеттер
(қораз-əтеш) мен фонетикалық варианттар (қазір, кəзір) да, диалектизмдер мен қарапайым сөздер де, ғылыми терминдер де (спринтер, дизайнер) орын алуы мүмкін. Бірақ бұл лексикалық қате категориялардың
бəрін бір сөздікпен қамту мүмкін емес. Олардың аз-кем қамтылуы
түзілген (түсіндірме, екі тілдік, диалектологиялық, орфографиялық, т.
б.) сөздіктердің алдына қойған мақсатқа байланысты. Егер əдеби тілдің
сөздігі болса, əдеби тіл нормасын қалыптастыру мақсатына байланысты көнерген (архаизмдер мен кітаби) сөздерді де, диалектизмдерді де
толық кіргізе алмайды. Əдетте, түсіндірме сөздіктерде тілдегі байырғы
сөздерге көбірек көңіл бөлініп, ғылыми терминологияға көп орын
берілмейді.
Қысқасы, тіл байлығын түгел қамтитын сөздіктің болмағанын
айтқымыз келеді. Демек, қазақ тілінің он томдық түсіндірме сөздігі
өзінің алдына қойған мақсаты бойынша түгел қамтуға кепілдік
бере алмайды. Бұл сөздіктегі 103 мың мағыналық единица қазақ
тілі байлығының бір парағы ғана. Оған енбеген сөздер əлі де көп.
Сондықтан да сөздік жарық көргеннен кейін жиі айтылып жүрген «тіл
байлығымыз түгел қамтылмады» деген əңгіме əбден орынды. Түгел
қамтудың жолы бар ма?
Бұл сауалға жауап беруден бұрын екі түрлі лингвистикалық
мəселенің басын аша кеткен жөн. Біріншіден, кез келген тілдің сөз
байлығын, сөздік қорын түгел де толық көрсету алыстағы армандай
қиын дүние, тіпті ол мүмкін емес. Өйткені тіл байлығы шегі жоқ
теңіздей мол дүние. Ол күн санап жаңарып, толығып, жаңаланып
отыратын организм іспетті. Екіншіден, тіл қазынасын түгел қамтуға
мүмкіншілік беретін əмбебап лексикографиялық сөздік түркітануда
əлі дүниеге келген жоқ. Бүгінгі таңда сөз қазынасын түгел болмаса
да біршама толық қамтуға мүмкіншілік беретін жол біреу-ақ: салалық
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сөздіктер жасау. Мəселен, жалпы халықтық тіл байлығының бір саласы – жергілікті тіл ерекшеліктері. Олардың көбі əдеби тілде баламасы жоқ, жарыса қолданылатын, ал күндердің күнінде дербестікке ие
болу мүмкіншілігіне ие жүздеген, тіпті мыңдаған тамаша элементтер.
Бұларды тіл қорынан шығарып тастауға ешкімнің құқы жоқ. Оны істеу
күнə. Ал осы байлықты тек арнайы диалектологиялық сөздік қана
қамти алады. Жасалып жатқан 3 томдық сөздік Қазақстан жеріндегі тіл
ерекшеліктерін біршама саралап, жүйелеп берсе де, одан тыс жерлерде
(Қытай, Моңғолия, Ауғанстан, Түркия, Өзбекстан, Ресей жерінде жасайтын 3 миллиондай қазақтар тіліндегі ерекшеліктерді түгел қамтыды
деп айту қиын. Ал бұл болса, əдеби тілімізді байытып отыратын таусылмас қайнар бұлақтың бірі. Диалектологтарымыз қанша жыл ұдайы зерттеп келе жатса да, біз əлі күнге дейін қазақ тіліндегі диалектизмдердің
жалпы санын дəл айтып, саралап бере алмаймыз жəне ол мүмкін де
емес. Зерттеген сайын жалпыхалықтық тіл байлығының көзі ашыла беретіндігін көріп отырмыз. Жергілікті ерекшеліктердің көбісі сол
өлкедегі елдің өмір тіршілігіне, кəсібіне, өзіндік салт-дəстүріне байланысты. Жүйесін тауып пайдалана білсек, олар да өз асылымыз.
Тіл байлығымыздың үлкен бір саласы – ғылыми-техникалық терминдер, бірақ олар қолданысы жағынан біршама шектелген. Қазақ
тіліндегі терминологиялық сөздіктердің тізімін алып көрсек, тек
Қазан революциясынан кейінгі кезеңде шыққандары 80-нен асады.
Осы сөздіктерде қамтылған салалық терминдердің жалпы саны, орыс
жəне интернационалдық терминдер мен қазақ тілі негізінде жасалған
терминдерді қоса есептегенде, бүгінгі таңда қазақ тілінің байырғы,
яғни төл сөздерінің санынан асып бара жатыр, термин атаулының саны
төлтума өз сөздерімізден көп. Бұл нені көрсетеді? Жер бетінде ауыстүйісі жоқ тіл кездеспейді. Бірақ заңды түрдегі ауыс-түйістің де белгілі
шегі болады. Қай тілде де басқа тілдерден енген ауыс-түйістердің 15–
20 проценттен аспағаны жөн. Егер басқа тіл сөздері бұл мөлшерден
көбейе бастаса, онда өз тіліміздің табиғатына, табиғи түрде дамуына нұқсан келгені келген. Өйткені əр тілдің өзіндік (фонетикалық,
лексикалық, морфологиялық, семантикалық) даму заңы бар жəне ол
заң түгел сақталғанда ғана тіл өз қасиетін сақтап қалады. Ал сыртқы
əсер күшейген сайын тіл өз еркінен айырыла береді. Бұл, əрине, өз алдына қаралатын жеке мəселе. Дегенмен тілімізге күн сайын, апта сайын жүздеп, мыңдап еніп жатқан терминатауларға тіліміз, оның сөздік
қоры бейтарап қала алмайды. Оларды біз қабылдауымыз керек жəне
тіл байлығына айналдыру үшін өз тіліміздің ішкі заңына бойсұндыра,
оған үйлестіре қабылдауымыз керек. Сонда ғана шеттен енген ауыстүйістер тілімізге етене сіңісіп, өз сөзіміздей болып кетеді. Бүгінгі
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таңда тіліміз атау – термин есебінен байымай тұрмайды. Ол процестің
жолын бөгеу мүмкін емес. Бірақ ғылым-білімнің 60 шақты саласы бойынша жасалып жатқан терминологиялық лексиканы өз бетімен жіберу
деген сөз – тілді ұлттық қасиеттен жұрдай етумен парапар.
Сондықтан бұл тығырықтан шығудың екі-ақ жолы бар сияқты.
Оның біреуі жаңа терминдерді жасауда сонау 30-жылдары қабылданған
принциптің алғышартын, яғни қазақ тілінің өз мүмкіншілігін сарқа
пайдалану мүмкіндігіне қарай өз сөзімізбен беру деген дұрыс талабын
бірізділікпен, ерекше білгірлікпен асыру болса, екіншісі қабылдаған
орыс-интернационалдық терминдерді (мұнда да мүмкін болғанынша)
өз тіліміздің ішкі заңына бойсұндыра алу.
Өткен жетпіс жылдан бері бұл талапты іске асыру тұрмақ, айтудан қорқып, жұрттың құлағына «терминдерді өз тіліміздің негізінде
қалыптастырайық», «орыс тілінің нормасында емес, өз тіліміздің
заңына үйлестіріп алайық» деген ұсыныс, əрине, түрпідей тиюі де, шошытып жіберуі де мүмкін. Бірақ санамызға салып қарасақ, жержүзінде
бір де – бір тіл (өзіміз сияқты туыстас тілдерді есептемегенде), соның
ішінде орыс тілінің өзі де, шеттен қабылдап жатқан мыңдаған сөздерді
өз табиғатына лайықтап алады. Ал қазақ тілінде болса бұл жөніндегі
заң екіұдай: «төңкеріске дейінгі» (кереует, самаурын, кəмпит, жəрмеңке,
жəшік, пошта, т. б.) жəне «төңкерістен кейінгі» (пролетариат, космонавт, штамп, кооператив, концепция, принцип, т. б.) болып, өз тілімізге
өзіміз зорлық жасап отырмыз. «Бұл мəселе біздің тақырыпқа тікелей
қатысты емес» деп дау айтуға да болады. Бірақ əңгіме тілімізге бүгінде
мыңдап еніп жатқан жəне ғылым-білімнің əр саласында қолданыс тауып отырған атау-терминдер жайында болғандықтан, олардың орнықты
да тіл табиғатына етене жақын болғанын талап ету заңды сияқты.
Терминология саласында өз тіліміздің байлығын сарқа пайдаланудың орнына (ондай принцип бар ғой) көбіне өзге тілдің дайын тұрған элементін бас ауыртпай ала салуға, əртүрлі себеп іздеп,
«шығармашылықтың» жолына түскеніміз əсіресе кейінгі 40-50 жыл.
Жиырмасыншы, отызыншы жылдары жағдай басқашалау болды. Ахмет Байтұрсыновтың əсіресе тіл, əдебиет саласындағы жаңашыл бастамасы мен өміршең үлгісі осының дəлелі болса керек. Бірақ сол кездеақ тіл дамуын өз «мүддесіне» сай бағдарлап отырған идеология бұл
сияқты «үлгіге» ерекше мəн берді. Сондықтан да болар, Голощекин Ахмет Байтұрсыновтың терминдегі жаңалығы үшін сынай келіп, кезінде
былай деген екен: «Только в одной книге этот ученый употребляет 5 тысяч национальных терминов, даже заменил «интернационализм», – деп
айыптапты. Сондықтан да болар, бұл бастама Ахаңнан кейін жалғасын
таба алмады, бірақ оның қазақ тілінің өз табиғатынан жаратқан əрі
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түсінікті, əрі елге етене жатқан аталмыш терминдердің бəрі (бастауыш,
баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш, есімдік, етістік, үстеу, шылау, т.
б.) күні бүгінге дейін қолданылып, кез келген сөздіктің төрінен орын
алып келеді. Ғылыми терминдер де тіл байлығы екенін осыдан айқын
көруге болады. Айта кету керек: тіл саясатындағы кейінгі уақытта жүз
берген жаңа бетбұрыстарға байланысты терминология саласында аталмыш принциптің жаңғыра бастауы байқалады: ертеде əрі асығыс, əрі
замана ағымына қарай балама іздеп əуре болмай-ақ алына салынған
көптеген термин атаулар тіл тəжірибесінде Қазмемтерминкомның
талқылап, бекітуін күтпей-ақ, газет-журнал беттерінде қолданыла
бастады. Əдетте, мұндай жағдай теорияның практикадан кешеуілдеп
кейін қалуынан болады. Дегенмен бұл процесті бетімен жіберіп, орысинтернационалдық атауларды бей-берекет өзгерте беруге болмайды.
Бұлардың бəрі (календарь – күнпарақ, сувенир – кəдесый, забор, ограда – жан тақтай, юбилей – мерейтой т.б. жүздеген сөз, терминдер)
міндетті түрде қаралып, заңдастырылуға тиісті.
Тіл байлығының тағы бір қайнар бұлағы –«жаңа сөз» жасау, сөздерді
жаңа мағынада қолдану. Бұл тəсіл –тіл байытудың ең бір құнарлы
да қуатты көзі. Жанды организмдегі миллиондап өліп, миллиондап
жаңаланып жататын клеткалар секілді тіл де дəл осындай дамылсыз
жаңаруда күй кешеді. Бірақ тілдің бір ерекшелігі – шын мағынасындағы
«жаңа сөздің» жасалуы тіл қорында кездесетін құбылыс. Мəселен,
мен өз басым кейінгі 100 жыл ішінде, айталық, қазақтілінде дүниеге
келген, өте сирек, бұрын-соңды болмаған «су жаңа төл түбірді»
атай алмаймын. Өйткені ол болмыста жоқ. Қазақ тіліндегі бір жарым мыңдай бір буынды төл түбір сөздерімізді төркіні тым алыста,
мыңдаған жылдар қойнауында жатыр. Ал сіздер мен біздердің күнде
айтып жүрген «жаңа сөздеріміз» шын мəнісіндегі жаңа сөздер емес,
тіліміздегі байырғы түбірлерден сөз жасау модельдері негізінде пайда
болған туынды дүниелер. Олар дүниеге тəн қажеттігін өтеу үшін келген, оларды біз өзіміз тілімізде əбден қалыптасқан дəстүрлі тəсілдер
арқылы жасадық. Түбір ескі, тəсіл ескі, бірақ сөз жаңа, өйткені ол
жаңа ұғым, мағынаға ие болды. Демек, сөз өмірі, оның ұзақ, қысқа
болуы, сайып келгенде, мағынаның тұрақты, тұрақсыз болуына, болмыста қолданылуына байланысты. Тіл корының осылайша жаңалануы
оның ішкі даму заңына байланысты. Бірақ оны ылғи əрекетке келтіріп
отыратын қозғаушы күшқоғамдағы əлеуметтік, экономикалық, саяси,
мəдени жағдайлар, яғни күн сайын туындап жатқан жаңа ұғым, жаңа
зат, құбылыстарды игеру қажеттілігі. Мінекей, осыған байланысты
жаңа сөздер мен жаңа қолданыстарды өз мезгілінде қаттап кағазға
түсіріп, жүйелеп арнайы сөздіктер жасау дəстүрге айнала бастады. Бұл
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дəстүрді біз ең алғаш Түркия ғалымдарынан көрген едік. Олар осындай тілдің іштей жаңғырып, толысып, кемелденуіне байланысты пайда
болған жаңа сөздер мен сөзқолданыстарын көп жылдар бойы том-том
жинақ етіп шығарып келеді. Кейінгі он жылдан бері бұл дəстүрді біз
орыс тілінен де көріп отырмыз. Осы бір ізгі үрдісті 1985 жылдан бері
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты да (тіл мəдениеті
бөлімінің бастығы проф. Р.Ғ. Сыздықованың жетекшілігімен)
жалғастырып келеді. Қазір «Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар»
деп аталатын жинақтың үшінші басылымы баспаға дайындалуда. Бұл
жинаққа енген сөздер мен сөз тіркестерін ресми кабылданған дайын
атау–термин деп қарауға болмайды. Ол тілдегі жанды процестің бүгінгі
таңдағы бір көрінісі. Ондағы қолданыстардың біразы тілімізде солай
қалыптасып, сөз байлығын толықтырса, енді бір тобы тіл талабынан
шыға алмай, күндердің күнінде өзінен-өзі-ақ колданыстан қалып қоюы
мүмкін. Демек, бұл қолданыстарды «сөз сынағы» деп атауға да болады.
Егер біз сөз байлығын сөз санымен ғана емес, сол сөздердің
беретін мағына ауқымына, мағыналық реңктердің алуандығына,
көп мағыналығына қарап анықтайтын болсақ, күн сайын, апта сайын туындап жатқан осы қолданыстарды да ұқыптап жинап, ескеріп
отырғанымыз жөн. Жоғарыда сөз болған 10 томдық түсіндірме сөздікте
бұл тəрізді «өтпелі» құбылыс қамтылмаған жəне ол заңды да. Өйткені
сөздікке сөз атаулының бəрін бірдей енгізуге болмайды, ол сөздіктің
мақсатына байланысты екенін жоғарыда айтқанбыз. Бүгінгі таңдағы
қазақ тілі байлығын түгел болмаса да, молынан қамтыған еңбек –
осы сөздік. Ол туралы айтылып жатқан сын пікірлердің көбі орынды да. Осыған орай «Егеменді Қазақстан» газеті жазушы-журналист
Балғабек Қыдырбекұлының «Түгел сөздің түбі бір» деген мақаласын
жариялады. Автордың сөздікке қоятын міні – оның тіліміздегі сөз
байлығын түгел қамти алмағандығы. Ол пікірмен келісуге болады,
бірақ, тағы қайталап айтамыз, не көп тілімізде сөз көп жəне олар тілдік
қорымызда ғасырлар бойы сары майдай сақталып келсе де, тілдің
бүгінгі «тіршілігіне» қажетті, «жанды денесіне» сай бола бермейді.
Осыған орай ел арасында, ақын-жазушылар мұрасында, халық ауыз
əдебиетінде сақталған (олардың біразын Б. Қыдырбекұлы келтірген)
бүгінде сирек колданылатын, мағына–тұлғасы күңгірттенген, көнерген
сөздердің (олардың қатарына тарихи, кітаби, кəсіби, діни, т. б. архаизмдер жатады) арнайы сөздігін шығару тілші-мамандардың алдында
тұрғанпарызы деп білеміз.
«Сөз байлығын түгел қамту» деген мəселені шешудің басқалардан
оңайлау жолы –«қалып қойған» дүниемізді түгел қамтитын 10 томға
қосымша 1–2 томдық (материалға байланысты) түсіндірме сөздікті
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қолға алып, жақын жылдарда шығару. Көне сөздерді былай қойғанда,
тіпті қолданыста жүрген біршама сөздердің де түсіндірме сөздіктен
табылмауы, шынын айту керек, сөздікке негіз болатын материал жинауда, оны сұрыптауда, жүйеге салуда өз кезінде кемшіліктің көп
болғандығына байланысты. Тіл қазынасындағы сөз маржанын теру
сияқты жауапты іс 3 тиын үшін карточка (парақша) жазушылардың
деңгейінде қалып қойғандығын мойындауымыз керек. Ал өз бетінше
ізденіп, қазақ тілінің байлығын жүйе-жүйесімен барлық бұлақтардан,
көздерден іздеген сөздікшілеріміз көп бола қойған жоқ. Бірақ тілші
қауымы жалпы қазақ тілінің байлығын білмей, зерттемей отырған
жоқ. Олардың бір кемшілігі – бұл байлықты «терінің өзі илеген
пұшпағындай» бөліп алып, сала-сала бойынша (диалектология, терминология, этнолингвистика, тіл мəдениеті, ономастика, т. б.) зерттеп
басы бірікпей, сөз байлығын толық қамтитын тұтас та күрделі еңбек
төңірегінде тоқайласа алмай жүруінде. Осыған орай Тіл білімі институты өзінің жаңа бағдарламасында тіл байлығымызды түгел қамтып
көрсетудің, болашақ ұрпаққа мұра етіп қалдырудың шараларын белгілеп
отыр. Ондай игілікті де күрделі істі техниканың жəрдемінсіз орындау
мүмкін емес екендігін де түсіне бастадық. Институт картотекасында
жиналған 5 миллиондай карточка-цитатаны қайтадан сұрыптап, баржоғымызды есепке алуымыз керек болып тұр. Өйткені жиналғанның
бəрі асыл емес жəне əр карточка бір сөз емес қой. Демек, олардың
қажеттісін сұрыптап алып, компьютер жадына жазып сақтауымыз керек. Сонымен қатар картотеканы толықтыра түсуді мақсат етіп отырмыз. Қазақ халқының рухани мұрасы – сөз байлығы десек, ол барлық
байлығымыздың ішіндегі қымбаты да асылы, оның толық қамтылып,
бір жерде топталуы – бүгінгі таңнын міндеті болса керек.
Жоғарыда біз «тіл байлығын» жалпы түрде ғана сөз еттік. Тіл
байлығын – сөз байлығы деп түсінудің бір қарағанда дұрыс екенін
мойындасақ та, оның бұл байлықты анықтауда бірден-бір критерий
(өлшем) бола алмайтындығын да ескерткен едік. Осыған орай біз тіл
қазынасына, сөз байлығына адамзат қоғамындағы, табиғаттағы өзіміз
танып, біліп, анықтап, айқындап болған заттар мен құбылыстарға
қатысты пайда болған сөз бен сөз тіркестерінің білдіретін ұғымдары
мен мағыналары жайында да ескерткен едік. Шынында да, сөздер
мен олардың білдіріп тұрған ұғым-мағыналары сан жағынан бірдей
емес. Біріншісіне қарағанда екіншісі екі есе, тіпті үш есе көп. Алсол
ұғым мен мағынаны жеке сөздер ғана емес, сөз тіркестері де бере
алатындығын ескерсек, тілдің сандық сипатынан сапалық сипаты он
есе арта түсетінін мойындауымыз керек. Жалпақ тілмен айтқанда:
тіл қорында, айталық, 100 мың жеке-дара сөз бар десек, оның
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мағыналық, мазмұндық ауқымы үш пара-пар. Өйткені сөз табиғатына
көп мағыналық тəн екенін жоғарыда ескерттік. Ал тіліміздегі сөз
тіркестерінің (оларға жай тіркес, лексикаланған тіркес, тұрақты тіркес,
идиомдар, кіші жанрға тəн жұмбақ, нақыл сөз, мақал-мəтелдердің бəрі
кіреді) əрқайсысы белгілі ұғым беретін мағыналық единицалар санатына жатады. Олардың беретін ұғымы, əрине, сөздерге қарағанда
əлдеқайда күрделі, ауқымды, астарлы, бейнелі. Мысалы, қой көз, бота
көз, жылқы мінез, т. б. осы сияқты тіркестердегі қой, бота, жылқы деген сөздер өздерінің лексикалық мағынасынан əлдеқашан «қол үзіп»,
жақсы адам, жаман кісі, биік жігіт, сұлу қыз сияқты тіркестердегі жақсы,
жаман, биік, сұлу деген анықтамалар қатарында жаңа қызмет атқарып
тұр. Жылқы мінез тіркесі мағынасының күрделі болуы оның астарында
жай ұғым емес, халықтың өмір-тіршілік болмысына тікелей қатысты
ұғым, дүниетаным, этнолингвистикалық түсінік жатыр. Жылқы мінез
адамның қандай болатынын түсіндіру үшін алдымен жылқы малына
тəн жақсы мінез-қасиеттерді білу қажет. Дəл осындай т.б. тіркестер
тілімізде мың-мыңдап (есебін ешкім шығарған жоқ) кездеседі. Олар
жеке сөздерден шамамен жүз есе артық деп жобалаймыз.
Демек, тіл байлығымыздың жалпы потенциалы өте жоғары. Оны
жеке сөз санымен емес, сапа, мазмұн безбенімен өлшегенде, ол шамамен 1 миллиондай мағыналық единицаға (бірлікке) жетеді деп ойлаймыз. Мəселен, бір ғана құлақ деген сөздің мағынасынан жүздеген туынды түбір, сөз тіркестері, фразеологизм, мақал-мəтел өрбиді екен: ақпа
құлақ, кəрі құлақ, қалқан құлақ, құйма құлақ, сақ құлақ, салпақ құлақ,
сақырау құлақ, шой құлақ, құлақ қағыс, құлағы түрік, құлақ кесті құл,
құлақтан семіру, құлағына құю, құлағының құрышын қандыру, естіген
құлақта айып жоқ, құлақ естігенді көз көреді, т. б. Сөз байлығын
көрсететін сөздіктерімізде санау өлшемі – реестр сөз ретінде тек құлақ
сөзі тұрады да, қалған оған қатынасты жүздеген тіркестердің біразы
реті келсе, сол сөздік статьясы ішінде бытырап жүреді де, енді біразы
оған енбей, тіл байлығы ретінде көрінбей қалады.
Міне, тіл байлығын айқара ашып көрсете алмай жүрген дертіміздің
бір сыры осы бір тар тұсау лексикографиялық дəстүрге байланысты
болса керек. Бұл шеңберден шығудың жолы да бар сияқты. Мəселен,
Шыңжаң ұйғырларының шығарып жатқан (I томы жарық көрді) ұйғыр
тілінің үш томдық түсіндірме сөздігінде реестр (сөз тізбегі) ретінде
жеке сөздермен қатар жүздеген-мыңдаған сөз тіркестері де беріліпті.
Дəл осы тəсіл барлық түркі тілдерінде қолдау табуы керек. Өйткені
тілдің негізгі байлығы жеке сөздерде ғана емес, одан он есе артық сөз
тіркестерінде шоғырланған. Оларды өз мағына-мəнімен даралап, саралап көрсетпесек, тіл байлығын толық қамтыдық деп айтуға болмайды.
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Демек, тіл байлығының тағы бір қайнар көзі неше алуан сөз тіркестері
болып саналады. Олар да сөз сияқты дамылсыз өзгеріп,мағына
жағынан жаңғырып, сан жағынан өсіп, көбейіп, толығып отырады.
«Сөз тіркесі» деген түркітанудағы көзқараста қалыптасып қалған
қасаңдық байқалады. Оған көбінесе қолданысы тұрақты, мағынасы
ауыс фразеологиялық тіркестерді жатқызады. Ал, шынында, екі,
үш, төрт, бес, тіпті одан да көп элементтен тұратын, бір-бірімен
үйлесіп, біртұтас мағынаны немесе күрделі ұғымды, тіпті бір пара
ой-тұжырымды немесе оның бір көрінісін білдіретін тіркелімдердің
бəрі, сайып келгенде, мағыналық единица болып саналады. Олардың
біреулері қолданыста еркін болса, енді біреулері қолданыс барысында тұрақтанады, біреулері ажырамас біртұтас бірлікке айналса, тағы
біреулері бейне, образ төңірегінде қалыптасқан клише, штамп түрінде
кездеседі. Ал түптеп келгенде, олардың барлығының да табиғаты бір,
белгілі бір ұғым, түсінік, мəн-мағына төңірегінде шоғырлану арқасында
қалыптасқан мағыналық единицалар. Олардың кейбіреулерін «мынау
тұрақты», «мынау тұрақсыз» деп ажырату да оңай емес. Өйткені мұнда
да жанды процесс, даму, қалыптасу, өзгеру байқалады: о баста пайда
болған еркін сөз тіркесі (айталық, аузы күю) мағыналық жағынан дами
келе тұрақты сөз тіркесіне (аузы күю – бір нəрседен опық жеу) айналса, ол өз ретінде мақал не мəтелге айналуы мүмкін (аузы күйген үріп
ішеді). Дамудың бұл бір көрінісі.
Бұдан шығатын қорытынды:
а)сөз тіркестерін де дербес
мағыналы лексикалық бірлік (единица) деп тану қажет жəне ə) оларды
сөз байлығын сөздіктерде реестр (тізбе қатар) ретінде беріп, тіліміздің
мазмұндық, сапалық потенциясын көрсете білуіміз керек.
Осыған орай фразеологизмдер мен паремиологияны бұрынғыдай
арнайы жинақтарда емес, түсіндірме, екі тілді сөздіктерде берудің
тəсілдерін ойластырған жөн. Оларды бірінші сөз алфавитімен де немесе өзекті сөз (стержневое слово) бойынша ұя-ұяға бөліп орналастыруға
да болатын сияқты. Қайткен күнде де, тіліміздегі 40 мыңдай фразеологизм мен 50 мыңнан артық мақал-мəтелдеріміз сөздіктерде топталатын
тіл байлығымыздың сыртында калмауы керек.
Тағы бір ескерте кететін жағдай, лексикалық единицалардың саннан
сапаға кешу процесін терең түсініп, сөздіктерде дұрыс көрсете білуге
байланысты. Бұл процесс көбінесе тілдің ішкі даму заңдылығына,
атап айтқанда, мағынаның сөз төңірегіне шоғырлануы мен өзара
жіктелеуіне, ыдырауына байланысты. Мəселен, тіліміздегі синоним
(мағыналас) сөздер категориясын алайық. Бір білгіштер бір мағынаны
қайталап тұрған басы артық сөздердің қажеті жоқ деп даурығады. Ал
біле білсек, тілде бірде-бір басы артық сөз жоқ. Кейде абсолютті си-
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ноним кездесуі мүмкін, бірақ бірде-бір синоним бірін-бірі абсолютті
түрде қайталамайды. Синоним катарындағы екіден он-он беске дейін
кездесетін мағыналас сөздер қайткен күнде де бір- бірінен аз да болса бір мағыналық реңкімен ерекшеленіп тұрады, олардың бірінбірі ауыстыратын реттері болады, бірақ барлық уақытта, түрлі сөз
қолданыстарда өзара дəл мағыналас бола бермейді.
Мұндай мағыналас сөздерді сөздіктерде беру керек те, мағынасын
дұрыс аша білуіміз керек. Бұл мəселе біздің ауылда біршама дұрыс
шешілген сияқты. Осы күнге дейін дұрыс шешімін таба алмай келе
жатқан мəселе басқа – көп мағыналы сөздер мен омонимдердіңаражігін
айыра білуге байланысты. Бұл лексикография тəсілін ғана емес,
терең лингвистикалық білім мен білгірлікті де талап ететін күрделі
мəселе. Мағына дамуы, əдетте, көп мағыналыққа апарады. Бірақ сол
мағыналарды тұйықтайтын шеңбер бар да, одан шығып кететін өріс
тағы бар. Сөздік жасаушылардың осы заңдылықты тап басып, көп
мағыналы сөздерден омонимдерді ажырата білуінде көп мəн бар.
Мəселен, айтыс, жарыс, сайлау – үстеме мағынаға ие болған сөздер
ретінде сөздіктерде бір реестр ішінде қаралады. Ал дəл осы сияқты
тағы бір сөздер, мəселен, ай (аспан денесі), ай (календарьлық ұғым);
күн (аспан денесі), күн (календарьлық ұғым) екі сөз, яғни омоним
ретінде қаралады. Мұны қалай түсінуге болады? Шынында да, кез
келген тілде осындай мағыналық даму нəтижесінде бір сөздің жарылып, мағыналары бір-бірінен мүлдем алшақтап, омонимге айналып
кететіндері болады. Оны орысша «разошедшие омонимы» деп атайды.
Оған мəселен, қазақ тіліндегі жақ (адамның жағы), жақ (кимешектің
жағы), ауыздық (жүгеннің ауыздығы), ауыздық (екі езуге шығатын
жара), жабағы (тай), жабағы (жүн), бауыр (дене мүшесі), бауыр
(туыс адам), тіл (дене мүшесі), тіл (қатынас құралы), т.б. сөздерді
жатқызуға болатын сияқты. Бірақ оған қандай теориялық негіз бар?
Осындай қажетті зерттеудің жоқтығынан біздің лексикографиялық
еңбектерімізде көптеген кемшіліктер кездесіп жүр. Мəселен, дұрыс
шешілмеуі тек сөз мағыналарын анықтауда ғана емес, сонымен бірге
сөз қорымыздың мазмұны, мағыналық единицалардың саны, сапасы,
даму жолының дұрыс айқындалмауына да байланысты. Арасы алшақ
кеткен сөздер фонетикалық варианттардан да табылады: өкімет –
үкімет, ғылым – ілім, кəде – қағида, т. б.
Егер біз тіл байлығымызды тек сөз санымен ғана бағамдайтын
болсақ, сонда гомогенді, гетерогенді омонимдер мен синонимдерге,
лексикалық дублеттер мен фонетикалық варианттарға қатысты сөз
қорының мазмұны түгел ашылмай қалуы ықтимал.
«Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні»: а) «қазақ тілі түркі тілдердің
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ішіндегі ең бай тілдердің бірі» деп қалыптасқан пікірді нақтылы тілдік
деректермен дəлелдеу керек; ə) ол үшін қазақ тілінің байлығын күн санап
туындап, сəтті де сəтсіз жасалып жатқан терминологиялық лексикадан
емес, əлі күнге дейін қазына сандығын айқара ашып, өз мүмкіншілігін
толық пайдалана алмай келген байырғы сөздік қорымыздан іздегеніміз
жөн; б) сөз байлығымыздың нəр алып, сусындап отыратын жоғарыда
аталған қайнар бұлақтарының көзін ашып, толық пайдалану керек; в) сөз байлығын тек сөз санымен ғана өлшемей, сөздер мен сөз
тіркестерінің мағына санымен, рухани қазына болып ғасырлар бойы
қалыптасқан мазмұн сапасымен өлшеген абзал; г) сөз қорының қайнар
көздерін ашып қана қою аз, ондағы барымызды берекелі етіп көрсете
білуіміз де керек; осыған орай лексикологиялық, лексикографиялық
жұмыстардың көпжылдық тəжірибесін ескере отырып, тіл байлығын
толық та жан-жақты қамтитын жаңа да тиімді тəсілдерді қарастыру керек, тезаурус, идеографиялық, этнолингвистикалық сөздіктер жасауға
кірісетін уақыт жеткен сияқты.
Тіл байлығы – халықтың рухани қазынасы, тарихтың куəсі, өмірдің
айнасы.
ТЮРКСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ20
Всегда было так: действительно интересные и полезные начинания в науке находят своих приверженцев и превращаются в добрую
традицию. Именно это произошло и в нашем случае, свидетелями и
активными участниками чего мы все являемся. В 1981 г. на совместном заседании Сектора тюркских и монгольских языков Института
языкознания АН СССР и проблемной комиссии по лексикологии и
лексикографии, посвященном 80–летию со дня рождения крупнейшего
советского тюрколога – автора «Этимологического словаря тюркских
языков»21Эрванда Владимировича Севортяна, были рассмотрены вопросы теории и практики этимологических исследований в советском
языкознании22. Их обсуждение вызвало у его участников живой интерес и желание периодически обмениваться опытом этимологических
исследований, проводимых как в центре, так и в национальных респу20

Статья опубликована в кн.: Проблемы этимологии тюркских языков. – Алма-Ата,
Ғылым, 1990, с. 5-25.

21
22

Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – М., 1974-1980, т. І-ІІІ.

См. материалы этого совещания: Теория и практика этимологических исследований.
М., 1985.
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бликах.
Желание это было поддержано Советским комитетом тюркологов, и
по его же инициативе очередное II совещание по проблемам этимологии тюркских языков было проведено в 1984 г. в г. Чебоксары на базе
ордена «Знак Почета» НИИ языка, литературы, истории иэкономики
при Совмине Чувашской АССР23. III расширенное совещание, участниками которого мы являемся, проводится на базе Института языкознания АН КазССР.
Проведение встреч лингвистов-этимологов в национальных регионах, в данном случае в Советском Казахстане, – факт примечательный.
Он свидетельствует о том, как указывалось в предисловии к опубликованным материалам I совещания этимологов в Москве, что в «последние годы развитие исторического языкознания в национальных
республиках характеризуется большим размахом»24. И если в индоевропейских языках в последнее время в связи с преодолением младограмматической традиции в языкознании отмечается известный методологический застой в этимологии и даже утверждается (Абаев), что
этимология как наука исчерпала себя, то в тюркологии – противоположная ситуация, что относится и к казахскому языкознанию и, в известной степени, определяет цели и задачи нашего совещания.
Нам, организаторам Третьего всесоюзного расширенного совещния
по проблемам этимологии тюркских языков, хотелось бы в творческой
обстановке продолжить обмен мнениями об общих и частных проблемах этимологических исследований в тюркских языках,о конкретных
методах этимологической реконструкции и поделиться имеющимся
опытом составления этимологических словарей в отдельных языках.
Тюркская этимология, начиная с 70-х гг., переживает новый этап
своего развития, отличающийся от прежних своей масштабностью,
глубиной научного анализа языковых фактов. Исключительно большую роль в этом сыграло издание «Этимологического словаря тюркских языков» Э. В. Севортяна. «Своей подвижнической работой писали
– К. М. Мусаев и Л.С.Левитская, – Э. В. Севортян внес большой вклад
в тюркскую этимологию, дав творческий импульс многим исследованиям в этой области и предоставив большой теоретический и фактологический материал для осуществления по– следующих начинаний»25.
23

См. материалы II совещания: Проблемы составления этимологического словаря
отдельного языка. Чебоксары, 1986.
24
25

См.: Теория и практика этимологических исследований. М., 1985, с. 3.

Левитская Л. С., Мусаев К. М. Эрванд Владимирович Севортян и тюркская
историческая лексикология // Теория и практика этимологических исследований. С.
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Столетний период, которым измеряется расстояние между появлением первого этимологического словаря тюркских языков А. (Г.)
Вамбери26и словарем Э. В. Севортяна, характеризуется не только накоплением большого количества лексикографического материала по
всем (живым и мертвым) тюркским языкам, но и развитием сравнительно-исторической лексикологии, теоретической разработкой проблем фоно-морфо-семантической структуры тюркских языков, постоянными поисками и совершенствованием методов этимологической
реконструкции27.
Тюркская этимология в настоящий период, имея под собой прочную научно-методологическую основу, подошла к тому рубежу, когда
богатство и разнообразие накопленных фактов по самым различным
источникам, результаты научных поисков и опыта многих поколений
ученых-тюркологов и, самое главное, большой и повсеместный интерес к ней позволяют ей подняться на более высокую ступень своего
развития и найти наиболее оптимальные пути решения назревших проблем и задач общей и частной этимологии.Мы полагаем, что данный
форум, характеризующийся своей специализированной тематической
направленностью, даст определенный заряд лингвистам, работающим
в республиках, еще более активизироваться и позволит поднять научный уровень нашей «периферии», ведь именно там функционируют
многочисленные тюркские языки и живут их носители –живой источник всех наших этимологических поисков.
95-98.
26
27

Vambery Н. etymologisches Wörterbuch der Turco-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878.

Ср. из последних работ: Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология
тюркских языков. М., 1979; Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского
языка. Чебоксары, 1964; Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961;
Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. М., 1955-1962, 1-4;
Калужиньски С. Этимологические исследования по якутскому языку: Двусложные
основы 1-3 // RocznikOrientalistyczny. 1977. Т. XXXIX, Z. 2. S. 5-14; 1978. Т. ХL. Z. 1.
S. 71-82; 1979. Т. ХL. Z. 2. S. 39-49; Наджип Э. Н. Историко-сравнительный словарь
XIV века. М., 1979; Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972;
Проблема общности алтайских языков. Л., 1971; Исследования в области этимологии
алтайских языков. Л., 1979; Серебренников Б. А.,Гаджиева Н. 3. Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков. Баку, 1979; Юнусалиев Б. М. Киргизская
лексикология. Фрунзе, 1959; ClausonG. Аn ЕtymologicalDісtіоnаrу оfPrе-ТһіrtееntһСеnturу Тurkisһ. Охfоrd, 1972; Dоеrfer G.Тürkische and mongolisheЕlemente im
Neupersischen. Bd. I: МоngolisсһеЕlemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1963; Вd. II:
Тürkische Еlemente im Neupersischen. Аlif bis ta. Wiesbaden, 1965; Вd. III: Тürkische
Еlemente im Neupersischen. Gim ta kaf. Wiesbaden, 1967; Räsänen М. Versuch eіnes
etymologisches Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969.
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Нет, пожалуй, сейчас ни одного тюркского языка, в котором не велись бы этимологические поиски и не предпринимались бы попытки
выяснить генезис самого языка в связи с историей его носителей, определить историческую структуру лексики во всех ее аспектах: фонетическом, морфологическом и семантическом, Языковеды Чувашии и
Казахстана уже имеют в качестве первого опыта этимологические словари28. Готовятся к созданию такого словаря языковеды Азербайджана
А. А. Ахундов, В. И. Асланов, А. М. Мамедов29 и др.; над созданием
более полного этимологического словаря чувашского языка, который,
по идее его авторов, будет иметь принципиальное отличие от прежнего
этимологического словаря В. Г. Егорова, трудятся чувашские языковеды М. И. Скворцов и Н. И. Егоров30.
В каждой республике, регионе можно найти также немало исследователей, разрабатывающих проблемы этимологии и занимающихся
частными этимологическими поисками: в Татарии – Р. Ахметьянов,
Ф. Хакимзянов, И. Абдуллин, в Башкирии – 3. Г. Ураксин, Т. Гарипов,
Э. Ф. Ишбердин, С.Ф.Миржанова, А. Г. Шайхулов,Н.Ишбулатов, Якутии – Н. К. Антонов, Г. В. Попов, в Узбекистане – Г. А. Абдурахманов,
А. Хаджиев, Д. X. Базарова, К. А. Шарипова, Т. Айдаров, М. Оразов,
в Туве – Б. И. Татаринцев, в Киргизии – Б. О. Орузбаева, в Бурятии –
28
Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары. 1964; Қазақ
тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Алматы, 1966.
29

См. их работы: Ахундов А. А. Азербайчан дилинин тарихи фонетикасы. Бакы,1973;
Асланов В. И. К проблеме реконструкции корневых морфем // Советская тюркология.
1971, №2; Он же. Историческая лексикология азербайджанского языка: Авто-реф.
дис... докт. филол. наук. Баку, 1973; Мамедов А. М. Тюркские согласные: Анлаут и
комбинаторика. Баку, 1985.
30

См.: Скварцов М. И. Инструкция и пробные статьи «Этимологического
словарячувашского языка». Чебоксары, 1980; ср. статьи Н. И. Егорова: О названиях
времен года в тюркских языках // Проблемы исторической лексикологии чувашского
языка. Чебоксары, 1980; Опыт этимологизации чувашских терминов родства и
свойства // Исследования по этимологии чувашского языка. Чебоксары, 1981;
Историческое развитие общетюркского А первого слова в булгаро-чувашском языке
// Вопросы фонетики, грамматики и фразеологии чувашского языка. Чебоксары, 1983;
Этимология и историческая грамматика огдельного тюркского языка // Вопросы
советской тюркологии. Ашхабад, 1985; Чувашская диалектология и этимология //
Теория и практика этимологических исследований. М., 1985; Булгаро-чувашскомонгольские языковые параллели и алтайская теория // Совершенствование
преподавания общетюркологических дисциплин в вузе. Чебоксары, 1986; О целях
«Историко-этимологического словаря чувашского языка» и задачах по егоподготовке //
Проблемы составления этимологического словаря отдельного языка. Чебоксары, 1986;
Взаимовлияние диалектных терминов родства тюркских языков Поволжья и Урала //
Проблемы диалектологии и лингвогеографии тюркских языков. Уфа, 1986 и др.
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В. И. Рассадин, в Хакасии – О.В.Субракова, в Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии – М. А. Хабичев, . ІІІ. X. Акбаев, И. М. Отаров,
С. Я. Байчоров, М. Улаков, по уйгурскому языку – Г. С. Садвакасов, Т.
Талипов, В. Махпиров31 и многие другие.
Примечательно, что в последние годы углубленным изучением базисной лексики тюркских народов (на уровне моносиллабов, дериватов, морфем) стали квалифицированно заниматься молодые ученые: в
Казахстане – Е.3.Кажибеков, К. Ш. Хусаинов, Ж. Манкеева, Г. Анесов,
в Киргизии – К. Конкобаев, Ч. Дыйканова, в Чувашии – Н. И. Егоров,
Л. П. Петров, Е. Ф. Васильева, в Якутии – Г. В. Попов, в Азербайджане
– Э. Кулиев, в Башкирии – А. Шайхулов.
Большой вклад в тюркскую этимологию внесли ведущие ученые
Москвы, Ленинграда: А. Н. Кононов, Б. А. Серебренников, Н. А. Баскаков, Э.Н.Наджип, Э. Р. Тенишев, А. А. Юлдашев, А. М. Щербак, К.
М. Мусаев, Н.3.Гаджиева, Л. С. Левитская, Л. Г. Офросимова–Серова,
а также зарубежные тюркологи: А. Рона-Таш, Г. Дёрфер, К. Менгес, Г.
Ярринг, Э.Трыярски, исследованиями которых определяются, по существу, состояние и теоретический уровень этимологических изысканий
в тюркологии в целом.
31
Укажем работы некоторых из них: Ахметьянов Р. Г. Принципы этимологических
исследований в области татарской лексики // Вопросы тюркологии. Казань, 1970; Он же.
Сравнительное исследование татарского и чувашского языков. М., 1978; Хакимзянов
Ф. С. Язык эпитафий волжских булгар. М., 1978; Гарипов Т. М. Кыпчакские языки
Урало-Поволжья, М., 1979; Он же. Понятие общетюркского языкового состояния и
вопросы исторического развития кыпчакских языков Урало-Поволжья // Советская
тюркология. 1971, № 2; Ишбердин Э. Ф. Некоторые названия животных и птиц в
башкирском и монгольском языках // Проблема общности алтайских языков. Л., 1971;
Антонов Н. К.Лекции по тюркологии. Якутск, 1976;Попов Г. В. О словарном составе
якутского языка // Бюллетень научно-технической информации. Якутск, 1974; Он же.
Слова «неизвестного происхождения» якутского языка. Якутск, 1986; Базарова Д X.
История формирования и развитие зоологической терминологии узбекского языка.
Ташкент, 1978; Айдаров Т. Лингвистикалық география. Алматы, 1977; Татаринцев
Б. Семантические проблемы этимологизации частей тела в тюркских языках //
Проблемы составления этимологического словаря отдельного языка; Он же. О
реконструкции мотивирующего семантического признака в процессе этимологизации
// Теория и практика этимологических исследований; Орузбаева Б. О. О структурноморфологических особенностях корневых морфем типа ГС в киргизском языке //
Советская тюркология. 1975, №5; Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского
яэыка. Улан-Удэ, 1981; Хабичев М. А. Карачаево-балкарское словообразование:
Опыт сравнительно-исторического словообразования. Черкесск, 1971; Байчоров
С. Я. О протобулгарских географических названиях в верховьях Кубани // Вопросы
взаимовлияния и взаимообогащения языков. Черкесск, 1978 и др.
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Рассмотрим методы, критерии, принципы исследования, которые
лежат в основе развития этимологии в Казахстане, а также ее разновидности.
Методы этимологических исследований. Тюркская этимология, как
и любая другая область лингвистики, пользуется определенными методами и принципами этимологических исследований. Известно, что
всевозможные концепции, методы и методики, принципы, критерии
и приемы, тесно взаимосвязанные между собой,призваны как можно
полнее и точнее силой научной аргументации и глубоких теоретических обоснований решать проблему лексической структурц того или
иного языка или языковой группы, историю происхождения и развития
слова и их атрибутов, а также аналогичные параметры сочетаний слов,
форм слов (морфем) и более полно структурированных объединений
лексем (микроконтекстов, фраз, выражений и т. д.).
Есть мнение, что решение практической стороны вопроса этимологии или этимологизации доступными приемами анализа гораздо легче,
чем научно-теоретическая разработка методов и критериев этимологических реконструкций как неких универсальных и пригодных для
всех случаев подобных исследований процедур. Более эффективные
и оптимальные методы и критерии познания языка вступают в научный обиход и получают всеобщее признание лишь после длительного
периода своего испытания, проверки на практике. Поэтому здесь не
приходится говорить о каком-то новом, более плодотворном и перспективном методе или критериях применительно к тюркской этимологии.
Речь может идти только о конкретных аспектах приложения существующих методов к фактам тюркских языков.
Имеющиеся в арсенале этимологических исследований тюркских
языков методы и критерии весьма разнообразны. В зависимости от
конкретного объекта этимологии и цели исследователя-этимолога
они могут варьироваться, комбинироваться и дифференцированно избираться. К ним относятся, например, сравнительно-исторический и
сравнительно-сопоставительный (типологический) методы, методы
внутренней реконструкции, операционного анализа, ступенчатой идентификации, структурный и дистрибутивный методы, компонентный
анализ и метод поморфемного членения, описательный метод, метод
семантического анализа, методы исключения и противопоставления,
а также фонетические, морфологические и семантические критерии.
Все они имеют свои положительные и отрицательные моменты, и вряд
ли стоит нам здесь пытаться отдать предпочтение какому-либо одному
из них, исключая при этом другие, хотя бы потому, что, как указывал О.
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Н. Трубачев, «любой плодотворный метод не всесилен»32 и не может по
ряду объективных причин гарантировать успех во всех без исключения
случаях.
Тем не менее применительно к тюркской этимологии можно сказать, что сравнительно-исторический метод, проверенный на практике
изучения тюркских языков, во всех отношениях отвечает главным требованиям этимологических разысканий, и им может воспользоваться
без существенных ограничений тюрколог-компаративист, чтобы правильно ориентироваться во всей сложной и противоречивой – сугубо
специфической для каждого конкретного языка ситуации – языковой
стихии и заодно «гарантировать» методически себя от отступлений от
исторической достоверности презентации диахронического материала, обеспечить максимальное приближение при реконструкционных
процедурах к исконному архетипному состоянию языковых форм.
В силу своей универсальности сравнительно–исторический метод
так или иначе пронизывает все другие более или менее частные методы и приемы исследования. Так, метод поморфемного членения структур из двух и более слогов, использованный нами в последней работе33,
должен постоянно опираться на данные сравнительного изучения фактов тюркских языков. Преимущество данного метода в том, что при
добросовестном отношении к его принципам он помогает этимологу
разобраться в сложнейших явлениях собственного языка, увидеть себя
со всех сторон (в фигуральном смысле), во множестве зеркал родственных языков, разобраться в структуре и семантике основ, осложненных
агглютинативными наслоениями, особенностями их собственной истории. Все это и многое другое достигается не по данным одного языка,
а в результате сравнительного изучения всех тюркских языков и углубленного подхода к интерпретации исторических явлений в языке.
Все этимологические школы и направления признают необходимыми при этимологизации три параметра измерения этимологического
объекта. Эти параметры иначе называются тремя аспектами этимологической реконструкции или тремя критериями исследования: фонетическим, морфологическим и семантическим. Помимо этих критериев при этимологии необходим учет культурологического аспекта,
или принципа историзма. Все критерии тесно связаны между собой и
32

Трубачев О. Н. О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема
омонимов подлинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985, с. 13.
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при решении этимологических задач необходим учет каждого из них.
Именно этим и определяются полнота и целостность любой этимологии. Между этими критериями нет «китайской стены», некоего непроницаемого «водораздела». Наоборот, фонетические критерии всегда
включают в себя и морфологические, и, наоборот, вместе взятые они
определяют фономорфологическую структуру любой лексической
единицы, хотя каждая из них имеет свои самостоятельные объекты
приложения. Что же касается семантических критериев этимологической реконструкции, то они также скоординированы с первыми двумя
критериями. Некоторые ученые, например, О. Н. Трубачев, опираются
в первую очередь на семантику слова, считая ее как бы «единым центром притяжения»34.
Фонетические критерии этимологии предполагают учет всех фонетических закономерностей, присущих природе того или иного языка
или языковых семей и их групп. В тюркских языках насчитывается
более тридцати таких закономерностей: сингармонизм (лабиальная и
палатальная гармонии гласных), ассимиляция согласных, изменение
звуков (чередование и соответствие гласных и согласных), выпадение
звуков и редукция, стяжение звуков и опрощение, геминация и образование долгот, метатеза, апокопа и элизия, протеза, эпитеза, эпентеза,
вставка, парагога, флексия, фузия, перелом гласного и открытосложность, гиперагглютинация, гаплология, вокадязация, дифтонгизация,
фонетическая деформация и др.
Весь комплекс элементов, составляющих фонетическую структуру лексики тюркских языков, зиждется на этих закономерностях; ими
определяются: працессы ее исторического развития и становления
самостоятельных языков и диалектов с присущими им классификационными признзками, их сходство и различие и т. д. Действие этих
закономерностей настолько велико, что современные тюркские языки,
удивительным образом сохранив свою структурную монолитность, все
же разошлись по своим специфическим фонетическим линиям, «клеткам», причем порой так далеко, что чрезвычайно сложно бывает с достоверной точностью реконструировать пратюркское состояние развития данных признаков в тюркских языках, не говоря уже о трудностях
реконструкции частных явлений из общетюркского лексического фонда.
С помощью фонетических критериев можно изучать факты языка
как в состоянии статики, так и динамики, как в плане диахронном, так
и синхронном. Но поскольку в основе всего сложното процесса агглю34

Трубачев О. Н. О семантической теории... С. 6-14.
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тинации лежат первичные общетюркские корни и основы, то фонетически нацеленные этимологические поиски в области общетюркской
базисной лексики должны вестись в ретроспективном плане, в направлении к этим корням, на которых, вероятно, зиждется генетическое
родство тюркских языков и вытекающие из него явления языка.
На этом многочисленном пути разысканий этимолог постоянно
сталкивается с самыми разнообразными проявлениями целого комплекса фонетических законов и закономерностей. Вот некоторые из
них.
Для определения структуры или статуса исконно тюркского корня
или основы приобретает актуальность проблема субститута, т.е. определения общетюркского или пратюркского варианта или праформы
тех лли иных фонем, морфем или лексем. Имеется много конкретных
форм проявления субститута: начала и конца слова, причины вариабсльности и неустойчивости тюркского корня и др. Все они важны
для Фонетической реконструкции. Специальные исследования А. М.
Мамедовым анлаута согласных тюркских слов, несомненно, проливают свет на достоверную интерпретацию явлений субститута35.
Сложность определения многих фономорфологических явлений в
тюркских языках связана с отсутствием более древних, чем орхоно–
енисейские и древнеуйгурские памятники, письменных свидетельств,
фактографически подтверждающих, в частности, гипотезы о первичности, например, глухого или звонкого согласного в начале слова. Что
же касается ссылок на тюркские языки Сибири, как на языки, сохранившие в себе древние черты тюркскойфонетики, то следует заметить,
что они пока еЩе не получили должной научно–этимологической аргументации. Точно так же до сих пор остается спорным вопрос первичности начальных согласных: й/д/т/з/ж/ш/с/ц/н и т.д.36
Тюркский корень на разных этапах исторического развития тюркских языков был и остается вполне реальной единицей языка, и этимологические аспекты его изучения тесно связаны с фонетическими
критериями.
Морфологические критерии этимологии призваны установить нисходящие связи однотипных и однообразных лексико-семантических
групп слова в тюркских языках; прежде всего они имеют дело с различными моделями словообразования в диахроническом и синхрони35
36

Мамедов А. М. Тюркские согласные. Баку, 1985.

Ср. одно из самых последних и капитальных исследований «Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков» (М., 1984), авторы которого также не
пришли к единому мнению. 9-1617.

Тіл-ғұмыр

75

ческом планах их развития. Охарактеризуем некоторые из них.
1. Этимолог при выяснении структуры слова постоянно апеллирует
к функционирующим способам и моделям словообразования, формообразования и словоизменения в собственном языке, а при отсутствии
их в нем – к таковым в родственных живых и мертвых языках. И все
недоразумения в этимологических реконструкциях в этом случае происходят из-за отсутствия в каждом языке или в целом в тюркологии
сводного корпуса морфологических форм словообразования. Поэтому
для научной этимологии в каждом языке должна быть предварительно проведена полная инвентаризация грамматических форм и моделей
словообразования: мертвых, малопродуктивных и продуктивных.
2. Выяснение реального значения аффиксов в зависимости от категориальных разрядов лексических основ, соотношения значений основы и производного от нее образования, относительной их хронологизации и последовательности их присоединения и т. д.
3. Учет вполне закономерного процесса архаизации и деэтимологизации с последующим превращением в мертвые элементы морфологических форм, слившихся в одно целое с производящей корневой
морфемой. Суть этимологической реконструкции здесь заключается в
расчленении неразложимых на сегодня основ на составные корневую
и аффиксальную морфемы. Наиболее оптимальным приемом этимологии в этом случае явится поморфемный, или компонентный, метод
членения.
4. Морфологические критерии этимологизации должны учитывать
также «избирательную» способность словообразующих аффиксов, которые в зависимости от лексико-семантических особенностей корневых лексем, а также мотивов их номинации образуют определенные
группы моделей словообразования. Случайно ли, например, модель
–қа//–ке//–ға//–ге в казахском языке образует такие народные соматико–анатомические термины, как: қаңқа<қаң + қа «скелет, каркас»
(чего–либо); қолқа<қол + қа «трахея»; жүйке<жүй +ке «мозжечок,
нерв»; желке<жел + ке «шея, затылочная часть шеи»; өкпе<өк + пе
«легкие»; шеке<шек + е «висок, виски»; қасқа<қас + қа«отметина на
лбу, лысина»; аңқа<аң + қа «носоглотка»; маңқа< маң + қа «сопли,
вид болезни» и т. п. Случайно ли здесь почти все производящие корни,
получив этимологическое затемнение, превратились в неразложимые,
с современной точки зрения, основы? Конечно, это не случайность, а
наоборот, реализация в языке существующей или существовавшей некогда закономерности. К сожалению, она до сих пор не принята в этимологический актив. Между тем, как нам представляется, помодельная
этимология как разновидность поморфемной должна быть весьма пер-
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спективной при реконструкциях корневых морфем в структуре тюркских словоформ.
5. К морфологическим критериям имеет прямое отношение и вопрос о моносемантичности, полисемантичности, двуфункциональности, а также регулярности и вариативности словообразовательных
аффиксов. Выяснение его целесообразно, по крайней мере, по двум
соображениям, соответственно двум случаям: при определении статуса тюркского корня вообще и синкретичного корня в частности, а
также для прослеживания эволюции образования аффиксов от самостоятельных лексем, если действительно подобное явление, как считает ряд ученых, имело место в тюркских языках. Но самое главное в
морфологической этимологии, пожалуй, правильная ориентация в стихии общетюркских и межъязыковых вариаций словообразовательных
форм, в установлении их генетической общности и типологических
расхождений в их структуре.
Таковы самые общие характеристики указанных морфологических
критериев, которые при более обстоятельном разборе, несомненно, обнаружили бы дополнительные стороны своего применения.
Семантические критерии этимологии. Отметим лишь некоторые
возможности их применения.
1. При сложных взаимоотношениях первичных и вторичных значений в структуре полисемантичных лексических единиц языка внимание этимолога прежде всего должно привлекать правильное установление исходной, первичной семантики слова, ибо только по ней
и должен определяться его семантический статус. Однако иногда на
практике номинативное значение слова вытесняется на второй план
или оказывается утраченным вовсе, и ориентация в этом случае на
периферийное его значение может направить этимолога по ложному
пути реконструкции.
2. Правильная ориентация этимолога в развитии семантики слов: от
более обобщенного значения к более конкретному, от целого к частному, или наоборот.
3. Распознавание механизма смыслового переноса слов. В этой извечной проблеме столько же ясного и бесспорного, сколько и неясного
и спорного.
4. Как известно, фонетические изменения в структуре и облике слов
иногда приводят к соответствующим изменениям или дифференциации в их семантике. Это явление ввиду нерегулярности не может быть
отнесено к категории фонетического словообразования. Поэтому такие
явления, как үкімет «власть» и өкімет «правительство», қағида «правило, порядок» и кəде «обычай», сағат «часы,час (времени, время)»
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и сəт «момент», ғылым «наука» и ілім «учение», в казахском языке
должны быть учтены и квалифицированы как «искусственное», «сознательное» структурно–семантическое раздвоение слова, закрепленное и «нормированное» речевой практикой.
5. Этимология, имеющая дело с омонимией, которой придается
большое значение в исторической тюркологии, прежде всего связана с
семантической реконструкцией омонимов и определением их единства
или чужеродности –первичности или вторичности, т. е. разошедшихся омонимов. «Триумф этимологического исследования, – отмечает О.
Н. Трубачев, – это умение решать задачи на омонимы»37. Речь здесь
идет об определении гомогенности или гетерогенности целых разрядов омонимичных корней и основ: балық «рыба» и балық «город» по
отношению к корневой морфеме *бал/*мал «водянистый, болотистый,
топкий»; отсюда и каз. балқаш «болотистая местность, топь», балшық
«жидкая грязь» и др.; или: жас «возраст», жас «молодой», жас «свежий, сочный», жас «зеленый, неспелый», жас «влажный» и жас «слезы» и т. д.
6. В семантическом развитии слова, иногда за пределами много–
значности, наблюдаются более сильные сдвиги, приводящие к образованию в гомогенной основе диаметрально противоположных значений
–омоантонимов: көрім (в лит.) «красивый, симпатичный» и көрім (в
диал.) «несимпатичный, безобразный» и др.
7. В межъязыковой семантике слов этимолог, как правило, наблюдает целые каскады закономерных или спонтанных смысловых изменений, являющихся благодатной почвой для сравнительной этимологии.
В осяове этих изменений лежат самые различные факторы, не всегда
поддающиеся чисто лингвистическому объяснению, например, общетюркские түйе/ /төгə//теве/ /тоо/ /дəвə «верблюд» и якутское тава
«марал» и др. К этой же категории относятся также некоторые стилистически маркированные (снижение, повышение, слабые или сильные)
значения слов.
8. Этимология на основе распознавания лексических синонимов,
выявление синонимического пучка вокруг одного понятия. Например,
в казахском языке болезнь «сибирская язва» (Аnthrax) передается десятью словами с дифференциацией ее по свойствам человека и домашних животных: түйнеме и күйдіргі (у человека), топалаң (у овец), жамандат (у лошадей), қараталақ (у крупного рогатого скота), ақшелек
и қарабоз (у верблюдов), кебенек (у коз), сіреспе и қағыну (у свиней).
Эти народные наименования одной болезни являются синонимами, ви37
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димо, по характеру ее протекания у разных носителей.
9. Сопоставление визуального представления и семантики. Обычно
мы утверждаем, что между наименованиями предметов или явлений
и ими самими нет никакой прямой связи. И это правильно. Но когда
мы сравниваем предметы или их части с их наименованиями, образованными от одного гомогенного корня, то сходство этих предметов по
внешнему представлению нельзя или трудно отрицать. Ср.:
1) сағақ «шея, подбородок, нижний сучок дерева»; 2) сақал «борода»; 3) сағанақ «шея, подбородок, короткие концы решетчатой стены
юрты»; 4) сағалдырық «подшейный ремень» (видимо, от сақал), «подбородок»; 5) саға «устье реки, место поворота, края предгорья»; 6)
сағана «намогильник конической формы»; 7) сағалау «двигаться по
краю» (озера, реки); 8) сағлақ «усач» (рыба), «стрекоза» и др. Попробуйте сопоставить друг с другом внешние контуры данных предметов
и вы убедитесь в их явном типологическом сходстве. Отсюда надо полагать, что их общей корневой морфемой выступает *сақ//*жақ//*йақ
с общим значением «край, кромка, сторона чего–либо, берег» и т. д.
Можно было бы продолжить перечень объектов и явлений, к которым приложимы семантические критерии этимологической реконструкции в тюркских языках. И все же данная область языковой
субстанции является наименее изученной по сравнению с другими:
грамматической (фонетической, морфологической и синтаксической)
и лексической. Это, по всей вероятности, вызвано как специфичностью
природы самого объекта – открытой системы с бесконечным множеством конститутивных элементов и единиц, – так и имевшими место
в языкознании периодом застоя после марровской эпохи увлечения семантикой и общей недооценкой собственно содержательной стороны
лингвистического знака.
Исторический принцип этимологических исследований. Самое
выверенное и тщательное, формально точное и безупречное применение фоно–морфо–семантических критериев этимологизации никогда не достигнет своего желаемого результата без знания фактов действительной истории исследуемого языка и его носителей по данным
письменных памятников или других (фольклорных, археологических,
исторических, этнографических, нарративных и других) источников.
Только в этом случае этимология, став лингвистической и филологической, будет этимологией исторической, надежной и более или менее
достоверной в своих этнокультурных основах, территориально-географических рамках и социально-экономических предпосылках.
Исторический подход в этимологических изысканиях нужен для
правильной оценки и трактовки исторических фактов, относящихся к
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обьекту этимологических исследований. Экстралингвистические данные истории культуры любого языка выступают как бы в роли контролирующих факторов всевозможных этимологических реконструкций.
«При этом, – пишет Г. А. Климов, – прежде всего, но далеко не исключительно, имеются в виду показания археологии и этнографии, нередко прямо ориентирующие этимолога на определенную хронологию
реалий и понятий, обозначения которых фигурируют в этимологических исследованиях»38.
Язык прежде всего связан с духовной и материальной культурой
данного этнического коллектива, и потому постоянное внимание этимолога к этнокультурной перспективе исследования, апелляция к этнографическому фону и материальной основе языка и т. д. имеютважное значение для этимологии. Дело в том, что исторические модели
словообразования и мотивы номинации национальных реалий так или
иначе отражают в себе миропонимание этого народа, его многовековой
опыт в оценке объективных явлений, его мировоззрение, мифологические, религиозные, идеологические, этические и эстетические и другие представления об окружающей действительности. Все это должно
быть принято во внимание при этимологических исследованиях.
В свою очередь, результаты этимологических исследований помогают правильному пониманию самой этнической, гражданской истории носителей языка, их происхождения, регионов обитания, форм
хозяйствования, уклада общественной жизни и т. д. Говоря о взаимной связи истории и этимологии в определении этногенеза,В.
И. Абаев отмечает, что этногенез – это «самый глубинный аспект истории народа. На уровне этой глубины этногенез и этимология сближают
и протягивают друг другу руки: этимология помогает в решении этногенетических проблем, а этногенетические исследования, проводимые на основе экстралингвистических (археологических, этнических,
антропологических, исторических) данных, дают нужное направление
этимологическим поискам»39.
Разновидности этимологий. При сложившихся методах, критериях и принципах исследования, как известно, этимология по ряду своих
признаков и особенностей делится нанаучную и ненаучную (народную).
Научная этимология – это та этимология, которая претендует на
близость к реальным процессам в языке, что достигается разными ме38
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тодами и критериями этимологической реконструкции. В зависимости
от цели и задачи, объекта и метода анализа она может называться фонетической, морфологической, семантической и т. д.; или же дифференцироваться как общая и частная, корневая, диалектальная, топонимическая; этимология заимствованных слов и профессиональной лексики; этимология парных, слитных, звукоподражательных и образоподражательных слов; этимология фразеологических и плеонастических
сочетаний, пословиц и поговорок и т. д.
Народня этимология характеризуется прежде всего своей произвольностью и научной неаргументированностью и судя по материалам
казахского языка, в свою очередь, дифференцируется на популярную,
или познавательную, и ложную. В первой из них участвует широкий
круг образованных и малообразованных людей разных профессий; их
толкования отличаются доступностью, увлекательностью, популярностью и лаконичностью, несут с собой в массы самую разнообразную
этнолингвистическую, этнокультурную информацию, имеющую по содержанию некоторое познавательное значение. Ложная этимология по
своей сути считается вредной для культуры языка. С ней надо бороться
и искоренять ее из языка.
Приведем примеры этимологии из казахского языка, не называя
имен этимологов (т. е. авторов конкретной «этимологии»).
1. Довольно часты случаи, когда один и тот же факт становится объектом болыпого количества этимологических разысканий, и, конечно,
в этих случаях научные аргументы переплетаются с ненаучными. Оригинальной иллюстрацией этого положения могут служить, например,
этимологии этнонима қазақ//казах (имеется в виду казахский народ),
которых насчитывается уже более ста. Они самые различные. Их можно сгруппировать следующим образом:
1) қазақ как этноним, антропоним, топоним, мифологическое представление, тотемическое обозначение, географическое, этническое или
социальное понятие и др.;
2) қазақ обозначает следующие понятия: скиталец, бродяга, безродный, беглец–раб, бездомный вооруженный воин, всадник, наемный
воин, пограничник, покинувший родину, военная стража, легко вооруженный боец, сарбаз, наемный рабочий, разбойник, смелый, преданный, предводитель, отважный, вспыльчивый, племя на Кавказе, горец,
разновидность хазар, тюркоязычные племена в составе русских казаков, имя героя у славян, тюркоязычные черкесы и др.
3) қазақ – двухкомпонентное слово, первый компонент –қаз/аз:
а) «название племени»; б) «гусь, лебедь»; в) кос–от русского глагола
косить; г) ко/қо «броня, латы, железо»; д) қаш–/қас– от тюркского омо-
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формного глагола со значением «убегать, бежать»; е) қас «настоящий,
чистый, без примеси»; ж) қаз «высота, гора»; з) қос «два, пара» и др.;
второй компонент: а) сақ название племени саков;б) сақ «лук, стрела»;
в) оқ «племя, род, народ»; г) –ақ/ /–ық – аффикс, образующий этнонимы (типа печенег, урак, кыпчак); д) ақ «белый» и перен. «чистый»; е)
оқ «стрела, пуля» (в составе қос–оқ «пара стрел, две стрелы» – назв.
племени) и др. Все это в разных комбинациях в общей сложности составляет несколько десятков вариантов этнонимов в указанных выше
значениях. Но этноним қазақ, как мне кажется, подлинно научного объяснения так и не получил. Мы не знаем, что он означает на самом деле.
2. Этноним хунн/гунн. Его возводят к күн «солнце». Таким же образом «объясняют» (иначе и не назовешь этимологизационные процедуры отдельных авторов) порой название реки Еділ (Атил/Аттил):
она названа по имени известного (и, если пишет казах, то, конечно же,
казахского) батыра Еділ, который со своим войском дошел до Рима (его
портретное изображение хранится в музее Ватикана). Часть оставшихся войск этого батыра при отступлении и возвращении на родину образовала современных венгров (мадьяров), с которыми мадьяры, живущие среди казахов Тургайской области, представляют одно племя40 .
3. Примером занимательной этимологии является толкование слова
пельмень/ пельмени. Русские торговцы во времена Чингисхана на базарах Узбекистана могли слышать призывные голоса: бир пул бир манти
досл. «на один рубль (покупайте) – одну манту!». Этовыражение ими
и было воспринято и усвоено позже как пульманти, превратившееся
затем в пельмень.
4. Собственное имя выдающегося казахского ученого Ч. Ч. Валиханова –Шоқан – объясняется примерно так: в те времена среди казахов
было модно говорить по-чагатайски, книжно, употребляя слово ушбу,
шу «этот, это самое». Родители Чокана, видя талантливого сьгаа, прочили его в ханы, поговаривая между собою шу хан! «это – будущий
хан».
Некоторые из этимологий являются бытовыми: они просты и лаконичны и так же легко воспринимаются, как и быстро забываются.
Например: қыс «зима» родственно слову қыс «прижимать, притеснять», так как зима тоже ведь притесняет человека, доставляет ему
неудобства; жаз «лето» восходит к глаголу жаз– «разворачивать, развернуть»; или: шай/чай «чай» связано с шай– «ополаскивать, споласкивать – жидкость, которой человек ополаскивает свои внутренности».
Есть объяснения, созданные сатириками, типа: Азия – это əз уя
40
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«священная обитель», букв. «священное гнездо, обиталище»; Африка
– это от қапырық в значении «духота»; Жапония – жұпыныел «бедная, скромная страна». Или əйел «женщина» – образование от призыва
мужчин к жешцинам: əй, ел болайық! «эй, давайте жить мирно!» и др.
Можно было бы привести сотни и сотни таких «изобретений», однако в этом нет никакой надобности. А народными, или популярными,
они при всей их ненаучности считаются потому, что понятны широкой публике, с удовольствием ею воспринимаются благодаря оснащенности таких этимологий легендами, приключенческими сюжетами и
притчами. Однако все эти изобретения, какими бы остроумными они
ни были, остаются за пределами научно аргументированной этимологии. Причины появления таких, с позволения сказать, «этимологий»
кроются в следующем:
1) в естественном (и даже порой невольном) желании человека разобраться и объяснить историю происхождения того или иного слова
в родном языке, не имея необходимой научной подготовки и не зная
основных принципов, методов этимологической реконструкции;
2) в желании найти ключ к разгадке непонятных слов, в формальном
их сближении с разными по происхождению, но схожими по внешнему
облику словами и др. Все это вынуждает к различным индивидуальным поискам, эвристическим находкам, искусственному сближению
семантики желаемых слов, произвольным построениям и объединению в одном этимологическом объекте элементов самых различных
языков (например, персидского и китайского в слове пельмень, персидского и казахского в абжылан «вид змеи, уж, водная змея», тюркского
и английского в атарман и шабарман «приспешники хана» при атар-и
шабар- + ман– англ. «человек» в составе боцман, бизнесмен и др.;
3) и, наконец, в желании видеть всю этимологическую аргументацию только в экстралингвистических факторах языка, культуры и истории народа.
Вместе с тем казахская этимология в настоящее время располагает
достаточным количеством интересных и ценных этимологий, авторы
которых оставляют за собой право на гипотетичность построений.
В Казахстане этимологией занимаются не только специалистылингвисты, но и писатели и журналисты, литературоведы и историки,
учителя и даже чабаны (да, у нас есть чабан по специальности, давно
и плодотворно занимающийся собственно этимологией, дешифровкой
рунических надписей и др.). В общей сложности в этимологическом
активе зарегистрировано, по нашим предварительным данным, более
двух тысяч единиц. Среди них, помимо любительских упражнений и
досужих рассуждений о природе слова, значительное место составля-
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ют научные этимологии, часть из которых зафиксировал «Краткий этимологический словарь казахского языка»41.
Более десяти человек участвовало в составлении этого словаря казахского языка. Выдающийся лексикограф К. К. Юдахин в письме к
казахским коллегам в шуточной форме писал: «Казахи эти – смелый
народ: выпустили уже этимологический словарь. Правда, рубя клинком, иногда отрубают ушко у своего коня...» Это, конечно, было объективной оценкой нашего труда. С тех пор прошло много времени, и
лингвисты наши выросли профессио– нально и о предмете этимологии
сегодня могут говорить на более высоком уровне.
У истоков этимологических исследований в казахском языкознании
стояли X.Жубанов, Н.Т.Сауранбаев, С.К.Кенесбаев,С.А.Аманжолов,
Г.Г.Мусабаев и др. Сегодня уже можно назвать ученых, специализирующихся в той или иной конкретной области этимологии: в области
архаичной лексики казахского языка – Р. Г. Сыздыкову, А.Махмудова,
С.Исаева, Е. Жанпеисова, в области топонимики – А.Абдрахманова,
Е.Койчубаева, Г.Конкашпаева, в области этнонимии и этнотопонимии
– Т.Джанузакова, А.Абдрахманова, в области диалектальной лексики
– Ш.Ш.Сарыбаева, А.Нурмагамбетова, О.Накисбекова, С.Омарбекова,
Г.Калиева, в области иноязычной лексики – Л.Рустемова, Н.Карашеву,
А.Курышжанова, в области корневой лексики
– М.Томанова,
Е.3.Кажибекова, Ж. Манкееву, А.Ибатова, А.Т.Кайдарова, в области
слитных и парных слов – С.К.Кенесбаева, А.И.Искакова, А.Т.Кайдарова
и т. д.
Предстоящие задачи этимологов Казахстана я вижу в следующем:
1. Научно-теоретическая разработка проблем методики и принципов этимологической реконструкции на материале казахского языка.
При этом перспективной ее задачей должно быть: глубокое зондирование, особенно базисной лексики с целью определения (насколько это
можно) пракыпчакского и пратюркского состояний развития казахского языка.
2. Широкое сравнительно-историческое исследование, требующее
объединения усилий специалистов всех тюркских языков с целью выявления как общих для всех, так и свойственных только одному из
тюркских языков односложных корней и основ. Двусложные и многосложные основы, не поддающиеся этимологическому вычленению из
их состава моносиллабических корневых морфем, подлежат специальному рассмотрению.
3. Составление этимологического словаря. Наши попытки и пред41

Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Алматы, 1966.
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варительные поиски в этой области предусматривают составление корневого этимологического словаря однокоренных лексем. Принципы
составления и методы этимологической реконструкции такого словаря
в известной степени отражены мной в монографии «Структура односложных корней и основ в казахском языке»; более полное научное
обоснование они получат, вероятно, в обобщающей работе – «Опыт
этимологических исследований в казахском языке».
4. И, наконец, для серьезного занятия проблемами этимологии крайне необходимы:
а) полная инвентаризация уже этимологизированных общих лексических единиц и грамматических форм не только по материалам казахского языка, но й всем другим тюркским языкам с последующей их
критической оценкой и идентификацией. Этим самым можно выяснить
общетюркский фонд лексических и грамматических единиц;
б) составление полной библиографии по проблемам тюркской этимологии;
в) подготовка молодых энтузиастов этимологов, вооруженных со–
временными научными методами и принципами этимологической ре–
конструкции.
АЛҒЫСӨЗ
// Қайдар Ə., Оразов М. Түркітануға кіріспе. Оқу құралы.
3-ші басылымы. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2004. – 360 бет.
Қай пəннің болмасын пайда болуы, дамуы мен қалыптасу тарихы бар.
Тарихи сахнаға шыққаннан соң олардың бағыты анықталып, мақсаты
айқындалады, ғалымдар мектебі пайда болады да, олардың басшы–бастаушылары қалыптасады. Түркітану пəні де бірнеше дəуір бойына
қалыптасып, бағыт-бағдарын анықтаған. Қазіргі күнде түркітану пəні
шығыстану пəнінің бір саласы ретінде қаралып, өз мақсаты, зерттеу
нысанын анықтап алған. Рас, түркітану пəнінің көлемі кең, ол бірнеше
салаларға бөлінеді жəне бір мақсатқа бағытталған еңбек. Түркітану
пəні – түркі халықтарының барлық рухани-мəдени өмірін: əдебиет,
тіл, тарих, археология, этнография, география, əлеуметтану, тіпті,
философиялық көзқарасьн түгел қамтитын ғылым саласы.
Кез келген пəндер сияқты, түркітану пəнінің де балаң жəне
қалыптасқан дəуірі, гүлденген кезеңдері бар. Оның балаң дəуірі
көне кезеңінен басталып, өз кезінде, ауыз əдебиеті сияқты, ауызша дамып, аңыз, шежіре түрінде халық арасына тараған. Мысалы,
көне түркі тайпаларының пайда болуы туралы сан алуан аңыздар
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бар. Солардың бірінде: Ашина ұрпағы о баста жаугершілік дəуірінде
жұртта қалған баланы қасқыр асырап алып (көне монғол тілінде шина
– қасқыр), содан тараған ұрпақ түркілер болып саналады. Ата–бабасын қасқырдан тарататын тек түркілер ғана емес, римдіктер де өздерін
«қасқырдың ұрпағымыз» деп есептейді. Қасқырлардың киелі аң
екендігін қазіргі күнде де ел мойындайды. Мысалы, қазақ өз баласын
бесікке бөлегенде бесіктің басына қасқырдың тырнағын іліп қоятын,
қасқыр терісінің үстінен жүйрік атты өткізбейтін рəсім содан қалған.
Мұсылман дінінде қасқырға байланысты аңыз айтылмайды. Бірақ
түркі тілдерінде жазылған жазба ескерткіштерде қасқырға сиыну, табыну бар. «Оғызнама» дастанындағы Мұзтауға жорық жасаған Оғыз
қағанды бастап, жол көрсетіп отырған, жақсылық жасаған да осы көк
бөрі. Бұл аңыздың негізінде ғылыми топшылау жоқ, алайда бұл сол
пəннің балаң дəуірінің бір көрінісі. Түркі халықтарының этногенезіне
қатысты аңыздардың бірі олардың Нұх пайғамбардың баласынан таратылуына байланысты. Бұлар түркітанудың пəн ретінде қалыптасуынан
бұрынғы дəуірге жататын аңыздар.
Түркітанудың балаң дəуіріне көне замандардағы түрлі абыздар
мен көрнекті адамдардың айтқан баяндарының жазба ескерткіштерде
сақталып, бізге жеткендерін жатқызамыз. Бірақ олардың бəрі ғылыми
дерек емес. Мысалы, тарихта Орта Азияда ертеде жасаған массагеттер,
скифтер, сақтар туралы, олардың мекендеген жерлері, тұрмыс-тіршілігі
туралы мəліметтер бар. Айталық, скифтер үш топқа бөлінген: бір тобы
отырықшы, егін салып, арық қазып күн көрген; екіншісі көшпенді өмір
сүрген, мал шаруашылығымен айналысқан; үшінші тобы Сыр мен
Əмудің етегінде жасап, балық аулап өмір сүрген. Олар туралы көне грек,
армян тарихшылары мəлімет берсе де, бірақ нақты дəлел келтірмеген,
демек ол кезінде зерттелмеген. Сондықтан да ол мəліметтер аңызертек сипатында қалған. Массагеттерді мүйізі бар, маңдайында бір
ғана көзі бар тайпа, халық, т.б. деп суреттеуі – соның айғағы. Кей
деректерде фактілерді нақтылап көрсету бар, бірақ олар толық емес.
Оны араб тілші-саяхатшылары мен қытай жылнамаларынан көруге болады. Мəселен, түркі халықтарының ардақты қызы Томирис туралы
аңызды алуға болады. Тарихта Томиристің сақтардың көсем-патшасы
болғандығы, оның Кирмен соғысқандығы, оны жеңгендігі баяндалады. Бұл, əрине, тарихи шындық. Бірақ қандай соғыс болғандығын,
оның нақтылы қай жерде болғандығы, қанша əскер қатысқандығы, т.б.
дəлелдер келтірілмейді. Сондай-ақ бізге келіп жеткен мəліметтің бірі
– бірінші Түркі қағанаты (Модэ, Тумань) туралы мəлімет. Онда Модэ
өзінің əкесін өлтіреді, журжаңдар мен сянбиңдермен соғысады, бірақ
нақтылы дəлел жоқ. Ашин, Атилла жорықтарының болғандығы да та-

86

Əбдуəли Қайдар

рихи шындық, бірақ олардың жорығын, тайпаға жасаған еңбектерін,
тарихи нақтылықпен дəлелдейтін дерек жоқ. Нақ осындай көне грек,
армян, т.б. елдердің тарихшылары мен саяхатшыларының естеліктері
өз көзімен көрген уақиға баяндары емес. Олардың көбі, Қара теңіз бен
Каспий теңізінен бері аса алмаған.
Түркітанудың ғылыми негіз салған, оны дамытқан, қажетті материал, деректермен байытқан түркі халықтарының өз перзенттері
жəне араб саяхатшылары. Грек саяхатшылары түркі сахарасын зерттеп, жазған кезеңі Шыңғыс жорығынан кейінгі дəуірге жатады.
Түркі халықтарының тарихы туралы алғашқы мəліметті Орхон-Енисей жазба ескерткіштері берсе, олардың тарихы мен тілі, мəдениеті
мен педагогикасы, философиясы мен экономикасы бойынша, елтану, қоғамтануы сияқты салалары бойынша толық мəліметтерді
біз Жүсіп Хас Хажибтің «Құтадғу білік» еңбегі мен М.Қашғаридің
«Диуани лұғат-ит түрк» атты еңбектерінен табамыз. Орхон жазба
ескерткіштерінде Сібір түркілерінің (Көк түріктердің) тарихы, тілі туралы мəліметтер берілсе, соңғы екі еңбекте қарахандар өмірі, Қытайдан
Румға дейінгі түркі халықтарының тұрмыс жағдайы мен тарихы, тілі
мен əдебиеті, пəлсапасы мен мəдениеті туралы мəліметтер берілген.
Кей ғалымдардың М.Қашғариды энциклопедист деп атауының себебі
де сондықтан. Бұл дəуірді біз ғылыми түркітанудың бастауы деп танимыз. Осы дəуірден бастау алған ғылыми түркітану пəні қалыптасып,
үздіксіз даму арқасында жетіліп, өркендеу үрдісінің жоғары сатысына көтерілді. Бұл аралықта түркітанушы ғалымдардың талай буыны
өсіп-өніп, талай дарынды өкілдері келіп кетті. Оларды танып-білу, бұл
саладағы ғылыми мұрасын игеру, ғылымдағы үлесін атап көрсету, жас
ұрпаққа таныстырып отыру, оқыту, үйрету – əрбір мəдениетті елдің абзал парызы.
Түркі халықтары – бір-бірінен бөлініп, жеке-дара өмір сүрген
халықтар емес, қайта өзара тайпа-тайпа болып, жіті араласып, тығыз
қарым-қатынаста бірге жасап келе жатқан, кейде өзара жауласып, кейде
одақтасып отырған этникалық топтар. Сондықтан болар, көп жағдайда
олардың тарихы, əлеуметтік жағдайы, мəдениеті, салт-дəстүрі, діні,
тілі ортақ болып келген.
Түркітану, бір жағынан, сол көне түркі тайпалары мен
халықтарының көптеген ғасырға созылған тарихын зерттеу барысында қалыптасқан пəн болып саналса, екінші жағынан, əлі жас, көптеген
проблемалары шешіле қоймаған, əлі де дами түсуге тиісті ғылым саласы. Егер түркі тайпалары мен халықтары өз көзімен көріп, олар туралы өз білгендерін талдап, таратып, жазып, ғылымда қымбат мəлімет
қалдырған ертедегі зиялы қауымды «түркітанушы ғалым» деп санасақ,
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онда түркі əлемінде алғашқы түркітанушы ғалым деп біз Махмұд
Қашғариды санауымыз керек. Оған да он ғасырға жуық уақыт өтті.
Демек, түркітану да он ғасырлық тарихы бар көне пəн болып саналады. Рас, А.Н.Кононов Ресейде қалыптасқан түркітану пəнін, біздерді
де орыстарға қосып, XIX ғасырдан басталады дейді. Нақтылай айтсақ,
I Петрдің бұйрығымен 1818 жылы 11 қарашада Кунсткамера ашылып, оны Азия музейі деп атап, Ресейдегі алғашқы түркітану нысандарын зерттейтін мекеме ұйымдастырылады. Ресейде түркітану
пəнінің дүниеге келуін осы датадан бастауды ұсынады. Біз болсақ,
түркітанудың пəн ретінде қалыптасуын түркі əлемі – Орта Азияда XI
ғасырдан бастауды ұсынамыз. Бірақ түркі халықтарының жан-жақты
зерттелуі соңғы дəуірге жатады. Ресейде түркі халықтарының тарихын,
тілін, пəлсапасын, т.б. мұраларын зерттеу, мəселен, Қазем-Бек Мырза, В.И.Вербицкий, В.В.Радлов, В.В.Бартольд, П.М.Мелиоранский,
Ф.Корш, Н.Я.Бичурин, т.б. Қазан төңкерісінен соң В.А.Гордлевский,
Б.Я.Владимирцев, И.Ю.Крачковский, А.Н.Кононов, С.Е.Малов,
т.б. осы сияқты көрнекті ғалымдар тарапынан басталғаны мəлім.
Бірақ олардың көпшілігі кезіндегі саясаттың шырмауында болып,
пəнді ұлттық мүдде тұрғысынан дамыта алмады. Мысалы, түркі
халықтарының өз перзенттері А.Байтұрсынұлы, И.Гаспиринский, Фитрат Ахундов, т.б. осы сияқты көрнекті ғалымдарына Кеңес өкіметі
дəуірінде өз мүмкіндіктерін түгел ашуға мүмкіндік берілмеді. Дегенмен, М.Қашғаридан кейінгі дəуірде түркітану саласы баяу дамыса да, бұл салада көптеген дүние жиналды, оның бағыт-бағдары
анықталған. Кеңес дəуірінде оның орталықтары ашылып, қыруар
еңбек, ғылыми мұралар жарияланды, жеке халықтардың тарихы, тілі,
əдебиеті зерттеліп, отандық түркітану ғылымы қалыптасты. Қазақ
тіл білімі, əзербайжан тілі, өзбек тіл білімі, т.б. түркі халықтар тілін
зерттейтін ғылыми мекемелер (академиялары, ғылыми-зерттеу институттары) жұмыс істеді. Ана тілдерінде баспа орындары пайда болды,
«түркітану»деген ғылыми түсінік қалыптасты.
Көне тарихта қолданылған «түрк»сөзі қазіргі кезде жаңа мазмұнға
ие болған. Егер түрк атауы тек ертедегі «түрк будуны»тіркесінде
ғана қолданса, бүгінде «түркі»этнонимі түркі тілдес халықтардың,
ру-тайпалардың бəріне бірдей өкілеттік жасайтын жалпы терминге айналды. Қазан төңкерісіне дейін «түркі»терминіне түрлі мағына
беріліп, оны бірде татар, енді бірде түркі-татар терминімен теңестіріп
келдік. Қазір түрк//түрік термині Түркияның негізгі халқының атауына, түркі термині барша түркі тектес халықтардың жалпы атауына
айналды. Түрк сөзі тарихи уақиғаны білдіру үшін «Түрк қағанаты»
деген тіркесте қолданылып жүр. Қалай болса да, түрк//түрік//түркі
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атауларының түп-төркіні бір сөз.
Республикамызда «Түркологияға кіріспе» деген пəн 1985 жылдан
бастап жоғары оқу орындарында бағдарлама негізінде оқытыла бастады. Оған дейін бұл пəнге қатысты бірнеше еңбек орыс тілінде жарық
көрді. Осыған орай Н.А.Баскаковтың «Введение в изучение тюркских
языков», А.Н.Кононовтың «История изучения тюркских языков в России», Б.В.Лукиннің «Средняя Азия в дореволюценном и советском востоковедении», В.В.Бартольдтың «История изучения Востока в Европе
и России», С.Д.Милибандтің «Библиографический словарь советских
востоковедов», т.б. еңбектерді атап өту қажет. Оларда түркітануға байланысты көптеген құнды мəліметтер берілген. Соңғы жылдары түркі
тілдес халықтардың ғалымдары да бұл салаға қатысты өз еңбектерін
жариялай бастады. Мысалы, И.Кучкартаева, С.Исабекова өзбек тілі
бойынша, Е.Мергенбаев қарақалпақ тілі бойынша, А.Шайкулов
башқұрт тілінде, Т.Қордабаев пен А.Аманжоловтың, О.Бүркіт пен
С.Бизақовтардың еңбектері де түркітануға бағышталған. Шетелдік
ғалымдар да бұл мəселемен шұғылдана бастады42.
Қолыңыздағы оқулық өзінің үшінші басылымы ретінде жарияланып отыр. Бұл оқулық алғашқы рет 1985 жылы, екінші рет 1992 жылы
жарық көрген. Одан кейін ол түрік тіліне аударылып, «Türklük bılgısıne
gırıs» деген атпен 1999 ж. Ыстамбұлда жарияланды. Үшінші басылымы алғашқы басылымдарының негізгі мазмұнын толық сақтай отырып,
біраз жаңа деректермен толықтырылып жарияланып отыр. Біріншіден,
екі басылымда қажетті кеңістік тар болғандықтан бағдарлама бойынша айтылуға тиісті ойлар толық айтылмай, астарланып сипатталған
еді. Қазіргі кезде егемендік алған елімізде ғылыми фактілер мен
кейбір тарихи деректерді нақтылап, ашық айтуға мүмкіндік беріліп
отыр. Екіншіден, оқырман қауым, түркітану саласына жанашыр достар басылымдарға байланысты өз пікірін айтып, ақылын қосты.
Осы пікірлерге байланысты оқулықтың кей өзгерген жерлері де бар.
Үшіншіден, екінші басылымда, баспа жағдаймен байланысты, кейбір
қысқартулар жасалынып, бірінші тарау мен библиографияны текстен
алып тастаған едік.
Авторлар соларды қалпына келтіруге əрекеттенді. Төртіншіден,
оқулықтың атауы туралы да біраз пікір айтылған еді. Неге ол кіріспе деп
42

Бішкекте жарияланған «Жоһан тілдері» деген сериямен жарық көрген «Түркі
тілдері» деген кітап соның бірі. Онда жаңа үлгіде тілдік материалдар жарияланып,
соңғы кездегі мəлімет беріледі. Түркияда да бұрыннан баспа көрген, бірақ қолымызға
кеш тиген «Түрк энциклопедиясы» (Анкара, 1983), «Жаңа түрк тілдері» (Cagdas Türk
dіaleklerі) (авторлары–А.Вuran, E.Alkaja – Анкара, 2002) деген кітаптар да бар.
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аталынды, «негіз» деп атаса болмас па деген де көзқарас болды. Бірақ
қолыңыздағы кітап оқу жоспарының аясында ғана мəлімет беруді максат етті. Егер оны «негіз» деп өзгертетін болсақ, онда түркітану пəнінің
негізгі категориялары мен бөлімдерін толық өзгертуге тура келер еді. Біз
осыларды ескере отырып, қалыптасып қалған окулықтың құрылымы
мен мақсатын өзгерткіміз келмеді. Оны «түркітануға кіріспе» деп,
өз қалпында қалдыруды жөн көрдік. Кей ғалымдар «түркітану» деп
аудармай-ақ, «тюркология» терминін қалдыруды да ұсынды. Бірақ біз
ана тілінде қалыптасып қалған жəне түркі халықтары арасында кең
тараған, түсінікті «түркітану» терминін тандадық.
«Түркітануға кіріспе» оқу құралының негізгі мақсаты – студенттерге түркі тілдерінің зерттелу тарихынан, олардың топтастырылу,
жіктеліну принциптері жайынан мəлімет беру, əрбір түркі тілінің өзіндік
ерекшеліктерімен таныстыру, олардың бір-бірінен алыс–жақындығын
ажырата білуге үйрету, т.б. Авторлар түркі халықтарының этникалық
құрамы мен құрылымы туралы мəлімет бере отырып, олардың тарихи дамуын тіл тарихымен байланыстыра анықтауды, тілдік
сыбайластықтың тарихи сырын анықтай білуді, салыстыра анықтауды
үйретуді мақсат етті.
Қолыңыздағы оқулық тек қазақ тілі мамандығы үшін ғана емес, түркі
халықтарының тарихын, этнографиясын, əдебиетін, мəдениет тарихын
үйренуге, білуге талпынушыларға да тигізер көмегі мол болар деген
ниеттеміз. Қазіргі кезде түркі тілдерінің жетістігінен хабары болмаған
зерттеуші жеке түркі тілінің табиғатын анықтауда айтарлықтай табысқа
жай ие бола қоймайтындығы сыр емес. Сондықтан жұмысқа кейбір
күрделі, даулы мəселелерді көрсетуге əрекет еттік. Бұл аспиранттарға
да, ғылыми-зерттеу жұмысын жаңадан бастаған жас зерттеушілерге де
пайдалы болар деген ойдамыз.
Оқулық негізінен қазақ оқырмандарына болжамданып жазылды.
Сондықтан басқа түркі тілдерінен, не сол тілдердің тарихынан берілген
материалдар қазақ тілімен салыстырылып қаралды. Бұл, əрине, кей
түркі тілдерінде қабылданып, ғылыми дəстүрге айналған принциптен шегіну сияқты əрекет. Көне түркі жазу ескерткіштерінен берілген
мысалдардың транскрипциясы бұрын баспа бетінде жарияланған
нұсқада берілді, оларға өзгеріс енгізілмеді.
Түркі халқының өзіне тəн көне тарихы бар, бірақ күні кешеге дейін
Кеңестер елінде ұстанған саясат бойынша олар туралы ашық айтуға
тыйым салынған еді. Орыстан басқа Шығыс халықтарының өз тарихы
жоқ, мəдениеті төмен ел еді деген көзқарастарды қалыптастырды. Қазір
егемендікті алған түркі халықтары өз тарихын іздеп, архивтерді зерттеп, түріктердің көне тарихын ашық жазуға кірісті, өзіндік мəдениетін
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жұртқа паш ете бастады. Қазірге дейін сол тарихи материалдардың
негізінде түркілердің де көне тарихы болғандығы, дүниежүзіндегі
«мəдениет» деген сарайдың іргетасын қалаған халықтардың бірі
болғандығы айқындала бастады. Тарихта бұрыннан белгілі қытай
халықтарымен иық тіресіп өмір сүрген тайпалардың ішінде қазақ
халқының негізін құраған көне үйсін, қаңлы, қыпшақ, т.б. тайпалардың
болғандығы ашық айтыла бастады. Түркілердің ұлы Кирмен соғысып,
жерін бермей сақтап қалған ел екендігі, Константинапольдің құлауына
себепші болған жауынгер халықтың бірі екендігі анық айтыла бастады.
Түркі тайпалары тарихқа өз атымен тек VI ғасырда (545 ж.) ғана
кіргендігі айтылып келді. Ертеде жазылған жылнамалар, саяхатнамаларда түркі тайпаларының атын да, затын да өзгертіп беруге тырысты. Мысалы, Қытайдың солтүстігінде біздің жыл санауымыздан
бұрын 20-ғасырында жасаған түркі тайпаларының бірін қытай жылнамашылары жундар, екіншісін – хундар, үшінші тобын – дунхулар
деп атап келді. Ал дунху сөзі: дун – көне қытайша «шығыс», ху – «жабайы» дегенді білдіретін еді. Демек, дунху – «шығыстағы жабайылар»
мағынасын береді. Еділ бойындағы түркі тайпаларының аттары да
осындай өз атымен аталмай, аудармасымен немесе этностың кейбір
белгілерімен аталды. Мысалы, П.В.Голубовскийдің көрсетуінше, кумандар, қыпшақтар, половецтер – бір тайпаның атауы43. Сыр бойында
жасаған массагеттер мен сақтар бір тайпаның атаулары екендігі анық.
Демек түркі тайпаларын атауларына қарай бірнеше тайпалар бар екен
деуге болмайды44.
Түркі тайпалары туралы дерек заманымыздан бұрын да болған,
бірақ олардың тілі мен əдебиеті, қоғамдық құрылымы туралы жүйелі
мəлімет берілмеген. Сондай-ақ, XI ғасырдан бастап түріктер өздері өз
тарихынан мəлімет беретін жазбаларын қалдырған. Онда да олар тасқа
жазылған ескерткіштерінде өз тілдері туралы айтпайды.
Көне түркілер мен қытайлардан кейін тығыз қатынаста болған
– арабтар. Əму мен Сыр бойында жасаған түркі тайпалары араб пен
парсы тілдес халықтармен араласып өмір сүрген кездері де болды.
Олардың арасында соғыс та, бейбіт, тату өмір де болды. Мысалы, Александр Македонский Самарханға шабуыл жасағанда оған соғдылармен
тізе қосып тұрған түркі тайпалары болғандығы тарихтан белгілі. Ал
Кир мен сақтардың соғысы аңыз түрінде болса да, Геродот былай
суреттейді: «Өлген массагеттер патшасының жесірі Томирис елді
биледі. Кир оған елші жіберіп, езіне күйеуге шығуын ұсынады. Бірақ
43

Голубовский П.В. Печенеги, тюрки, половцы до нашенства татар. Киев, 1881. С. 49.

44

Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов. Ташкент, 1928. С. 33.
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Томирис Кирдің пиғылын танып, оған қарсы жауап береді. Осыдан
соң Кир массагеттерге шабуыл жасауға дайындыққа кіріседі. Əмуден
(Арахстан) өту үшін көпір сала бастайды. Томирис оларға адам жіберіп,
«дариядан көпір салмай-ақ қойсын» деп, өз əскерін бір күндік жерге
шегертіп, Кир сарбаздарының өтуіне жағдай жасайды. Томиристің
жас баласын Кир қолға түсіріп, басын алады. Одан хабардар болған
Томирис: «Қанішер Кир. Өзіңнің жеңіл жеңіске жеткеніңе мақтанба,
ашыған жүзім суына алдап, баламның басын алдың. Күн құдайдың
атымен ант беремін, сені өз қолыммен қаныңа тойдырамын», – деп
оған хабар береді. Кир сарбаздарын құм арасына алдап кіргізіп, əбден
шөлдетіп, болдырған əскерлеріне массагеттер сарбазы шабуыл жасайды. Шала-жансар Кирді сарбаздар арасынан тауып алып, оның басын
кесіп, местегі қанға батырып, оны еліне жібереді»45.
Геродоттың айтуынша, массагеттер скифтер сияқты киім киген, солар сияқты өмір сүрген. Ғалымдардың пікірінше, скифтер, массагеттер, сақтар бір халықтың түрлі атаулары. Персияның патшасы Даридің
скифтерге жасаған жорықтары туралы, араб тілдес халықтардың түркі
тілдес халықтармен аралас жасағандығы туралы Геродот тарихында
мəліметтер бар.
IV ғасырдан бастап Мысырдан көшкен гун тайпаларының (Қытай
жазбаларында хун) одағы мəлім болды да, олар Еділ бойында орналасады46. Хундардың күшейген дəуірі – Атилла дəуірі. Ғалымдар хундар таза түркі тайпаларының жиынтығы емес, бірнеше тілді, əр текті
тайпалардың одағы болған дегенді айтады. Олар қазіргі Моңғолия
жерінен көшіп, Дон бойына жеткенге дейін 400 жылға жуық уақыт
өткен жəне жолындағы тайпаларды қосып алып, батысқа қарай қозғала
берген. Сондықтан таза хун тілі бар деу сенімсіздеу. Дұрысы, хундар
одағына ұйытқы болған қозғаушы күш – түркі тайпалары болған, хун
тілдері дегенде осы одақты басқарған (хан ордасының) тайпаның
тілін түсіну керек. Э.Р.Тенишев: «Хундар заманымыздың I мың
жылы басында Орталық Азияда көшпенді тайпалардың араласуынан
қалыптасты, ал III ғасырда олар Моңғолия мен Байкалдың айналасына орналасты. ІІ-ІІІ ғасырларда олардың бір тобы Батысқа көшіп кетті
де, угралар мен сарматтарға қосылды. Осы қоспа тайпа «гундер» деп
аталынады», – дейді47. Гундер IV ғасырдың ортасында (455 ж.) батысқа
қарай көшуін тереңдете бермей тоқтатады да, екіге бөлініп кетеді. Бұл
45

Геродот. История. М., 2001. С. 92-93.

46

Древние авторы о Средней Азии. Ташкент, 1940. С. 11-12.

47
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Атилла өлген соң (Атилла 434-453 жылдары билеген) болған жағдай.
Хундардың тілінен жазба ескерткіштер қалмаған, тек аздаған сөздері
мен адамдардың аттары Қытай жазбаларында сақталған.
Түркі ру-тайпалары туралы алғашқы мəлімет Қытай жылнамаларында берілген. Біздің жыл санауымызға дейінгі дəуірлерде жазылған
ескерткіштерде Қытайдың солтүстігінде өмір сүрген көшпелі тайпалар туралы мəліметтер бар. Мысалы, Сыма Цянь (б.э.д. 145–187 жылдар шамасында) өзінің еңбегінде, бірінші рет, Қытайдың солтүстігінде
сюнну, дунху, сушэнь тайпалары өмір сүретіндігі айтылады. Соңғы
кездерде бұл көшпенді тайпаларды түркі, монғол жəне тұнғыс
тілдес тайпалар деп атап жүрміз48. Ертедегі түркі тайпалары туралы
мəліметтерді көне армян, араб, көне еврей, көне грузин, көне орыс
жылнамалары мен тарихи жазбаларынан оқуға болатын еді. Мысалы, сириялық З.Ритору (VI ғасыр) өз еңбегінде кавказ туралы мəлімет
бергенде хазарларды сөз етеді. Ал арабтар болса, Орта Азияны жаулап
алғаннан соң-ақ түркі тайпалары, олардың географиясы, этнографиясы, этникалық құрылымынан көптеген мəлімет бере бастаған. Түркі
тайпаларының тілі, əдебиеті, этникалық, құрылымы туралы толық
мəліметті түріктердің өздерінен артық ешкім де берген емес. Қазірше
түркі тайпалардың өз тарихы мен тілін анықтауда Орхон–Енисей жазба ескерткіштері мен араб тілінде жазылған М.Қашғаридың сөздігінен
артық еңбек жоқтың қасы.
X ғасырдан бастап түркі тайпалары орыс жылнамаларында, жазбаларында кездесе бастайды. Бұған гун (хун) тайпаларының Еділден
өтіп, Дон жағалауына жетуі, славян тайпаларымен тікелей қатынас жасай бастауы себепші болған. Тарихи еңбектерде хундар туралы көп жазылып, ғалымдарарасында біршама пікірталасы болса да, оның басы
ашылмай, күңгірт болып келе жатқан мəселелері де аз емес. Бірақ тарихта Азия топырағында хун, Еуропа жерінде гун деп аталынған тайпалар Азия мен Еуропа тарихында өте үлкен рөл ойнағандығын жасыруға
болмайды. Қазіргі Моңғолия мен Қытайдың солтүстік өлкелерінде
жасаған хундар заманымыздың басында батысқа қарай көше бастады. IV ғасырда олар Дон жағасына жетеді де, көп уақыт Арал, Каспий, Дон бойларында көшіп-қонып жүреді, Киев мемлекетімен
қатынаста болады. Хундар мен славян тайпаларының арасындағы
қатынас барлық уақытта достық қатынаста болмағандығы, оқтыноқтын бірі екіншісіне шабуыл жасап отырғандығы да анық. Сонымен
бірге хундар мен славяндар одақтасып, басқа тайпаларға, хандықтарға
шабуыл жасағандығы да тарихтан белгілі. Мұндай тығыз қатынас
48
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екі елдің экономикалық, əлеуметтік өмірінде, мəдениетінде өз əсерін
қалдырғандығы мəлім. Мысалы, «Повести временных лет» деген көне
орыс жазба ескерткішінде шығыс славяндарының өмірін көрсетумен
бірге олардың басқа көрші халықтар, тайпалармен қарым-қатынасы туралы мəліметтерді де келтіреді. Сондай қарым-қатынастың арқасында
ескерткіште бояр (bojar), шатыр (satir), каган (gahan) сияқты түркі
сөздері қолданыла бастайды. Қазір өзінің түркілік негізін мүлде
жоғалтқан не түркі тілдерінде қолданылмайтын, ІХ–ХІІ ғасырларда
түркі тілдерінен славян тіліне енген сапог, ковер, лошадь, князь, бояр,
т.б. сөздер де қолданылған49 (Бішкекте жарияланған «Жоһан тілдері»
деген сериямен жарық көрген «Түркі тілдері» деген кітап соның бірі.
Онда жаңа үлгіде тілдік материалдар жарияланып, соңғы кездегі
мəлімет беріледі. Түркияда да бұрыннан баспа көрген, бірақ қолымызға
кеш тиген «Түрк энциклопедиясы» (Анкара, 1983), «Жаңа түрк тілдері»
(Cagdas Türk dıaleklerı) (авторлары–А.Вuran, E.Alkaja – Анкара, 2002)
деген кітаптар да бар).
Хундардың этникалық құрылымы бір текті болмаған дедік. Олардың
200 жылдан аса уақытқа созылған Сібірден батысқа көшу процесінде
жолдарында жатқан угро-финн, тұңғыс-манжұр тілінде сөйлейтін
бірнеше тайпаларды өздеріне қоса отырып, олармен бірге батысқа
жылжыған. Хундарды түркі халықтарының ататегі деп есептегенде
де хундар одағының құрамында басқа тілде сөйлейтін тайпалардың
болғандығын ескермей келген емес, бірақ бұл даулы мəселе. Мысалы,
Л.Н.Гумилев хундардың негізі (қозғаушы күші) угро-финдер деп есептесе, БАСеребренников түркі тектес тайпалар болған деп есептейді.
Көшпенділер тарихымен байланысты ғылыми зерттеулер жүргізген
С.А.Плетнев хундар одағының құрамында түркі тайпалары басым,
Орал тауының етегінде ғана угро-финдер қатынасқан дейді50. Жалпы,
гундер өз Отанынан көшпей тұрып-ақ угро-фин тайпаларымен араласа
бастаған. В.Г.Егоров: «Держава гуннов состояла из 24 племени, подразделявшихся на восточную и западную части. В числе восточных
гуннов были и монгольские племена. На рубеже ІІІ-ІІ века до нашей
эры гунны подчинили себе многие ираноязычные, фино-угорские и
другие племена...»51, – дегенде осы хундардың этникалық құрамының
əр тектілігін есепке алған болатын. Шындығында да, хундар біздің
жыл санауымызға дейінгі дəуірдің өзінде Жетісу, Орта Азия өлкелеріне
49
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дейін жеткен болатын. Біздің заманымыздың IV ғасырларында Дон
өлкесінде хундар иран тілдес аландарды қосып алады да, үлкен күшке
айналады. Олардың шарықтапкүшейген дəуірі V ғасырдың орта шені
– Атилла басқарған дəуір. Атилланың өлімінен кейін хундар одағы
ыдырайды да, суварлар, бұлғарлар бөлініп шығады. Бұдан кейінгі
хундардың тарихын бұлғарлар мен хазарлар жалғастырады.
Дон бойында, жалпы оңтүстік орыс жерінде түркі тайпаларының
ықпалы болғандығы сондай, кейбір түркі билеушілерінің лауазым
атақтары орыс князьдары мен патшаларына да тағылған. К.Г.Менгес:
«Такие древнерусские Киевские князья, как Владимир и его сын Ярослав Мудрый носил титул кагана», – деп жазған болатын52. Сондай-ақ,
тарихта ертеде орыстың көптеген атақты князьдары мен түркі тектес
тайпалар көсемдері арасында туыстық қатынастың болғаны байқалады.
Мысалы, Владимир Мономах өзінің екі ұлын – Юрий мен Андрейді
қыпшақтардың қызына үйлендірген. Владимир Суздаль князы Андрей
Боголюбскийдің анасы қыпшақ болған. Ал Черниговтың князы Владимир Давидович өлгеннен кейін əйелі қыпшақ ханы Башқордқа қашып
кеткен. Андрей Невский Қончақханның жиені болған. Бұл сияқты
қатынастар тек князьдар мен хандар арасында ғана емес, қалың бұқара
арасында да кең тараған.
Көшпенді түркілер отырықшы орыстардың ықпалымен жəне
əлеуметтік, географиялық жағдайлармен байланысты біртіндеп белгілі
бір жерлерге қоныстана бастайды. Сондай қоныстанудың негізінде
оңтүстік орыс жерлерінде Берендеевка, Слобода, Торки, Торчино, Ультарь, Урособина сияқты топоним атаулар пайда болған.
Атилла біріктірген хун одағының ыдырауынан соң тарих сахнасына
бұлғарлар мен хазарларды алып келеді. Алғашқы кезде Дон бойында
бұлғарлар күшейіп, Ұлы Бұлғар мемлекетін құрады. Бұлғарлардың ең
күшейген дəуірі Кубраттың хандық құрған кезіне тура келеді. Кубрат
шамамен VII ғасырдың орталарында дүние салған. Ол өлерінің алдында бес ұлын шақырып, олардың тату-тəтті болуын, бір орталыққа
бірігуін өсиет етеді. Бірақ ол көзінің тірісінде-ақ бес ұлына өзі құрған
Ұлы Бұлғар мемлекетін бөліп, билеткен болатын. Кубраттың өлімінен
көп ұзамай бес ұлдың арасында дау туады. Бұл кезде аландар мен хазарлар одағы күшейіп, бұлғарларға қысым көрсете бастайды. Тарихта
Кубраттың екі ұлы туралы мəлімет бар. Бірі – Аспарух, өз ортасы мен
хазарлардан қашып, шамамен VII ғасырдың 70-жылдары,Доннан өтіп,
славян халықтарының арасына сіңіп кетеді. Қазіргі венгр-мадьярлардың
негізін осы Аспарух бастаған бұлғарлармен байланыстырғанда осы та52
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рихи уақиғаны негіз етеміз. Екінші ұлы – Батбаян Арал төңірегінде
қалып қояды. Бірақ тарихта бұлғар тайпалары Еділ бойына барып
орналасқандығы да анық. Хазарлар болса өз жерін кеңейтіп, Доннан
Кавказ етегіне дейінгі өлкені, Қара теңіз жағалауы мен Қырымды
мекендеді.
IX ғасырдың соңында Хазар қағанаты əлсірей бастайды. Олардың
əлсіреуіне IX ғасырдың екінші жартысынан күшейе бастаған печенектер мен оғыздар себепші болады. Печенектер (арабтар оларды баджнак деп атаған) бір кезде Кангюй одағына кірген көшпенді түркілер
болған. Ал олар IX ғасырда Еділдің сол жағалауында жасаған, олардың
бір бөлегі Арал жағалауы мен Орал тауының етегін мекендеген.
Печенектердің негізі түркі тайпалары болғанымен, олардың құрамында
сарматтар, угро-финдер де болған. IX ғасырдың бас кезінде хазарлар
мен оғыздардың (гуздар) біріккен күшінен жеңілген печенектер өз
Отанын тастап, Еділ мен Дон аралығына (бұрынғы тайпаластарына)
келіп қосылады да, бұл жерде жасап жатқан печенектердің күшеюіне
себепші болады. Еділ мен Дон бойында олар орыс князьдерімен, орыс
халқымен тікелей байланыста бола бастайды. Басқа көшпенділер
сияқты олар да отырықшы халыққа айналып, жермен шұғылданады.
Олар орыстармен жақсы қарым-қатынаста болған сияқты. Пікірімізге
дəлел ретінде печенектердің орыс жасақтарымен бірге 944 жылы
Византияға жасаған шабуылын көрсетуге болады. Печенектер Еділ
мен Жайық аралығындағы жерге келгенде олар бұлғар тайпаларын
ығыстырады да, соның орнын мекендейді. Осы өлкеде орыстармен
қоян-қолтық араласты. Тіпті орыстар келгендерді бөгде жұрт деп санамайтын кездері де болған, оларды өзіміз (свои) деп те атаған. Мысалы,
Ипатьев шежіресінде: «...Глеб князь принял бяше Григарья тысячного
своего, с помочью и половцы дики, Концак с родом своим и свои берендечи, Бастеева Чадь», – деп жабайы половецтерді (қыпшақтарды)
берендейлерге (печенектерге) қарама-қарсы қойып отыр. Сондай-ақ
орыс халқының қайғысы мен қуанышы орыстар арасына сіңе бастаған
көшпенділерге де ортақ болған сияқты. Осы шежіреде «Киев князы
Ярослав өлгенде барлық орыс жері, барлық қарабөріктілер қайғырып
жылады, ал Киев тағына Владимир Мономахтың немересі Росгислав Метиславич отырғанда орыс халқымен бірге қарабөріктілер де
қуанды» деп жазады.
Печенектер мен орыс князьдерінің арасында əскери одақта болған.
Мысалы, 944 жылы Игорь Византияға жорыққа аттанғанда печенектерден де жасақ ала кеткен. Сондай-ақ, орыс князьдері мен паштасы да
көшпенді түркі тайпаларына өздерінің əскери көмегін беріп отырған.
Мысалы, 1116 жылы печенектер, берендейлер, торктар қыпшақтардан
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ойсырай жеңіліп, өз Отанынан көшкенде Владимир Мономах оларға
қамқорлық жасап, қол астына қоныстандырғандығы тарихтан белгілі.
Осындай ұзаққа созылған қатынас орыс жерлерінде түркі
халықтарының сіңісіп кетуіне, мəдениеті мен экономикасына, тіліне өз
ықпалын тигізген. XI ғасырдан кейін дəуірде орыс, түркі халықтары
аралас тұратын елді мекендерде көптеген жаңа түркі атаулары пайда
бола бастайды. Мысалы, Ипатьев жылнамасында орыс, қыпшақ аралас
тұрған Моровнеск, Любеск, Огрошь, т.б. жеті елді мекен көрсетілген.
Қазіргі кезде Украина мен Ресейдің оңтүстік аудандарында кездесетін
Половец, Печенек, Беренди, Торки, Куман атаулары да көне дəуірден
қалған белгі іспеттес.
Көшпелі түркілердің Ресей жеріне кіріп орналасуын бір дəуірмен
ғана шектеп қоюға болмайды. Жалпы Ұлы көшпелілік дəуірі үш кезеңге
бөлінеді. Бірінші дəуір – таборлық (топтасып кешу) дəуірі. Бұл дəуірдегі
көшпелі түркілер одақтасып, топтасып көшкенімен өздерінің артына
айтарлықтай мəдени мұра қалдыра алмаған. Қалдырғаны тек өздерінің
молалары жəне өлген адаммен бірге көмілген түрлі қару-жарақ, əшекей
бұйымдар. Сондықтан да олар мал шаруашылығымен айналысып,
жайылым ыңғайына қарай көшіп-қона берген. Көшпеліліктің екінші
дəуірі – белгілі шектелген бір өлке ішінде көшіп-қонуға байланысты.
Олардың қыс қыстауы, жазжайлауы болған. Үшінші дəуірде көшпелі
халықтардың басым көпшілігі отырықшы болады да, аз бөлшегі ғана
көшіп–қонып жүрген. Олардың көшіп-қонатын өз шекарасы, ауданы болған. Түркі халықтарының славян жеріне еніп, оны мекендеуі,
негізінен, бірінші таборлықдəуірге жатады.
Түркі көшпелі тайпалардың ішіндегі ең күштісі де, соңғысы да
қыпшақтар болған. ІХ-Х ғасырларда олар Балқаш пен Ертіс бойларында
Қимақтар қағанатын құрды. Бұл қағанаттың батыс қанатында қыпшақтар
(кумандар) болған. Қимақтардың қырғыз қағанатынан жеңілуі, гуздар
мен қыпшақтардың ұзаққа созылған соғысы, қыпшақжеріне Сібірдің
көшпенді тайпаларының келе бастауы – осылардың бəрі қыпшақтарды
батысқа қарай ығыстырды. Қыпшақтар орыс шежіресінде «куман» немесе «половец» деген атпен аталып келді. Қыпшақтар өте кең өлкені
жайлаған. Олардың күшейіп, көршілеріне тізе батыра бастаған дəуірі
– XI ғасыр. Осы дəуірден бастап орыс жерлерінде түркі халықтары мекендеген аймақтар пайда болады. Олар Киев мемлекетінің құрамына
еніп, сол елдің азаматы болып есептелінді.
Хундардан бастап моңғолдардың шапқыншылығына дейінгі ұзақ
дəуір ішінде түркі халықтары мен орыстар (славяндар) арасындағы
қарым-қатынас орыс тіліне көптеген түркі сөздерінің, түркілерге орыс
(славян) сөздерінің енуіне жағдай жасады. Бірақ орыс шежірелерінде
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(оны жазушылардың саналы əрекеті нəтижесінде) түркі сөздері өте
аз берілген. П.М.Мелиоранский 1225 жылға дейінгі көне орыс жазба
ескерткіштерін зерттей отырып, бары-жоғы моңғол шапқыншылығына
дейінгі орыс жылнамасында 27-ақтүркі сөзін қолданғандығын
көрсетеді53. Бірақ халықтың сөйлеу тілінде түркі сөздерінің əлдеқайда
көп екендігі белгілі. Тіпті аралас-құралас еңбекші бұқараны былай
қойғанда, орыстың көрнекті князьдері мен боярларының өздері де түркі
тілін жақсы білгендігі тарихтан белгілі. Мысалы, «Повести временных
лет» жазбасында 968 жылы печенектер (қаңлылар) Киев жеріне басып
кіріп, оны қоршап алғанда, князь Святослав басқа жақта болады да,
Ольга немерелерімен Киевте қалады. Халық қинала бастағанда: «Днепрден өтіп, негізгі күш таңертеңге дейін келмесе, қала печенектерге
берілетіндігін хабарлайтын адам бар ма?» – дегенде бір адам шығып,
қолына жүген алып, печенектерге барып сұрайды: «Не видел ли ктонибудь коня?» Ибо знал он попеченежски, и его принимали за своего»,
– деген үзінді бар54 [123,24]. Ал орыс князы Владимир Мономахтың
əкесі Всеволод Ярославич бес тілді білген. Соның біреуі – қыпшақтілі.
XIII ғасырда Азияда үлкен өзгерістер болып, моңғолдар Қазақстан
мен Орта Азияны жаулап алады. XIII ғасырдың 30-жылдары Дешті
Қыпшақ түгелімен монғолдың қол астына өтіп, моңғолдың аттарының
тұяғы орыс жерін таптай бастайды. Бірақ олар орыс жерінде тұрақтай
алмады. Дешті Қыпшаққа қайта оралды, сонда орда тікті. Моңғол
ордасында орыс жəне моңғол тілін білетін тілмаштар шыға бастады.
Бұл дəуірде түркі тілін сөйлеу тілі негізінде үйренушілер, арнайы маманданушылар болған. Тілмаштар тек түркілер (татарлар) ғана емес,
олардың арасында орыстар да бар еді.
Орыс тілінде кірме сөздердің көбейе бастауы оны жүйеге түсіруді
қажет етеді55. Сондықтан көне орыс жазуларында кірме сөздердің
тізімі беріліп, оны орысша түсіндірген. Мұндай алғашқы тəжірибе XI
ғасырдан бұрын басталғанымен, алғашқы лексикографиялық еңбек XV
ғасырдан кейін жасалған еді. Солардың арасынан сақталғаны «Се татарскый языкь» жəне «Толкование (или толк) языка половецкого» деп
аталатын көне екі сөздік те ХV–ХVІ ғасырларда жазылған. «Се татарскый языкь» сөздігінде 27 сөз, 6 сөйлем жəне 18 сан есім берілсе, «Толкование (или толк) языка половецкогода» 17 сөз берілген.
53

Мелиоранский П.М. Краткая грамматика казахо-киргизского языка. Оренбург,
1894-1897. С. 21.
54
55

Менгес К.Г. Восточные элементы... С. 24.

Орыстар тек түркілермен ғана емес, басқа халықтармен де (немістермен, арабтармен,
шведтермен, т.б.) қарым-қатынас жасағаны белгілі.
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Ал ХV–ХVI ғасырларда Қазан жəне Қырым хандарымен Мəскеу
мемлекетінің қатынасының күшеюіне байланысты Қазан жəне Қырым
татарларының тілін үйренуге, осы тілдерді жақсы білетін тілмаштардың
шығуына жағдай жасады. Тіпті түркі, орыстар арасында жазба түрінде
де қатынас болған. Мəселен, 1489 жылы 29 қазанда жəне 1490 жылы
көкекте Қырымға татар тілінде жазылған (жазған Облев Бақаш) грамота жіберілген. Ертеректе дүниеге аты жайылған Константинопольдің
құлауы (1453 ж.), түркілер мемлекетінің күшеюі, орыстардың түркі
мемлекетін (əсіресе тарихын, тілін) жете үйренуге мəжбүр етті. Ал
Қазан (1552), Астрахань (1556) хандықтарының орыстардан жеңіліп,
хандық ретінде жойылуы, орыстардың Сібір хандықтарымен байланысын күшейте түсті. Орыстар Сібірге орныға бастады. Мысалы, 1587
жылы Тобыл қаласы салынып, 1632 жылы Якутскінің негізі қаланды.
МАҚАЛ-МƏТЕЛДЕРДІҢ ПАЙДА БОЛУ,
ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ56
Мақал-мəтелдер (қысқаша – ММ) – əрбір халықтың көне де байырғы
рухани қазынасы. Ол – өз бастауын адам баласының тым ертедегі саналы қоғам құраған балаң кезінен алып, ғасырлар бойы еленіп-екшеліп,
сұрыпталып, толассыз толығып келе жатқан жанды құбылыс, халық
даналығының қорланып жиналған қоры, атадан балаға, ұрпақтан
ұрпаққа ауысып келе жатқан рухани мирасы.
Мақал-мəтелдердің пайда болып, қалыптасуы үлкен екі түрлі
объективті факторға байланысты. Оның біреуі жəне негізгісі – ішкі
фактор да, екіншісі – сыртқы фактор. Мақал-мəтелдердің ішкі
факторға байланысты пайда болып, қалыптасуын əрбір этностык
қауымның халық болып қалыптасуының ұзақ тарихи процесіне,
рухани өмірі мен мəдени-əлеуметтік жағдаятына, тіршілік-тірлігі
мен күн көріс тəсілдеріне, өзіндік дүние танымы мен болмыстағы
құндылықтарды бағалай білуіне байланысты деп білсек, сыртқы факторын сол этникалық қауымның бір табиғи ортада, географиялық
аумақта (уақытша, не тұрақты) бірге жасап, біте қайнасып кеткен басқа
халықтармен араласуының, бір-біріне тигізген рухани-мəдени əсеріне
байланысты деп қараған жөн. Көрші отырған халықтардың өзара жан
дүниесімен де, салт-дəстүрімен де араласуын қазақ атам «Ақыл ауыса56

Бұл мақала «Қайдар Ə.Т. Халық даналығы (қазақ мақал-мəтелдерінің түсіндірме
сөздігі жəне зерттеу)» атты кітабында (Алматы: «Тоғанай Т» баспасы, 2004. 6-44бб.)
жарияланған.
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ды, ырыс жұғысады» деп бекер айтпаса керек.
Мақал-мəтелдердің ішкі факторларға байланысты пайда болуы
мен қалыптасуының ең алғашқы себептері мен тəсілдері əр алуан.
Солардың ең бастысы: біріншіден, саналы қауымның өзі өмір сүрген
табиғи ортаны, табиғат құбылыстарын танып-білуіне, екіншіден,
тіршілік көзі – еңбек процестерін, кəсіпшілікті меңгеруге, үшіншіден,
адамдар арасындағы қарым-қатынастардың қыр-сырын терең ұғынуға
байланысты болса керек.
Мақал-мəтел жанрының дүниеге келуінің екінші бір объективті
себебі: табиғат құбылыстарының өзгеруі мен даму заңдылықтарын
танып-білуден, тірлік-тіршілік көздерін меңгеруден, адамдар
арасындағы сан алуан қарым-қатынастардың қыр-сырын терең
ұғынудан туындаған ой-тұжырымын, тəжірибе-тағылымын көп сөзбен
ұзақ баяндаудан гөрі, тұжырымдап, қорытып, қысқа да нұсқа түрінде
айтып жеткізу мақсатына байланысты. Қазақтың «Тоқсан ауыз сөздің
тобықтай түйіні бар» деп ескертуі де, міне, осыдан туындаған мақал.
Үлкендердің жас ұрпаққа айтатын өнеге-өсиеті, ғибрат сөздері, ақылкеңесі қанша ұзақ айтылса да, ұнамды, пайдалы, əсерлі болса да, бəрі
бірдей толық есте сақталып, жадында жатталмауы мүмкін. Сондықтан
да, ертедегі данышпан бабаларымыз жастарға, қалың жұртқа
бағыштаған өсиет-өнегесін, ғибрат-тағылымдарын қорыта келе, елдің
есінде қалатындай етіп қысқа да нұсқа түрінде бір ауыз түйінін бейнелеп айтуға тырысқан.
Бұл əдет қазақ қауымында тым ертеде-ақ салт-дəстүрге айналып,
даналықтың негізін салып, шешендік өнерін қалыптастырған. Басқа
халықтарға қарағанда ММ-дің қазақ қауымында ділмар шешендер мен
дана би, айтқыштар баяндаған рухани өмірдің ұйытқысы болып, кең
етек жаюы да осыдан болса керек. Қазақ қауымында халық даналығы
мен оның ұйытқысы – мақал-мəтелдердің толассыз дамып, толыға
келе, бай қазына болып қалыптасуының тағы бір объективті себебі –
ана тіліміздің мол рухани байлықты бойына сақтай білетін бейнелі де
көркем табиғатына байланысты.
Міне, осы факторлардың негізінде қалыптасып, дамыған, бүгінде
жалпы саны 15 мыңға жеткен қазақ мақал-мəтелдері көненің көзі,
дананың сөзі ретінде қазақ халқының өзімен бірге жасап, атадан
балаға, ұрпақтан ұрпаққа ауысып, елдің жадында сақталып келе
жатқан асыл мұра болып саналады. Олар – ұрпақпен бірге мəңгі-бақи
жасай беретін, ескірмейтін асыл қазына жəне замана талабына сай
жаңғырып, жаңаланып отыратын жанды да өміршең құбылыс.
Мақал-мəтелдер – халықтың атамзаманғы өткен өмір-тіршілігі мен
бүгінгі болмысын болашағымен жалғастыратын «алтын арқау»; олар
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– рухани, мəдени салт-дəстүрді жалғастырудың, адамдар санасында,
қоғам жадында, тілінде, ділінде сақталуының бірден-бір кепілі. Бұл
қазына-байлықтан айырылған этникалық қауым – өзінің өткен өмірінен
айырылды деген сөз, ондай қауымның болашағы да жоқ.
Мақал-мəтелдер қорының толассыз толығып отыратын өміршең де
жанды құбылыс, тіпті уақыт өлшемі екендігін дəлелдейтін бір мысал
келтірейік. Мəселен, ел аузында «Тозға түспегеннің бəрі тарих емес»
деген мəтел бар. Ол қазақ кауымында əлі қағаз пайда бола қоймаған, ел
өз ойын, тарихын таңба-белгілерін тасқа қашап, кесек бетіне бəдіздеп,
теріге батырып, матаға кестелеп, қайың қабығы – тозға ойып жазған
есте жоқ ескі кездерді елестетіп отыр. Мағынасы «тозға жазылған хат
қана ұзақ сақталатын тарих болып саналады», яғни «хатқа түспей, ауызша айтылған əңгіменің бəрі тарих емес» дегенді аңғартып тұр. Мақал
өз заманының ұғым-түсінігін баяндап тұрса да, оның ауыс мағынасы
бүгінгі ұрпаққа да түсінікті: «хатқа түспегеннің бəрі шынайы тарих
емес».
Енді жаңа дəуірде пайда болған, жаңа нарықтық қатынастың, яғни
шағын кəсіпшілердің шығуына байланысты, кеше ғана (2003 жылдың
басында) дүниеге келген: «Шағын кəсіп – елге нəсіп» деген, авторы да
белгілі (Құрманғали Ашанұлы; қар.: «Қазақ əдебиеті», 14-20 наурыз
2003, 3) жап-жаңа мақалды алатын болсақ, ол замана талабына сəйкес
елбасының қолдауымен елімізде (Қазақстанда) кең дами бастаған
шағын кəсіпшілердің іс-əрекетін дəріптеуден туындап отыр. Мұндай
мақал-мəтелдер де даналық қорына енуі ықтимал.
Міне, осылай пайда болып, еленіп-екшеліп, халық жадында
сақталып, өзінше қорланып, даналықтың ұйытқысына айналған қазақ
мақал-мəтелдерінің құрамдық-құрылымдық, мазмұн–мағыналық
табиғаты да күрделі, қолданыс ауқымы да кең, іштей жіктеліп, сан
алуан нысанды қамтитын тақырыптық-материалдық, логикалықсемантикалық топтары да көп. Мақал-мəтелдер – о баста тура
мағыналары негізінде қалыптасып, одан абстракциялану арқылы ауыс
мағыналарға ие болатын күрделі құбылыс.
Мақал-мəтелдер – халық даналығының
қазына-байлығы
Халық даналығының қазына-байлығы саналатын мақал-мəтелдердің
жəне де сол сияқты басқа да тұрақты тіркестердің пайда болуы, əдетте,
тіл өнерінің дамуына, сол тіл арқылы адамзат қауымының асыл арманын, ақыл-парасатын, өмірлік тəжірибесін, дүниетанымын ұрпағына
ғибрат етіп ұсыну əрекеті нəтижесінде туындап, қалыптасқан рухани
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құбылыс болып есептеледі.
Əрбір халықтың даналық болмысы сол халықтың өз тілінде, өз даналары мен ақылмандарының, ділмəр-шешендері мен айтқыштарының
ой-толғаныстарының мəнді де маңызды, қысқа да нұсқа үлгілері
негізінде қалыптасады. Солардың дуалы аузынан шығып, ел санасына сіңіп, жадында сақталып, жинақталған даналықтың ең басты
ұйытқысы мақал-мəтелдерболғаны баршаға аян.
Мақал-мəтелдерхалық даналығы ретінде ауыз əдебиетінің бай
қазынасына айналып, оның шағын жанрларының қатарынан орын алады. Мақал-мəтелдер өзінің бейнелі табиғатымен көркемсөз өнерінің
көрікті де құнарлы үлгілеріне жатады. Мақал-мəтелдер тереңнен
қозғап, кең толғап айтылатын ой-тұжырымның мəйегі, қысқа да
нұсқа түйіні ретінде философиялық категория болып саналады.
Мақал-мəтелдер халықтың салт-дəстүр, əдет-ғұрпын, əдептілік пен
парсаттылықты уағыздаушы ғибрат, тағылым ретінде қабылданып,
моральдық, дидактикалық пəн санатына жатады.
«Мақал-мəтелдер – халық даналығының ұйытқысы» дедік. Осы
пікірге байланысты «ММ-дердің о баста авторы болды ма, болмады
ма, болса, ол субъект халықтың өзі ме, жоқ əлде жеке адам ба?» деген заңды сауалға паремиологияда екі түрлі көзқарас қалыптасқаны да
белгілі.
Мақал-мəтелдердің табиғаты барлық тілдерде бір-біріне ұқсас.
Сондықтан да олардың алғаш пайда болуына байланысты айтылып
жүрген пікірлермен санасу да қажет. Мəселен, көптеген зерттеушілер
ММ-дер алдымен міндетті түрде жеке-дара адамдардың, көбіне-көп
ділмəр-шешен, айтқыш-ақылмандардың дуалы аузынан шығып, халық
арасына сіңіп, ел жадында сақталу арқылы қалыптасады деп топшыласа, кейбір зерттеушілер мұны керісінше қарастырады. Мысалы, белгілі
əдебиетші ғалым Халық Көроғлы: «Издавна пословицы и поговорки
проникли в персидскую литературу – в прозу и поэзию. Не было ни
одного более или менее известного персидского поэта, который не приводил бы в своих произведениях пословиц и поговорок. В персидской
и персоязычной литературе классического периода они встречаются
в огромном количестве и большой частью в стихотворной форме. С
XVI в. пословицы и поговорки стали собирать в отдельные антологии»
– деп көрсетеді (Персидские пословицы и поговорки. Изд. 2-ое... М.,
1973, 5 стр.)
Бұл пікірден парсы ММ-і алдымен халық тілінде пайда болып,
қалыптасып алғаннан кейін ғана əдебиетшілердің шығармаларында
қолданыла бастады деген ұғым туатын сияқты. Шын мəнісінде, олай
емес, парсы ММ-дері де, барша халықтарға тəн дəстүр бойынша, алды-
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мен жеке–дара дарынды да шешен адамдардың шығармасында пайда
болып, одан кейін ғана ой елегінен екшеліп өтіп, əбден сұрыпталып,
ширығып барып шырадай жанатын, ел аузынан тастамай айтып
жүретін аталы сөзге айналады. Қазақ мақал-мəтелдерінің табиғатына
зерделей қараған адамның осы объективті заңдылық бойынша
қалыптасатындығына көзі толық жетеді. Тілдегі қалыптасқан көне де
байырғы ММ-дердің қай-қайсысы болмасын өзінің даму барысында
ұзақ тарихи жолды басып өтіп, екшеліп-еленіп, сұрыпталып, бүгінгі
ұрпаққа сақадай сай болып, сараланып жеткендігі байқалып-ақ тұр.
Оны біз зерттеуіміздің келесі тармақтарында арнайы сөз болатын дана
билер мен ділмəр-шешендердің халық даналығын қалыптастырудағы
ерекше орнына, шығармашылық дəстүріне байланысты айтпақшымыз.
Қалай болғанда да, даналық қорында жиналып, қорланып,
қалыптасқан ММ-дердің баршасы «халық даналығының» құзырына
енеді. Ол ММ-дер ертеде белгілі бір авторға тəн туынды болса да, тарихи
даму барысында уақыт өте келе ұмыт болуы ықтимал. Өйткені даналық
атақ-лауазым, биік мансап-қызметке байланысты емес. Біртуар даналар қарапайым халық арасынан шығып, артында асыл сөз қалдырған.
Қазақтың өткен өмір-салтында небір «дала академиктерінің» нысанаға
дəл тиіп, мірдің оғындай қиып түсетін өткір сөздерін өз кезінде
қағазға түсіріп, хаттап алу мүмкіншілігі бола қойған жоқ. Тек ат-есімі
жазылғандары ғана ММ-дердің авторы болып саналған. Бірақ оларда,
бəрібір, қалың жұрт арасында халық атынан айтылуға тиісті болған.
Парсы тілінің ММ-дер жинағын шығарған Иран ғалымы Амини: «Читатель видит, что в высказываниях простого человека с базара содержатся жемчужины ума и клады истины. Выражая их в своих содержательных рассказах, он определяет и указывает нам светлый путь жизни
– той жизни, которая, с одной стороны, обязана уму, нравам и старанию
его, а с другой – определяется волей бога, судьбой, смирением и терпением перед тем, что нам посылается» – деп баяндайды [Персидские
пословицы и поговорки... с.2].
Бұл əңгіменің қазақ ММ-деріне де қатысы бар.
Шынында да, қазақ ММ-дерінің барлығы бірдей бірден бас-аяғы
анықталып, біртұтас болып қалыптасқан, қолдануға дап-дайын
күйінде пайда бола қойған жоқ. Олардың көпшілігі ұзақ əңгіменің,
ой-толғаныстың қорытындысы, тобықтай түйіні, тоқ етері ретінде
қысқа айтылатын пікір үлгісі болып келеді. Мұндай жағдаяттарда
ММ-дер баяндаудың не басында – тақырып ретінде, ортасында – пікір
жалғастыру үшін, не аяғында қорытынды ретінде қолданылады. Бірекі мысал:
«Жаманды үйінде көр, жақсыны жиында көр» дейтін де сөз бар.
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Егде тартқан жасына, аппақ шашына қарамастан қашан да қағылез
қимылдайтын, бойы тіп-тік, шомбал денелі, аяқты да нық, мығым
басатын, сөзін де дəйім баптап, нықтап айтатын осы бір кісіні сырт
көрген адам сексеннің сеңгіріне шыққан деп əсте ойламайды. Ол
кісіні қашан да айтулы бас қосулар мен мəртебелі жиындарда көресіз.
Биік мінбелерге шығып, кешегі күндер жайындада, бүгінгі өзекжарды
мүдделер жайындада, келешек үміттер жайында да, келелі пікірлер,
тұғырлы ұсыныстар айтып тұрған қияпатты кейіп талайларға танымал.
Ол – Қарқара көтерілісі қаһармандарының бірі – Қазыбек Шормановтың
бел баласы, бүгінде сексеннің төртеуіне шыққан ардагер коммунист,
дербес зейнеткер Инаш Шорманов» [Сапар Байжан–Ата. Өткеннен
– мұрағат, өркенге – ұлағат. Зерттеулер, толғаулар, эсселер. Алматы,
«Қазақстан», 1998, 5–6 бб.].
ММ-дердің баяндаудың ортасында келуіне бір мысал.
Кəрі құлақ қарттардың айтуы бойынша: бұл сөз о баста Оңтүстік
өлкеде, қазақтар мен өзбек, сарттардың аралас-құралас отырған
аймағында пайда болған көрінеді. Ертеректе малшы қазақтар
Ташкеннің базарына атын, түйесін мініп барып, алатынын алып, базарлап қайтатын болған. Бұлардың асты-үстіне түсіп, күтіп алып
(малының басын ұстап, жерге түсіріп), жол-жорық көрсетіп, қызмет
істейтіндер өзбек пен сарттың жас балалары болған. Қарапайым малшы қазақ базарлап барып, оларға дəн риза болып қайтады екен. Ауылға
келіп, ондай «мəдениетке» үйренбеген өз балаларын көргенде айтқан
«Қазақы бала – бала емес, өзбекі мал мал емес» деген сөз содан қалған
көрінеді. Оның мəні «қазақ балалары аяғынан тік тұрып, базарлап
барғандарды күтіп алатын, сауда-саттығына жəрдемдесіп, ылпылдап қызмет көрсететін өзбек балаларындай емес, мұндай іске икемсіз
дегенді», ал «өзбектен сатып алған тұрмыстық заттар бұйым сияғы жоқ
арзанқол дүниелер» дегенді аңғартатын мақалға айналып кеткен бұл
сөз.
«Түйе бойына сеніп, жылдан құры қалыпты» деген мақалдың
шығу жағдаяты туралы «Сөздікте» түсініктеме берілген. Ол Шығыс
халықтарының күнтізбегінде «əрбір 12 жылдың аты қалай пайда болды?» деген сауалға жауап ретінде айтылатын əңгімеде: түйе барлық
хайуаннан үлкен болсада жыл санағына кірмей қалады. Себебі:
«Шығып келе жатқан Күнді мен бұрын көрейін!» деп жанталасқан көп
хайуанның (тышқан, сиыр, жылқы, мешін, қой, ұлу, жылан, доңыз
т.б.) ішінде тұрған түйе өзінше: «е, менің бойым бəрінен ұзын, шығып
келе жатқан Күнді менен бұрын көретін кім бар дейсің!» деп өз бойына сеніп, жайбарақат тұра бергенде, оның үстімен өрмелеп, құлағына
шығып алып, ең биіктен таң жарығын түйеден де бұрын шолған
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кішкентай ғана тышқан Күннің жарығын барлық хайуанаттардан
бұрын көріп, он екі жылдың басы аталыпты. Ал, «түйе болса, бойына
сеніп, жыл үлесінен құры қалыпты» – деп баяндалады бұл аңызда.
Көріп отырғанымыздай, осылайша пайда болған мақалдың осыдан
кейін «өз мүмкіншілігін елден жоғары бағалап, еренсіздіктен қолына
келіп тұрған үлесінен құры қалу» деген жалпы түрдегі ауыс мағынасы
қалыптасады.
Жоғарыда біз халық даналығының ұйытқысы ММ-дер екі түрлі
жолменен – хат-қағаз жоқ ерте кездерде ауызша айтылып жəне қағазға
түсіріліп, естелік ретінде пайда болғанын ескерттік. Ертедегі қазақ
қауымында жазу мəдениетінің кешеуілдеп дамуына байланысты осы
екі арнаның біріншісі басымырақ болғаны белгілі. Сондықтан да, ММдер ауызша ескерткіштер мен жинақтарда тек кейінгі (ХVІ–ХVІІІ)
ғасырларда ғана көріне бастайды.
Алайда, осы объективті жағдайға байланысты бір қызық құбылысты
атап өтпесек болмайтын сияқты. Ол: жазу дəстүрінің кешеуілдеп дамуы ММ-дер қорының қалыптасуына, оның мол болып қорлануына
тигізген теріс əсерінен гөрі оң əсерінің көбірек болғандығын байқау
қиын емес.
Мəселен, қазақтың кең-байтақ даласында ғасырлар бойы мал
шаруашылығымен шұғылданып келген қауым жазу мəдениеті еркін
дамымаған кездерде (бірақ бұдан «қазақтар мүлдем сауатсыз, надан
болды» деген ұғым тумаса керек) даналық сөздердің баршасын ауызша
айтып, құлақтан-құлаққа жеткізіп, жадында сақтауға тырысқан. Бұл
объективті жағдаят қағаздан оқып айтудан гөрі, дана, ақылмандардың,
ділмəр-шешендердің, ақын-жыраулардың дуалы аузынан шыққан
ақылды да асыл сөздерді жаттап алып, жадында сақтау үрдісін дамыта түседі. «Қазақ қауымында бір ауыз өлең шығара алмайтын
қазақ жоқ» деген сөздің астарында көп мəн жатқан сияқты. Ол: «өмір
бойы қой бақса да, қоймен бірге ой баққан» қазақтардың ақынжанды
халық екендігін, қазақ даласы өз Демосфен, Цицерондарымен əлемге
əйгілі болып келгендігін білдіреді. Мыңдаған дана билердің, ділмəршешен, ақылман-айтқыштардың даналық мұрасының қыр-сыры енді
ғана айқындала бастады [қара: Нысанбек Төреқұл. Даланың дара
ділмəрлары. Алматы: «Қазақстан», 2001. 588 б.; Үш пайғамбар. Төле
би. Қаз дауысты Қазыбек. Əйтеке би. Алматы: «Дəуір», 1992. 184 б.;
Нысанбек Төреқұлұлы. Қазақтың жүз шешені. «Алтын Адам», 1992.
252 б. т.б.]
Міне, осы еңбектерде көрсетілген қазақ ділмəр-шешендерінің рухани байлығы (соның ішінде мыңдаған мəтелдер де бар) бүгінгі мұрагер
ұрпағына негізінен ауызша айтылып, халық есінде сақталуы арқылы,
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фольклор үлгілері ретінде жеткен. Сондықтан да, ғасырлар бойы толассыз толығып, ұласып келе жатқан қазақ этносының халық жадын
қайталанбас сирек құбылыс (феномен) деп қараған жөн. Осының бір
айқын айғағы ретінде, зерттеушілердің айтуы бойынша, жыр алыбы –
Жамбылдың жадында 1 миллионнан астам өлең жолы сақталғандығын
ескертуге болады.
Демек, есіткенді есінде сақтап өскен зейінді де зерек ұрпақтың
ғасырлар бойы арқалап, көзінің қарашығындай сақтап келе жатқан
даналығының қайнар көзі – мыңдаған мақал-мəтелдер қағазға түсіп
хатталмай-ақ, оның көңлінде жатталып, жадында сақталған бай рухани мұраға айналып отыр. Мүмкін, қағазға түсіп хатталса, олар мұндай
қордаланған мол қор болып, жиналмаған да болар ма еді? Өйткені жадына сенген қазақ халқының даналық қорындағы бай қазына, солардың
өзекті өрнегі – 15 мыңнан астам мақал-мəтел түркі халықтарының
бəрінде бар деп айту қиын.
Халық даналығын жадына сеніп, рухани мұра ретінде ұрпақтан
ұрпаққа жалғастыру дəстүрінің осынау бір артықшылығымен қатар
оның кемшілігі де жоқ емес. Соның ең бастысы: шежіре, аңыз-əңгіме,
т.б. деректер арқылы ауыз əдебиетінің үлгісі ретінде сақталып, бізге
жеткен ММ-дердің бəрі бірдей өзінің жасалу кезіндегі түпнұсқасында
сақтала бермейді, олар ауызша айтылып, атадан балаға екшеліпеленіп, жаңғырып, тұлғалық, мағыналық өзгерістерге ұшырап
жететінін көреміз. Керісінше, жазба түрінде сақталып, кейінгі буынға
жеткен ММ-дердің көпшілігі өзінің көне кітабилік тұлғасын көбірек
сақтайтыны белгілі. Бірінші топқа жататын ММ-дердің бойында
жалпыхалықтық, жанды тілге тəн қасиеттері көбірек сақталса, екінші
топқа жататындарында ол қасиет аздау.
Қалай болғанда да, ауызекі тіл арқылы ауыз əдебиетінің үлгілері
ретінде бізге жеткен ММ-дер де, ертеден-ақ қағазға түсіп хатталған
ММ-дер де, сайып келгенде, халықтық даналықтың қорына жатады,
оның қазына-байлығы болып саналады.
Əрбір этностың адамзат қоғамындағы тарихи-мəдени рөлін,
өркениетке қосқан үлесін, рухани болмысы мен ментальдық
құндылығын бағалағанда оның даналық қорында жинақталып,
қалыптасқан мақалдары мен мəтелдерінің ауқымын ғана емес,
дүниетанымдық ой-парасатының тұңғиық тереңдігін де, шарықтау
шегінің биіктігі мен мазмұн-мəнінің кеңдігін де ескерген абзал.
Осы тұрғыдан алып қарағанда, қазақ мақал-мəтелдерінің өткен өмір
мен бүгінгі болмысты танып-білудегі логикалық, философиялық,
дүниетанымдық,
эстетикалық,
тағылымдық,
прагматикалық,
этнолингвистикалық мəні өте зор.
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Халық даналығының ұйытқысы – оның тілі

Халық даналығының ұйытқысы болып саналатын мақал-мəтелдер,
сайып келгенде, ұлттық тілдің құдіретті күші арқылы қалыптасып,
байлығы менен көркемдігі негізінде өрістеп, дамып отырады. Тіл
мүмкіндігі шектеліп, сөз байлығы мен көркемдігі, оралымдығы
жетіспей жатса, даналық ой-пікір де шарықтап дамымауы мүмкін.
Атам қазақтың «Халық даналығы – тілінде» деп ескертуі де осыған
байланысты болса керек.
Тілдің халық өмірінде атқаратын қызметі көп-ақ. Солардың бірегейі
– ұрпақпен ұрпақ арасын жалғастыратын, өткен өмір мен бүгінгі болмысымызды, онымен болашақты ұластыратын «алтын көпір» бейнелі
қызметі. Халық даналығының ұйытқысы – тілдің бұл қызметін
ғылымда кумулятивтік функциясы деп атайды. Оның бұл қызметі –
ұлттың ұзын-сонар рухани өмірін жалғастырушы ғана емес, сонымен
қатар ұлт тарихы мен менталитетіне, сана-сезіміне, өзіндік болмысына қажетті рухани құндылықтарды өз бойында сақтап, келесі ұрпаққа
асыл мұра ретінде жеткізіп отыратын қасиетімен де қымбат.
Мақал-мəтелдерді дана бабаларымыздан қалған аталар сөзі десе
де болады. Демек, бұл – ұлт даналығын араға талай ғасырлар салып, бүгінгі ұрпаққа нақыш-бояуын солғындатпай, мəн-мағынасын
бəсеңдетпей, көркемдігі мен бейнелілігін жоғалтпай, тұтас жеткізіп
отырған Ана тіліміздің құдіретті күші. Бұл – даналықтың бір бұлағы
тіл деген сөз.
Халық даналығының қайнар көзі – тіліміздегі мыңдаған мақалмəтелдер десек, одан даналықтың басқа да қыр-сырын білдіретін
басқа сөз жоқ деген түсінік тумаса керек. Даналықты білдіретін ұғым–
түсініктер мен олардың атаулары тілімізде өте көп: «мақал», «мəтел»,
«аталысөз», «нақыл сөз», «ақыл сөз», «қанатты сөз » (афоризм),
«ұлағатты сөз », «жақсы сөз », «шешен сөз », «өсиет сөз», «орынды
сөз» т.б. Осының барлығы даналық пен парасаттылықтан туындаған
терең ой, логикалық (мəнтиқи) тұжырым, философиялық толғаныс,
дүниетаным, өмір тəжірибесі, тағылым-тəлімнің баяндалған, көркем
сөзбен көмкерілген, тұрақты, қалыптасқан тіркес, шағын мəтін, қысқа
да нұсқа ой үзіктері.
Қалай болғанда да, халық даналығының қай түрі болмасын,
сөз құдіреті арқылы паш етіліп, халық арасына тарап, ел жадында
сақталып бізге жетіп отыр. Еңбегіміздің жалпы аты «Халық даналығы»
болғандықтан, біз оның негізгі ұйытқысы – мақал-мəтелдердің
табиғатына жан-жақты тоқталсақ та, қазақ жəне басқа туыс тілдерде
даналық ұғымына қатысты онымен мағыналас-мəндес басқа атаулар
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туралы этнолингвистикалық мағұлмат беріп өтуді жөн көрдік.
Мақал мен мəтел. Халық даналығына қатысты ұғым мен атаудың
санатына ең алдымен «мақал» мен «мəтел» жатады. Жоғарыда олар
жалпы түрде ғана сөз болды. Дегенмен, бұл сөздердің төркіні не?
Неге бұл термин туыстас түркі тілдерінде бірдей емес? Мəселен:
ұйғыр тілінде – «мақал вəтəмсил», татар тілінде – «мəкаль һəм
əйтем», түрікмен тілінде – «нақылдар ве аталар сөзи», өзбек тілінде –
«мақоллар», əзербайжан тілінде – «аталар сөзу», «зəрб – мəсəл», ноғай
тілінде – «такпакэм айтув», алтай тілінде – «укаа сöс, кеп сöс», хакас
тілінде – «сöспек»; башқұрт тілінде – «мəкəл, əйтем», түрік тілінде –
«аtаlаr sözü» т.т.
Оның басты себебі, біріншіден, даналыққа қатысты ұғымның
кеңдігіне байланысты болса, екіншіден, түркі тілдерінің дербестеніп
дами түсуіне жəне о бастағы «аталар сөзі» деген байырғы атауға
əрқайсысы өздерінше балама табуынан болса керек. Бірақ, одан ММдердің табиғаты өзгере қойған жоқ.
Мақал да, мəтел де қазақ тіліне араб тілінен енген сөздер. Мақал
араб тілінде – [mäqal] – «орынды айтылған сөз» (араб тілінде: «Ли келли маканин мəқал» – «өз орнында айтылуға тиісті сөз» деген нақыл
сөз бар екен). Тілімізде көп айтыла беретін мақала («статья», «заметка») – осыдан туындаған, ол араб тілінде – «сөз сөйлеу», «мақала
жазу» мағынасында қолданылады [Арабша–қазақша түсіндірме сөздік.
Құрастырған Н.Д.Оңдасынов. Алматы, 1969, 165].
Мəтел сөзі де түпнұсқада айтылуына, жазылуына [масал] > [мəсел]
байланысты тұлғасы өзгертіліп алынған араб сөзі (бұл арада с~т дыбыс сəйкестігін көріп тұрмыз). Бұл сөздерді мақал-мəтел деп қосарлап
айтқандағы мақсат – əрі «мысал, əрі тəмсіл дегенді аңғарту».
Даналыққа қатысты бұл ұғымның мағына-мəнінің кең де абстракциялы болуына байланысты, оларға түркі халықтарының əрқайсысы
өз тарапынан ат қойып, айдар тағып алуының себебі осында болса
керек. Мақал-мəтелдерқазақ тілінде «даналық» ұғымының негізгі бір
көрсеткіші болып қалыптасқан атау. Ал, бұл ұғымды ерте кездерде көп
тілдер «аталар сөзі» арқылы бергендігі көрініп-ақ тұр. Бүгінгі түркі
тілдерінің ішінде «аталар сөзі», негізінен, оғыз тобындағы тілдерде
(түрік, əзербайжан, түрікмен) сақталғаны байқалады. Демек, бұл
ұғымның о бастағы атауы шынымен-ақ «аталар сөзі» болғаны даусыз,
«мақал-мəтел» кейін қабылданған атау.
Бүгінгі қазақ тілінде «даналық» ұғымын білдіретін тек «мақалмəтел» атауы ғана емес екендігін біз жоғарыда ескерттік.
Пайымдап қараған адам халық данылығы оның тілінде, мəнді
де мағыналы сөзінде екендігін бірден аңғарады. Демек, ММ-дерді
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көркемсөз өнерінің көрікті өрнегі, ұлт рухының құдіретті күші деген анықтамамен келіспеске болмайды. Адам баласына тəн асқақ
ой, тегеуірінді тұжырым, кемелді ақыл, дара біткен даналық – бəрібəрі, сайып келгенде, тауып айтылған сөз арқылы ғана əр қырынан
жарқырап көріне алады.
Ежелден-ақ қазақ атам сөз қадірін ерекше бағалаған. Сондықтан да,
қысқа да нұсқа болып келетін мақал–мəтел тілін – даналық тілі деп
айрықша құрметтеген. «Тіл – тас жарады, тас жармаса бас жарады», «Тілі мірдің оғындай», «Жақсы сөз – жарым ырыс»; «Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады» т.т.
Өз ана тілін сүймейтін, сөз қадірін білмейтін халық жоқ шығар. Бірақ
қазақтар – солардың ішінде сөз құдіретіне ерекше табынатын, сөзді пір
тұтатын халық. Қазақ қауымында тек бір ауыз сөз арқылы ғана өмірдің
небір түйінді де күрделі мəселелерін шешуге болатындығы ерекше
аталады. Белгілі ақын Кəкімбек Салықов «бір ауыз сөздің» тұңғиық
терең сыры мен мəнін:
«Бір ауыз сөз қасиетті тияды,
Бір ауыз сөз айықпас дертті жияды;
Бір ауыз сөз əлемге əйгі еткізсе,
Бір ауыз сөз жаманатқа қияды...» – деп жырлайды. Даналықтың
терең сыры да, міне, осы сөз арқылы танылып, адам санасына сіңеді.
Жоғарыда аталған ММ-дердің кейбір баламаларына тоқталыпөтелік.
Асыл сөз. Ғасырлар бойы қалыптасқан тіл байлығын қазақтар «Тіл
– қазына, сөз – маржан» деп əспеттейді. Əрбір тілдің сол байлығы сөз
қорында қалыптасқан. Тіл үшін сөздің бəрі қажетті, бəрінің де өз орны,
өз қызметі бар. Бірақ, солай бола тұрса да, сөздің бəрі бірдей емес. Бұл
олардың беретін мағынасына, атқаратын қызметіне де байланысты.
Осы тұрғыдан алып қарағанда, сөздік қордағы сөздерді өзара «асыл
сөз» – «жасық сөз», «мəнді сөз – мəнсіз сөз», «қуұнарлы сөз – құнарсыз
сөз» т.б. жіктеу заңды.
Солардың бір тобы – «асыл сөздер».
Асан қайғы бабамыздан* келе жатқан мына нақыл сөзге назар
аударайық:
«Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады,
Таза, мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады;
Су тубінде жатқан тас жел толқыса шығады;
Ой түбінде жатқан сөз шер толқыса шығады...» – делінеді.
Осындағы «асыл сөз» атауынан көненің көзіндей сирек айтылатын,
ащы болса да, шынайы шындықты баяндайтын, мағына-мəні терең,
ақыл-парасатпен өрілген өнегелі сөз мəнін аңғаруға болады. Демек,
«асыл сөз» де – даналық сөздің бір тұлғасы, яғни ол да – ММ-дердің
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бір баламасы.
Билер сөзі. Қазақ қауымында билер (ата би, төбесби, қатар би,
жеке би, төтен би, бала би, қаламыш // қалаулы би т.б.) – ертеден келе
жатқан ел басқару жүйесінде қалыптасқан ерекше дарынды, шешен
де ділмəр, ақылман да білгір адамдар. Олардың ел басқару жүйесіне
араласуындағы ең басты шарт бойына біткен, болмысына дарыған
ерекше қасиет – шешендік, тапқырлық, айтқыштық қабілеттері мен
білгірлік, біліктілік, ақылмандық.
Ел билеген билердің тауып айтқан əрбір қысқа да нұсқа сөзі, бейнелі
де беделді ой-толғаныстары халық жүрегіне жол тауып, жадында
сақталып, атадан балаға ауысып, рухани мұра болып қалып отырған.
Сондықтан да «билер сөзі» дегенде жұрт оны жай сөз емес, қуатты да
қанатты, ақыл да нақыл сөздер деп таныған. Халық даналығы ретінде
ел жадында сақталып келген сөздердің көбісі – осы билер сөзі.
Жақсы сөз. Қазақ дəстүрінде «жақсы сөз» тіркесінің мағынасы
кең де ауқымды. «Жақсы сөз – жарым ырыс» деген мақалдың халық
арасында жиі қолданылуы да бекер болмаса керек. Айтылған «жақсы
сөзді» жарым ырысқа, бақыт, игілік нышанына балау – оның мағынамəнінің тереңдігіне байланысты. Өйткені, «жақсы сөз» айту – жоқтан
барды құрастырып, тыңдаушының құлағына жағымды əйтеуір бір сөз
тауып айту емес, оның көптен күткен асыл арманына сəйкес, діттеген
ойына сай келетін, мақсат-мүддесін дəл тауып, тап басатын, көңілін
көтеріп, сезімін оятатын, құпия сырдың «кілтін» тауып айта білу. Сонда ғана адам ондай сөзге риза болады, «аузыңа – май, астыңа – тай!»
деп, ағынан жарылады.
Жан жадыратар жақсы сөздің кейбіреулері кейде мақал-мəтелге айналып, тұрақты тіркес санатына еніп жатады.
Нақыл сөз. Бұл – орыс тіліндегі «афоризмнің» баламасы. Мысалы,
афоризмнің көп анықтамаларының бірінде: «Афоризм... мысль, выраженная в лаконичной, отточенной и выразительной форме и получившая самостоятельно существующего изречения. Напр.: Человек... это
звучит гордо» [БСЭ, 3 т., 512] – делінеді.
Нақыл да «афоризм» мағынасындағы араб сөзі: [nagl]. Қазақ тілінің
түсіндірме сөздігінде: «Нақыл – «өнеге, өсиет ретінде айтылатын
аталы сөз» деп түсіндіріледі [ҚТТС, 7т.,31-36.]. ММ-дерді зерттеуші
ғалым Б.Адамбаев: «Əдетте, мақал-мəтелдердің көлемі екі-төрт жолдан аспайды, асса нақыл, тақпақ сөздерге айналады»– деп анықтайды
нақыл болмысын [Б.Адамбаев. Қазақ халық əдебиеті]. Мысалы: «Бітер
істің басына жақсы келер қасына» деген халқымыздың нақыл сөзі бар
деп көрсетеді.
Нақыл сөздің мақал сөзден айырмашылығы: көп жағдайда
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шығарған авторы белгілі болып тұрады, əдетте, оның есімі қатар аталады. Мəселен, ұлы Абайдың көптеген ұтқыр да ұтымды, тапқыр да
тағылымды сөздері, нысанаға дəл тиіп, қоғамдық, əлеуметтік əмір мен
жеке адамның басындағы кемістік-кемшіліктерді əшкерелейтін, ащы
болса да шындықты айтатын ақыл сөздері ел аузында жатталып, халық
жадында сақталып қалғандығы белгілі. Абай афоризмдерін арнайы
зерттеген ғалым Құлмат Өмірəлиев оларды тақырыптық, мағыналық
ерекшеліктеріне қарай былайша топтастырды: 1) Педагогика. Мораль (мыс.: Еңбек қылсаң ерінбей, Тояды қарының тіленбей; Тамағы
тоқтық, Жұмысы жоқтық, Аздырар адам баласын т.б.); 2) Эстетика. Əдебиет (мыс.: Білгенге – маржан, білмеске – арзан; Өлең – сөздің
патшасы, сөз сарасы т.б.); 3) Сатиралық сөздер (мыс.: Жат айбынар ісі жоқ; Жау айдынар күші жоқ; Тұлпардан тұғыр озбас, табылса
да, Күшік ит бөрі ала ма жабылса да...); 4) Психология. Этика (мыс.:
Ақырын жүріп, анық бас, Еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық қылған
жалықпас, үйретуден балаға...).
Бұл нақыл сөздер қағазға түсіп, хатталғандықтан да көп жағдайда
Абай атынан аталынады. Ал, дəл осы сияқты, бірақ кезінде шығарушы
ақын-жырау, би, ақылман адамдардың өз атымен жарық көрмеген, тек
халық жадында сақталып келе жатқан нақыл сөздердің көбісі халық
даналығына айналып, көп мақалдың бірі болып қалғанын көреміз. Демек, нақыл сөз – мақал-мəтелге ең жақын тұрған, солардың қатарына
косылып кетуге ыңғайлы даналықтардың бірі. Нақыл сөздің тағы
бір ерекшелігі – олар ММ өлшем-өрнегіне дəл келе бермей, құрамқұрылымы жағынан төрт жолдық өлең, не одан да көп сөздермен баяндалуында, яғни ықшамдық, нақтылық шарттың бұзылуында.
Ділмəр сөз. Ділмəрлік – адам баласына табиғаттың өзі сыйлайтын сирек те дара қасиет, ерекше дарын. Ділмəр де – шешен, шешен
де – ділмəр. Бірақ екеуінің арасында белгілі парық бар. Қазақ тілінің
түсіндірме сөздігінде бұл екі атауға берілген анықтамалар мыналар:
ділмəр’ – «тілге шешен, сөзге бай». Мысалы: Ноғайбай орта бойлы,
өткір көзді, алғыр сөзді, сауатсыз болса да өте ділмəр, шешен кісі еді»
[ҚТТС, 3т.,239] жəне шешен – «сөзге ағып тұрған шебер, тілге жүйрік
адам» [ҚТТС, 10т., 214].
Көріп отырғанымыздай, бұл анықтамалардан олардың айырмашылығы көп байқалмайды. Алайда, ділмəр тілдің майын тамызып, шешен сөйлейтін адамды ғана емес, даналықтың, данышпандықтың тетігін жетік игерген, айта білуді ғана емес, айтылған сөздің
мəн-мағынасын терең ұғып, құдіретті күшін сезіне білетін, бір тілді
ғана емес, көптеген басқа тілдерді де жетік түсінетін сөз шебері деген
қасиеттерге де ие. Басқаша айтқанда, ділмəр адам – шешен сөйлеудің,
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тауып айтудың шебері болуымен қатар, білікті де білгір, айтқыш,
ақылмандығы басым адам. Қырғыз тілінде: тилмер – «человек якобы
понимающий язык птиц» деген мəні оның негізгі мағынасы ретінде
көрсетілсе, ауыс мағынасы – «красноречивый» (сөз тапқыш, шешен)
[К.К.Юдахин, КРС, М., 1965, 736 с.].
Ділмəр менен шешеннің айырмашылығы осында. Қалай болғанда
да, бұл екі атауға байланысты қалыптасқан ділмəр сөз бен шешен
сөз // шешендік сөз (қар.) өзара өте жақын жəне халық даналығының
өзегі мен ұйытқысы. Өйткені ділмəрлік те, шешендік те – даналықтың
құрамдас табиғи бөлігі.
Шешен сөз // шешендік сөз. Шешендік те – адамға жаратылыс
сыйлаған, туа біткен ерекше дарын. Қазақ қауымында: «Көпті көрген
көсем болар, Көп сөйлеген шешен болар» (мұның тағы бір түрі: «Көрекөре көсем болар, Сөйлей-сөйлей шешен болар») деген де сөз бар. Бірақ
бұдан «пəтуасыз көп сөйлей берген адам шешен болады» деген ұғым
тумаса керек. Бұл арадағы «көп сөйлеу» – «ел алдына шығып, өз ойын,
көңілінде күйттеген толғанысын айтуға дағдылану, ашық сөз сайысына
машықтану, туа біткен дарын-қабілетін дамыту» мағынасында айтылып тұр. «Көп сөйлеген шешен емес, еп сөйлеген шешен» деген соны
аңғартады.
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде, жоғарыда көрсетілгендей, шешен – «Сөзге ағып тұрған шебер, тілге жүйрік адам», Шешендік сөз –
«Қазақ ауыз əдебиетіндегі əрі көркем, əрі шағын дидактикалық жанр»
– деп көрсетіледі [ҚТТС, 10-т. 214].
Шешендік сөз – шешен адамдардың əр кезде, əртүрлі жағдаяттарға
байланысты тауып айтылған, нысанасына дөп тиіп жататын ұтымды да
өткір, ақылды да ғибратты, өсиетті сөздері.
Қазақ қауымында сөз құдіретіне, шешендік өнеріне ерекше мəн
беріледі. Ол туралы ғылыми зерттеулер жүргізіліп, көптеген еңбектер
жарияланған-ды [Б.Адамбаев. Қазақтың шешендік сөздері. Алматы, 1984,136 б.] Сырымның шешендік сөздері. Құрастырушылар:
Б.Қорқытов т.б. Алматы, 1994, 48 б.] Шешендік сөздер де, шешен сөз де
– табиғатынан дарынды шешен болып жаралған жеке-дара адамдардың
шығармашылығының нəтижесі. Ол адамдар қазақ қауымында, көбінесе,
ру басылары мен билер болған. Осыған байланысты «билер сөзі» деген
ұғым да қалыптасқан. Сондықтан да, қазақ тілінде сақталған көптеген
билердің сөздері де шешендік үлгілерін құрайды.
Алайда, шешен-ділмəрлардан қалған шешендік мұраның барлығы
біз қарастырып отырған ММ-дер жанрындағы үлгілер емес. Көбінекөп олар бастауы, дамуы жəне қорытындысы бар аяқталған ой-толғау
ретінде баяндалатын қысқа сюжетті шығарма болып келеді. Міне, сол
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айтылған шешендік толғаудың тобықтай түйіні ретінде кейде ММ-ге
ұқсас қорытынды айтылады, ол қолданыла, дами келе ММ-ге айналуы
ықтимал.
Халық даналығына барып қосылып, оның қорын толықтырып
отыратын бір бұлаққа шешендердің дуалы аузынан шыққан өткір
де өтімді, тапқыр да тартымды сөздері жатады. Қалай болғанда да,
шешендік өнері, «Өнер алды – қызыл тіл» дегендей, қазақ қауымында
даналық пен ақылмандықтың ұйытқысы, қайнар бұлағы болып саналады. Б.Адамбаевша айтқанда: «мақал-мəтелдер – халық шешендік
сөздерінің қатығы, қаймағы секілді». Олар шешендік сөздердің өз
ішінен туындап жатады. Көп жағдайда авторы белгілі болады. Мыс.:
ұлы Абайдың: «Əннің де естісі бар, есері бар; Тыңдаушының құлағын
кесері бар...» деген сөзі.
Аталы сөз // аталар сөзі. Бұлар – түркі əлемінде «мақал-мəтел»
мағынасында ең алғаш қолданылған жəне халық даналығының
қорланып, қалыптасуына ұйытқы болған байырғы атаулар. Бұлай
аталуының басты себебі: даналықтың көзі де, даналардың өзі де өмірдің
ащы-тұщысын көрген, тəжірибесі мол, көңілге түйгені, одан алған
тағылым-тəжірибесі мол ата-бабалырымыз болған. Бұдан «даналық
жасқа тəн емес» деген ұғым тумаса керек. «Асыл – тастан, ақыл – жастан» дегендей, қазақ қауымында 10-12 жастан асып-аспай қалың топ
алдында билік айтып, аты əйгілі болған бала билер, топ жарып шыққан
ойшыл жас берендер аз болмаған. Бірақ даналықтың қайнар бұлағы,
таусылмас кені, шарықтап дамыған асқар биігі болып, əрдайым атабабаларын сыйлап өскен қазақ қауымында солардан асқан ақылман,
айтқыш данышпан бола қоймаған. Сондықтан да болар, аталар айтқан
сөз – ұрпақ үшін қасиетті де қастерлі, асыл да бағалы, солар ғана заман
елегінен екшеліп өтіп, ұрпақтан ұрпаққа рухани мирас болып қалуға
құқылы болып қалған. Мыс.: «Аталы сөзге арсыз ғана қарсы тұрады».
Аталы сөз де, аталар сөзі де халық даналығы үшін, өткен атабабаларымыздың уəлі аузынан шығып, ғасырлар аттап, бүгінгі ұрпаққа
сол баяғы мəн-мағынасымен, бояу-нақышымен өзгертілмей жетіп,
тағылымын танытып отырғандықтан да болу керек, ең асыл қазынабайлығы болып саналады.
Бұдан шығатын қорытынды: аталы сөз де, аталар сөзі де – халық
даналығының қалыптасуына ұйытқы болып келе жатқан асылдардың
бірі.
Қанатты сөз. Бұл да – афоризмнің бір түрі. Аталуына қарағанда,
қоғамдағы əлеуметтік, саяси, мəдени, тарихи т.б. жағдайларға байланысты айтылып қалатын жəне сол сəтте жұртшылық құлақтанып,
қарапайым халық арасына тез тарап, елдің рухын көтеріп, патриоттык
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сезімін оятатын ұтымды да əсерлі айтылған жалынды сөздер. Олардың
үйлесімді, əуезді, ММ-дердей қысқа да нұсқа түрлері ел аузында
сақталып, көп уақытқа дейін айтылып жүретін болады.
Қанатты сөздер де, ММ-дер сияқты, халық даналығының қорына
барып қосылып жататын бір арна. Алайда, қанатты сөздердің көбісінің
авторлары белгілі болып келеді. Көне замандарда олар хан, би, шешен,
ақын-жырау, ақылман адамдардың атымен айтылатын болған. Олардың
көбі қазақ би-шешендерінің айтқан, жинақталған еңбектерінде
кездеседі.
Өсиет сөз. Əдетте, өсиет сөз – өмірде көп жасап, көпті көрген, одан
алған тəлімі мен тəжірибесі, тағылымы мол қазыналы қарттардың
өзінен кейінгі жас ұрпаққа арнап айтқан мəнді де мағыналы ақылкеңестері. Өз өмірінен, қоғамдық өмірден алып айтқан бұл сөздер
дұрыс өмір сүру, жақсы да парасатты адам, ел сыйлайтын азамат болып
өсу үшін (мыс., Абайдың: «Атаңның баласы болма, елдің баласы бол»
дегендей) қажетті жол-жоралғы ретінде айтылған, кейінгі ұрпақты оны
орындауға міндеттейтін өсиет болып саналған.
Өсиет сөздер де – халық даналығына барып қосылатын бір арна,
атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа ауысып, ел жадында ұзақ жасайтын
рухани мұра.
Көсем сөз. Бұл – ойшыл да дана, білгір де білікті, парасатты да
ақылман адамдардың, сөз бастаған шешендер мен топ бастаған
көсемдердің аузынан шығып, қалың жұрт арасына кең тарап, санасына
сіңіп, айтылып жүретін ақыл-нақыл, бағдарлы да мақсатты сөз. Ахмет
Байтұрсынұлы: «Көсем сөз əлеуметке басшылық есебінде айтылатын
сөз болғандықтан жұрт ісіне мəні зор болады. Солай болған соң көсем
сөз айтушы оны жазып, əлеуметке басшылық қылатын адам, көпті
көрген көсем, білімді адам болуға тиіс» деп көрсетеді. Көсем сөздердің
бəрі болмаса да, біразы ММ-дер үлгісінде айтылып, жазылып, өзінің
ақылман, ойшыл мəніне қарай ел арасында кең тарап, халықтың
даналық қорына барып қосылып жатады.
Тəмсіл. Бұл – мақалға да, мəтелге де жақын əрі ұқсас, бірақ екеуінен
де өзіндік айырмашылығы бар кіші жанрға тəн тұрақты тіркестердің
бірі. Тəмсіл, əдетте, мəтел сияқты, себебі (уəжі), мотиві белгілі де,
салдар-нəтижесі белгісіз болып келеді. Өйткені оның о баста пайда
болу себебі (негізі) біз үшін белгісіз, мағынасы түсініксіз. Мыс.: «О
тықыр мен бұ тықыр бір емес»; «Бəленің басы Дайрабайдың ала сиырынан басталды» сияқты оралымдар.
Тəмсілдердің тұрақты тіркес ретінде қалыптасып қалғандары,
əдетте, белгілі бір кезде, қоғамдық өмірде, не тұрмыста, біреудің жеке
басында болған нақтылы оқиғаның қалай, не себептен солай болғанын
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баяндаудың түйіні ретінде айтылып қалған, бара-бара тұрақты тіркеске
айналған сөздер.
Тəмсіл сөздер де халық даналығына барып, өзіне тиісті орын алатын,
қоғам мүшелері үшін белгілі бір жағдаятта өнеге-үлгі боларлықтай
бейнелі де, мəнді-мағыналы сөзге айналады. Жоғарыдағы т.б. көптеген
мысалдар осының айғағы.
Көріп отырғанымыздай, халық даналығына жататын мəндімағыналы ой-толғаныстар ММ-дер арқылы ғана емес, сонымен
қатар көптеген басқа да ақылды-нақылды сөздер арқылы толығып,
«Ғақылият əлемінің» негізін қалыптастырады екен. Бұл ұғымдардың
атаулары əр түрлі болғанымен, қордаланып барып құратын қоры –
халық даналығы.
Халық даналығынан біз хикметті сөз, тəлім сөз, тапқыр сөз,
ұлағатты сөздерді де, ғибратты сөздерді де, кітаби сөздерді де т.б.
көптеп кездестіреміз. Олардың бəрі қысқа да нұсқа айтылуына байланысты ел жадында сақталады. Бірақ, бұлардың ішінде ММ-дер халық
даналығының негізгі ұйытқысы болып саналады.
Қорыта келгенде айтарымыз: даналыққа қатысты ұғым-түсініктерді
білдіретін толып жатқан атаулар (ақыл сөз, нақыл сөз, қанатты сөз,
ділмəр сөз, шешендік сөз, өсиет сөз, аталы сөз, асыл сөз, жақсы сөз т.б.),
сайып келгенде, қазақ қауымында ғасырлар бойы қалыптасқан көне,
көне болса да, халық санасына сіңіп, жадында сол күйінде сақталып
келе жатқан дүниетанымы мен ой-толғанысының, өмір тəжірибесі
мен тəлім-тағылымының қордаланған жиынтығы – даналық қоры
мен рухани байлығына жатады. Бір ғажабы, көріп отырғанымыздай,
даналықтың асып-тасып жатқан мол қазынасын сол қалпында əлемге
паш етіп тұрған – қазақ тілінің құдыретті күші мен сөз байлығы, көркем
де, бейнелі өрнегі. Демек, бұл – халық даналығының ұйытқысы – оның
тілінде, сөздің құдіретті күшінде деген сөз.
Мақал-мəтел – көненің көзі, дананың сөзі
Тілімізде қордаланған мыңдаған мақал-мəтелдердің мəнмағынасына зерделі көзбен қараған адам ең алдымен өз халқының
басынан кешірген барша өмірін, салт-сана, қалыптасқан дəстүр,
дүниетанымын елестете алады. ММ-дер, əрине, ресми тарих пен
өткен уақыттың табын бойында сақтаған рухани шежіре. Ел жадында сақталған кейбір ММ-дерден есте жоқ ескі замандардың сарынын аңғарып, тарихи дəуірлердің дүбірін сезінуге болатын сияқты.
Мəселен, «ғун//хун заманын», «Сақ дəуірін» естіген де,естімеген де
жұртшылық бар. Ал, қазақ тілінде: «Көкте Күн – жалғыз, Жер-
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де ғұн – жалғыз» деген мақал кездеседі. Қазақ этносының (əрине
оның ата-бабаларының) санасында сақталып қалған бұл мақалдың
мағынасын, пайда болу мотивін «тым ерте кездерде ғұндар көне түркі
тайпаларының басын қосып, бүкіл Еуроазиялық жазықтықта ұлы Ғұн
империясын құрып, аспандағы Күн сияқты, сонша елді бір өзі ғана
билеп-төстеген бір ғана ғұндар еді» деп түсіндіруге болатын сияқты.
Көмескілеу болса да, халық санасында сақталған осы ұғымның бір
мəнін бүгінгі заман (ХХ ғасыр) ақын-жазушылары, мəселен, Мағжан
Жұмабаев: «Ғұн Күннен жаралған», «Ғұн – Күн текті бейне» деп жырласа, Жұбан Молдағалиев:
«Осындай боп, білмеймін, кімнен тудым,
Бəлкім қайсақ, бəлкім бір гүннен тудым...»– деп, өзінің сол
ғұнның бір ұрпағы екендігін паш етіп отыр.
Осының өзі-ақ бүгінгі қазақтардың нақтылы дəйек келтіріп,
дəлелдеп келе жатқан ұлан-ғайыр проблемасының күре тамырын атам
заманда бабалар аузымен айтылып калған осы бір мақал тап басып
отырған жоқ па? Сол сияқты, «Сегіз саққа жүгірту » деген тұрақты
тіркесте бүгінгі қазақтардың көнедегі ата-бабалары сақтарды айтып,
солардың əскери айла-тəсілін (маневрін) аңғартып тұрған жоқ па?
Одан берірек пайда болған «Қайда барсаң – Қорқыттың көрі
» деген мақал бүкіл Орта Азия, Кавказ, Кіші Азия халықтары арасында есімі аңызға айналған абыз, өмір бойы өлімге қарсы күресіп өткен
Қорқыт атаның осы бір ерекше əрекетіне байланысты қалыптасқандығы
белгілі.
Сол сияқты: «Өлдің Мамай – қор болдың» ,«Жауды қашырған
қарапайым халық – батыр атақ Барақта қалды»,«Абылайдың
асында шаппағанда, атаңның басында шабасың ба ? »,«Қасым
ханның қасқа жолы, Есімханның ескі жолы», «Аяз би, əліңді біл,
құмырсқа, жолыңды біл »;«Бəлен жерде Балқан тау – олда
біздің барған тау»т.б.ММ-дердің баршасы қазақ халқының
жалпы тарихына жəне нақтылы тарихи тұлғалардың жеке
басына, іс- əрекетіне байланысты қалыптасқан.
Мұның бəрі, сондай-ақ ММ-дердің мотивтік негіздерінің басым
көпшілігі ретроспективті бағыттағы үрдісте, көне салт-дəстүрлер мен
дүниетанымды уағыздау барысында қалыптасуы, сайып келгенде,
олардың «архаикалық құбылыс» екендігін айқындай түседі. Замана талабына сай қаншама жаңа ММ-дер пайда болып, даналық қоры
толассыз толығып, дамып жатса да, оның рухани көзі өткен өмірімізге
байланысты. Мақал-мəтелдерді «көненің көзі, дананың сөзі« деп
атауымыздың басты себебі де, міне, осы.
Əрбір халықтың тілінде қорланып, қалыптасқан ММ-дер – бір
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заманның ғана емес, əртүрлі заманның жəне біріне-бірі жалғасып,
үздіксіз дамып келе жатқан ұзақ замандардың жемісі. Олай болса, халық
даналығының ұйытқысы саналатын ММ-дер мен аталы сөздердің басқа
түрлері де, жоғарыда ескерткен екі – ішкі жəне сыртқы – арнаның екеуі
бойынша толығып, дамып отыратынын да мойындағанымыз жөн.
Бұл екі арнаның екеуі де мұрагерлік дəстүрі негізінде қалыптасқан.
ММ-дің ішкі арна бойынша қалыптасуы, мəселен, қазақ халқы үшін
өз ата-бабаларынан рухани мұра болып келе жатқан ММ-дерді оның
тікелей мұрагері ретінде жадында сақтап, өз өмірінде қолдану бар
да, бүкіл түркі əлеміне тəн сол тəрізді байлықты «ортақ дүние» деп
қабылдап, пайдалану тағы бар. Бұлардың екеуі де атадан балаға,
ұрпақтан ұрпаққа рухани мұра боп ауысып, өз дүниесіне айналады. Ішкі
арна мен сыртқы арна бойынша толассыз толығып отыратын даналық
қорындағы ММ-дердің өзара мидай араласуы соншалық, оларды, тек
тарихи-салыстырма зерттеу арқылы болмаса, қарапайым жұрт біріненбірін ажыратып ала бермейді. Оның ең басты себебі: түркі əлеміне
ортақ, оның көптеген тілдерінде қолданыста жүрген ММ-дердің баршасы сол тілдердің дыбыстық, тұлғалық заңдылықтарына сəйкес
өзгеріп, сол тілдерге икемделіп, өздерінің о баста қалыптасқан «төркін
– тілінің» ерекшеліктерін жойып алатындығында.
ММ-дердің бəрін бірдей қай заманда, қандай тарихи себептермен, этнолингвистикалық мотивтермен пайда болғанын дəйектеп,
құжаттап айтып беру, əрине, мүмкін емес. Өйткені ол ММ-дердің басым көпшілігі, тіпті, қазақ «қазақ» болып саналатын 5 ғасырдың бер
жағынан емес, өз бастауын соның аржағындағы тарихи тұңғиықтан,
алғашқы ру-тайпалар заманынан алады. Көпшілік жағдайда атабабаларымыздың аталы сөздері бейнелі мағынасын, өзекті идеясын
сақтағанымен, тілдің тұрақты дамып отыру заңдылығына байланысты, берілу тəсілі, құрамдық-құрылымдық тұлғасы өзгеріп отыруы да
мүмкін.
Мұндай жағдайда көне ММ-дердің ғасырлар аттап, бізге жеткендерін
анықтаудың бірден-бір жолы – оларды кезінде шығарған, дүниеге
келтірген тарихи тұлғалардың есіміне, олар туралы дəйекті деректерге
(аңыз-əңгіме, қолжазба, шежіре, зерттеулерге) сүйену.
Осыған орай бір мысал келтіре кетейік. Ұлы Абайдың: «Ұстазсыз
шəкірт – тұл» деген қанатты сөзін зерттеуші Ө.Күмісбаев «əйгілі Асан
қайғы бабамыз одан 5 ғасыр бұрын айтыпты» деп, оның мына сөздерін
келтіреді:
«Ғылымды хатым еткендер,
Мақсұтына жеткендер,
Жас-кəрілер отырып,
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Алдынан сабақ алмаса,
Қарамаса жүзіне,
Ғалым да болса, ол ғарып» (қар. Дала Демосфендері // «Білім жəне
еңбек», 1985, №12, 28–29).
Шынында да, сөзбе-сөз қайталау болмаса да (ұстаз бен шəкірт), туралы əр кезде, əр автор тарапынан айтылған бұл екі ұғымда ұқсастық
бар екені рас. Алайда, халық даналығында дəл осы ұғым жүйеленіп:
«Үш тұл: қайратсыз ашу – тұл,
тұрлаусыз ғашық – тұл,
шəкіртсіз ғалым – тұл» – деп те қолданылатыны белгілі.
Сонда, пайымдап қарасақ, халық даналығына айналған бұл ойтұжырым өзінің өзекті мəнін бес ғасыр бойы (шартты түрде) бұзбай
сақтап келсе де, құрамдық жағынан өзгеріп отырғанын көреміз:
1) Асан қайғыда: «жас-кəрі алдынан сабақ алмаса – ғалым ғарып»,
2) Абайда: «ұстазы болмаса – шəкірт тұл»;
3) Ауыз əдебиетінде: «шəкіртсіз ғалым – тұл».
Мақал-мəтелдерді «көненің көзі, дананың сөзі» деп дəріптеуіміздің
тағы бір себебі – шынымен-ақ, олар рухани мұраларымыздың ішіндегі
бояу-нақышын солғындатпай, мағына-мəнін күңгірттендірмей, бүгінгі
ұрпаққа тұтас күйінде жетіп отырған құндылықтарымызға жатады.
ММ-дер табиғатына тəн тұрақтылық пен бірізділікті біз бір тілде
ғана емес, туыстас бірнеше тілде қатар сақталынып, құрам-құрылымы
əр тіл табиғатына сəйкес сəл өзгерсе де, мағына-мəнін бұзбай, түгел
жететінен айқын көреміз. Мысалы, қазіргі татар тілінде Нақый
Исəнбəттің жариялаған материалы бойынша (Татар халық мəкальлəре.
3 том. Казан, 1967, 1074 б.) қолданылатын 40 мыңға жуық (38670) ММдердің ішінен мыңдаған мағыналас, көбісінің тұлғасы да сəйкес келетін
(тілдік ерекшеліктер мен жазылу емлесін ескергенде) ортақ мақалдар
мен мəтелдерді кездестіруге болады. Мысалы (татарша да, қазақша да
қолданылатын ММ-дер):
Татарша: Арзанлы итнең шулпасы татымый<131>
Қазақша: Арзанның сорпасы татымайды
Татарша: Арбаның алды кайдан тəгəрəсə, арты шуннан
тəгəрəр<100>
Қазақша: Арбаның алды қайда жүрсе, арты сонда жүреді //
Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді
Татарша: Суз атасы – колак, юл атасы – таяк, су атасы – булак<113>
Қазақша: Сөз атасы – құлақ, жол атасы – тұяқ, су атасы – бұлақ
Татарша: Базарыякын – баемас<129>
Қазақша: Базары жақын байымас
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Татарша: Читтə арбалаганнан, уз илеңдə дорбала<200>
Қазақша: Алыстан арбалағанша, жақыннан дорбала т.б.
Көріп отырғанымыздай, бұл тəрізді ұқсас ММ-дерді тек татар тілінен
ғана емес, кез келген түркі тілінен, əсіресе тегі жақын қыпшақ тобына
жататын тілдерден, көптеп кездестіруге болады. Мұны айтып отырған
себебіміз: бұл ортақ ММ-дердің барлығы күні бүгін ғана пайда болып,
түркі əлеміне бірден тараған жоқ. Олар түркі халықтарының, ал одан
бұрын тайпаларының, өзара тығыз араласуына, рухани-мəдени жіті
қарым-қатынасына байланысты талай замандардан ілгері қалыптасқан
ортақ ауыс-түйістер. Сондықтан да біз оларды да «көненің көзі,
тарихтың өзі» деп атауға құқылымыз.
Бұл ғана емес. Қазақ ММ-дерінің тұла бойы тұнып тұрған тарих,
халықтың басып өткен ұзақ өмірінің айнасы екендігінің кепілдігін,
этнос шеңберімен ғана шектеліп қалмай, барша түркі əлемімен тығыз
байланыста дамыған, көп жағдайда ортақ құбылыс екендігін біз көне
түркі тілдерінде жəне олармен тығыз рухани-мəдени қарым-қатынаста
болған басқа көршілес (араб, иран, славян т.б.) халықтардың тілдерінде
ертеде қалыптасқан жазба ескерткіштері мен бұлақтарынан да көре
аламыз.
Бұл пікірімізді де бірер нақтылы мысалдармен дəлелдеп көрелік.
Жалпы Шығыс халықтары, солардың ішінде, əсіресе, түркі
халықтары (қазақ, қырғыз, түрікмен т.б.) көне замандардан бері-ақ тіл
құдіретіне, сөз қасиетіне, даналық рухына табынып, ділмəр шешен,
ақылман-даналарды пір тұтқандығы əлемге əйгілі. Шығыс əлемінде
орта ғасырдың өзінде-ақ Махмұд Қашғари, Жүсіп Баласағуни, Захир ад-Дин əл-Байқари, Əлишер Науаи, Йүгінеки, Лутфи, Р.Хорезми,
С.Сайрами, Құтып, Əбілғазы, Қорқыт, т.б. сөз зергерлері мен
ұлағатты ұстаздардың дүниеге келіп, артында өлмейтін даналық мұра
қалдырғаны да баршаға мəлім.
Бұдан 9 ғасыр ілгері өзінің «Диуани луғатит-түрк» атты еңбегін жазып, болашақ ұрпағына рухани мұра етіп қалдырған Махмұд Қашғари
бабамыз:
«Мақсатым – талаптанушыларға тура бағыт көрсетіп, болашаққа
кең жол ашу. Ниеттес жандарды мəңгілікке риза ету ғана. Түркі
халықтарының атам заманнан бері көрген-білгендерін баяндайтын
бəйіт-жырлары мен қайғылы жəне қуанышты күндерінде айтатын
терең мағыналы мақал-мəтелдерінен мысалдар келтірдім. Бұл кітапты
пайдаланғандар кейінгілерге, олар өздерінен кейінгілерге жеткізсін
деген ниетпен тағы біраз табылмайтын тіркестерді пайдаландым.
Сөйтіп, бұл кітап ұрпақтан ұрпаққа халықтық мұраны қаз-қалпында
жеткізу мақсатымен қияға қанат қағып, əсемдік əлемі – мəңгілік өмірге
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біржолата жолдама алды...» деп баяндайды автор өз мақсатын («Ана
тілі», 24.04.2003, 9).
Түркі дүниесіндегі ортақ рухани өмір жалғастығының бір көрінісі
осы. Махмұд Қашғари бабамыздың өз «Сөздігінде» жинақтап, жазып
қалдырған даналық сөздері – мақал-мəтелдері айтарлықтай көп болмаса да, соның өзі де сол дəуірден əлдеқайда бұрын басталып, күні
бүгінге дейін өзегі үзілмей келе жатқан даналық дəстүрінің үлгісін
көрсетіп отыр.
Бұл мəселенің бір жағы болса, екінші жағы Махмұд Қашғари
бабамыздың бұдан 9 ғасыр бұрын қолданып кеткен көптеген мақалмəтелдері дыбыстық ерекшеліктерін ескермегенде, мағына-мəні бойынша бүгінгі түркі халықтары ММ-дерімен ұқсас болып келсе, ал
олардың кейбіреулері, мысалы, қазақ мақалдарымен сөзбе-сөз сəйкес
келіп жатады. Мысалы:
МҚ Кіші аласы – ічін, йылқы аласы – ташын <>*
Қаз Кісі аласы – ішінде, мал аласы – сыртында <>
МҚ Інган ыңранса, боту бозлар <>
ҚазІнген ыңыранса, бота боздар <>
Ал, мамандардың сөзбе-сөз аудармасын алып қарайтын болсақ,
онда қазақ тілінің мынадай ММ-дері М.Қашғаридағы ММ-дермен
толық сəйкес деп айтуға əбден болады:
Тау тауға қосылмас,
Адам адамға қосылады<>
Тесік інжу (қаз. – моншақ) жерде қалмас<>
Ер шекіспей бекіспес,
Жел айдамай бұлт кетпес<>
Құрғақ қасық ауыз жыртар<>
Бұл тəрізді ұқсастықтар тек М.Қашғари еңбегінде ғана емес,
ортағасырлық түркі даналарының бəрінде баршылық. Əрқайсысынан
бір мысалдан келтірейік:
Ұлық болам десең – жомарт бол (С.Сарайи).
Көрші ақысы – құдай ақысы (Қорқыт).
Сыйлағанды – сыйла,
Илегенді – иле (Ж.Баласағұни).
Дұшпан не демейді,
Түске не кірмейді (Бабыр).
Дүние бірде күледі, бірде бүледі (А.Йүгінеки).
Ауруын жасырған – өледі (Ə.Науаи) т.б.
Көріп отырғанымыздай, орта ғасырларда жасап, артында еңбегін
қалдырған түркі тілдес авторлардың қолданған, жазып қалдырған
даналық сөздерінің бəрі болмаса да біразы қазақ тілінде толық, не
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жартылай қайталанып, құрамы болмаса, мағына-мəні сақталып
қалғандығын байқауға болады.
Бұл деректердің бəрі ММ-дердің «көненің көзі» екендігін, көнеден
бүгінге дейін үзіліп қалмай, ұзыннан ұзаққа созылып жатқан түркі
халықтары даналығының ортақ ұйытқысы, ұлтара жалғастығын, өзара
ұқсас, сəйкес екендігін көрсетеді.
Қазақ ММ-дерінің көнелігін білдіретін сыртқы арнаға тəн
бұлақтардың қатарына ерте замандарда түркіден басқа тілдерден
(араб, иран, славян т.б.) аударылып алынған ауыс-түйістер жатады. Бұл
аударма ММ-дердің түркі халықтарының рухани дүниесіне айналуы
(тарихи-мəдени себептері, нақтылы жолдары т.б.), ол тілде қалыптасуы
өте ертеде жүзеге асқан күрделі құбылыс. Мысалы, зерттеушілердің
деректері бойынша қазақ т.б. түркі тілдерінде қолданылатын:
Біреуге көр қазба – өзің түсерсің (мағына-мəні баршаға айқын) деген мақалды иран халықтарының рухани дүниесінен кездестіруге болады екен. Дəлірек айтсақ, дəл осы мақал парсы тіліндегі Авеста мен
Зендіде: «Провалился в яму тот, кто другим капал яму» (32–6., орысша
аудармасы) мағынасында қолданылған екен. Иран ғалымдары да бұл
мақалдың шығу тегін иран тілдері жəне ол өз кезінде өте кең тараған
мақал деп санайтын көрінеді. Мəселен, əдебиетші Х.Көроғлы: «Источником этой широко известной в народе пословицы названа священная
книга иранцев «Авеста» (окола VII в. до нашей эры)» деп көрсетеді.
Бұған таңғалуға болмайды, əрине. Шынында да, бұл тəрізді ауыстүйістердің қатар жасаған екі əлемнің – Иран мен Түркі əлемдерінің
– арасында болуы əбден ықтимал. Мəселе онда ғана емес, тіпті бұл
мақалдың екі басқа тілдегі мағына, тұлға, бейне, мотив ұқсастығында
да емес. Мəселе, оның «Авестада» тым ертеде (б.д.д. VII ғ.) қолданылса
да, қазақ тілінде өзін бөтен тіл элементтеріндей емес, сол тілдің етене
өзінен туындаған мақалдай сезінуінде.
Даналық сөздер кейде басқа шет тілдерінен тікелей емес, көне түркі
жазба ескерткіштері мен көркем шығармалары арқылы аударылып
жетуі де мүмкін. Мысалы, Иран ақыны Саадийдің Мысыр (Египет)
еліндегі түркі халықтарының XIV ғасырдағы (1391 ж.) əдеби тілінде
жарық көрген Сейф Сарайи аударған «Гүлістан» атты шығармадан да
біз көптеген мағыналас, рухы ұқсас ММ-дерді кездестіреміз. Мысалы:
BiLikLier atr dükanı durur – söz lämäjin elqä özın bildürür (орысша
Э.Н.Наджип аудармасы: «Образованный человек подобен лавке парфюмера –он выявит себя народу и без слов (его узнают, если он и не
заговорить»).
«Көненің – көзі, дананың – сөзі» деп осы тəрізді ММ-дерді айтпай,
нені айтуға болады?
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Алайда, сырт арнадан ауысып, қазақ тілінің даналық қорын толассыз толықтырып жатқан бұл ғана емес жəне олардың бəрін түгел атап
шығу да мүмкін емес. Тұлғасы дəл болмаса да, поэтикалық құрылысқұрылымы, бейнелеу тəсілі мен мағына-мəні ұқсас тұрақты теңеулер
мен ММ-дерді түркі тілдері мен Еуропа тілдерінен де көруге болады.
Мысалы, дала Демосфендерінің шешендік өнерін салыстыра зерттеген
қазақ ғалымы Ө.Күмісбаев: «Шалгез ақынның мына тəрізді антитезасы
итальяндық Ф.Петрарка мен француздық Ф.Войонның сонет, балладаларынан кем түсіп жатқан жоқ» дей келіп:
«Сен алтынсың – мен пұлмын,
Сен жібексің – мен жүнмін;
Сен сұлтансың – мен құлмын,
Сен сұңқарсың – мен қумын» – деген мысал келтіреді
[Ө.Күмісбаев. Дала Демосфендері // «Білім жəне еңбек», 1985,
№12,28–29 бб.].
Шешендік өнері де – халық даналығының
бір бұлағы
Халық даналығының ұйытқысы – мақал-мəтелдер шешендік
өнерінің де туындысы болып саналады. Ішкі арна бойынша толассыз толығып, даналық қорын құрайтын сан алуан ММ-дер – көбінекөп дана билер мен ақылман-айтқыш, ділмəр-шешен, суырыпсалма
ақындар мен сұңғыла жыраулардың ой-толғанысынан туындап, дуалы
аузынан шыққан сөздердің құдіретті де күштілері мен əрі қысқа, əрі
нұсқа етіп айтқан түйіндері болып саналады.
Қазақ ММ-дері даналық қорды ішкі арна бойынша қалыптастырудың
ең өнімді бұлағы іспеттес. Өйткені олар алғаш халықтың арасынан
шыққан, оның рухани-мəдени өмір-тіршілігін, дүниетанымын, салтдəстүр т.б. ментальдық қасиеттерін жетік білетін ақылман-айтқыштар
тарапынан дүниеге келеді, тұрақталып, қалыптасады.
Қазақ ММ-дерінің дүниеге келуін шешендік өнерімен, сөз сайысымен байланысты қарастырудың паремиология үшін қажеттілігі:
олардың пайда болған алғашқы қайнар бұлағын, жағдаятын (ситуациясын), себеп-салдарын айқындай түсуге, халық даналығында жүрген,
бəрі болмаса да, кейбір ММ-дердің авторын айқындауға мүмкіндік аламыз.
Əрине, болмыстағы құндылықтарды танып-біліп, олардың қырсырын анықтауда, жалпы заңдылықтарын ашып, олар туралы ойы
мен түсінігін тұжырымдап айтуда, тағылым етіп ұсынуда адамзат
қауымына тəн ортақ көзқарас пен құндылықты бағалауда ұқсастықтың
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болуы объективті заңдылыққа жатады.
Сонымен қатар, əрбір этностың өзіне ғана тəн рухани
мүмкіншілігінен, өзіндік ұлттық логика мен ойлау жүйесінен
туындаған, өз тілінің болмысына сəйкес айтылған байырғы да төл
даналық қорының қалыптасуы занды. Міне, осылайша ғасырлар бойы
қорланып, жинақталған даналық сөздердің шығу төркінін, қалыптасу
жолын біз, əсіресе қазақ қауымы, шешендік өнерінен, сөз сайысы
– сөз шеберлерінің айтысынан іздегеніміз жөн. Басқаша айтқанда,
бұлар – халық даналығының ең бір өзекті де өрісті арнасы, қазақ
халқының тіл өнеріне деген ерекше қабілетін паш ететін саласы. Сонымен қатар, ММ-дерді дүниеге келтіру, объективті болмыс туралы
логикалық, философиялық пайымын, ой-толғаныстарын, ұлттық салтдəстүр, əдет-ғұрып, наным-сенімі сияқты құндылықтарын ментальдық
тұрғыдан қабылдап, бейнелі түрде, қысқа да нұсқа етіп айта білу тек
сол ұлт өкілдерінің мүмкіндігіне байланысты ерекше құбылыс.
Осы арада жалпы паремиологияның, соның бір саласы – қазақ ММдерін зерттеудің өзекті бір мəселесі –«Мақал-мəтелдердің авторы
бар ма, болса, ол кім?’ деген сауалға жауап бере кету қажет сияқты.
Оның үстіне біз «қазақ ММ-дерінің ұйытқысы болып саналатын халық
даналығының бір бұлағы – шешендік өнері, дана билер мен ділмəршешен, ақылман-айтқыштар» деген тезисті ұсынып отырмыз.
Қалыптасып қалған əдеби-фольклорлық дəстүр бойынша, ММдер мен барша даналық сөздерді дүниеге келтірген құдіретті күш –
халық рухы болып саналады. Шынында да, олардың бəрі белгілі бір
халықпен (тілдік қауыммен) бірге туып, біте қайнасып кеткен, сол
халықтың жадында ұзақ сақталып, келешек ұрпаққа мұра болып, ауысып отыратындығын жоққа шығаруға болмайтыны рас. Демек, ММдер – этноспен бірге дүниеге келіп, сонымен бірге ұзақ жасайтын,
соның рухани қажетін өтейтін өміршең құбылыс, ол ауыз əдебиетінің
байырғы жанрларына жатады, өзара қорлана жинақталып даналық
қорын құрайды.
Алайда, объективті жағдаяттардан ММ-дердің дүниеге келу себебін,
тіпті соларды дүниеге келтірген (ойлап тапқан) нақтылы адамдардың
есімін (ділмəр, шешен, айтқыш, дана т.б.) біле тұрса да, қалыптасып
қалған дəстүр бойынша, оларды «халық дүниесі» деп қарауды əдетіне
айналдырған. Сондағы айтар уəжі біреу-ақ – «авторы белгісіз, ол
ұмыт болған!». Бұл арада «анық-қанығын білмеген соң, халықтікі десек, қателеспейміз» деген енжарлық көзқарас та жоқ емес. Дегенмен,
жұртшылық арасында мұндай көзқарастың, пікірдің қалыптасуына себеп болған объективті жағдаяттардың да бар екенін ұмытпаған жөн.
Оның ең басты себептері: біріншіден, қазақ қауымында қолданылып
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жүрген ММ-дердің жалпы саны (біздің есептеуіміз бойынша) – 15
мыңнан астам. Осыншама мол дүниенің авторларын білу тұрмақ, бірер
мыңын иелеп, мағына-мəнін меңгеріп, қолданудың өзі қиын екендігі
белгілі. Екіншіден, талай ғасыр аттап, рухани мұра болып бүгінгі
ұрпаққа жеткен осыншама мол дүниенің өзін меңгеру қиын болғанда,
оларды дүниеге келтірген нақтылы тұлғалардың есімін есте сақтау да
мүмкін емес екендігі белгілі. Ал ол туралы нақтылы деректер, кейбір
аңыз-əңгімелерді есептемегенде, жоқтың қасы. Автор саналатын
тарихи тұлғалардың нақтылы аты-жөні, дүниеге келу себеп-салдары көрсетіліп жүрген ММ-дердің саны өте аз. Оның бірсебебі қазақ
қауымында жазу дəстүрінің кенжелеп дамуына байланысты болса,
екіншісі паремиологиялық зерттеулердің болмауына да байланысты.
Осы арада атап айтуымыз керек, бұл мəселе, халқымыздың көне рухани дүниесін ел арасынан тірнектеп жинап, тəптіштеп зерттеу қазақ
қауымында тек кейінгі кездерде ғана қолға алына бастады.
Дегенмен, осы мəселеге объективті ғылыми көзқарас қалай
болмақшы? Шынымен-ақ, соншама мол рухани байлық өзінен- өзі
пайда болды ма, солардың бəрі бірдей «авторсыз» дүниелер ме?» деген заңды сауал кімді болса да мазалауы мүмкін. «ММ-дердің авторы
болмаған, болса да қазір белгісіз, олар халықтың дүниесі» деген қасаң
қағидаға айналған көзқараспен қала беруге де болады. Бірақ, ғылыми
объектизм осы бір ғажайып рухани құбылыстың табиғатын ашып, ең
болмаса тіліміздегі ішкі арна бойынша қалыптасқан ММ-дердің баршасы адам факторына, оның саналы, ойшыл, тапқырлық, айтқыштық,
данышпандық қасиеттеріне байланысты екенін, бір де бір даналық
ойды білдіретін сөзді, ММ-ді ел жиылып, жиналыс ашып, келісіп,
ақылдасып шешпейтіні белгілі. Ондай ұлағатты сөздердің əрқайсысы
не күтпеген тосын жағдайда (спонтанно), не ұзақ тəжірибе барысында, салыстырып-салғастыру т.б. танымдық процесс нəтижесіндеғана
дүниеге келуі мүмкін.
Қалай болғанда да, бұл – рухани өміріміздің өзекті мəселесі саналатын жанды процесс. Халық даналығының ұйытқысы саналатын
ММ-дер қорының бір жағы көненің көзіндей болып, ескі дүниені
көз алдыңа елестетіп тұрса, оның екінші жағы замана талабына сай
жаңғырып, жаңа ұғым-түсініктермен толығып, жаңаланып жатады.
Даналық қорындағы ММ-дердің басым көпшілігі халық дүниесі деп
танылып жатса, енді бір тобының пайда болу төркіні айқындалып, авторлары қосарлана айтылып жатады.
Осыған байланысты ММ-дер табиғатын зерттеушілер арасында бəсекелесіп жүрген екіұдай пікірдің (дилема) бар екенін жасырмай айтқан жөн. Оның біреуі: «ММ-дер – жалпы халықтық дүние,
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олардың авторы туралы мағұлматтың анық-қанықтығына көзіміз
жетпегендіктен оған бас қатырудың қажеттігі жоқ» деген қалыптасып
қалған көзжұмбайлық пікір де, екіншісі – халық даналығының қойнауқолтықтарында қат-қабат болып қалыптасып қалған қазынасын ақтара
қарап, төркінін анықтау, м ү м к і н болғанынша ММ-дердің қалыптасу
мотивтерін, оларды алғаш қолданған авторлардың есімін атау. Бұл
прагматикалық мəнінде де теориялық маңызы зор проблема, яғни
паремиологияның теориясы үшін қажет.Мақал-мəтелдерді шығару –
күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан халық дəстүрі. Зерттеушілер,
əсіресе, кейінгі жылдары көптеген қазақ ММ-дерінің шығу төркінін
анықтап, авторлығын дəйектеумен шұғылдануда (ол туралы кейінірек).
Демек, бұл мəселе ең алдымен паремиология ғылымы үшін қажет
болса, екіншіден, халық даналығының қайнар бұлағы саналатын
шешендік өнерін, оның өкілдері – кешегі дана билер мен ділмəршешендердің, ақылман-айтқыштардың шығармашылығын, ММ-дер
қорына қосқан үлесін зерттеу үшін қажет.
Бұл мəселемен кейінгі кездері шұғылданып, шешендік сөздерді жинап, жариялап, зерттей бастаған Б.Адамбаев, М.Əлімбаев, Н.Төреқұл,
Т.Кəкішев, С.Дəуітов т.б. əдебиетші ғалымдардың (пайдаланған
əдебиеттер тізімі қаралсын) ізденістерінен көптеген ММ-дердің
авторларының айқындалғандығын көруге болады. Қалыптасып қалған
дəстүр бойынша «халықтық» деп саналып келген ММ-дердің бір
қорымы есімі белгілі тарихи тұлғалардың төл рухани мұрасы екендігі
айқындалып отыр жəне олардың əртүрлі жағдаяттарға (ситуацияларға)
байланысты пайда болып, қалыптасқандығын көреміз.
Біз төменде шешендік өнерінің туын тіккен дана да ақылман қазақ
билерінің, топ алдында сөз бастаған ұшқыр ойлы, өткір тілді шешен де
айтқыштардың, ел бастаған көсемдердің шығармашылығынан үлгілер
келтіріп, даналықтың ұйытқысы – ММ-дердің пайда болу себептері
мен уəждеріне (мотивтеріне) біршама тоқталмақшымыз.
Ескерте кету керек, халық даналығына, шешендік өнеріне қатысты
жоғарыда көрсетілген ғалымдар жариялаған материалдар өте бай.
Солар бойынша қарастырғанда тек қазақ даласында өз кезінде
белгілі болған, халық жадында мұрасы сақталған дана билер мен
ділмəр-шешендердің өздері ғана мыңдап саналады. «Осылардың
əрқайсысынан ондаған, тіпті жүздеген ақыл-нақыл сөз қалған» деп
есептегеннің өзінде қаншама ММ-дің авторы белгілі болғаны. Мысалы, ұлы Абайдың əкесі – аға сұлтан Құнанбай да кезінде аузы дуалы,
сөзге шешен, сұңғыла айтқыш болған. Оның даналық сөз мұраларын
зерттеуші белгілі қазақ ақыны Мұзафар Əлімбаев өзінің бір сөзінде:
«Құнанбай өзі де дала философтары дəулерінің бірі болған. Құнанбай
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аузынан шығып, көпке тарап, ел аузынан түспей жүрген мен білетін
жүз шақты нақыл бар. Солар мақал-мəтелге айналып кеткен. Мəселен,
«Өткен істен оңай жоқ», «Кешегі күннен алыс жоқ, ертеңгі күннен
жақын жоқ» – деп көрсетеді (Маржан сөз. Мақал-мəтелдер. Аударған
М.Əлімбаев. Алматы: Жазушы, 1978, 3 б.)
Осыған қарағанда, мыңдаған айтқыш шешендер мен ертеректегі дана
билердің артында қалған неше мыңдаған ММ-дердің əлі күнге дейін
тілімізде сақталып, халық атынан қолданылып келе жатқандығына кім
дау айта алады? Мəселе тек осы бір құбылысты дұрыс көрсете білуде.
Жоғарыда аталған авторлардың қазақ шешендері мен билерінің
шығармашылығына байланысты жариялаған жинақтарын бір шолып,
қарап шыққанның өзінде ғана біз жүздеген, тіпті мыңдаған қазақ ММдерінің төркінін анықтауға болатындығын аңғардық. Ол жағдаяттар
мен уəж-себептер əр алуан жəне өте көп. Сонау Жиренше шешеннен
тартып, бүгінгі даналық сөз тудырудың биік тұғырынан көрініп отырған
дарынды ақын Мырза-Əлі Қадырға дейінгі зерделі ұрпақтың мұрасын
түгелдей қарап шығу, əрине, мүмкін емес. Сондықтан біз мысал ретінде
бірер шешен, би шығармашылығына ғана тоқталмақшымыз. Ескерте
кететін бір жағдай: айтқыш, сөз тапқыш шешендер шығармашылығы
міндетті түрде ел арасындағы дау-дамай, талас-тартыстарға, жер дауы
мен жесір дауына, барымта, қарымталарға байланысты билік айту,
қазылық жасау мақсатында, өзара сөз сайысына түсуге, ақыл-парасат
сынасуға, жұмбақ шешімін табуға т.б. осы сияқты ситуацияларға
қатысты туындап, дамып отырғандығы белгілі. Сондықтан оларды
пайда болған мəтінінде ғана қарастырған жөн.
Мəселен, аты алты алашқа əйгілі Жиренше шешенді Жəнібек хан
сапарға бірге ала шықпақ болып, тез келсін деп, қызметкерін жібереді.
Ол:
– Ау, Жиренше, хан жолаушы шығайын деп Сізге тез келсін деп жатыр, – дейді. Сонда Жиренше:
– Ханның жеккені не? – депті.
– Жеккені қып-қызыл алты нар, əзір тұр.
Жиренше сонда:
– Қазір барамын, ханға сəлем айт, күн бұлт екен де, – депті.
– Тақсыр, Жиреншені шақырдым, ол «ханға сəлем айт, қазір барамын, күн бұлт екен» деді, – дейді.
Айтылған сөздің астарын түсіне қойған хан:
– Алты нарды доғарып, арбаға алты тұлпар жегіңдер! – деп
бұйырады. Тұлпарлар жегіліп, əзір болған кезде Жиренше де келеді.
Сөйтіп, хан екеуі жолға шығыпты. Жолда құбыладан қара бұлт пайда болып, жаңбыр құйып, жер батпаққа айналыпты, соған қарамастан

126

Əбдуəли Қайдар

олар сыдырта желіп отырыпты. Сонда Жиренше ханға қарап:
–Жылқы – малдың патшасы, түйе – малдың қасқасы; түйе малының
мынадай ми батпақта жүруі қиын, мен соны ойлап айтқан едім, – депті
(Нысанбек Төреқұлы. Қазақтың жүз шешені. Алматы, 1975. 11).
Міне, Жиренше шешеннің ханға айтып қалған осы бір ұтқыр сөзі
малшылар тілінде мақал болып қалыптасып, ел жадында сақталып,
ММ жинақтарына еніп келеді.
Даналық сөздердің біразы қазақ даласында əйгілі үш дана бидің
– Төле, Қазыбек, Əйтеке есімдерімен байланысты болып келеді.
Бұлар жасаған дəуір қазақ тарихындағы ең бір қиын, қазақ жеріне
жан-жағынан анталаған Жоңғар шапқыншылары мен Ресей отаршылдарына қарсы ұлт-азаттық көтерілісінің өршіген, халық тағдыры
таразыға тартылып, бейбіт өмір, бостандық үшін күресетін батырлар
мен баһадүрлердің күш-қайраты, ел қамын ойлайтын хандар мен қоғам
кайраткерлерінің, дана билер мен ақылман кемеңгерлердің ақыл-кеңесі
ауадай қажет кезеңдері еді.
Міне, осындай бір «алмағайып заманда қазақ көгіне үркердей болып шыққан Төле Əлібекұлы (1663–1756), Қаз дауысты Қазыбек
Келдібекұлы (1665–1758) жəне Əйтеке Байбекұлы (1666–1722)
бытыраған халқының басын қосып, көшін түзеп, шешендік те, көсемдік
те қасиет танытты. Ел аузындағы аңыздар мен əңгімелер, шешендік
сөздер мен толғауларда олардың биік болмысы, асқан азаматтығы мен
керемет көрегендігі əр қырынан жарқырап көрінді», – деп көрсетеді
зерттеушілер (Үш пайғамбар. Төле би, Қаз дауысты Қазыбек, Əйтеке
би. Алматы: Дəуір, 1992, 7–8 бб.) Бұлар өз заманындағы қоғамдықəлеуметтік ойдың айнасы болды, өшпес рухани мұра етіп артындағы
ұрпағына өсиетті өнеге, аталы сөз қалдырды.
Сол ұлағатты сөздердің «атақты үш би айтқан екен» деп келетін
тұстарынан кейбіреулерін ғана атап өтейік.
«Төле би айтыпты» деген ой-толғаулардан.
«Толғау» демекші дана билер мен ділмəр-шешендердің даналық
ой-толғаныстары көп жағдайда ММ-дей «əрі қысқа, əрі нұсқа» түрінде
емес, өлең сөзбен айтылған терме, тақпақ, толғау ретінде беріледі.
Алайда, олар іс жүзінде бөлшектеніп, бұтарланып, кейде жеке өлең
жолдары ғана болып қолданылуы мүмкін. Мысалы, қазақ арасында кең
тараған:
Жүзге бөлінгендердің жүзі қара деген мақалды зерттеушілер сол
Төле бидің:
«Жүзге бөлінгендердің жүзі қара;
Руға бөлінгендердің құруға асыққаны;
Атаға бөлінгендердің адыра қалғаны;
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Көпті қорлағанның көмусіз қалғаны,
Хан азса, халқын сатады,
Халық азса, хандыққа таласады», – деген толғауының алғашқы
жолы ғана деп санайды.
Ол ғана емес, осы алты жолдың əрқайсысы жеке-дара мақал ретінде
қолданылып жүргені де белгілі. Олардың ішінде «Жүзге бөлінгеннің
жүзі қара (кейде – жүзі күйсін)» дегені Төле би сөзі екенін кейбіреулер
ескеріп айтса да, қалғандарын айта қоймайды. Тіпті «Көпті қорлаған
көмусіз қалады», «Хан азса, халқын сатады. Халқы азса, хандыққа таласады» деген жолдарының жинақтарда, не жеке қолданыста жүргенін
де көруге болады.
Міне, сол сияқты «Төле би айтыпты» деген циклдан, мəселен,
«Жауға тізе бүгуден басқа амал жоқ» деп қорқақтық білдірген Қарабек
батырға айтқан мына:
«Атадан ұл туса игі,
Ата жолын қуса игі.
Өзіне келген ұятын
Өзі біліп тұрса игі,
Жаудан бұққан немені
Ортасынан қуса игі...» – деген жолдарын алдыңғы екі жол («Атадан
ұл туса игі, Ата жолын қуса игі») өз алдына жеке қолданылатын мақал
болып саналады.
Тағы бір мысал.
«Батыр деген – барақ ит
Екі долы қатынның бірі табады.
Би деген – бір бұлақ
Қатынның ілуде бірі табады».
Бұл мақал – қалыптасқан өлең шумағы.
«Төле би айтыпты» дегенге тағы мына мақалдарды жатқызуға болады:
«Өгізді өрге салма, қанатың талар,
Наданға көзіңді салма, сағың сынар.
Досыңа өтірік айтпа – сенімің кетер,
Дұшпаныңа сырыңды айтпа – түбіңе жетер».
Қару жисаң – мылтық жи,
Жаяу жүрсең – таяқ жи,
Қарның ашса – тамақ жи.
Ұрыншақ ат жаз жарға жығар, қыс қарға жығар.
Қабырғадан қар жауса, атан менен нарға күш,
Ел шетіне жау келсе, батыр менен биге күш.
Ғұмыр – біреу, кезек – екеу т.б.
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«Қаз дауысты Қазыбек айтыпты» деген даналық сөздер де ел
арасында аз емес. Қазақтың дана билері мен ділмəр-шешен, ақылманайтқыштарының рухани мұрасын зерттеушілер қаз дауысты Қазыбектің
ойрат пен қазақ бітіміне барғанда «Біз қазақ деген мал баққан елміз,
бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз...» деп басталатын қыранның
қияғындай қиып түсетін айбынды сөзінің өзін шешендік өнерінің
үлгісі етіп көрсетеді. Шынында да солай... Жер дауы, жесір дауы, құн
дауы т.б. осы сияқты ел ішіндегі дау-дамайлардың себеп-салдарын
айқындап, екі жақты бірдей риза етіп, көңілде кірбің қалдырмайтындай
етіп шешіп беретін əділ қазылығы мен ақыл-кеңестерінде айтыла келе
ММ-ге айналып жататын, ел жадында сақталып, рухани мұра болып
қалыптасқан тапқыр, ұшқыр, өткір сөздері қаншама.
Мысалы, қаз дауысты Қазыбектің Бұқар жыраудың «Бірден
онға дейінгі санның мағынасын білесің бе?» деген сауалына берген
жауабындағы: «Бір дегеніңіз – бірлігі кеткен ел жаман; екі дегеніңіз –
егесіп өткен ер жаман; үш дегеніңіз – үш бұтақты шідерден шошыған
ат жаман; төрт дегеніңіз – төскейге шыға алмаған кəрілік жаман...»
деп санамалап айтқан уəждері қанатты сөз, ММ ретінде қолданылып
жүргендері де бар.
Немесе: «Жақын кім?», «Қымбат не?», «Қиын не?» деген сауалдарға
берген Қазыбектің: «Тату болса, ағайын жақын, Ақылшы болса,
апайың жақын, Бауырмал болса, інің жақын...» деген, «Алтын ұяң –
Отаның – қымбат, Құт-берекең – атаңқымбат, Мейірімді анаңқымбат»,
т.т. «Арадан шыққан жау – қиын, Таусылмайтын дау – қиын, жазылмайтын дерт – қиын...» – деп санамалап көрсеткен жауаптары да жекедара қолданылып, ММ болып жүргені белгілі. Мысалы:
«Бір бала бар – атаға жете туады,
Бір бала бар – атадан өте туады,
Бір бала бар – кері кете туады» деген Қазыбектің уəжі ел аузындағы
аңызда Ертіс биге берген жауабы болып саналады.
Қазыбек өзіне қастық жасамақшы болған ағайындарына қылыш ала
жүргірген кенже інісі Бөдене батырды тоқтатып:
– Шырағым, бір қолың ұрысшы болса, екінші қолың арашашы болсын! – деген т.б. ақыл-өсиеттері ел арасында: «Бір қолың ашуланса,
екінші қолың арашашы болсын», «Жауға сілтер қаруыңды жақыныңа
сілтеме», «Өркенім өссін десең, кекшіл болма – кесапаты тиер еліңе,
Елім өссін десең, өршіл болма – өскеніңді өшірерсің...» сияқты жекедара мақал болып сақталып, қолданылып жүргендігі белгілі.
Осы тəрізді «Қазыбек би айтыпты» деген сөздер де ел арасында көпақ. Соның бірі, мысалы, Қазыбек би мен жас талапкер Қаражігіттің
мына бір сұрақ-жауап додасын жатқызуға болады: Сəлем бере келген
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Қаражігітке аға би:
Атадан жақсы ұл туса – елінің туы болады,
Атадан жаман ұл туса – көшінің ең соңы болады – деген, сен
осының қайсысы боласың? – деген сауалына ол қайсарлықпен:
– Ораздының кəрісі қартайғанда қазына болады, Шиырлының кəрісі
қартайғанда қазымыр болады – деген, Сіз өзіңіз осының қайсысы боласыз? – деп қарсы жауап қайтарады.
Осылардың өздері де халық көңілінен шығып, жадында сақталған
қанатты сөздерге айналады.
Халықтың есінде қалған қанатты сөздердің біріне қалмақ ханы
Бертіске Тайкелтір би бастап барған қазақ елшілерінің ішінде болған
жас Қазыбектің:
«Ерден ердің несі артық –
Ептестірген сөзі артық.
Малдан малдың несі артық –
Бір-ақ асым еті артық.
Жерден жердің несі артық –
Бір-ақ уыс шөбі артық...».
«Ел ебелек емес, ер кебенек емес, дат» – деп сөз сұрап алып, ел жадында қалған мына сөздерді айтыпты:
«Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай
жатқан елміз. Елімізден құт-береке қашпасын деп, жеріміздің шетін
жау баспасын деп, найзаға үкі тақан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған
елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген
елміз, дəм-тұзды ақтай білген елміз, ақсақтаған хан болса, хан ордасын
таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан
қыз туса, күң боламын деп тумайды! Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсаң, біз – қазақ, қарпысқалы келгенбіз,
сен темір болсаң, біз – көмір, еріткелі келгенбіз. Қазақ, қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз,
танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар
жарысқалы келгенбіз; тұтқыр сары желіммен қабысқалы келгенбіз.
Берсең жөндеп бітіміңді айт, не тұрысатын жөніңді айт!» – депті ол.
Сонда Қоңтайжы не дерін білмей, сасып қалыпты (Үш пайғамбар, 97–
98 бб.).
Міне, осы тəрізді «Қазыбек айтқан екен» деген қанатты, айбынды,
жалынды сөздер халық арасында көп сақталған. Олардың кейбіреулері
тұтас, кейбіреулері бұтарланып, ММ-ге айналып, кейде құрамқұрылымы өзгеріп қолданылып жүргендігі белгілі.
Алты алашты аузына қаратқан үш дана бидің енді біреуі – Əйтеке би
(1666–1722). Кешегі қазақ қауымында бір ананың тетелес үш ұлындай
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болған атақты үш бидің – Төле, Қазыбек, Əйтеке – қатар аталып, қатар
қадірленуі қазақ санасына сіңірген өлмес-өшпес еңбегі үшеуінің замандас, тағдырлас болуына ғана емес, табиғат сыйлаған ділмəр-шешендік
дарыны мен елден ерекше даналығына да, үштік бірлікті нығайтып
ұстауына да байланысты болса керек.
«Төле би айтқан екен!», «Қазыбек би айтқан екен!» сияқты, «Əйтеке
би айтқан екен!» деген қанатты сөздер де халық жадында көп сақталып,
ММ-дерге айналып отырған. Солардың біразын келтірейік:
«Ашу» деген ащы су – алдын ашсаң арқырар,
«Ақыл» деген дария – алдын тоссаң тоқырар».
«Кісі бірге туыспау керек,
Туысқан соң сөз қуыспау керек».
«Сөз қуған бəлеге жолығады,
Жол қуған олжаға жолығады».
«Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін,
Батыр болсаң, жауға найзаң тисін» т.б.
(Н.Төреқұл. Даланың дара ділмəрлары. Алматы: Қазақстан, 2001,
154–155 -бб.)
Бұдан біз «шешендік өнері – халық даналығының қайнар бұлағы»
деген пікірдің дұрыстығын айқын көре аламыз. Бірақ, ол бұлақ тек
аталған үш дана бидің даналық сөз өрнектерімен ғана шектелмейді. Бұл
даналық қорда жүздеген, тіпті мыңдаған қазақ дана-ақылмандарының,
ділмəр-шешен, айтқыштарының да үлесі бар деп санаған жөн. Олардың
қатарында: Майқы би, Аяз би, Елсау би, Мөңке би, Едіге би, Бəйдібек би,
Əз Жəнібек би, Бейсенбі би, Қадырғали би, Шоған би, Əкет би, Əжібай
би, Ескелді би, Досай би, Есей би, Балпық би, Қараменде би, Сеңкібай
би, Боранбай би, Кегенбай би, Бекболат би, Кеңгірбай би, Ақтайлақ би,
Байдалы би, Құрмысы би, Қарадос би, Шабанбай би, Шоң би, Шоқай
би, Байжігіт би, Бапан би, Торайғыр би, Қазы би, Бөкен би, Айтуар
би, Шорман би, Саққұлақ би, Құнанбай би, Андос би, Қаба би, Бəкі
би, Есет би, Қожанбет би, Шəңкі би, Сары би, Мамашəріп би, Бала
би, Ноғайбай би, Қашаған би, Малтақан би, Сарыбай би, Кебекбай би,
Кенжалы би, Көлбай би, Жетес би, Төлебай би, Шілменбет би, Досбай би, Шортанбай би, Дөңес би, Досбол би, Жəлменде би, Бегалы
би, Бекбосын би, Шойынбет би, Нақысбек би, Алдаберген би, Жанкісі
би, Нияз би, Сыпатай би, сондай–ақ Асан қайғы, Жиренше шешен,
Жиембет жырау, Жалаңтөс баһадүр, Бұхар жырау, Тайкелтір шешен, Жəнібек тархан, Əлдебек шешен, Сеңкібай шешен, Сырым батыр, Зілқара шешен, Бике шешен, Бөлтірік шешен, Байзақ датқа,
Жанқұтты шешен, Байкөкше шешен, Асаубай шешен, Қозыбай шешен, Сапақ датқа, Шағырай шешен, Байсерке шешен, Бегеш шешен,
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Тілеміс шешен, Қылышбай шешен, Қанай шешен т.б. осылар сияқты
есімі тарихта, халық жадында сақталған жəне зерттеліп, жарияланған
қазақ даласында даналықтың туын желбіреткен қазақтың біртуар
перзенттерін жатқызуға болады. Даналық қорына қосқан бұлардың
үлесін, ММ түрінде қалыптасқан ой-тұжырымдарын ескеріп-елемей
мақал-мəтелдердің генезисін (шығу төркінін, қалыптасу мотивтері мен
даму жолдарын т.б.) айқындау мүмкін емес. Өйткені, ұлт даналығы тек
сол ұлттың өз тілінде, өз ортасында жəне өз данагөй-ақылмандары
арқылы ғана қалыптасады. Даналық сөздер халық еншісіндегі рухани мұра бола тұрса да, оның артында тұрған ұлттық рух, сол
ұлтқа тəн адам факторы бар.
Жоғарыда ескерткеніміздей, ММ-дерді арнайы ойлап табушылар,
шығаруға машықтанушылар болады, бірақ оларды аталған дана билер
мен ділмəр-шешендер сөз сайысында, дау-шар барысында, ой-пікірін
қысқа да нұсқа түрінде бейнелеп, нысанаға дəл тигізу мақсатында тосыннан, оқыстан қолданып қалуы да, ойланып-толғанып барып айтуы
да мүмкін.
Шешендік өнер құзырында тауып айтылған қанатты сөздердің
(афоризмдердің) көбісі сөз сайысында немесе өте жиі қолданылатын
«сұрақ-жауап додасы» үстінде туындауы да мүмкін. «Сұрақ-жауап додасы» деп отырғанымыз – шешендердің бір-бірінің шама-шарқын, аяқ
алысын аңдысып, тамырын басып білу үшін бопсалап сұрақ қойып,
жауабын байқау.
Мысалы, «Жер бетіндегі жеті айтқыштың бірі» атанған аға сұлтан
Құнанбайдың азулы билерінің бірі – Қасқырбай би туралы бір деректі
Мұзафар Əлімбаев былайша келтіреді:
– Аға сұлтан Құнанбайдың жандайшаптары: «Қасқырбай қызыл
тілдегі қырғыйлығымен ел алдында ерен абыройлы боп барады,
байқаңыз!» – десіпті. Өзінен оза бастаған өжетті бір сүріндіріп қояйын
деп, халық көп жиналған алқа қотан, шаршы топ алдында Құнанбай өз
биіне:
– Осы сені «қасқыр» дейді. Қасқырлығыңды көрейін, айта қойшы:
дүниеде неше жетім бар? – деп, оқыс сұрап қалыпты.
Қасқырбай халыққа бетін бұра беріп, сөйлеп кетіп:
– Дүниеде үш-ақ жетім бар: тыңдаушысы жоқ сөз – жетім, көрері
жоқ көз – жетім, елі жоқ ер – жетім, – деген екен.
Сөз баласының қадір-қасиетін жоғары бағалайтын Құнанбай
айтқыш шешеннің арқасынан қағыпты (М.Əлімбаевтың жоғарыда
аталған еңбегі қаралсын, 3-б.)
Бұл сөздер де қазақ халқының ММ қорында жеке-дара мақал болып
қалыптасқан. Бірақ онда «Қасқырбай шешен айтқан» деген ескертпе
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жоқ, əрине. Өйткені бұл да белгілі дəстүр бойынша «халық мақалы»
болып саналады. Сонда бұл анықтама мақалдың шын мəнінде халық
шығарған мақал екендігін дəлелдеп тұрған жоқ.
Тағы бір мысал. «Дала данышпандары» деген бір əңгімеде Жеңіс
Қашқынов деген ақын ұлы Абайдың шешен де ақын болуына себепкер
болған Жанғұтты шешен туралы былай əңгімелейді:
«Жанғұтты шешен Құнанбайдың үйінде отырғанда Абай келіп
сəлем береді. Ол кезде Абайдың өзі əлі жас, үйленбеген шағы екен.
Абайдың тапқырлығын, өлең шығаратынын естіп жүрген шешен баланы қасына алып, оған бірнеше сұрақ қояды.
Жанғұтты:
– Шырағым, дүние неге сүйенеді?
Абай:
– Дүние үмітке сүйенеді!
Жанғұтты:
– Көздің көрмесі бар ма?
Абай:
– Көз қабағын көрмейді.
Жанғұтты:
– Шам жарығының түспесі бар ма?
Абай:
– Шам жарығы түбіне түспейді.
Жанғұтты:
– Болат пышақтың кеспесі бар ма?
Абай:
– Болат пышақ өз сабын өзі кеспейді.
Жанғұтты:
– Тамағына тартпайтын мақұлық бар ма?
Абай:
– Өз тамағына тартпайтын мақұлықат болмайды.
Абайдың жауабына риза болған шешен оған (осы сауалдарға) өлең
түрінде жауап беруді сұрапты.
Сонда Абай:
– Сіз сұңқар самғап ұшқан қиядағы,
Талпынған мен балапан ұядағы.
Өрнекті өлең сөзбен жауап берсем,
Дүниенің жалғыз үміт тиянағы.
Көз көруі жетпейді қабағына,
Шам жарығы түспейді табанына,
Өз сабын өзі кеспес болат пышақ,
Мақұлықат тартпай қоймас тамағына, – депті.
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Ет желініп, қымыз ішіліп болғаннан кейін Абай:
– Ата, сізден сұрақ сұрауға бола ма? – депті.
– Е, шырағым, сұрай ғой, – депті Жанғұтты.
– Ата, арзан не, қымбат не, даусыз не? – депті Абай.
– Шырағым, арзан – өтірік, қымбат – шындық, даусыз – кəрілік емес
пе? Жанарың отты екен, – ақындығың шығар, маңдайың жазық екен –
ойшылдығың шығар. Халқыңның қалаулы азаматы бол, – деп батасын
беріпті Жанғұтты.
Осы деректі айта келіп, автор өз ойын:
«Кезінде Шабанбай би Жанғұттыға бата беріп57, батасы қабыл болып, «Жақсы Жанғұтты», «Ақылшы ата» атанып, ел құрметіне бөленіп,
Аллаға жақса, Жанғұттының Абайға берген батасы да қабыл болып,
бүкіл қазақ халқының данышпан ұлы атануы ұстазынан шəкірттің
озғанын көрсетеді» – деп қорытады. («Қазақ батырлары», №12(65),
желтоқсан, 2003, 6).
Халық даналығына байланысты бұл айтылған пікірлер мəселенің
тек бір жағы ғана. Оның екінші жағы – осы бір көрсетілген шешендік
дəстүрінде дүниеге келген даналық сөздердің көбісі ел жадында
сақталып, сұрыпталып, көпшілікқолды мақал-мəтелдерге айналып жатуына байланысты.
Оның айқын бір көрінісін біз Абай мен Жанғұтты бидің алма-кезек алысқан сауал-жауаптарынан да көріп отырмыз. Соның бірі –
жинақтарда жеке-дара (əрине авторсыз) қолданылып жүрген мына
мақал:
Шам жарығы түбіне түспейді («Сөздік» қаралсын)
Абай бұл мақалды мына өлең шумағында:
«Көз көруі жетпейді қабағына,
Шам жарығы түспейді табанына» – деп, ұйқас үшін бір сөзін
өзгертіп («табанына» деп) қолданыпты.
«Адамның жақсылығы, игі істері, мейірі басқаларға көп болса да, əдетте, өзінің жақын-туыстарына, өз үйі мен өз ауылына тие
бермейтіндігін» білдіретін бұл мақал жоғарыда аталған деректе жас
Абайдың Жанғұтты бидің сауалына берген жауабынан туындаған.
Демек, бұл келтірілген деректер «шешендік өнері – халық
даналығының қайнар көздерінің бірі» деген ой-тұжырымды толық
дəлелдеп тұр.
57

Ол бата мақаланың бас жағында былайша келтірілген: «Аллаға жағам десең –
азанды бол, Ағайынға жағам десең – қазанды бол. Халыққа жағам десең – əділ бол,
Судай таза бол. Жердей берік бол, Өмірің ұзақ болсын. Аймағың суат болсын, Сөзің
халқыңа қуат болсын!
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Қорыта келгенде айтарымыз: шешендік сөздер де – халық
даналығының қазына-байлығы, рухани кені. Бірақ оларды құрамқұрылымының күрделілігіне байланысты күнделікті өмірде қолдану
кез келген адамның қолынан келе бермейді. Ал, шешендік сөздерден
бұтарланып бөлініп, еленіп-екшеліп, сараланып шығып, сол халық
даналығының ұйытқысына айналған, қолдануға қолайлы əрі қысқа, əрі
нұсқа элементтеріне мақал-мəтелдер жатады.
ҚАЗАҚ МАҚАЛ–МƏТЕЛДЕРІНІҢ ТАБИҒАТЫН ТАНУ58
Əрбір халықтың рухани-мəдени өмірінде мақал-мəтелдердің
атқаратын қызметі аса зор. Олар адамдар арасындағы қарым-қатынас
(коммуникативті) қызметімен қатар өткен өмір мен бүгінгі заманды
жəне болашақты, ұрпақ пен ұрпақтың арасын жалғастырып тұратын
«Алтын көпір» іспеттігімен ерекшеленеді. Сондықтан да этнос өміртіршілігінің барлық түйіндері (салт-дəстүр, əдет-ғұрып, дүниетаным,
тіршілік көздері мен тəсілдері, қарым-қатынас т.б.) келіп тоғысатын
мақал-мəтелдердің күрделі табиғатын танып білу тек əдебиетші,
тілшілердің ғана еншісі емес, оған философтардың да, халық
педагогикасының да, этнографтардың да, психологтардың да т.б.
ғылым салаларының да тікелей қатысы бар. Бұл ғылымдардың басын
қосып жүрген паремиология саласы олардың мақсат-мүддесін толық
қамтып, үдесінен шыға алмай жүргені де белгілі.
Қазақ мақал-мəтелдерінің күні бүгінге дейін негізгі зерттеушілері
əдебиетші ғалымдар болып саналады. Оның себебін мақал-мəтелдердің
ауыз əдебиетінің бір үлгісі – кіші жанрға жатуына байланысты. Мақалмəтелдерді тілші ғалымдардың зерттей бастауы олардың тұрақты
тіркес ретінде тіл факторына жатуына байланысты. Қазақ қауымында
мақал-мəтелдерді педагогикалық, философиялық, этнографиялық
тұрғыдан қарастыру кейінгі кездерде ғана басталған сияқты.
Қалай болғанда да, мақал-мəтелдердің күрделі табиғатын таныпбілуде қазақ қауымында істелген істерден гөрі істелуге тиісті істер
əлдеқайда көп. Біздің бұл еңбегіміз осы бір ұлан-ғайыр проблеманың
тек бір саласына ғана: қазақ мақал-мəтелдерінің табиғатымен (шығу
төркіні мен қалыптасуына, құрамдық, мағыналық даму заңдылығы
мен қолданыс тəсілдерімен жəне өзара жіктелу принциптерімен
58

Бұл мақала «Қайдар Ə.Т. Халық даналығы (қазақ мақал-мəтелдерінің түсіндірме
сөздігі жəне зерттеу)» атты кітабында (Алматы: «Тоғанай Т» баспасы, 2004. 45-58 бб.)
жарияланған.
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т.б.) таныстыруға, олардың түсіндірме сөздігін жасау тəжірибесін
қарастыруға бағышталып отыр. Сондықтан да жалпы мақал-мəтелдерді,
соның ішінде қазақ мақал-мəтелдерін, зерттеуге бағышталған негізгі
еңбектерге қысқаша шолу жасап өтуді жəне сол арқылы алдағы
мақсатты айқындай түсуді жөн көрдік.
Осы орайда біздің нақтылы қарастыратын мəселелерімізге:
қазақ мақал-мəтелдеріне деген паремиялық көзқарастар, оларды
қолданудағы гомоцентристік принцип, халық даналығына қатысты
атаулар, мақалдар мен мəтелдердің ұқсастығы мен айырмашылығы т.б.
жатады.
Қазақ мақал-мəтелдерінің зерттелуі
Қазақ мақал-мəтелдерінің табиғатын сөз етуден бұрын жалпы мақал-мəтелдерге қатысты зерттеулерді қысқаша шолып өту
артық емес. Бұл құбылысты арнайы зерттеуге байланысты ғылымда
қалыптасқан пəнді паремиология деп атайды. Көп жағдайда бұл сала
əдебиет құзырында қарастырылады. Бұл нысанды зерттеулер екінші бір
салаға – тіл біліміне қатысты тұрақты тіркестерге жатады. Басқа сала
мамандарының (философия, педагогика, этнография т.б.) бұл саламен
шұғылдануы əлдеқайда сирек жəне олар ММ-дің мағына-мазмұнына
байланысты. Сондықтан да паремиологиялық зерттеулердің ішінде
филологиялық зерттеулер мен ізденістер басым.
Қай салада болмасын, ММ-дер жеке тіл, не тіл топтары жəне жалпы
түрде зерттелініп, əрбір саланың өз мүддесіне сəйкес заңдылықтары
мен ерекшеліктері прагматикалық жəне теориялық тұрғыдан
қарастырылуда. Тіл топтарына байланысты теориялық еңбектердің
ішінде біздің нысанға тікелей қатысы бар зерттеулерден біз Г.Л.
Пермяковтың бірнеше еңбегін атаған болар едік. Олар: 1) От поговорки до сказки. М., 1970; 2) К вопросу о структуре паремиологического фонда // Типологические исследования по фольклору. М., 1975; 3)
О смысловой структуре и соответствии классификации пословичных
изречений // Паремиологический сборник. М., 1978; 4) Пословицы и
поговорки народов Востока. М., 1979; 5) Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988, т.б.
Автор өзінің бұл еңбектерінде жалпы шығыс халықтарының (соның
ішінде қазақ, қырғыз, өзбек т.б. түркі халықтарының) ММ-дерінің тілдік
табиғатын, мағына-мəнін, логика-семантикалық, заттық-тақырыптық
топтарға жіктелу заңдылықтарын, т.б. ерекшеліктерін салыстырасалғастыра қарап, жалпы паремиология теориясына қомақты үлес
қосқан деп айта аламыз.
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Алайда, бір өкініштісі, жеке тілдердің ММ-деріне бағышталған
зерттеулерде Г.Л. Пермяковтың бұл жаңаша көзқарастары, əсіресе оның
ММ-ді жіктеу, жүйелеу, топтастыру теориясы кең түрде өз жалғасын
таба алған жоқ. Бұл теориядан біз біршама пайдаландық.
Жеке тілдердегі ММ-дерге бағышталған паремиологиялық зерттеулер өте көп жəне олар əр деңгейде əртүрлі мақсатқа, көпшілігі ММдер жинағын, не сөздігін жасауға, бұл құбылыстың жеке аспектілерін
айқындауға бағышталған. Бұл салада орыс тілі ММ-деріне бағышталған
ірі-ірі зерттеулерден, мысалы, мына еңбектерді атаған болар едік: Снегиров И.М. Опыт рассуждения о русских пословицах. М., 1923; Даль
В.И. Пословицы русского народа. М.: ГИХЛ, 1957; Савенкова И.Е.
Структура и семантика пословиц и поговорок современного русского
языка. М., 1989; Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок.
М., 1966, т.б.
ММ-дердің тілінен басқа табиғаты барлық тілдерде ұқсас болып
келуіне байланысты біз бұл аталған еңбектерді қажеттігіне қарай
қарастырдық.
«Халық даналығы» атты бұл жұмысымызды жазуда біздің көбірек
назар аударған əдеби бұлақтарымыз, негізінен, түркі тілдеріндегі
ММ-дердің жеке аспектілерін, ерекшеліктерін зерттеуге, жинақтап
жариялауға байланысты еңбектер. Солардың ішінде айрықша атауды
қажет ететін еңбектердің бірегейі – татар ғалымы Нəқый Исəнбəттің
«Татар халык мəкəльлəре» деп аталатын (Қазан, 1959–1967) үш томдық
жинағы.
Бұл еңбекте дарынды фольклортанушы ғалым өзінің ұзақ жылдар
бойы тірнектеп жинап, тəптіштеп зерттеу нəтижесінде татар тіліндегі
40 мыңға жуық (38.670) мақал мен мəтелді жүйелеп, топтастырып,
зерттеп, жариялап отыр.
Біздің пайымдауымыз бойынша, халық даналығына арналған бұл
тəрізді жұмыс жалпы түркология əлемінде, бірдебір түркі тілі бойынша əлі істелінген емес. Түркі паремиологиясы бойынша істелген жəне
істелініп жатқан жұмыстарды практикалық жəне теориялық тұрғыдан
алып қарайтын болсақ, негізінен, мақал-мəтелдер жинағын шығару
жəне олардың жеке аспектілерін (қыр-сырын) қарастырумен шектеліп
келеді. Ал, Н.Исəнбəт сияқты əрі жинақ, əрі зерттеу мəселесімен қатар
шұғылданушылар жоқтың қасы.
Дегенмен, бұлардың бəрі, қалай болғанда да, түркі əлеміне тəн
даналықтың ұйытқысы болып саналатын мақал-мəтелдердің шығу
төркінін, қалыптасу заңдылығын, жіктелуіндегі, ой-толғанысындағы,
қолданысындағы ортақтық пен ұқсастықты айқындауда қажет
мағлұматтар. Сондықтан біз бұларды қарастыруды да артық санамадық.
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Ондай жұмыстар түркітану саласында өте көп. Кейбіреулері мыналар:
Ефимов Ю.Ф. Лексико-грамматические особенности чувашских пословиц и поговорок. АКД. Алматы, 1978; Гапаров С. Синтаксический
строй киргизских пословиц и поговорок. АКД. Фрунзе, 1983; Мамедов
А. Эллипсис в азербайджанском языке. АКД. Баку, 1981, т.б.
Мақал-мəтел жинақтары барлық түркі тілдері бойынша бірнеше рет
жарияланды деп есептеуге болады.
Ал, қазақ тілінің өзіне келетін болсақ, ММ-дердің жинақ ретінде
жариялануы да, басқа тілдерден көне түркі ескерткіштерінен аударылуы да, зерттелуі де бұл тілде аз деп айтуға болмайды. Оларды
мақсат-мазмұнына қарай іштей бірнеше топқа бөліп қарастыру лəзім.
Солардың біріне өз мақсатына қарай қазақ ММ-дер табиғатын көптен
бері тұрақты зерттеп, зерделеп келе жатқандардың бірі – əдебиетші
ғалымдар болса, екіншілеріне тілші ғалымдарды жатқызамыз.
Алдымен қазақ мақал-мəтелдерінің топтастырылып, жинақ ретінде
жарияланғандарын атап өтейік. Мəселен, паремиологиялық деректерге
қарағанда қазақ мақал-мəтелдерін халық арасынан толық болмаса да
жинап, əртүрлі басылымдарда жариялау XIX ғасырда көріне бастайды.
1879 ж. алғаш қазақ ММ-дерін жариялаған (Хрестоматия, Орынбор)
жəне 1906 ж. толықтырып, ең таңдаулыларын қайта жариялаған қазақ
ағартушысы Ы. Алтынсарин болатын. Одан соң, 1899 ж. өзіне дейінгі
жарияланған 1500 ММ-ді жинақтап, «Сборник киргизских пословиц»
(Оренбург) деген атпенен қазақ тілін алғаш зерттеуші түркологтардың
бірі В.В.Катаринский жариялайды.
Осы дəстүр жалғасып, қазақ ММ-дері 1923 жылы Мəскеу
қаласында «Мың бір мақал» деген атпен, 1927 жылы Ташкентте
«Қазақ мақалдары» деген атпен (құрастырушы Ə.Диваев), Алматыда
1935 ж. «Қазақ мақалы мен мəтелдері» деген атпен (құрастырушы – Ө.
Тұрманжанов) жариялана бастайды.
Мақал-мəтелдердің толықтырылып шығарылған жинақтардың
күні бүгінге дейін 10 шақты басылымы жарық көрді. Өткен ғасырдың
50-жылынан кейінгі басылымдары, мысалыБ.Ақмұқанова, Б.Адамбаев,
М.Əлімбаев, Б.Əбдилдина, Ж.Дəуренбеков т.б. құрастырушылар, авторлар тарапынан толықтырылып, жаңаланып, толассыз жарияланып келеді. Ең соңғы, 2003 ж. «Қазақтың мақал-мəтелдері» (Алматы, 2003, 312 б. жалпы саны – 4440 ММ) А.Т.Смайлова тарапынан
құрастырылып, жарияланып отыр.
Ескерте кеткен жөн, қазақ ММ-дері халыққа ортақ қазына
болғандықтан, оны кім шығармасын, қалайша сұрыптап, жаңаларын
қосып толықтырмасын, бəрібір сол ортақ қазына кайталанады.
Сондықтан да, күні бүгінге дейін жарияланып, жарық көріп келе
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жатқан қазақ мақал-мəтелдерінің дені, басым көпшілігі бастауын сонау Ы. Алтынсариннен алып, В.В. Катаринский жалғастырған, одан
соң алғаш рет толықтырып Ө. Тұрманжанов жариялаған жинақ кейінгі
барша жинақтарға негіз болып саналады.
Дегенмен, бұл салада қанша жинақ жарық көрсе де, ММ-дердің
жалпы саны 10 мыңға жеткен емес. Ал, шын мəнісінде, біздің
жинақтаған материалдарымызға қарағанда қазақ мақал-мəтелдерінің
бұрынғы-соңғысы болып, дүниеге келгендерінің жалпы саны 15
мыңнан асады. Демек, бұдан шығатын қорытынды – қазақ мақалмəтелдері жалпыхалық тілінің қойнау-қолтықтарынан, ел жадында
жүрген қазына-байлықтан, ақын-жазушы қолданыстарынан, халық
даналығынан жаңа ММ-дер шығарып, үлес қосушылардан түгел
жинақталып, жүйеленіп болған жоқ деген сөз.
Мақал-мəтелдерінің түсіндірме сөздігін жасау тəжірибесі қазақ паремиологиясында күні бүгінге дейін болған емес (ол туралы толығырақ
кейін айтылады).
Қазақ мақал-мəтелдерін ауыз əдебиетінің жанры ретінде зерттеу,
табиғатын айқындау, шешендік сөзге, көркемсөз өнеріне қатысты
аспектілері мен қыр-сырларымен шұғылданушылар, негізінен,
əдебиетші мамандар екенін жоғарыда ескерттік. Осы орайда қазақ
мақал-мəтелдері туралы пікір айтпаған əдебиетші жоқтың қасы.
Ал, мақал-мəтелдердің табиғатын арнайы сөз етіп, олардың өзіндік
ерекшеліктерін айқындауға атсалысқан əдебиетші ғалымдардың
қатарында М.Əуезов, Қ.Жұмалиев, М.Ғабдуллин, Ғ.Мүсірепов,
С.Мұқанов, Б.Адамбаев, М.Əлімбаев, Н.Төреқұлов, Т.Кəкішев,
З.Қабдолов, М.Базарбаев, С.Қасқабасов, С.Нұрышев, Б.Ақмұқанова,
т.б. атауға болады (еңбектері пайдаланған əдебиеттерден қаралсын).
Мақал-мəтелдердің табиғатын танып-білуге атсалысушылардың
екінші бір тобына тіл мамандарын жатқызуға болады. Бұлардың
зерттеу объектісіне ММ-дердің тұрақты тіркес ретінде атқаратын
кумулятивтік қызметі, құрамдық-құрылымдық, мағыналық даму
заңдылығы, қолданыс ерекшеліктері жатады.
Осы орайда қазақ мақалдарын зерттеген тілші ғалымдардың
есімдерін айта кету артық емес (олардың еңбектері пайдаланған
əдебиеттерде көрсетілген). Мысалы: Р.Сəрсенбаев, Ə.Қайдар,
Ө.Айтбаев, М.Мұқанов, З.Ерназарова, Қ.Бейсенов, Ғ.Тұрабаева,
А.Нұрмаханов, С.Сəтенова, Б.Дина, Б. Сағын т.б.
Бұл зерттеулерде, əсіресе қазақ мақал-мəтелдеріне байланысты ізденістерде, паремиология пəнінің теориялық та практикалық
мəселелері аз сөз болып жүрген жоқ. Мақал-мəтелдердің əдеби табиғаты
мен тілдік ерекшеліктеріне арналған нақтылы зерттеулерде, көбінесе,
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олардың жалпы құрамдық, мағыналық даму заңдылықтары мен іштей
жіктелу принциптері, қолданыс тəсілдері мен стильдік мəнері, шығу
төркіні мен тілара ауыс-түйістігі, көркемдік, поэтикалық табиғаты мен
қара сөз, өлең сөз үлгілері, ауыспалы, идиомалық мағыналары мен
олардың эмоционалды-экспрессивтік реңктері т.б. қарастырылады.
Сонымен қатар жалпы паремиологияның, соның бір саласы қазақ
мақал-мəтелдерінің əлі де шешімін толық таба алмай жатқан проблемалары да аз емес. Солардың қатарына теориялық жағынан, мəселен,
ММ-дердің қолданысы мен қалыптасу заңдылығына тəн гамоцентристік
принципті (адамға бағышталған үрдісін), ММ-дердің абстракциялану
мотивтері мен логика-семантикалық жіктеу принциптері, ММ-дердің
фразеологизмнен өрбуі, қос тағандылық пен тірек сөз мəселелері жатса, практикалық жағынан қазақ мақал-мəтелдерінің түсіндірме сөздігін
жасау тəжірибесі жатады.
Зерттеу жұмысымызда ретіне қарай біз осы мəселелердің біразына
арнайы тоқталмақшымыз. Осы (II) тарауда зерттеушілер тарапынан
көбірек сөз болатын мақал-мəтелдердің жалпы сипаты, мақалдар мен
мəтелдердің ұқсастығы мен айырмашылығы жəне оларды қолданудағы
гомоцентристік принцип қарастырылады.
Мақалдар мен мəтелдердің ұқсастығы
мен айырмашылығы
Халық даналығының құнарлы да ауқымды саласын мақал-мəтелдер
құрайды. Мақал мен мəтелдердің түркі тілдерінде үш түрлі қолданысы
байқалады. Кей тілдерде бұл атаулардың көне баламасы (мəс.: қазақ
тілінде – «аталар сөзі», «аталы сөз», түрік тілінде – «аtа sözü // darbітеsеІ
», түрікменше – «аталар сөзи», башқұрт тілінде – «тапкыр һүз», тува
тілінде – «үлегер домақ» // «чечен домақ», алтай тілінде – «кёп сöс»//
«укаа сöс» т.б.) қолданылса, енді бір тілдерде «мақал» бір бөлек,
«мəтел» бір бөлек (мыс., татарша – «мəкаль», «əйтем», түрікменше –
«накыл», өзбекше – «мақол », «матол», қырғызша – «макал», «матал»
т.б.) қолданылып жүр. Ал, үшінші бір тілдерде бұл ұғым қосарлы қос
сөз арқылы беріліп жүр. Солардың біріне қазақ тілі («мақал-мəтел»)
жатса, екіншісіне – қырғыз тілі («макал-матал»), үшіншісіне – ұйғыр
тілі («мақал-тəмсил»), төртіншісіне – əзербайжан тілі («зəрби-мəсəл»)
жататынын көреміз.
«Мақал», «мəтел» атауларын төркіндетіп қарасақ, екеуі де араб
тілінен ауысқан сөздер екен. Олар араб тілі мен арабтармен ертеден
жіті араласқан иран (ауған, парсы, тəжік т.б.) халықтарының тілдерінде
де қолданылады екен. Мысалы, араб тілінде [ﻝﺍﻕﺍﻡmaqal] – 1) «гово-
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рение»; 2) «речь, слово»; 3) «поговорка», «пословица;[ﻝﺍﺕﺍﻡmatel] –1)
«пример», «образец»; 2) «пословица», «поговорка» [Рустемов Л.З. Казахско-русский словарь арабско-иранских заимствованных слов. АлмаАта:Мектеп, 1989. 181, 192].
Сонымен, қазақ (мақал-мəтел), қырғыз (макал-матал), өзбек (мақол–
матол) т.б. Орта Азия халықтарының тіліндегі бұл атаулар оларға ауған,
парсы, тəжік т.б. иран тілдерінен ауысқан деп жорамалдауға болады.
Мысалы, бүгінгі тəжік ауызекі тілінде: матал – «сказка, притча, басня»
(Таджикско-русский словарь. Под ред. М.В.Рахими, Л.В.Успенской.
Гл.ред. Е.Э.Бертельс. М., 1954. 219), ауған тілінде: матал ууіо] –
«пословица, поговорка» (Русско-афганский словарь (пушту). Сост.
К.А.Лебедев, Л.С.Яцевич, З.М.Калинина. М., 1973. 508, 541).
Демек, біз қарастырып отырған «мақал» мен «мəтел» терминдері
– «аталар сөзінің» баламасы болып, кейінгі бір дəуірлерде ауысса да,
тіліміздің табиғатына етене сіңісіп, өте жиі қолданылатын сөздерге айналып кеткен. Бұл əсіресе мақал сөзіне көбірек қатысты. Біз оны мына
мақалға қатысты мысалдардан-ақ айқын көреміз: Сөз атасы – мақал
<>; Аталар сөзі – ақылдың көзі <>; Мақал – өмір айнасы// Мақал
– халық болмысының айнасы <> Мақал – сайрап тұрған шежіре
(М.Əлімбаев); Мақал-мəтел өмір шындығын айшықты түрде аз сөзбен
аша алатын құралдың бірі (М.Əлімбаев) <>; Мақал-мəтел – тəрбие–
тағылым бұлағы <>; Мақал-мəтел – атадан қалған асыл қазына <>;
Сөз атасы – мақал <>, Мақал – сөздің мəйегі <>, «Мақал»– сөздің
атасы <> «Уəде» – сөздің опасы <> Сөз көркі – мақал, базар көркі –
бақал, жігіт көркі – сақал т.б. осы сияқты тұрақты тіркестерден айқын
көреміз. Ал, байырғы «ата сөзі», «аталы сөз» атаулары болса, олар оғыз
тобына жататын түрік (ata süzü), түрікмен (аталар сөзи), əзербайжан
(аталар сөзү) т.б. халықтар тілінде жиірек қолданылатынын көреміз.
Бұл жағдай, жалпы түркі əлеміне байланысты қарағанда, даналықты
білдіретін атаулардың, бір жағынан, көне дəуірдің көзіндей сақталған
байырғы құбылыс екендігін, екінші жағынан, өркениеттің дамуына,
басқа халықтармен болған тығыз мəдени қарым-қатынасқа байланысты да өзгеріп отыратындығын көрсетеді. Бұл мəселенің бір жағы болса, екінші жағы бұл атауларды қабылдаудағы шарттылыққа да байланысты. Бұл шарттылықты біз «аталар сөзі» мен «мақал-мəтел» атауларынан да көріп отырмыз.
О баста даналық ұғымын білдіретін «аталар сөзінің » мағынасы
кеңейіп, дами келе, бүгінде «мақал-мəтел» атауымен берілуі –
тілдердің даму заңдылығына сəйкес құбылыс. Алайда, қосарланып
тұрған бұл екі атаудың бір-бірінен өзара белгілі айырмашылығы бар
екенін зерттеушілер де, тіл қолданушы жұртшылық та біледі. Ол
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айырмашылық құрамдық-құрылымдық жағынан ғана емес, мағыналық
жағынан да айқын байқалады.
Біз төменде мақалдар мен мəтелдердің осы ұқсастықтары мен
айырмашылықтарына қысқаша тоқталмақшымыз.
Олардың біртұтас мағынасы екі сөздің (мақал мен мəтел)
қосарлана қолданысына байланысты болса, ал ара-жігін ажырату сол
мағыналарды зерделеп (смысловая дифференциация) тани білуге байланысты. Мұның қажеттілігі тіл практикасында байқала бермесе де,
теориялық жағынан танымдық мəні зор.
Сонымен, мақал-мəтелдің жалпы мағынасы оның құрамындағы
компоненттердің (мақал жəне мəтел) тура мағыналарынан туындаса, мəтелдердің жеке мағынасы оның астарлап айтылған ауыспалы,
идиомалық мағыналары негізінде қалыптасады. Мақал мен мəтелдің
айырмашылығын ажыратудың бір параметрі (өлшемі) осы.
Екінші параметрі мақал, əдетте, жалпылама мағынаны білдірсе,
мəтел белгілі бір ситуацияға (жағдаятқа) байланысты іске асқан, не
асуға тиісті құбылыстың, іс-əрекеттің тек өзіне ғана тəн мағынасын
білдіруге бейімділігі. Мұны жалпақ тілмен айтқанда, мақал болған, болатын жəне болып жатқан құбылыс пен процестің өзгеру, даму, алмасу
т.б. себептерін де жəне одан шығатын нəтижені де бірден, қолма-қол
баяндаса, мəтел сол процестің өзін ғана атаумен шектеліп, оның немен тынатынын, қандай нəтиже беретінін нақтылап баяндамайды, яғни
процестің себебін атайды да, салдарын тəптіштеп атамай, астарлап,
бейнелеп қана аңғартады.
Міне, мақал мен мəтелдердің өзара айырмашылығын білдіретін
негізгі теориялық принцип осы. Ал, енді осы принциптің жүзеге асуын
нақтылы мысалдар арқылы талдап-таратып көрсетейік. Мысалдар:
Ауруын жасырған өледі <>
Не ексең, соны орарсың <>
Арыстанның əзілінен түлкі өліпті <>
Ай жарық – қоян арық <>
Көп жортқан түлкі терісін алдырар <> т.б.
Міне, осы мақалдардың мағынасына пайымдап қарасақ, басталған,
басталуға тиісті істердің (мəс., «ауруын жасыру», «бір нəрсе егу»,
«арыстанның əзілдеуі», «айдың жарық болуы», «түлкінің көп жортуы») барлығы белгілі бір нəтижемен (салдармен) аяқталатынын
(«өлуін», «бір нəрсені оруын», «түлкінің өлуін», «қоянның арық болуын», «түлкінің өз терісін алдыруын») көреміз. Демек, бұлардың бəрі
– мақалдар.
Ал, енді мына мəтелдердің мəн-мағынасына назар аударайық:
Қызым, саған айтам, келінім, сен тыңда <>
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Аз асқа бақауыл болма, Аз елге жасауыл болма <>
Жақсы ит өлігін көрсетпейді <>
Күндес көргеннің қызын алма <>
Қойшының қызы қой келгенде іс тігеді <> т.б.
Пайымдап қарасақ, бұл мəтелдердің барлығы ақыл-өсиет, пайдалы
информация ретінде істің себебін ғана білдіріп, оны орындағаннан, не
орындамағаннан, келер пайда-зиянын, яғни салдарын көрсетіп тұрған
жоқ. Мəселен, қыздың анасының келініне естіртіп, қызына ақыл-кеңес
беріп тұрғаны жұртқа белгілі болса да, бірақ оның нақтылы қандай
кеңес екендігі белгісіз. Сол сияқты «аз асқа бақауыл болмаудың, аз елге
жасауыл болмаудың», «жақсы иттің өлігін көрсетпейтін» немесе өмірі
«күндес болып өткен əйелдің қызын алма» деудің салдары да жұртқа
беймəлім. Бірақ, осы мəтелді шығарушылар салдардың бəрін қалың
жұрт жадында қағида болып қалыптасқан салт-дəстүр, əдет-ғұрып
арқылы біледі деген сеніммен айтып отыр. Бұларды ерте замандағы
ата-бабаларымыздың білгені де рас. Бірақ, ол мағлұматтар арада
ұзақ уақыт өтуіне байланысты кейінгі ұрпақ жадында сақталмауы
да ықтимал. Алайда, мақалдар мен мəтелдердің арасында осы
тəрізді айырмашылығы бола тұрса да, ол айырмашылықтар «қытай
тас қорғаны» бола алмайды, даналық ой-толғанысты білдіретін тіл
құралының ең бір белсенді (актив) де тұрақты көрінісі.
Зерттеушілер арасында «мақалдар мен мəтелдердің қайсысы бұрын
пайда болды?» деген де заңды сауал бар. Біздің ойымызша: мақалмəтелдерді құрам-құрылым жағынан бұрын, соң шықты деп айту талас
тудырса да, мағына жағынан мақалдардан мəтелдер бұрынырақ пайда
болғанға ұқсайды. Өйткені, логикаға жүгінсек, себебі мен салдарын
бірден айтатын мақалдарға қарағанда себебін ғана айтып, салдарын
этнос жадынан тауып білуді талап ететін мəтелдер бұрынырақ дүниеге
келген көне де байырғы құбылысқа ұқсайды. Бұған кері келетін пікір
де айтылып жүр.
«ҚАҢЛЫ» АТАУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЕКІ ИДЕЯДАН
ТУҒАН ЕКІ ТҮРЛІ КӨЗҚАРАС59
Қазақ халқының этникалық негізіне іргетас болып қаланған көне
де ірі тайпалардың бірі – қаңлы этносының төл атауы «қаңлы»
этнонимінің тілдік табиғатын анықтау мəселесімен көптен бері-ақ
59

«Қайдар Əбдуəли.Қаңлы (тарихи шежіре)» атты кітабында (Алматы: «Дайк-Пресс»
баспасы, 2004. 12-74 бб.) жарияланған бұл мақала қысқартылып берілді.

Тіл-ғұмыр

143

шұғылданып келе жатқан ғалымдардың ой-тұжырымдарының баршасы, жоғарыда көрсеткеніміздей, негізінен екі идеяға, екі уəж (мотив),
екі түрлі көзқарасқа барып тоғысатынын көреміз. Бірінші көзқарас
– «өзен-су» идеясына да, екінші көзқарас – «арба» идеясына байланысты.
Біз, бұл екі түрлі көзқарастың біреуін (біріншісін) қолдасақ та,
ғылымда айтылған ой–пікір, тұжырымды құрметтеу дəстүрі бойынша,
екеуіне де толық тоқталып, олардың дұрыс-бұрыстығын дəлелдейтін
мотивтер мен деректердің бəрін келтірмекшіміз. Тек сол тəсілмен
ғана қаңлы этнонимінің «арбадан» емес, «өзен-су бойыңдағы ел»
деген ұғымға негіз болған о бастағы *қаң//*кан тұлғалы бір буынды
əрі апеллятив («өзен-су» мағынасындағы жалпы есім), əрі (белгілі
өзен–су нысанының өз атын білдіретін) шдроннм (термин) екенін
дəлелдеуге болатынын аңғартамыз.
«Қаңлы» атауына байланысты бірінші көзқарас – «өзен-су»
идеясы
Бұл идеяны бізден бүрын да «қаңлытану проблемасымен»
айналысқан көп ғалымдардың (Н. Аристов, С. Кляшторный, С. Толстов, М. Тынышбаев, С. Аманжолов, А. Əбдірахманов, Т. Жанұзақов
т. б.) айтып келе жатқанын біз жоғарыда ескерттік. Бірақ олардың бір
де біреуі бұл атау табиғатын тілдік дəйектерге негіздеп, кең талдап,
тəптіштеп таратқан емес; қаңлы тайпасының бір ғана атауы емес, 40тан астам түбірлес, варианттас атауларының баршасы өзен-су нысанына тікелей қатысты апеллятив пен гидроним түбірден таралуының
этнолингвистикалық, тарихи, ұлттық мотивтері мен себептерін де бұл
ғалымдар ашып, айқындаған емес.
Міне, сондықтан да біз, күрделі де қиын болса да, осы міндетті
мойнымызға алып отырмыз. Бұл (бірінші) идеяның дұрыстығын
дəлелдеу үшін, шынымен-ақ «қаңлы» атауының «өзен-су» ұғымынан
туындағанын дəйектендіру үшін біз ең алдымен төрт деңгейдегі
төрт түрлі танымның басын ашып алуды қажет деп білеміз. Олар:
біріншіден,«қаңлы» этнонимінің 40-тан астам түбірлес, мағыналас
варианттары қандай, олар реальді құбылыс па, олардың бір түбірден
таралып, кебею (яғни «қаңлы атының көп болу’) себебі неде?» деген сауалға жауап беру; екіншіден,«*қаң//*кан гидроним, апеллятив
түбірдің тілдік табиғаты, мағынасы, қолданыс аясы, таралу шеңбері
қандай?» деген сауалға жауап беру; үшіншіден, «*қаң//*кан гидроним нысаны негізінде қаңлы (жəне оның 40-тан астам варианты)
этнонимінің пайда болу мотивтері мен себептері неде?» деген сауалға
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жауап беру; төртіншіден,«қаңлы» этнонимінен бастап, оның 40-тан
астам түбірлес, мағыналас туынды тұлға, варианттарының этимологиясы мен таралу шеңбері реальді құбылыс па жəне ол нені көрсетеді?»
деген сауалға жауап беру.
Міне, осы төрт деңгейдегі төрт түрлі мəселенің табиғатын дұрыс
анықтай алсақ, қаңлытану проблемасының да ең басты бір түйіні
шешілгені – қаңлы атауының анықталғаны.
Бірінші пайымдау:
Қаңлы тайпасының 40-тан астам атауы бар
Жоғарыда ескерткеніміздей, түркі əлеміне жататын бірдебір ежелгі
тайпаның бір өзінде соншама көп атауға ие болғандығы тарихи
еңбектерде байқала бермейді. Шынында да, бұл – қаңлы феноменіне
ғана тəн өте сирек кездесетін құбылыс. Бір, екі, үш, тіпті одан да
көбірек қатарласа қолданылып жүрген, бірнеше балама атауы бар
ру-тайпа, ұлыс пен халықтарды əр жерден-ақ кездестіруге болады.
Мұндай құбылыс тіпті басқа ұлттарда да байқалады (мыс., неміс, дойч,
алман т. т.). Бірақ жалпы саны 40-тан астам жəне бəрі де, бір қазыққа
байланған желідей, бір көне тайпаның шеңберінде шоғырланған, бірбірімен жақындық-туыстығын, шығу тегін сақтап, өрбіп-өскен, бір
түбір сөзден тарап, туындап, өзара варианттас этнонимдерге ие болған
этносты түркі халықтары арасынан кездестіру мүлде қиын.
Бұл сирек кездесетін құбылыстың пайда болу себеп-салдарын
этнолингвистикалық, этникалық, тарихи т. б. тұрғыдан түсіндірудің,
мотивтерін айқындаудың алғашқы қадамын біз оқырман қауымға, ең
алдымен, сол көп атаудың өздерін таныстырудан бастағымыз келіп
отыр.
Алфавит тəртібіне келтірілген төменде берілген екі қатар атаулар тізімінің бірінші қатарындағылары сол атаулардың қазақ тілі
емлесімен, екінші қатарындағылары орыс тілі емлесімен беріліп отыр.
Бұл *кан//*қан түбірінен өрбіп, əр кезде, əр аймақта дамыған жалпы «қаңлы» ұғымына байланысты атаулардың жалпы саны 40- тан
астам екен:
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Кену – Кану
Көңгерес – Кенгерес
Кеңгерлү – Кенгерлю
Кеңгерлі – Кенгёрли
Кеңерес – Кен’рес
Қаң – Кан
Қаңғ – Канг
Қаңға – Канха
Қаңғай – Кангай
Қаңғакіш – Кангакиш
Қаңғалақ – Кангалак
Қаңғалас – Кангалас
Қаңғалдар – Кангалы
Қаңғалуқ – Кангалук
Қаңғар – Кангар
Қаңғароғлы – Канғароглы
Қаңғарұлы – Кангарулы
Қаңғит – Кангит
Қаңғүй – Кангюй
Қаңғұлы – Кангулы
Қаңғы – Канғи
Қаңғыоғлы – Кангиоглы
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Қаңғыр – Кингир
Қаңғырар – Канрар
Қаңғыұлы – Кангули
Қаңдар – Кани
Қаңжүй – Канцзюй
Қаң–ию – Кань–ю
Қаңйу – Кан–ю
Қаңктар – Канктар
Қаңқы – Канхи
Қаңқ – Канх
Қаңқа – Канка
Қаңқай – Канкай
Қаңқала – Канкала
Қаңқалиян – Кангалиян
Қаңқияқ – Канкияк
Қаңқлар – Канклар
Қаңқтар – Канки
Қаңлы – Канглы/Канлы
Қаңлы – Канли
Қаңлы – Кангни
Қаңлығар – Қанглигар
Қаңоғлы – Каноглы
Қаңырар – Канрар
Қыңғыр – Кингир

Көріп отырғанымыздай, бұл тізімде қаңлы этносына тікелей қатысы
бар 40-тан астам этноним мен олардың фономорфемдік (яки тұлғалық)
варианттары келтіріліп отыр жəне біз бұл бір тектес этнонимдердің
баршасын түгел қамтыдық деп айта да алмаймыз. Өйткені ол варианттар əртүрлі тілдерде (қытай, моңғол, иран, араб, түркі, орыс, еуропа т.
б.) қалыптасқан жəне əр алуан еңбектерде хатталған. Біз олардың бəрін
түгел қамти алдық деп те айта алмаймыз.
Алайда, осы келтірілген тізімнің өзін де біз айтып отырған идеяның
дұрыстығын толық дəлелдейтін дəйектеме деп білеміз. Оқырман
қауымның есіне сала кететін бір жағдай, бұл атаулардың барлығы ойдан шығарылған дүние емес, бəрі де біз аударыстырып қараған тарих
беттерінде, сан алуан зерттеушілердің қаламынан туыңдаған қаңлы
жайындағы шығармаларында, ой-тұжырымдарында ресми түрде
келтірілген (70–80 еңбекте қайталанған) деректер. Оларды біз ғылыми
дəстүр бойынша дəйектемелер ретінде келтіріп, еңбектердің атын
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көрсетіп отырамыз.
Енді, осы бір ғажайып құбылыстың пайда болу, қалыптасу
себептерін ойластырып көрейік. Бұл екінші деңгейдегі пайымдау
міндетіне, яғни қаңлы этносына қатысты көптеген (көрсетілген)
атаулардың *қаң//*кан тұлғалы бір буынды гидроним мен апеллятив
түбірден тарауының мотивтері мен себептеріне жатады.
Екінші пайымдау:
«Қаңлыға» қатысты 40-тан астам атаулардың бəрі бір түбірден
өрбіген.
«Иə» десек, «оның себебі неде?»деген заңды сауал туады. Оның
ең басты себебі біз «өзен-су» объектілерін (нысандарын) білдіретін
*қаң//*кан жалпы есім (апеллятив) жəне жалқы есім (гидроним)
түбірінің табиғатына байланысты деп білеміз. Өйткені бұл түбір –
қаңлы тайпасының атамекені саналатын бір заманда қаң//қаңға//
қаңха аталған тек Сырдарияның өзіне ғана тəн атау емес, сонымен
қатар бүкіл Азия құрылығының төрт бұрышына түгел тараған жүздеген
географиялық (жер-су) жəне этнонимиялық (ру-тайпа) атаулардың
дүниеге келуіне негіз болған əмбебап, белсенді де (көпфункциялы)
өнімді түбір санатына жатқан сөз.
Шынында да, Азия құрылығының көне картасын алдына жайып салып, оның бетінде белгіленген үлкенді-кішілі өзен-су жəне солардың
жағасындағы елдімекен атауларына зерделеп қараған адам түркі топонимиясында сирек кездесетін ғажайып құбылыспен жүздеседі: аталмыш *қаң//*кан түбірінен (оның басқа варианттарынан да) туындап,
кең тарап кеткен атауларды кездестіреді. Мəселен, Үндістан жерінен
алдыңызды орағытып, ұлы да қасиетті Ганг өзені шығады. Оңтүстік
Корей жерінен Сеуіл қаласын қақ жарып, ағып жатқан суы мол Канган өзенін, ал Солтүстік Корей жерінен Канге атты қаланың атын
кездестіресіз. Ұлы Қытай еліндегі үлкен өзендердің бірі – Цзянь, ол
осылай жазылғанымен қытайша оқылуы – Кань. Өзен-сулардың
жүйесі қаң~кан~канг~ганг~ханг т. б. болып осылай жалғаса береді.
Түркі-моңғол халықтарының көне Отаны – Алтай аймағында бұл
тəрізді атаулар ерекше көзге түседі*. Қаң түбірлес гидроним атаулары Сібір мен Енисей алқабында да, Орта Азия, Қазақстан жерінде де
көптеп кездеседі. Мəселен, Сырдың бір замандағы аты Қаң//Қаңға
болған.
Бұл түбірдің өзен-су апеллятивтері ретінде көбірек кездесетін
өлкелердің бірі – Алтай өңірі. Мəселен: *Ақ-қан (Ақ өзен), Ара-қан
(Ара өзен), Арын-кан (Арын өзені), Асқар-кан (Асқар өзені), Бай-кан
(Бай өзені), Берке-кан (Берке өзені), Jаан-кан (Жан өзен), Элду-кеме
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(Улаған озенінің төменгі құйылысы), Адай кем (Белый Ануй өзенінің
төменгі құйылысы), Ак-хем (өзен аты), Арыскан (Акхемнің оң жақ
құйылысы), Балакан (өзен аты), Улу-кем (ұлы өзен),Кам (өзен),
Тутты-кем, Кам-Тыг (өзен), Кан (Кану)*, Кан (тартыла бастаған
көлдің атауы); Усть-кан (өзен аты). Осы деректерді келтірілген
«Сөздіктің» авторы О. Т. Молчанова: «По данным картотеки топонимов Сибири при Томском университете есть еще шесть кан: правый
приток М. Потом, Тихий кан; р. Кан – правый приток Енисея, Кан на
территории Сибири...» деп жазады (0. Т. Молчанова. Топонимический
словарь Горного Алтая. Горноалтайск, С. 201–202).
Көріп отырғанымыздай, тек Алтай мен Сібір аймақтарында ғана
өзен-суға қатысты *кан~*қаң атауының 20 шақты нысаны, 10 шақты
варианты (олар: *кан~канг~канга~кам~кем~хем~кынг~ган~ген т.
б.) кездеседі екен (сол еңбекте).
Негізінен түркі тайпалары жайлаған жəне олардың күні бүгінге
дейін «Алтын ұям» деп санайтын Алтай өлкесінің бір өзінде қаң~–
кан гидронимінің кең тарауы кімді болса да ойландыратын нəрсе. Тек
Алтайдағы бір Телес өзеніне (орысша – Телец; ол Қазақстандағы: Келес, Талас, Күнес, Текес т. б. өзендермен ұялас) құятын Қамға атты
бір өзеннің халық жадында 7 түрлі түбірлес, тектес атауының сақталуы
ғажайып құбылыс. Олар О. Т. Молчанова «Сөздігінің» 201-бетінде
мына түрінде келтірілген: Канга, Кангма, Кангмы, Кыгма, Канмы,
Каммы, Кынгмы.
Бұл дерек, біле білсек, түркі əлемінде, əсіресе Алтай өңірінде
ғасырлар бойы өз заңдылығы бойынша өзгеріп, жаңғырып, жаңаланып
отырса да, көне түбірлердің сұлбасын сақтап келе жатқан атаулар
екендігін көрсетеді.
*Кан~*Қаң гидроним түбірі жер-су атауларында кездесетін түркі
халықтары (хакас, тува, шор, саха, татар, башқұрт, əзербайжан,
қазақ, өзбек, қырғыз, түрікмен т. б.) жайласқан аймақтардың бəрін
түгел тінтімей-ақ, тек Қазақстан жерін ғана қарастырсақ та, бұл
құбылыстың осы өлкені айналып өтпегенін де көреміз. Оның ең
көрнекті дəлелі – кезінде Хорезм мемлекеті дəурендеген екі өзен (Сейхун – Жейхун) аралығы – Мауереннахрда дамыған су жүйесі мен соның
нəтижесінде дүниеге келген көптеген өзен-су атаулары. Солардың ең
бастысы – Сырдарияның бір кездегі атауы – *қаңға <*қаң, оның бір
тармағы – Қаңғадария, Қан арық т. б. атаулар. *Қан~*Қаң~*Кен
т. б. гидронимдерінің қазақ жерінде де ертеден-ақ қолданылып
тілімізде дамығандығын көре аламыз. Басқаны былай қойғанда, тек
Ш.Уəлиханов еңбектерінде ғана кездесетін «*қаң» түбіріне қатысты
6–7 туынды атау инварианттарының өзі нені көрсетеді: қаңлы, кан-
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глы, кангюй (қаңгуй),канезы (қаңездер), канкалы (кащалдар), кенегес (кенегестер), кангары (қаңгарлар) т. б. (Ч. Ч. Валиханов. Собр.
соч. в пяти томах. Алма-Ата, 1961–1968 гг. Этникалық көрсеткіштерін
қараңыз).
Осылардың бəрі, сайып келгенде, қаңлы//кангюй этнонимі мен
этнотопонимдерінің т. б. атаулардың пайда болуына, қалыптасуына
негіз болған гидронимдік түбір екендігін дəлелдейтін деректер. Алайда, бұл құбылыстың құпия сыры тарихымызда жөне басқа да зерттеулерде күні бүгінге дейін арнайы сөз болған емес. Біздің білетініміз:
көбінесе бірден-бір дұрыс тұжырым ретінде танылып келген «Қаңлы
– арба атауынан, оның қаңқ-қаңқ еткен дауысынан пайда болған этноним» деген аңыз-əңгімелер. Ал, жоғарыда келтірілген «қаңлы» атауын
мүлдем басқа негізден, өзен-су ұғымына байланысты туындап, дүниеге
келгендігін айқындай түсетін дəйекті деректерге біз мəн бермей келдік.
Сонымен, қаңлы–кангюй–кенегес т. б. осы қатардағы (жоғарыда
көрсетілген 40 шақты вариантты) ру-тайпа, жер-су, мемлекет т. б.
атауларының баршасы көненің көзіндей бізге жеткен үйірлес, түбірлес,
тектес ұғымдардың аттары екен. Басқаша айтқанда, ғасырлар бойы
өзгеріп, құбылып, жаңғырып, сан түрлі тұлғаға ие болса да, бір ортақ
мағына төңірегіне шоғырланған осыншама атаулардың түп-төркіні бір
дегенді аңғартады. Егер біз осы идеяны сан алуан деректер негізінде
дəлелдей алсақ, қаңлытану проблемасының жұмбақ сыры да ашылады деген сөз. «Қаңлының неге аты көп?» деген заңды сауалға да жауапты осы тұстан іздегеніміз жөн.
Алайда, «Алтын сандықта » сақталып жатқан жұмбақ сырына
бірден апарар даңғыл жол бұл ғана емес. Тіл дамуының бұлтарысбұрылысы көп ұзақ жолында о бастағы қалпынан өзгеріп, өрбіп,
өрістеп кеткен «қаңлы» атауларының тарихи сілемдерінің көбісі
бүгінде күңгірттенген. Оларға зерделі көзбен қарап, этимологиялық
төркінін талдап-таратып, айқындау керек.
Міне, сондықтан да, «Қаңлытану проблемасын» дұрыс түсініп,
дұрыс шешу үшін көне тарихымыздың қойнау-қолтықтарын тінте
қарап, тəптіштей қарап, ұзақ іздену қажет деп білеміз. Пайымдап
қарасақ, бұл ізденістердің ең алғашқы деңгейінде *кан~*кан т. б. гидроним түбірінің түп-төркінін анықтау мəселесі тұрса, содан кейінгі
деңгейде – сол түбірлерден туындаған тұлғалардың ру-тайпа, елжұрт, иелік, мемлекет, елді мекен т. б. ұғымдардың атауларына айналу зандылығын зерделеу бар. Ал, үшінші деңгейде о бастағы қаң//кан
гидроним апеллятивінен өрбіп, жалпы «қаңлы» үғымынан туындаған
40–тан астам этноним, этнотопоним, ойконим т. б. атаулардың этимологиясын анықтап, түркі əлеміне тамырын кең жайып, тарап кетуінің
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себептерін айқындау тұр.
*Кан~*Қаң түбірінің түп-төркініне қатысты көзқарастар.
Қаңлы–Кангюй т. б. этнонимдердің жоғарыда келтірген 40-тан
астам инварианттарының табиғатына зерделей қарасақ, олардың
барлығы этимологиялық бір түбірден (*қаң//*қаң) жəне содан өрбіген
7–8 варианттан тарағанын көреміз. Демек, туынды тұлғалардың
өзгеріп, қалыптасуы тек олардың белгілі тарихи ортада білдіретін
мағынасы мен грамматикалық сөзжасам үлгілеріне ғана емес, соларға
ұйытқы болып тұрған гидронимдік ілкі түбірдің өзгермелі тұлғасына
да байланысты болса керек.
Біз төменде сол *кан//*қаң ілкі түбірінің тілдік табиғаты мен оның
өрбіп-өсіп, көбейе түскен варианттарының өте кең қолданыс аясын
көрсеткіміз келеді. Ол үшін біз ең алдымен Орта, Орталық Азия мен
Қазақстан жеріндегі, Оңтүстік Сібір өлкелеріндегі көне дəуірлерге
тəн жер-су атауларын арнайы зерттеген топонимист ғалымдардың,
атап айтқанда, Э. М. Мурзаев пен А. П. Дульзонның т. б. белгілі
ғалымдардың, тұжырымдарына шолу жасаудың да біз үшін өзіндік
мəні бар деп білеміз. Мəселен, Э. М. Мурзаев зерттеуінде: «В Средней
и Центральной Азии преобладают тюрко-монгольские географические
названия. Они, как правило, легко этимологизируются. Но, как и в любой другой стране, здесь существует ряд географических терминов,
входящих в состав собственных названий, не поддающихся простому
объяснению и требующих специального рассмотрения. Это тем более
интересно, что подобные загадочные термины образуют четкие ареалы, которые могут быть сравнительно небольшими по площади (не
большими, конечно, с учетом азиатских масштабов, несравнимых с европейскими), либо весьма значительными, захватывающими широкие
территории центральноазиатскихнагорий и присущихравнин». «...чем
больше накапливается знания о географических названиях... тем более явственно выступают индоевропейские топонимические элементы
в районах, где в течение многих столетий господствовали тюркские,
монгольские, самодиские и другие индоевропейские язы–ки», –деп
көрсетеді (Э. М. Мурзаев. Очерки топонимики. М., 1974, С. 183).
Көне самодий, кет т. б. үндіеуропа тілдерінің ізі Солтүстік өлкесінде
де кездесетіні туралы пікірді А. П. Дульзон да қолдайды (А. Д. Дульзон.
Этнический состав древнего населения Западной Сибирии по данным
топонимий // В кн.: «XXV Международный конгрес востоковедов». М.,
1960).
Міне, осындай объективті тарихи жағдайға байланысты Азия
(кеңірек алсақ, Еуразия) құрылығында кездесетін сан алуан жер-су
атауларының ішінде көптен бері зерттеушілердің назарын аударып
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келе жатқан гидронимдер қатарына *кан>*қаң (оның көптеген вариантгары бар) түбірі жатқызылады.
«Қаңлытанудың» ең түйінді мəселесі осы *қаң<*кан түбіріне байланысты болғандықтан біз, Э. М. Мурзаев келтірген кейбір деректерді
санамалап өтуді жөн көрдік.
1. «Тувинское кем, хем – «река». Это слово в тувинском языке употребляется только в названиях рек. Отсюда можно сделать вывод, что
оно не тувинское, а иноязычное, сохранившиеся лишь в топонимах:
Бий–хем, Улуг–хем, Ка–хем, Ак–хем, Баш–хем, Кызыл– хем, Хара–
хем, Кемчик – все эти и другие реки, сливающиеся в Тувинской котловине, образуют Енисей, который местное приенисейское население
называло Кем на участке выше устья Ангары», – деп жазады (184–б.).
Ескерте кетейік: бұл мысалдағы кем//хем – біз қарастырып отырған
қаң//кан түбірінің аймақтық варианттары.
2. Э.М.Мурзаев «өзен» мағынасындағы кем атауының Алтай топонимикасында да көптеп кездесетінін көрсетеді. Мөселен, алтайша: Дьайлукем (қазақшасы – Жайлау өзені), Сайлукем (қазақшасы
– Сайлы өзен), Байлукем, Аракем, Байтыкем, Ақкем, Қаракем
т. б. осы сияқты жүздеген гидроним құрамында кездесетін кем//гем
компонентінің бəрі «өзен» мағынасында қолданылып тұр.
3. Авторлар сондай-ақ белгілі еңбектерге сілтеме жасай отырып,
хакас тіліндегі қала аты Абаканның VI ғ. қытай жазба деректерінде
кездесетін Абию Кием деген өзен атауына (о баста Абукана, хакасша
Абакан) қатысты екенін дəлелдей түседі.
4. Тува аңғарындағы (котловинасындағы), Алтай жеріндегі, Қара
Ертіс бойларындағы жер-су аттарында кем~хем~кан~кон түрінде
кездесетін гидронимдердің төркіні бір екенін айта келе, автор: «Саян
тауының батысындағы сайлы алқаптың кем немесе кемчик, кемкемчик атауларының да кем («өзен») гидронимінен шыққандығын
дəлелдейді. Алтай тауының оңтүстік беткейіндегі Қара Ертіске барып
құятын Канас пен Ком өзендері мен Алтайдағы Қатун өзеніне барып құятын Бутеу–Канас жəне Кам–Канас өзендері атауларындағы
кан~кем элементтерінің де үндіеуропа тілдеріне тəн «өзен»
мағынасындағы сөз екендігін дəлелдейді (Бұл да сонда, 184–185 -бб.).
5. Проф. В.И. Абаевтың зерттеулеріне («Историко–этимологический словарь осетинского языка», I т., А–К. М., 1958) сүйене отырып, автор Алтай гидронимдерінде кездесетін ком сөзінің үндіеуропа
тілдерінде суға қатысты («өзен арнасы», «өзен алқабы», «өзен ауызы»
– «устье») екенін, сондай-ақ Кабарда жеріндегі Улу– кам, Даникам,
Сайкам деген («тау аңғары, сай») атауларының да суға қатысты екенін
сөз етеді.
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6. Автор ком//кам тұлғасында қолданылатын сөздің де *кан атауымен төркіндес екенін (мағынасы «өзен алқабы», «тау аңғары», «канал»,
«су жүретін сай») айта келе, Зараушан мен Бұхара алқаптарындағы
(оазисіндей) Камияка, Камизар деген атаулардың осы ұғымға
қатыстығын дəлелдейді.
7. Кейде «су, өзен» мағынасын беретін бір емес, бірнеше
атаулардың қабаттаса (плеоназм түрінде) қолдануы арқылы да күрделі
гидронимдердің пайда болатыны белгілі. Мысалы, автор канас атаудың
құрамында «өзен-су» мағынасындағы кан жəне ас – екі гидронимнің
бірдей қабаттасып тұрғанын аңғартады.
8. Кан гидронимінің хан//хон түріндегі түбірлері «құдық», «бұлақ»
мағынасында көне дəуірден бері-ақ қолданылып келе жатқаны да сөз
болады. Осыған орай, автор: «Древность этого термина несомненна,
она подтверждается авестийским *хан, *хон – «колодец», «источник».
Еще в орхонских надписях встречается топоним канг. С. Г.Кляшторный
(Кангюйская этнонимика в орхонских текстах // Советская этнография,
1951, № 3) считает его (канг) синонимом названия р. Сырдарьи. Область Канга – культурная область Среднего течения Сырдарьи. Отсюда Кангар – «Люди Канга». Добавим что в Сарыкамышской дельте
Амударьи одно из хорошо выраженных речных русел, ныне сухих, но,
без сомнения, когда-то действовавших, и теперь носит имя Кангардарья» (Бұл да сонда, 185 -б.).
9. Кан гидроним элементі көптеген Азия халықтарының тілінде
кездесетінін айта келіп, автор (Мурзаев) Оңтүстік Сібір жеріндегі кан
өзенін, сондай-ақ Моңғолияның ханғай тауынан бастау алатын Дзабхан
(моңғолша – Завхан) мен Орхон өзендері атауларының құрамындағы
*хан~*хон элементтерін де иран тілді гидроним деп қарайды.
10. Автор Ким Чер Леннің (Гидронимический ареал кан в Средней
Сибирии // В сб.: «Новые исследования». М., 1964)еңбегіне сүйене отырып, аталмыш кан гидронимін корей тіліндегі «өзен» мағынасындағы
(канг) атауымен төркіндестігін дəлелдейді (Бұл да сонда,186б.).
11. Автор А. П. Дульзонның зерттеулеріне (Общее название реки
у кетоязычных народов // «Уч. зап. Дальневосточного Унта», Вып. 5,
Владивосток, 1962)сүйене отырьш, кан~кем гидронимі Алтай, Тува
жерлерінен тыс аймақтарда да: Тарим өзенінің бас жағындағы ең үлкен
Кунлун өзенінің екінші аты – Раскемдария, (Рас+кем–дария); Батыс
Тянь-Шаньдағы Шыршыққа құятын Піскем өзені де (Піс+кем) осы
атауға қатысты» деп көрсетеді (Сонда, 188-б.).
12. Ғалым еңбегінде тағы мынадай біздің зерттеуге тікелей қатысты
деректер келтіріледі: «Хорезм – в древности кангюй, кангха «Под
именем Кангюй, – пишет С. П. Толстов, – тождественным с Кангхой
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Авесты, скрывается Хорезм. Самый термин кангха связан с иранской
(и общеиндоевропейской) основой *кан откуда узбекское и таджикское кан – «канал», да и само слово «канал» может быть переведено как «страна арыков», или «страна протоков, дельта»; характерно,
что дельта Гильменда в Сеистане (Арменияда – Ə. Қ.) носит название
Миян-и Канг; на югозападе Хорезма крайний к югу проток Сарыкамышской древней дельты Амударьи до сих пор носит имя Кангадарья, а смежная с ним возвышенность – Кангагыра (С. П. Толстов.
По следам древнехорезмской цивилизации. М. –Л, 1948). (Бұлдасонда,
199-б.)
13. Көншідария атауын «теріні илеп, жууға» байланысты деп
түсіндірудің қате екендігін айта келе, автор оның төркінін былайша
анықтайды: «По-видимому, основа (Кончедарьи) его *кан иранская,
сохранившаяся в узбекском и таджикском языках в смысле «канал,
арык, проток». Глагольная форма кан имеет много значений: «рыть,
копать, сыпать» и т. д. Кан также «водный поток, река» – термин, образующий многочисленные названия в Азии (Бұл да сонда, 291-б.).
14. Аталмыш еңбекте автор Қашқар аймағындағы Жəркент
(<Яркенд<Іагкап) – өзімен аттас (Жəркент) өзеннің бойындағы қала,
оның атындағы канд<кан//кен көне дəуірлерде «өзен» мағынасында
қолданылған кан атауы екендігін дəлелдейді (Сонда.301–302 -бб.).
Осы тұрғыдан қарастырған автор «кент» («қалашық», «елді мекен»)
Ташкент, Шымкент, Манкент, Сарқан, Самарқан, Басқан т. б. қала
атаулары құрамын да о баста өзен-су атауларынан туындағанын
көрсетеді. Оның бір себебін Э. М. Мурзаев: «иран тілдеріндегі (мыс.
ауған тілінде) *канд – «қазылған ор», ол, əдетте, қалалардың сыртын қоршай қазылған бекіністің бір түрі болған» деп түсіндіреді. Ол:
«Отсюда, – деп жазады автор, – легко представить переход к понятию
укрепления города, обнесенного стеной, окруженного рвом. Древнеиндийское kantһа – «стена города», афган. kandai – «квартал города», уйг. kant – «гороц, поселек», ягновск. kant – «гороц», согдийское
kand~kad – «город»... т. б. (Бұл да сонда, 117–б.
15. Əртүрлі еңбектерде «өзен» мағынасындағы гидроним
терминдердің, соның ішінде кан атауының Оңтүстік Азия мен Индонезия, тіпті Жапон аралдарынан Үндіқытайға дейінгі жалғасып жатқан
аралықтарда да кездесетіндігі сөз болады. Кейбір зерттеулерде (Р.
Шейфердің еңбегінде) бұл атаудың Тибет, Бирма, Ветнам халықтары
тілдерінде де (кейбір заңды түрдегі ауытқуларымен) кездесетіндігі
көрсетіледі. Ол: кянг (қытайша – цзян)–зонг –занг, хинді тілінде –
ганг~ганг(а)~конг т. б. түрінде қолданылатыны сөз болған (Бұл да
сонда, 314–б.). Бұлардың бəрі бір архетипке жатады.
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16. Үндістандағы ең үлкен өзен Ганга туралы автор белгілі
үңдітанушы ғалым А. М. Дьяковтың еңбегінен (Некоторые вопросы
современной индийской топонимики // В сб. ТВ.М., 1982) мынадай
дерек келтіреді: «На всех индийских языках она называется Ганга,
что могло бы быть отражено и на наших картах. Это название, повидимому, очень древнее. Вероятно, связь слово Ганга, обозначавшего
раньше просто реку, с такими принятыми на Дальном Востоке окончаниями названий рек, как Цзян в Китае (южнокитайская транскрипция – кянг) или ган – в Корее». Қытай тіліндегі «өзен» мағынасында
цзян атауының көне үндіеуропа элементі кан сөзімен төркіндес
екені де бұл еңбекте дəлелдене түскен. Сондай-ақ, қытай тіліндегі
цзян–конг атауының: вьетнамша – зонг, классикалық тілде – кьянг,
пекінше – кянг, фуцзян диалектісінде – канг, шанхай диалектісінде –
каонг, кантон диалектісінде – конг түрінде қолданылатынын ескерте
келіп, автор «осы келтірілген атаулардың бəрі «өзен» деген мағынада
қолданылады» деп ойын түйіндейді (Бұл да сонда, 316–б.).
Міне, Азия құрлығына тамырын терең жайып, көне замандардан
тартып, кең тараған *қаң//*кан гидроним тұлғасының тілдік табиғаты
осылай. Оның көрер көзге ұрып тұрған үш ерекшелігі айрықша:
біріншісі – таралу аймағының кеңдігі, екіншісі – көптеген этностың
тілдік ерекшеліктеріне (түркі, моңғол, тұңғыс-манжұр, қытай, корей,
жапон, славян т. б.) қарамай, олар қоныс тепкен аймақтарға көне замандардан бері-ақ етене сіңіп кетуі; ушіншісі – «өзен-су» мағынасында
да, этноним, этнотопоним т. б. мағыналарында да кең өрістеуі. Сонымен, *Қаңлы – өз атауын (этнонимін) осы түбірден таратып, түркі
əлемінде əйгілі болған Орта Азия мен Қазақстандағы бірден-бір түркі
тілдес байырғы тайпа.
«Қаңлы» атауының тілдік табиғатына байланысты тағы бір күрделі
мəселе кан//қаң гидроним түбірінің тілдік төркінін анықтауға байланысты. Бір топ ғалымдар (мəселен: Э. М. Мурзаев, А. П. Дульзон, Д.
Гафуров т. б.) оны иран, үндіеуропа тілдеріне тəн элемент деп қараса,
енді біраз ғалымдар оған күдіктене қарайды. Мұның екеуімен де
таласуға болатын сияқты. Оған деректер де табылады. Бірақ шындық
біреу-ақ. Соны тауып, көрсеткен жөн.
Егер біз *кан//*қаң гидронимін иран, не үндіеуропа тілдеріне тəн
элемент деп қарайтын болсақ, онда оның Азия құрылығына соншама кең таралу себебін айқындауымыз керек. Мүмкін ол иран тілдес
халықтардың бұл өлкеге түркі, моңғол, тұңғыс–манжұр т. б. алтай
тілдес халықтардан əлдеқайда бұрын келіп, бұрын жасауына байланысты шығар. Соншалық ауқымды аймаққа өзен-су ұғымын білдіретін
апеллятивтің кең тарап, сіңісіп кетуі де бекер болмаса керек. Оны да
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ойластырған жөн.
Бұл жорамалдың күдік тудыратын екінші жағы, белгілі шеңбермен
ғана шектеліп қолданылатын шет тіл элементіндей емес, барлық Азия
құрлығына жаппай таралуы. Сондықтан да, ілкі түбірдің төркіні (*кан)
көне иран тілдеріне тəн болса да, оның Алтай алқабын жайлаған қалың
түркі тайпаларының жеріне кең тараған тарихи себептерін де айқыңдау
керек. Мысалы, бүгінгі иран тілдеріндегі *кан – \Ісапс1\ «рудник»,
«копь», «источник», «кладезь» (М. А. Гаффаров. Персидско-русский
словарь. Т. 2, М., 1976. С. 645); оның «оросительная система», «канал»,
«река» деген мағыналары да бар. *Кан иран тілінің элементі болуы
мүмкін деген жобаға тірек болатын деректердің біріне біздің зерттеу
объектіміздің де қатысты екендігі. Хорезм мемлекеті, екі өзен (Сейхун
– Жейхун) арасында жайласқан Мауереннахр өлкесі ерте замандарданақ иран тілдес тайпалардың кең жайлаған мекені болған жəне бұл жерде өмір-тіршіліктің қайнар көзі саналған өзен-су, канал жүйелерінің
тілгіленген сан алуан тораптары жатыр. Қаңлы тайпасы тайпа болып
Алтайда қалыптасса да, өз атауын қос өзен арасында, оның қан//қаңға
атауына байланысты тым ерте заманда-ақ алды деп жобалай аламыз.
Қаңлы тайпасының Орта Азия аумағындағы тауға, далаға, орманға
т. б. географиялық нысандар мен табиғи құбылыстардың біреуіне емес,
өзен-суға, сулы-нулы өлкенің тұла бойына күре тамырдай тартылып
жатқан қос өзенге, соның бірі – Қаң>Қаңға// Қаңха деп аталған Əму
мен Сыр өзендеріне байланысты пайда болуында да белгілі заңдылық
бар екенін мойындауға тура келеді.
Аталмыш гидроним түбірінің тілдік табиғатын сөз ететін болсақ,
ең алдымен оның үш фонемадан тұратын тұйық буынды моносиллаб
екендігін айтуымыз керек. Буын құрамындағы үш дыбыстың үшеуі де
бір тілдің ғана емес, əр тектес көп тілдің өз заңдылықтарына (алмасу,
ұзару, қысқару, тоғысу т. б.) сəйкес вариативтік өзгерістер нəтижесінде
көпварианттылыққа ұшырап отырған. Қаңлы тайпасы атауының
көп болуының бір себебі де, міне, осы түбірдің өзгермелі қасиетіне
байланысты.
Егер біз «кан» мен «қаң»-ды екі вариантты бір түбір деп қарайтын
болсақ, оның вариативтік өзгеруі үш (бастапқы, ортаңғы жəне аяққы)
дыбыстардың тіл заңдылығы бойынша өзара жақын дыбыстармен
алмасуы арқылы жүзеге асқан. Мысалы, иран, славян т. б. тілдердің
дыбыстық заңы бойынша түбірдің алғашқы дыбысы [к] дыбысынан
басталса, қазақ т. б. түркі тілдерінде ол [қ] дыбысы арқылы, енді бір
тілдерде [г], [х] дыбыстары арқылы берілуі мүмкін. Сол сияқты, буын
жасаушы дауысты дыбыс бастапқы [к], [қ], [х], [г] дыбыстарының
əуеніне қарай [а], [ə], [е], [ы] дыбыстарының біреуімен қолданылуы
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заңды. Буынның соңғы [н], [ң], [нг], [нғ], [ңқ], [ңх] дыбысының
қолданылуы тілдік ерекшелікке байланысты өзгеріп отыратынын
көреміз. Ал, гидроним түбірінің вариативті тұлғасына жалғанып, туынды атау жасайтын грамматикалық формалар мен лексемалар да сан
алуан. Оларды 40-тан астам атаулардан айқын көруге болады.
Қалай болғанда да, *қаң~*кан ілкі түбірінің өзен-су объектісіне
қатысты екендігі даусыз.
Сонымен, үш фонемадан тұратын жабық буынды *қаң~*кан–
*кең~*кен түбірін жəне оның варианттарын гидронимнің негізгі
түлғасы деп алып, оның инварианттарын тілдік заңдылықтар мен
этнолингвистикалық факторлар негізінде өзгерген түрлері деп қараған
жөн.
Енді, о бастағы этимологиялық бір түбір саналатын жəне, əсіресе,
Орталық Азия ауқымында өзен-судың жалпы аты (апеллятивті),
жалқы аты (гидронимі), сол географиялық нысанға байланысты рутайпалардың (этноним), елдімекендердің (ойконим, топоним т. б.) атаулары ретінде жекедара жиі қолданылып келген *қаң~*кан ілкі түбір
варианттарын алып қарастырсақ, олардың өздері де түркі əлемінің біраз
аймағында кездеседі екен. Олардың ең бастапқы мағынасы – «өзен-су»
объектілері де, одан басқаларының бəрі туынды мағыналары.
«Қаңлы» атауына байланысты екінші көзқарас – «арба»
идеясы
«Қаңлы» этнонимі (демек – этносы) туралы түркі əлеміне,
түркітану ғылымына кеңінен тараған болжам-жорамалдардың бірі –
оның төркінің көне түркі тілдеріңдегі «қаңға»>«арба» сөзінен шығару.
Біз жоғарыда қаңлы этнонимінің түп-төркінін *қаң~*кан гидроним түбірінен, оның «өзен–су» деген апеллятивті мағынасынан таратып, біршама дəлелдеуге тырыстық. «Каңлылар – «өзен адамы, су
бойын жайлаған ел» деген бұл пікір-тұжырым бізден бұрын да біраз
тарихшы ғалымдар (мəс., Н. Аристов, М. Тынышбаев, С. Аманжолов т.
б.) тарапынан ұсынылып, қолдау тауып келгендігі белгілі.
Зерттеу барысыңда əртүрлі пікірлер айтыла береді, оның дұрысы да,
бұрысы да болуы мүмкін. Алайда, айтылған пікір мен тұжырым қандай
болмасын, ол ғылым дəстүрі бойынша ескерусіз, елеусіз қалмауы тиіс.
Өйткені бұл – ғылымға деген қиянат, əділетсіздік, шындықты (яғни,
барды-жоқты) айтудан қашу деген сөз.
Міне, осы себептерге байланысты біз де жоғарыда «қаңлы»
атауының төркінін «өзен-су идеясынан» шығару версиясын қолдап
қана қоймай, оны нақтылы деректермен дəлелдесек те, ол пікірге
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қарама-қарсы айтылып, жазылып жүрген «арба версиясының» да бар
екенін айтпай, аттап өте алмадық. Оның үстіне қаңлы этнонимін
«қаңға – арбаға байланысты пайда болды» деген жаңсақ та болса, айтылып қалған бұл версия – барша түркі əлеміне тез тарап, жұрттың
жадына сіңіп, қалыптасып қалған əңгіме. Оның түпнегізі VIII ғасырда
дүниеге келген «Оғызнама»дастанында айтылып қалған бір ауыз аңызəңгімеге байланысты.
Біздің көзқарасымыз: 25 ғасыр бойы тарих сахнасына ең үлкен тайпа бірлестігі ретінде көтеріліп мемлекет құрған, барша түркі əлемімен
көршілес елдерге белгілі болған қаңлы əулеті атауының шығу төркінін
VIII ғасырдан бастап, көне түркі тіліндегі «арба» мағынасындағы
қаңға<qanga «повозка, телега» (ДТС, 418) сөзінен, сол арбаның
«қаңқ-қаңқ» еткен дауысынан немесе сол арбаны жасап шыққан Оғыз
қағанның қол астындағы сарбазға байланысты шығуы, əрине, қанша
қызық болса да, жұртты иландыра алмайтын аңыз. Қалай болғанда
да, «Айтылған сөз – атылған оқ »дегендей, бір заманда айтылып,
ел құлағына сіңіп, санасыңда сақталып қалған бұл əңгіменің бір–
біріне үлесіп жалғасып жатқан көптеген аңыздың (қыпшақ, қалаж,
ұйғыр т. б. этностар жайлы) бірі ғана екендігін дұрыс түсіндіріп,
осы күнге дейін істің шын мəнін айқындаған ешкім болған жоқ.
Қалыптасып қалған аңыз сарыны қарапайым ел жадында ғана емес,
тіпті ғұлама ғалымдардың дуалы аузымен айтылып, қаламына ілігіп,
шежірешілердің баянына арқау болып, дамып, тіпті күні бүгінге дейін
сақталып келе жатқандығы мəлім.
Міне, сондықтан да, біз қаңлы туралы мағлұмат беруге талаптанып
отыруымызға байланысты осы мəселенің бетін аша түсуді, ойымызды
ортаға салып, өз тұжырымымызды ұсынуды жөн көрдік. Ол үшін біз
əңгімемізді сонау VIII ғ. дүниеге келген сол аңыздың өзінен, оның сан
рет жарияланып, ғылымда белгілі болған түпнүсқасынан бастағымыз
келеді.
Ескерте кету керек, орта ғасырдың алғашқы дастандарының бірі –
«Оғызнама » – ғылым дүниесіне көптен бері белгілі дүние. Біз төменде
сол ескерткіштің «қаңлы» атауына байланысты қысқаша мəтінін көне
ұйғыр тіліндегі нұсқасын арнайы зерттеп, жариялаған əйгілі түрколог–
ғалым А. М. Щербактың еңбегінен –(түпнұсқаның факсимиле, транскрипциясы мен орысша аудармасын) жəне сол нұсқа бойынша жасалған
қазақша екі аударманы (біреуі арнайы жинақта, екіншісі – белгілі қазақ
ғалымы Қ. Өмірəлиев жариялаған) бір-бірімен салыстырып беріп
отырмыз.
Сондағы мақсатымыз: қаңлы туралы аталмыш версияның бүкіл
түркітану ғылымының айналымына еніп, сан саққа жүгіртілуінің
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қаншалықты орынды, орынсыз екенін бүгінгі əрбір саналы азаматтың
өз көзімен көріп, өзі түсініп, өз санасымен зерделеп көрсе екен, аңыз
сырын оның өзі аңғарса екен деген ой.
Көне ұйғыртіліндегі
«Оғызнаманың» түпнұсқасы
(транскрипциясы):
30... У(ру)шғудун соң Оғуз
кағаннуңчäрігігä, нукар–lарігä
эl кунга андағ улуғ ӧlгӱ барғу
кӱшті кім jӱkläмäккä кэlдӱрмäк
кä ат, кағатір, уд азлік болдȉ.
Анда Оғуз Қағаннуң чäрігіgä
узлуғ ȉшаі бір чäбäр кіші бар
эрді. Анің атп Бармаkлуғ
ІосунБіllіг эрді. Бу чäбäр бір
канға чапті.Канға ӱсmӱндä
ӧіӱг барғунȉ коідȉ,kанға башȉда
тіріг барғунȉ коідȉ,тарт–тȉлар,
кäттіІäр, нӱкäріäрнуң эlкӱннӱң
kамағȉ муні көрдіlар, шаштȉлар.
Канғалар маkі zаптȉлар. Мунлар
канға jӱрмäктä канға канға сӧз
бäрä турур эрдіläр эрді. Ануң
ӱчӱн анларға қанға ат kоіdȉлар.
Оғуз каған канғаларнȉ кӧрді,
кӱlді. Таkі аimmі кім канға,канға
бірlä ӧlӱгні mіріг jӱргӱрсӱн,
Канқалуксэнгä ат болғулуғ
канқа білгӱрсӱн, дэб дəді,
кэтті...»*
«Оғыз-наме», «Мухаббатнаме»(Алматы, 1986, 208 б.)
кітабындаберілген қазақша
аударма:

Осы «Огуз-наме» –
түпнұсқасынан жасаған профессор А. М. Щербактың орысша
аудармасы:
30... После битвы войску Огуз–
кагана, его нукерам и народу досталась такая болыная добыча, что
для погрузки и перевозки ее мало
было лошадей, мулов и быков.В
войске Огузкагана был ловкий, дородный, хороший собою муж. Его
звали Бармаклук Джосун Биллик.
Этот красавец, вырубил телегу. На
телегу погрузили добро, а в нее
впрягли живую добычу», потащили они, отправились. Нукеры и
весь народ видели это и поспешили, вырубили еще [много] телег.
Телеги в пути вскрипывали «слово» «канга». Огуз-каған увидел
канғи и засмеялся. Молвил:«Пусть
живая добыча телегами волочет добро. Имя, данное тебе, –
«Канғалук» – пусть напоминает
о «канге».И отправился [дальше]...»**

Қ.Өмірəлиевтің «VIІІ–ХІІ
ғасырлардағыкөне түркі əдеби
ескерткіштері» (Алматы, 1985)
кітабында берілгенқазақша аударма:
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Ұрыстан соң Оғыз қағанның
шеруіне, нөкерлеріне, халқына
соншама көп жансыз олжамүлік түсті, жүкті тиеуге,
тасуға ат, қашыр, өгіз аздық
етті. Сонда Оғыз қағанның
шеруінде үздік жақсы бір
шебер кісі бар еді. Оның аты
Бармақлық Жосын Білік еді.
Бұ шебер бір қаңға(арба)
шапты. Қаңға үстіне жансыз
олжаны тиеді; каңғаның алдына тірі олжаны жегіп, тартып кете барды. Нөкерлердің,
халықтың бəрі мұны көріп,
тездетіп тағы қаңғашапты (жасады). Мұндай қаңға жүргенде
«қаңға, қаңға»деп дыбыстап
(шиқылдап) бара жатушы еді.
Соның үшін оларға «қаңға»
деп ат қойды. Оғыз қаған
қаңғаларды көріп күлді де айтты: қаңға, қаңғаменөлі олжаны тірілер алып жүрсін. Саған
Каңғалық аты беріліп, қаңға аты
сақталсын, – деп кетті...»*’*

Ұрыстан соң Оғұз қаған/ның əс–
керіне, нөкеріне, ел-жұртына сондай үлкен өлі олжа түсті, оларды
жүктеуге, алып жүруге ат, қашыр,
сиыр аздық етті.
Оғұз қағанның əскерінде үздік
шебер бір кісі бар еді. Оның
аты Бармақлуғ Жосун Білік
еді. Бұл шебер бір қанға(арба)
шапты. Каңға үстіне өлі олжаны қойды, қанғабасына тірі
олжаны жекті. Тартты, (жүріп)
кетті. Нөкерлердің, ел-жұртының
бəрі мұны көрді, көріп асықты,
қанғалардытағы шапты.
Бұл қанғалар жүргенде «қанға,
қанға» деп, дыбыс беретін еді,
сол үшін оларға «қанға» (деп) ат
қойды.
Оғуз қаған қанғалардыкөрді,
(сүйсініп) күліп айтты:
«Қанға, қанға»дегізіп, өліні тірі
жүргізсін; Қанғалуғ саған ат болар, қанға білгізсін!» – деп айтты»

Міне, түркі əлеміне кең тарап кеткен көне заман аңызының
түпнұсқасы осылар. Ол арба – қаңға сөзіне байланысты дүниеге келіп,
көп еңбектерде қаңлы тайпасының атауы болып саналды. «Арба»
сөзінің қаң//қаңға нұсқасы кейбір түркі тілдерінде көненің көзіндей
күні бүгінге дейін қаң түрінде сақталуда. Басқа тілдерді былай
қойғанның өзінде, тіпті, ол қазақ тілінің өзінде де қара үзіп, жоғалып
кетпеген екен. Қарап отырсақ, қазақ тілінің 10 томдық Сөздігінде де
ол хатталыпты. «Сөздіктің» 6-томы, 15-бетінде: «Қаң зат есім, көне
арба» деп беріліп, Қ. Сəрсенбаевтың шығармасынан «Сол сапарында ол Балғожа ауылынан сыйға басқа жұртта кездесе бермейтін қаң
алып қайтты» деген мысал да келтіріліпті. Демек, бұл VІІІ ғасырдағы
«қаңның» өмірі əлі жалғасып келеді деген сөз.
Соңда, біз жоғарыда көне тайпа бірлестігі, қазақ халқының негізін
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құрушы бірегей этностық қауым ретінде дəріптеп отырған қаңлы
қандай «арба» болғаны? «Осы қаңлыға «қаңғаның» атау болғанын
нендей дəлелмен түсіндіре аламыз ? деген заңды сауал алдымыздан
көлденеңдей береді.
Біз қарастырған «Оғызнама»* нұсқасыңда қаңға – арбаның
қолданыс аясы төмендегіше:
1) Қаңға – арба (екі доңғалақты арба);
2) Қаңға – Оғыз ханның əскеріндегі Бармақлуғ Жосун Білік атты
өте шебер бір адам жасап шығарған арба;
3) Қаңға – арба үстіне өлі олжаны (мол байлық, мүлік-затты) салып, тірі олжаны (қолға түскен тұтқын, құл-құтан, тірі адамдарды)
оған жегіп майдан даласынан алып кету үшін жасалыпты;
4) Қаңға – арба жүргенде «қаңға–қаңға» деген дыбыс шығаруына
(арба майланбаған болу керек жəне бұл дыбыс бүгінгі ұрпақтың
құлағына тосындау естіледі?) байланысты Оғыз хан арбаның өзіне
«қаңға» деген ат беріпті;
5) Қаңға – арбаға, не арбаны пайдаланушыға қарап тұрып, Оғыз
хан: «Сенің атың «Қаңғалуқ» болсын, ол саған қаңға – арбаны есіңе
салатын болсын» дейді.
Міне, қысқаша аңыздың мазмұны осы. Енді осыған қарап отырып, «Қалың ел – қаңлы этносының этнонимі – қаңға» болып қалай
шыққан?» деген заңды сауал туады. Аңыз мəтінін түпнұсқадан тағы бір
оқып шығыңыздар! Онда қаңлылардың арба (қаңға) атымен этнос аталуына негіз боларлық уəж жоқ сияқты. Осы мəтінді оқып шыққан адам,
«қаңға – арбаны жасаған шебер Бармақлуғ Жосун Білік бұдан кейін
оның өзі де əулеті, өрен-бұтағы да, тіпті оның өсіп-өнген ортақ қауымы
да «қаңға – қаңлы аталсын!» деген Оғыз ханның өкімі, жарлығы неге
жоқ?» деп аңтарылуы да занды. Демек, біз қаңлының (тек дыбыстық
жағынан ғана ұқсатып, «қаңғадан шықты» деген аталмыш аңызға
сілтейтін өзіндік «уəждің» (мотивтің) негізсіз екенін аңғарамыз.
Өткен ғасырларда түркі халықтары мен олардың ру-тайпа тарихы,
генеологиялық шығу тегі, этнологиялық төркіні көбіне-көп ауызекі
шежіре, қияли аңыз-əңгіме түрінде баяндалып, сол этностардың
қалауы, аңсаған арыз-армандарымен сəйкестеліп, атадан балаға,
ауыздан-ауызға ауысқан сайын өзгеріп, жаңғырып, жаңаланып
отырған. Мұндай əңгімелерде тарихи шындықтан көрі аңыз сарындары басым болатыны да рас.
Дəл сол дастанның өзінде қаңлыны арба – қаңғадан таратса,
қыпшақты ағаш қабығынан таратады. Белгілі қазақ ғалымы Ақжан
Машанов өзінің «Əл-Фараби» (Алматы, 1970, 112 -б.) атты еңбегінде
бұл аңызды:
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«Өгіз хан бір соғыста Итбарақ деген елден жеңіліп, екі өзеннің ортасын мекендейді. Сол арада ол бір ағаштың қуысында босанып отырған
əйелді көреді. Оның күйеуі соғыста қаза тапқан ерлердің бірі екен.
«Бұл əйелдің күйеуі жоқ болса, туған бала менің ұлым болсын» дейді
Өгіз хан. Оған Қыпшақ деп ат қояды. Түркі тілінде өзегі шіріген, іші
қуыс ағашты «қабық »(купшек – Ə. Қ.) дейді. «Қыпшақ» сол «қабық »
деген сөзден шыққан деседі», – деп түсіндіреді.
Автор бұл еңбегінің тағы бір жерінде арба<қаңлыға, қаңлы тайпасына ғана емес, қыпшақтың да соған қатыстылығын қарастырады.
Мəселен, ол: «Өгіз хан қаңлыны өгіз арбаның үстіне басқа пана болатын қуыс ағаштан немесе ағаш қабығынан (қыпшақтан) үй (үйшік)
қорап жасайтын болсақ, өгіз арба – «қорап» немесе «қорапты өгіз арба»
болып шығады», – деп жазады.
«Қыпшақ» атауының шығуына қатысты екінші бір аңыз-əңгімені Қ.
Өмірəлиев (сол «Оғыз хан » дастанынан) былайша келтіреді: «Еділдің
суынан қалай өтеміз?» – деп, дағдарысып тұрған елге Оғыз ханның
əскерлері ішінде бір өнері озық Ордабек деген жігіт жағада қалып,
қалың ағаштың ішінен талдарды кесіп, өзеннен өткізіп жібереді. Оғыз
хан оған сүйсініп: «Ай, ай, сен осы жерге бек бол,қыпшақ деген сен
бол?» – дейді (Қ. Өмірəлиев. «VIII–XII ғасырлардағы көне түркі əдеби
ескерткіштері. Алматы, 1985.123 -б.). Бітті, сонымен қыпшақ атауы
пайда бола қалады(?!).
Тек бір қыпшақ туралы бір шығармада екіұдай аңыздың қатқабат
айтылуының өзі-ақ қарапайым логика бойынша бірін-бірі жоққа
шығаратыны, не бірі шындық болса, екіншісі өтірік болғаны белгілі.
Мұндай аңыздар тек қаңлы, қыпшақ атауларына ғана емес, толып
жатқан басқа түркі тайпаларының аттарына қатысты да айтылып, хатталып, ел жадында сақталып келе жатқандары қаншама. Шежірелі тарихтарда бұл тəрізді қисынын тауып қиыстырылған, тыңдауға қызық,
бірақ көңілге күдік, сенімсіздік тудыратын жобалар мен жорамалдарды біз ұйғыр, арғын, найман, қоңырат, үйсін, қырғыз, ноғай, татар,
қалаж т. б. осы сияты түркі халықтары мен тайпаларының аттарынан да
кездестірдік. Олар əр алуан, əр қилы, бірақ көбісі қиялдан туған, ойдан
шығарылған, бұрыннан қолданылып келе жатқан қарапайым жұртқа
сенімді болу үшін этнонимдерге жанастырып, қиыстырып айтылып
қалған жалған жорамалдар. Мəселен, сол «Оғызнамада» халаж (көне
түркі тайпаларының бірі) атауының шығуын былайша түсіндіріпті:
«Темірдү Қағур деген бір жақсы жігітке Оғыз хан жолдағы бір төбесі
алтыннан, түндігі күмістен, есігі темірден жасалған үйдің есігін ашып,
осында қал (яғни «қал да аш» – Ə. Қ.), содан соң ордаға кел!» – деп
бұйрық береді. Соған байланысты ол «қалаж» болып аталыпты-мыс»
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т. т.
«Қаңлы» атауының шығуы туралы мұндай версиялардың ел аузында, шежірелі əңгімелерде көптеп кездесетінін біз жоғарыда ескерттік.
Бірақ мəселе онымен ғана шектелмейді ғой. Сонау «Оғызнама «дастанынан бастау алған бұл аңыз тарихи дерекке, одан кейін бара-бара бұлжымас «тұжырымға» айналып, өткен ғасырларда жарық көрген
ірі-ірі тарихи зерттеулерде (Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. XIV в.
1952.Т. I. С. 84), діни трактаттарда (Əбілғазы бахадүр хан. Түрікмен
шежіресі, 1768. 119-б.; Рабгузи. Қисас үл-əнбия. XIV. Казан, 1910, 296б.), шежірелер мен жылнамаларда, ханнамаларда т. б. еңбектерде жиіжиі кездесіп отырады.
Ғылыми дəстүр мен зерттеу инерциясы – өте тұрақты құбылыс.
«Қаңлы – арба» идеясының бұрынғы сарынмен жалғасып келе
жатқанын біз көптеген қазақ авторларының да (Ə. Марғұлан, Қ.
Шəкəрім, Ə. Құрышжанов, т. б.) еңбектерінен кездестіреміз. Мəселен,
акад. Ə. Марғұлан өзінің «О происхождении племени канглы» атгы
еңбегінде осы дəстүр бойынша:
«Термин «канка» встречается в древнейших источниках. Так, канка упоминается в Зенд-Авесте. «Канка» генетически связан с названием племени «канглы», древнейшим центром которого был город Канка или кангка, развалины которого до сих пор сохраняются в нижнем
теченир. Ангрена... Из исторических источников следует, что повозка
«канк» («кангка») была принадлежностью и средством передвижения
исключительно представителей знати» дей келіп, Əбілғазы, Рабғузи т.
б. еңбектеріне сілтеме жасайды (А. X. Маргулан. Мир казаха. Алматы,
1997. С. 39).
Құдайбердіұлы Шəкəрімнің өзі де шежіре жайындағы еңбегінде:
«Қаңлы деген «арбалы » деген сөз, ұйғыр ішінен қаңлы атанған,
бұлар бұрын бек көп ел болған, Стамбұлдағы Осман түрік те қаңлы
нəсілінен», – деп жазады (Ш. Құдайбердіұлы. Түрік, қырғыз-қазақ һəм
хандар шежіресі. Алматы: Сана, 1991, 35 -б.).
Мұндай деректерді көптеп келтіруге болады. Тарихи əдебиеттерді
былай қойғанда, каңлы этнонимін, тіпті тілдік фактор ретінде
қабылдайтын лексикографиялық зертгеулердің өздерінде де
оның төркінін «қаңға–арбадан» шығаратын этимологиялық
түсініктемелердің бар екенін айтпасқа болмайды. Соның бірітүрік
ғалымы Ісмет Зəки Ейұбоғлұның «Түркі тілінің этимологиялық сөздігі»
атты еңбегінде «қаңлы» этнониміне төмендегіше түсініктеме беріпті,
сөзіміз дəйекті болу үшін оны түрік тілінің өз нұсқасында келтірдік:
«Kangi, es. Tp. Kangli (bir Turk toplulugu) adindan kagni…
Tȕrkler arasinda, ӧkȕz koӯulu arabayi, kagni’yl, ilkin bu boyun
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bulup kullandigi, onun adindan dolayi taӯit aracina da kangli/
kagni dendigi sӧylenir. Kangli/Kagni – kaynli/kagni g.g. l seslerinin
dȕӯmesiyle kongul – kӧnul» (Ismet Zeki Eyuboglu. Tȕrk dilinin
etimologoji sӧzlȕgȕ. (екіншібас). Haziran, 1988. 361-б).
Көріп отырғанымыздай, мұнда да – баяғы Оғыз ханнан қалған аңыз
сарыны.
Ал, «арба» идеясына байланысты осы тəрізді пікірлер мен
тұжырымдарды жинастырып қарастырсақ, оларды үш түрлі
тақырыптық арнаға топтастыруға болатын сияқты:
— бірінші топ: бұл əңгімені аңызға айналған қияли тұжырым деп
қараушылар пікірі;
— екінші топ: аңыздың қаңға – арбаға байланысты идеясын
дұрыс түсінбеуден туындаған əртүрлі ой-пікірлер;
— үшінші топ: «қаңлы» этнонимін «Оғызнама» дастанында айтылуы бойынша «қаңға – арбадан шықты» деп, біржақты
тұжырымдаушылар.
Түркі тайпалары мен халықтарының атауларын ертеректе осындай əртүрлі аңыз-əпсана, халықтық жалған этимология негізінде
түсіндіріліп келгендігі жөнінде тарихшы Н. Аристов:
«До писателей этих (Джувейни. Рашид-ад-дин, Абулғази бахадурхан и др. – А. К.) не дошли уже древние народные предания о происхождении тюркских племен, имеющие исторические, этнические
и социологические основы: они довольствуются наивной этимологией: «Канглы происходит от тех воинов огуза, которые завели телеги
для везки добычи и запасов, ибо канглы – по тюркски «телега», – деп
көрсетеді (Сол автор. Записки... С. 282).
Жоғарыда келтірілген жəне басқа да деректер мен əртүрлі
еңбектерден алынған мағлұматтарды сараптап, талдап-тарата келіп,
қаңлының этнос ретіндегі шығу тегін, генеологиялық, этнонимиялық,
этнологиялық жəне этнолингвистикалық түп-төркінін айқындау
мақсатымен біздің ұсынар болжам-тұжырымымыз төмендегілер:
1. «Қаңлы» этнонимі қай тұлғада (қаң, қаңға, қаңғар, қаңғүй,
кеңгерес, кенегес т. т.) айтылып, жазылмасын, «Оғызнамада»
келтірілген аңыз бойынша қаңға-қаңлы – «арба» сөзіне байланысты
емес, өзен-су мағынасын білдіретін о бастағы ілкі түбір – *қаң~*–
кан гидронимдік апеллятивтен туындаған, «өзен адамы », «өзенді ел
», «өзен бойын жайлаған этнос «мағынасында қалыптасқан этноним
жəне этнотопоним.
2. «Қаңлы» этнонимінің төркіні тым алыста, ол VIII ғасырдағы
«Оғызнама» дастанында кездесетін қаңға – арбаға қатысты емес, одан
аз дегенде 10 ғасыр бұрынөз алдына мемлекет құрып, дəурендеген ірі
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түркі тайпасының байырғы атауы.
3. Лингвистикалық (тілдік) тұрғыдан алып қарағанда, аталмыш
бұлақта «арба» мен этнос атауларының арасында сəйкессіздік бар:
«Оғызнама «дастанының түпнұсқасында «арба» мағынасында қаңға
атауы келтірілсе, ол – тарихтан белгілі қаңлының көп атауларының біреуі
ғана. Бір ғажабы бұл дастаннан үш ғасырдан кейін жазылған Махмұд
Қашғари «Сөздігінде» «арба» сөзінің қаңға емес, қаңлы(Qangli–
qagni) түрінде айтылуы. Демек, бұл да қаңлы атауының аңыздағы
қаңға (арба) атауымен байланысты емес екендігін көрсетеді. Оғыз хан
арбаның «қаңға-қаңға» деген шиқылдаған дауысын естігенде, күліп,
сүйсініп тұрып, сондағы бір адамға (мүмкін, ол Бармақлуғ Жосун Біліг
болар?): «Саған Қаңғалық аты беріліп, қаңға аты сақталсын!» деп
бұйрық береді. Сонда Оғыз ханның адамға берген аты қаңға емес,
қаңғалық. Бұлақтарда қаңлының «қаңғалық» деген атауы да бар. Ол
«өзен адамы»деген мағынаны бірдірген.
4. Өзен-су атауы – *қаң~*кан гидроним түбірінен бастау алып,
қаңлы жəне содан тараған 40-тан астам туынды атауларға ие болып,
түркі əлеміне кең тараған *қаңлы~*кангюй т. б. этнонимнің шығу
төркінін «қаң өзен» негізінде дүниеге келген деп қарауды шындыққа
жанасатын версия деп білеміз.
5. «Арба-қаңлы» версиясының негізсіз екенін көрсететін тағы бір
дəлел арбаның өзіне де байланысты: екі ағаш дөңгелекті қарапайым
көтек арба түгілі, төрт дөңгелекті мықты арбалар мен күмбезді
арбалардың, хан ордасын алып жүру үшін жасалған, 40–50 егіз, не
жылқы жегілген «алып арбалардың» өздері де түркі əлемінде VIII
ғасырдан əлдеқайда ерте шыққаны белгілі. Мəселен, төрт дөңгелекті
арбаның б. д. д. V ғасырында-ақ пайда болғанын дəлелдейтін
археологиялық деректер Алтай өлкесінен табылғаңдығы туралы саха
ғалымы Н.К. Антонов өзінің «Лекцияларында» (29-б.) келтіреді. Жалпы қос дөңгелекті биік арба да түркі əлемінде жүк тасу үшін емес,
көлік ретінде Азия елдеріңде көптен бері-ақ белгілі. Мəселен, Қытайда,
көне ұйғырлар арасында «көтек арба», қытайша «гаогюй» аталатын
арбаны біреулер пайдаланушы ұйғырлардың бір тармағының атауы
десе, енді біреулер қаңлылардың атауы деп қарайды. Н. А. Бичурин,
«Оғызнамадан» қалған үрдіс бойынша болу керек, «қос дөңгелекті
биік арба »атауын «гао+гюй «деп қытайшаға сөзбе-сөз (калька жолымен) аударып, оны қаңлы атауы болуы мүмкін деп жорамалдайды. Бұл
да – аңыздың бір сарыны.
6. Ең соңғы айтарымыз: этностың дүниеге келуі де, оның атауының
пайда болып, қалыптасуы да – аса күрделі құбылыс. Ол кейбір тосын
жағдайларға емес, өте ұзақ тарихи дəуірге, этностың тұрақтаған өмір-
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тіршілігіне, өзін-өзі қауым ретінде танып-білуіне байланысты. Осы
орайда түркі халықтарының этникалық тарихын зерттеуші ғалым Ю.
В. Бромлейдің мына пікірін келтіру артық емес сияқты. Ол:
«Этногенез любой народности – длительный и сложный процесс, в
результате которого на определенной территории складывается устойчивая общность людей с общим языком, этническим самосознанием и
самоназванием, общей материальной и духовной культурой», – дейді
(Ю. В. Бромлей. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. С. 57–58).
Қаңлының этнос ретінде пайда болуы да, өмір сүріп, өркендеп,
қауым болып дамуы да əлімсақтан бері осы екі өзенге (Сейхун – Жейхун) тікелей байланысты. Оның қаңлы–кангюй т. б. аттары да осы
өлкенің табиғатына (өзен-суына) сəйкес қабылданған.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні: Қаңлы – қырықтан астам атауы,
сан алуан елдің қалыптасуына ұйытқы, құрамдас бөлшегі болса да, түптөркіні біреу-ақ, ол: *қан//*қаң түбірінен тараған түркі тайпаларының
ең байырғы, ірі əрі ұзақ жасап келе жатқан көне этникалық топтарының
бірегейі, қазақ жерінде дүниеге келген аборигендердің, сол жерде өсіпөнген көне тайпа – қаңлының байырғы атауы.
Осы айтылғандардың бəрі, сайып келгенде, тегі бір, бір түбірден
туындаған, бірақ варианты көп «қаңлы феноменінің» табиғи болмысын, шығу төркінін, этникалық даму үрдісін, таралу шеңберін
айқындап танып-білудің тарихи-этнолингвистикалық бір тармағы.
ВВЕДЕНИЕ
// Кайдар А.Т. Развитие лексики уйгурского языка (к пролблеме
языковых контактов). – Ч. ІІ. – Астана: «Ғылым» баспасы, 2017.
208 с.
Процессы формирования уйгурского литературного языка и закономерности его структурного и функционального развития имеют много
общего с литературными языками других тюркских народов. Поэтому проблема эта сама по себе является общей для всей тюркологии.
Процессы образования литературных языков и расширения сферы их
функционирования теснейшим образом связаны не только с внутриязыковыми закономерностями, но и с внешними социальными факторами, порожденными условиями государственных образований в
Средней Азии и Казахстане, в которых пребывает значительная часть
уйгурского народа.
Надо подчеркнуть, что процесс развития языка уйгуров Средней
Азии и Казахстана во всех своих структурных элементах и сферах об-
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щественной функции стал возможным в условиях бывшего Советского
Союза, благодаря проводимой в нем языковой национальной политики.
В этом плане изучение закономерностей развития уйгурского литературного языка и всесторонний учет происшедших изменений во всех
его структурных элементах, изучение роли экстралингвистических
факторов в литературном процессе и процесса формирования лексикограмматических, фонетических, орфографических и стилистических
норм – все это представляют для уйгуроведения исключительно важное научно-практическое значение.
Правильное понимание этих закономерностей и объективная оценка литературного процесса языка уйгуров живущих на территории
Среднеазиатских республик – Казахстана, Узбекистана, Туркмении и
Киргизии, возможно только на основе анализа большого фактического
материала языка, правильной интерпретации различных явлений в его
лексико-грамматической и фонетической системах с учетом как статистического в состоянии его статики, так и динамического его развития.
Исключительно большое значение в этом вопросе имеет исторический
аспект развития лексики, которая больше всего отражает культурную
жизнь, материальную и духовную особенность народа.
Однако наличие разных подходов в языкознании к определению
характера структурного и функционального развития языка породило ряд неправильных толкований сущности социальных и внутриязыковых факторов и их роли в жизни языков народов. Так, например,
структурная лингвистика (с ее разновидностями: глоссоматической теорией Л.Ельмслева, структурализмом Пражской школы, современным
американским структурализмом и т.д.) объясняет развитие языка исключительно внутрисистемными его отношениями вне зависимости от
внешних экстралингвистических факторов, тогда как социологическое
направление в период господства нового учения о языке Н.Я.Марра
всякое изменение в языке рассматривало как результат лишь внешних
социальных факторов и любая попытка объяснить эти изменения внутренними причинами.
Следовательно, единственно правильным подходом к объяснению
закономерностей развития языка и прочих языковых ситуаций является подход, признающий обязательное единство и взаимосвязь этих
двух, взаимообусловленных между собою факторов60.
Что из себя представляет структурно-функциональное развитие
языка и в какой зависимости оно находится от внутриязыковых и
60

Лексика современного русского литературного языка / Под ред. М.В.Панова. М.,
1968. С. 18
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внешне социальных факторов?
«Язык есть важнейшее средство человеческого общения». Так и
сформулирована В.И.Лениным величайшая роль языка, как коммуникативного средства общения между людьми на самых различных
ступениях развития общества. Есть языки на которых говорят лишь
несколько десятков или сотен людей; есть языки, на которых говорят
десятки и сотни миллионов людей. В данном случае все языки, не зависимо от числа их носителей, от их религиозных взглядов, социальнобытового уклада, культурно-экономического уровня их жизни, географических условий особенностей психологий и т.д., выполняют свою,
только присущую им коммуникативную функцию. В этом отношении
все языки равны и обладают общими чертами.
Но на вряд ли можно ставить на одну доску, скажем, современный
английский язык, на котором говорят сотни миллионов людей на разных континентах земного шара, и язык крохотной племени тупари в
бассейне Амазонки, на котором говорят лишь несколько десяток людей. Точно также, разное структурно-функциональное развитие получили, например, современный русский язык и язык небольшой народности на севере России негидальцев, на котором в настоящее время
говорят всего лишь 350 человек61.
Здесь мы имеем дело с функциональным и структурным развитием
языков, которое в одинаковой степени находятся в прямой зависимости
от экстралингвистических и интралингвистических факторов.
Всякому языку присущ процесс саморазвития, опирающийся на его
внутренние возможности и тенденции. Этим процессом, связанным с
обычной речевой деятельностью человека или коллектива людей, определяется внутриязыковое, внутрисистемное развитие: его структурное
изменение или усовершенствование, улучшение языковой техники, которая, кстати, никогда не достигал и не достигнет своего идеального
состояния, устранение внутриязыковых противоречий, мешающих его
развитию, и т.д. – все это в конечном счете направлено наэтих законах
внутреннего развития языков, проф. Б.А.Серебренников определяет их
как «импульсы, порождаемые самой функцией языка, его способностью выступать в роли средства общения»62.
С другой стороны, структурно-функциональное развитие языка теснейшим образом связано с социальными факторами: с его историческими прошлыми, характером контактирования с родственными и раз61
62
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ноструктурными языками, а также условиями его функционирования и
сознательным отношением обществак повышению его общественной
роли как коммуникативного средства. Так, например, развитие языка,
как наиболее стойкого и неотъемлемого компонента этнической общности, теснейшим образом связано с историей его носителей и отражает пути их исторического развития. Следовательно, язык отражая исторические пути развития его носителей, может иметь периоды бурного
расцвета и моменты значительной деградации. В этой связи одни языки
получают возможность значительно расширить сферу своего функционирования и литературного оформления, тогда как другие – пребывают
в состоянии народно-разговорного языка, представляющего совокупность разрозненных и разнохарактерных диалектных единиц.
Втаком положении находились многие тюркские языки в России
накануне Великой Октябрьской социалистической революции. «Советская власть, – пишет М.И.Исаев, –получила от царской России запущенное языковое «хозяйство». Из 130 народов нашей страны лишь
20 имели более или менее разработанную письменность. Большинство
народов были неграмотны, о существовании многих из них вообще не
знали»63.
На разных ступенях своего развития находились в этот период языки народов Средней Азии и Казахстана. Уйгурский язык, как и узбекский, азербайджанский, туркменскпй и др. языки, хотя и имел многовековую письменную традицию, в силу разных объективных причин,
фактически не выполнял функции полнокровного литературного языка с широкой сферой употребления. Что же касается среднеазиатского
письменно-литературного языка «тюрки», являвшимся общим языком
для многих тюркских народов, то он не мог выполнить эту функцию в
жизни каждого народа в отдельности64. По этой же причине вновь образованные или «перерожденные» после Октября литературные языки
народов Средней Азии и Казахстана находились «тюрки» в самых различных преемственных отношениях и связах. Что же касается уйгурского литературного языка, то он в период своего формирования в 20-х
годах нашего столетия относительно больше отражал в себе письменно-литературные традиции и элементы среднеазиатского «тюрки», чем
некоторые другие соседние тюркские языки.
Для истории уйгурского литературного языка в конце XIX и в начале XX вв. весьма характерным является литературное творчество одно63
64
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го из уйгурских поэтов демократического направления Билал Назыма,
в котором он, с одной стороны, соблюдает преемственность и традиции
уйгурской классической литературы, а с другой – широко использует
богатство устно-поэтического творчества народа. Однако подобного
рода демократические тенденции в историческом развитии уйгурского
языка в условиях бывшего СССР не могли быть решающим фактором
и определить судьбу и характер будущего литературного языка уйгуров
Средней Азии и Казахстана.
Однако для этой части уйгуров в создании такого литературного
языка в условиях СССР немаловажное значение имели сознательное
воздействие общества на этот процесс и урегулирование, совершенствование его норм в целях улучшения его коммуникативных функций
и структурных элементов.
Одним из важных факторов в этом процессе явилось создание для
уйгуров Средней Азии и Казахстана свою письменность и ее постоянное усовершенствование. Надо подчеркнуть, что создание письменности в языке уйгуров, которое прошло в три этапа: а) официальное
признание сразу же после Октябрьской революции существующего
арабского письма в качестве письменности уйгуров и ее унифицирование в 1924 г.; б) переход в 1930 году на унифицированный латинский алфавит, подвергавшимся затем некоторым изменениям и в) принятие в 1947 году нового алфавита на основе русской графики. Все
это было началом начал всех последующих мероприятий по языковому
строительству: по разработке орфографических правил, по упорядочению принципов терминотворчества. С созданием письменности тесно
связано и развитие оригинальной и переводной художественной литературы на родном языке, издание общественно-политической и научно-технической литературы, газет и журналов, учебников и учебных
пособий.
Надо сказать, что языковое строительство среди уйгурского населения, живущего на территории трех среднеазиатских республик и Казахстана, проводившееся вполне целеустремленно и интенсивно, дало за
сравнительно короткий исторический срок хорошие результаты, хотя
на этом пути людям, занимавшимся над решением его практических
вопросов, приходилось преодолеть немало трудностей. Исключительно велика была роль русских ученых-лингвистов, которые всячески помогали местным языковедам в правильном решении практически важных вопросов языкового строительства на местах. В создании новых
литературных языков, в его обогащении новыми словами большую
роль сыграл и играет русский язык, ставший уже языком межнационального общения народов нашей страны. Под его влиянием не только
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пополнился словарный состав уйгурского языка, но и постоянно развиваются и совершенствуются его отдельные структурные элементы и
грамматические модели; он способствует исчерпывающему использованию уйгурским литературным языком свои собственные ресурсы и
другие потенциальные возможности.
Уйгурский литературный язык, образовавшийся в 20-х годах в результате проведенных мероприятий по языковому строительству среди
советских уйгуров, уже в 30-х годах подвергается более или менее последовательной нормализации: определяются его письменно-орфографические, фонетико-орфоэпические и лексико-грамматические нормы,
вырабатываются научные принципы терминотворчества и т.д. Однако
и сегодня, когда уйгурский литературный язык прошел уже вековой
путь своего становления и исторического развития в условиях Средней Азии и Казахстана нельзя считать вполне совершенным, он все
еще продолжает поступательное свое развитие и совершенствование
литературных норм, обогащение лексики, дифференциацию языковых
стилей и т.д.
Тем не менее, уже сегодня можно с полным основанием говорить
о больших сдвигах в структуре литературного языка и значительном
расширении сферы его функционирования и повышении роли в общественной и культурной жизни уйгуров Средней Азии и Казахстана. К
ним относятся следующие моменты:
1. Литературный язык данной части уйгуров, базируясь на общенародном языке, представляющем совокупность илийско-семиреченского и кашгарско-ферганского говоров, а также туркменского и киргизского подговоров, в настоящее время является его высшей формой,
постепенно приобретающей наддиалектный характер;
2. В своих основных формах сложились литературные нормы, которые в письменных и устных проявлениях больше и больше приобретают общественную значимость и расширяют свои функциональные
рамки;
3. Происходит интенсивное развитие всех структурных элементов
литературного языка в соответствии с потребностями коллективной
коммуникации;
4. Развитие литературной лексики происходит не только за счет заимствований, но и широкого использования внутренних ресурсов и
развертывания всех потенциальных возможностей языка, что особенно
характерно для его последнего периода развития;
5. В литературном языке происходит интенсивный процесс дифференциации различных стилей, в силу чего он стал языком не только
художественной литературы, но и языком научно-технической, обще-
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ственно-политической, учебно-педагогической литературы, языком
устной агитации и пропаганды, радио и телевидения;
6. Уйгурский литературный язык особенно в условиях Казахстана
значительно расширил сферу общественной функции;
7. В силу постоянного контакта уйгуров с представителями братских народов в Казахстане и других республиках, литературный язык
испытывает влияние языкового окружения, а в результате повседневного общения на производстве, в общественно-культурных местах и
быту с казахами, узбеками, киргизами и туркменами; у уйгурского населения соответствующих регионов развиваются уйгурско-киргизское
и уйгурско-туркменское двуязычие и многоязычие, что считается вполне закономерным явлением в условиях Средней Азии и Казахстана.
Таковы общие моменты развития уйгурского литературного языка
части уйгуров указанных регионов, что во многом совпадают с процессом языка основной массы уйгурского народа в ШУАР КНР.
Что из себя представляют внутренние законы развития языка и в
чем они конкретно выражаются!?
На этот вопрос совершенно правильно отвечает Б.А.Серебренников,
который рассматривает внутренние законы языка как импульсы, действующие постоянно, во все исторические периоды, пока функционирует язык, в виде тенденций к улучшению языковой техники, сохранению его коммуникативной пригодности и устранению внутриязыковых противоречий65.
По его мнению тенденция к улучшению языковой техники практически выражается: а) в устранении концентрированных произносительных усилий; б) в стремлении облегчить произношения и выражать
разные значения разными формами, а одинаковые или близкие значения – одной формой; в) в создании четких границ между морфемами;
г) в устранении избыточности средств выражений; д) в употреблении
более экспрессивных форм; е) в экономии языковых средств и т.д. К
тенденциям, направленным к сохранению языка в состоянии коммуникативной пригодности, относятся: а) сохранение коммуникативно
отработанных языковых средств; б) устранение форм, утративших
свои функции; в) устранение излишней нагрузки слов и словоформ;
г) изменение фонетического облика слов при утрате им лексического
значения; д) устранение параллельных выражений; е) восстановление
нарушенного фонетического равновесия; ж) создание симметричной
системы фонем и з) компенсация коммуникативно необходимых язы65

Серебренников Б.А. Об относительной самостоятельности развития языков. – М.,
1968.– С. 41-42.
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ковых элементов и т.д.66 Изменения во внутренней сфере языка могут
происходить также в силу вне целенаправленных тенденций, куда относятся такие явления как влияние формы одного слова на форму другого, контаминация форм и слов, превращение знаменательных слов в
аффиксы, спонтанные звуковые изменения, возникновение новых способов языкового выражения и др.
Можно было бы проиллюстрировать все случаи действия тенденции внутриязыкового развития конкретными примерами. Однако в
этом нет никакой надобности. Ограничимся примерами на случай, когда в языке появляется потребность к устранению параллельных слов
и словоформ, являющихся в одном случае сбыточными, а в другом
– просто излишними в языковой коммуникации. К таким примерам
относятся некоторые лексические, фонетические и грамматические
дублеты и параллели:шəһəр//шəр«город», хəлиқ//хəх«народ», батур//
баһадур«богатыр, герой», яңию//картошка//картоп«картофель»,
аял//хотун «жена»,практикилик//практик«практический», барайли//
барили «давайте, пойдем», педагогик//педагогикилик«педагогический»
мн. др.
Практически подобные дублеты и параллели устраняются не всегда
путем изжития или отбрасывания из языкового употребления, а путем
реализации их возможностей: в одном случае они подвергаются стилистической дифференциации, а в другом – семантическому переосмыслению или функциональному перераспределению.
Структурно-функциональное развитие уйгурского литературного языка в условиях советской действительности во многом объязано социальным или экстралингвистическим факторам. Прав проф.
Ю.Д.Дешериев, когда он указывает, что «языки развиваются не только
посредством развертывания своих внутренних потенциальных возможностей, но и путем взаимодействия и взаимообогащения. В обоих случаях действуют социальные факторы, связанные с развитием
мышления»67.
Говоря о взаимодействии уйгурского литературного языка с языками других тюркских народов, мы прежде всего имеем в виду влияние
на него русского языка, обнаруживаемое не только в лексике, наиболее
подверженной области языка, но и в фонетике и грамматике, являющимися малопроницаемыми категориями и своеобразной формой воздействия на активизацию внутренних потенциальных возможностей
66
67

Там же.

ДешериевЮ.Д. Закономерности развития и взаймодействия языков в советском
обществе. – М., 1966. – С. 18.
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языка.
Так, например, к числу таких новшеств в области фонетики уйгурского литературного языка можно отнести освоение некоторых новых
фонем (ф, ц), что положительно сказалось в правильном освоении советско–интернациональных терминов.
В области грамматики под влиянием русского языка происходит
заметная активизация отдельных морфологических показателей: употребление формы местного падежа в структуре глагольного сказуемого
для выражения продолжительности совершаемого действия в настоящем времени; расширение функции аффикса –лиқ//–лик, что связано
с появлением в языке множества прилагательных и абстрактных понятий; повысилась словообразовательная возможность аффиксов: –чи,
–ма//–мə, – ғуч//–гүч, –хана, –шунас, –ғучи//–гүчи, –даш//–таш, –ана//–
əнə и др; появились новые формы управления падежей и синтаксические конструкции (новые типы словосочетаний), образованные в результате кальки; значительно активизировался аналитический способ
словообразования и др.
Исключительно важным показателем литературного процесса языка
уйгуров Средней Азии и Казахстана является формирование и дифференциация различных стилей и стилистических типов, усовершенствование приемов использования стилистическо-языковых средств и выработка оппозиционных (противопоставляемых) элементов в той или
иной области стиля. В настоящее время можно говорить о сложении и
развитии таких стилей как: разговорно-бытовой, стиль художественной литературы, стиль научно-технической литературы, стиль общественно-политической литературы, публицистический стиль, стиль
учебно-педагогической литературы, официально-деловой стиль и др.
Наиболее характерными моментами развития стилей литературного
языка являются: а) во всех разновидностях стиля заметно увеличиваются синтагматическая сложность речи, т.е. стали применяться осложненные формы простых и сложных предложений; б) интенсивно развиваются приемы творческого отбора и дифференцированного употребления языковых средств в области стиля художественной литературы;
в) имеет место случаи, когда лексико-грамматические и фонетические
дублеты, а также отдельные архаические элементы и диалектизмы языка реализуются в качестве средства стилизации; а некоторые элементы
лексики и грамматические формы успели определить свою стилистическую принадлежность в языке, в целях стилистической дифференциации речи используются синтаксическая метатеза, инверсия и архаичные грамматические формы т.н. «книжного языка».
Расширение общественных функции уйгурского литературного
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языка характеризуется следующими основными моментами: на этом
языке ведется обучение в начальных, восьмилетних и средних уйгурских (и смешанных) школах в Казахстане; государственные законы,
решения правительства издаются на уйгурском языке, передаются по
радио: в республике функционирует уйгурский национальный театр;
на уйгурском языке долгие годы издавалась межреспубликанская газета «Коммунизм туғи», которая переименована в «Уйғур авази», художественные произведения уйгурских поэтов и писателей, учебники,
научные труды ученых; в ряде случаев на уйгурском языке ведется служебные переписки.
Все это говорит о том, что уйгурский литературный язык в регионах Средней Азии и Казахстана получил свое функциональное развитие, став средством массовой коммуникации для всего уйгурского
населения. При этом необходимо учитывать, что все эти изменения и
эволюционные процессы теснейшим образом связаны и находятся в
прямой зависимости от экстралингвистических и интралингвистических фактороф и условии.
Исходы из этих общих задач, данная монография (ІІ часть) ставит
себе целью рассмотреть исторические процессы развития современного уйгурского литературного языка в области лексики вообще, и в
аспекте ее языковых контактов, в частности. В специальных разделах
книги рассматриваются процессы заимствований и освоения монгольских, китайских, арабских, персидских, русских и др. лексических единиц как основной массой уйгурского народа, живущей на своей исконной Родине – Восточном Туркестане (ныне – СУАР КНР), так и уйгурской диаспорой, живущей в Республиках Средней Азии и Казахстане.
ƏЛҚИССА
// Əбдуəли Қайдар. Қазақ қандай халық? –
Алматы: Дайк–Пресс, 2008. – 652 б.
Құрметті оқырман!
Қолдарыңыздағы кітап қалың көпшілікке арналған «Қазақ қандай
халық?» деген бір ғана заңды сауалға жауап іздеп, өзін-өзі сыйлаушы
да қинаушы қазақ азаматтарының бірі ретіндегі көп жылдар беделіндегі
ой-толғаныстарымыздың дүниеге келген алғашқы нəтижесі.
Бұл еңбек «Қазақ қандай халық?» деген бір сауалға бұрынсоңды əркімнің өз тарапынан берілген мыңға жуық жауапты жинақтаса да, олардың бəрі жиналып келіп, саналы азаматты
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қанағаттандырмағандықтан, біз оған əрі қысқа, əрі нұсқа, тағылымды
жауап іздеп отырмыз.
Кітапта біздің келтірген жауабымыз ғылыми негіздегі тиянақты жауап емес, бірақ сол сауалдың өзіне, ел болып, жұрт болып, ерте ме, кеш
пе əйтеуір бір берілуге тиісті, тиянақты да ғылыми негізді бір жауапты
дайындауға қажет бағыт-бағдарлама іспетті талпыныстың бастамасы.
Шынында да, біз кімбіз, қазақ қандай халық? Бұл сауал бүгінде
өзгеден көрі өзімізді, қазақ азаматтарын, көбірек ойландыратын,
толғандыратын мəселеге айналып отыр. Өйткені өз тарихында алғаш
бүгінгідей егеменді ел, тəуелсіз мемлекет болып отырған қазақ халқы
үшін, əсіресе оны өзін-өзі құрметтей білетін əрбір азаматы үшін «Қазақ
қандай халық?» деген сауалға дұрыс жауап бере білудің тарихиəлеуметтік мəні зор, рухани моральдық жауапкершілігі мол мəселе
екені сөзсіз. «Дұрыс жауап» дегеніміз – жан-жақты ойланған, ғылыми
негізді, білікті де білгір қауымның зердесінде сараланған, шындықтың
шынайы өзі саналатын жауап деген сөз.
Бұл сауалға жауап жоқ емес. Ғылым əлемінде айтылған, зиялы
қауым еңбектерінде жазылған, халық ауыз əдебиеті бұлақтарында
жинақталған жауаптар өте көп. Бірақ бізге сан саққа жүгіртер жору-жорамалдар емес, «Қазақ қандай халық?» деген сауалдың мəні
мен мағынасын толық ашатын, бүгінгі танымдық талаптарға сай,
өркениет деңгейіне сəйкес, сараланған салмақты да жан-жақты жауап
қажет. Шынайы да объективті шындық бұл дүниеде біреу-ақ. Бұл – екі
шындық қатар тұруы мүмкін емес деген сөз. Олай болса, «Қазақ қандай
халық?» деген сауалға байланысты біздің көп жылдар бойы əр саладан
жинақтап жүрген жүздеген, тіпті мыңдаған деректеріміздің бəрі емес,
тек біреуі ғана, не бірнешеуі жиналып, шындықты ашуы мүмкін.
Ұсынып отырған еңбегіміздің алдына қойған бір мақсаты – жобажорамал түріндегі көп ұсыныстар мен тұжырымдардың ішінен сауалға
қатысты жауаптың ең дұрысын таңдап алу. Демек, бұл біз келтіріп
отырған «қазақ» атауына байланысты жүзден астам «долбардың»
арасында бір ғана шындыққа сай бір ғана анықтама, бір ғана ғылыми
этимология болуы мүмкін деген сөз. Біз келтіріп отырған (этнос, тайпа, ұлыс, халық ретінде дамып, қалыптасқан) феноменнің, сан саладан
келіп, бір арнада тоғысқан күрделі болса да (этникалық, азаматтық,
мəдени, діни, этнолингвистикалық, демографиялық, антропологиялық,
географиялық т.б.), бір-ақ тарихы болуға тиіс.
«Дұрыс жауап» іздегенде біз, міне, мəселеге осы тұрғыдан қараймыз.
Қараймыз да, бір ғана «қазақ» ұғымына қатысты сапырылысқан сан
алуан деректерге таңғаламыз. Олардың қайсысына сенуге болады,
қайсысы рас, қайсысы жалған?

Тіл-ғұмыр

175

Қойылып отырған сауалға берілер «дұрыс жауап» – қазақтарды саяхатшы-туристер деңгейіндегі анықтама емес, терең де жан-жақты,
тамыры алыста жатқан көне тарихы бар; ұлы Тұран аймағы қара
шаңырағының бірегей иегері, əрі мұрагері саналатын, өзінің ұланғайыр басы ашық атамекені бар, қалыптасқан өзіндік салт-дəстүрі,
əлемдегі көптеген өркениетті елдермен терезесі тең халықтардың бірі
ретінде танытатын анықтама-жауап болуы тиіс. Ол ғана емес, «Қазақ
қандай халық?» деген сауалға берілер дұрыс жауап, сайып келгенде, қазақ халқының кім болғанын емес, сонымен қатар оның бүгінгі
таңда кім екенін жəне оның ертеңгі жарқын болашағын білгісі келетін,
біле тұрып, түсінгісі келетін, өркениетті ел ретінде онымен мəдени,
экономикалық, достық қарым-қатынаста болғысы келетін жержүзілік
қауымдастықтарға да қажет.
Алайда, біз қазақ зиялылары, жалпы қазақ қауымы осы бір орынды да
қарапайым сауалға дəл бүгінгі таңда дұрыс жауап беруге дайынбыз ба?
Жоқ, дайын емеспіз! Себебі: біріншіден, шашыраңқы, шымшытырық
болып шатасқан, шындығынан жорамалы басым, дұрысынан бұрысы
көбірек, екіұдай, кереғар, қарама-қайшы ой-пікірлер мен деректұжырымдардан малтығып, арылып шығып, дұрыс арнаға түсу қазақ
зиялыларына оңай болса керек. Екіншіден, бұл мақсаттың үддесінен
шығудың дұрыс бағыт-бағдары мен айқын үрдісі, тура жолы əлі көрініп
тұрған жоқ сияқты.
Қазақтың барша зиялы қауымына арнайы бағыштап, «Қазақ
қандай халық?» деген сауалды төтесінен қойып, қанымызда бар
ұлттық намысқа тие сөз қозғап, қамшылап отыруымыздың тағы бір
себебі де, міне, осында. Қолдарыңыздағы кітапта біз өз пікірімізді
алға тартудан гөрі, сан сала бұлақтардан жинақталып, топтастырылған
«қазақ» туралы мол мағұлматтардың өздерін сөйлетуге тырыстық,
олардың дұрыс-бұрыстығын оқырман қауымының өздеріне сынатуды, таразы басына салып, салыстыра-салғастыра отырып төрелігін
айту еркін өздеріне қалдыруды жөн көрдік. «Əр кəллəда бір хиял»
дегендей, əркім өз ой-пікірін айтуға қақылы, бұрын да солай болып
келді ғой. Бірақ бұрынғыдай «айттым – тынды, кестім – бітті» деген
көзқарас енді жарамайды. Қанша білгір-білікті, маман-ғалым болса
да, ендігі жерде «қазақ» туралы жауапты да мəнді пікір айтып, ой таластырып, сөз жарыстыру үшін алдымен жан-жағына қарауына тура
келеді, «іздеп əуре болмасын» деп, қолына ұстатып отырған сан алуан
дерек, мағұлматтармен алдымен танысып шығуға, оларды бір-бірімен
салыстыра-салғастыра қарап, зерделей түсуге тура келеді. Сонда ғана
қойылған сауалға үстірт, жеңіл-желпі емес, ойланып-толғанып барып,
сыңаржақтылыққа салынбай, шынайы сындарлықпен, ғылыми дəлелді,
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шындыққа сай, объективті жауап берілуі мүмкін.
Бірақ бұл мəселенің үддесінен шығу, қазақтың ментальдық қасиетін
кім екенін көрсету кез келген қазақтың қолынан келе бермейтін іс
екенін де ескерткіміз келеді.
Оның көптеген объективті де субъективті себептері бар. Біріншіден,
қазақ табиғаты – бір ауыз сөзбен келте қайырып, тұжырым айта салуға
көне бермейтін өте күрделі, қыры мен сыры, өзіндік ерекшеліктері
мол табиғат. Екіншіден, «Қазақ қандай халық?» деген сауал қазақ
қауымына сырттан да, іштен де бұрын-соңды дəл бүгінгі тұрғыдан
қойылған емес. Кешеге дейін оны білудің қажеттілігі де, өзектілігі де
болған емес. Сондықтан да қазақтың зиялы қауымы қазақтың ұлттық
қасиеттерін іштей саралап, зерделеп, өз тұрмысын толық айтқан емес.
Егер ондай бірлі-жарымды айтылса да, олар, əдетте, замана ағымына
сəйкестендіріліп, идеология талабына ыңғайландырып келеді.
Үшіншіден, қазақтардың шын мəнісіндегі азаматтық, этникалық,
мəдени, əлеуметтік, этнолингвистикалық, т.б. тарихтары əлі толық жазыла қойған жоқ. Қазақ туралы айтылып, жазылып жататын сан алуан
тұжырымдар мен шым-шытырық пікір, көзқарастардың болуының бір
себебі, міне, осында.
Қорыта келгенде айтатынымыз: «Қазақ қандай халық?» деген заңды сауалға біз «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» етіп
жан-жақты ойланған, тəптіштей зерттелген, объективті де тиянақты,
нақтылы да дəйекті тұжырым-жауап бере алмай отырмыз. Том-том
энциклопедиялармен қазақ атына қатысты сан алуан топтамалар мен
жинақтардан да біз бұл сауалға толық жауап таба алмай келеміз.
Қолдарыңыздағы еңбектің «Қазақ қандай халық? (Бір сауалға – мың
бір жауап)» деп аталуының мəнісіне тоқтала кетелік. «Қазақ қандай
халық?» деген сауал біреу-ақ жəне оған берілер жауаптың да біреу
болғаны жеткілікті сияқты. Солай болса да, біз жұртшылықтан мың бір
жауап талап етіп отырған сияқтымыз. Мұның мəнін тура мағынасында
емес, шарттылық пен символизм тұрғысынан түсінген жөн. Шынында да солай: кітаптың тұла бойында шамамен мың шақты сауал бар.
Сауал да – сауал, кейбір жауап та – сауал. Сол мың шақты сауалға,
іске мəн беріп, шынымен кіріссек, мың шақты жауап (оның дұрыс–
бұрыстығынан қатты назар) алуымыз ықтимал. Бірақ іс жүзінде сол
мың шақты əр алуан жауаптың логикалық жүйе бойынша тек біреуі ғана
немесе бір түйінге байлаулы бір тобы ғана (бұл да бір жауап есебінде)
дұрыс жауап болып, қалғандары «бұрыс» жауап болуы ықтимал. Сол
ғана «Қазақ қандай халық?» деген сауалға дұрыс жауап бола алмақшы.
* Əр қазақ – менің жалғызым (Сабыр Адай) < ақынның
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отаншылдық, өршіл сезім, асқақ рухтарға жетелейтін өлеңдерінің
өзекті мəселесі етіп ұсынып отырған бұл пікірі барша қазақты бірбірінен бөлмей, бір қазақ деп, əркімнің өзіндік ерекшелігі бола тұрса
да, бір тұлға авторға қанша болса да бір тұлға, барша қазақ бір атаның
баласындай болып көрінетінін аңғартады.
Демек, бұл – осылайша аталған жыр жинағының астарынан
байқалатын терең философиялық мəні бар пікір. Ол – бірді көпке балау, көптен бір тұтастықты көре білу дегенді аңғартады (Сабыр Адай.
Əр қазақ – менің жалғызым. Алматы:Үш қиян, 2001, 1 б.)>
* * *
* «Қазақ – жетімін жүдетпеген, жесірін қаңғыртпаған
халық»<бұл қазақта ескі салт-дəстүрі бойынша сақталған отағасынан
айырылып, жесір қалған əйел, жетім қалған балаға туған-туыс, елжұрт болып жəрдемдесу, қамқорлық жасау əдетін əмеңгерлік салтын
ескертіп тұр>
* * *
* «Қазақ – жуaс, момын, төзімді, көмпіс халық» (ел аузынан)
<қазақтың кейбір халықтарға қарағанда жуас, момын, төзімді, көмпіс
мінезі бар екені рас. Бірақ жуастық – үнжұрғасы түскен, ынжық деп
қарауға, момынды – мойнына мініп алуға болатын, төзімділікті – төбеге
шығару, көмпістікті – көрінгенге көзтүрткі болу деп санауға болмайтынын ескерткен жөн, өйткені жуас, момын, төзімді, көмпіс адамдардан да (демек, халықтан да) күтпеген талай қылықтар шығуы мүмкін.
Мəселен: «Жуастан жуан шығады», «Жуас сиырдың мүйізі ішінде»,
«Мұсылманның бір аты – момын» т.б. осы сияқты аталы сөздер соның
бір айғағы. Қазақ халқы өзінің өткен тарихында жуастығын білдірсе де,
ынжықтығын танытқан жоқ, момындығын аңғартса да тым «момақан»
еместігін талай ісімен көрсеткен халық, төзімділігі мен көмпістігін
көрсеткенімен, көнтері бодан болып көрген емес. Сондықтан да,
қазаққа таңылып отырған бұл сипаттамада шарттылық бар, оның
өткендегі барша тіршілік-тірлігі осыны дəлелдейтін сияқты ...>
* * *
* «Қазақ – жылқымінезді, рухы биік, ер халық» (Сəдібек Түгел)
<автор қазақтың жоғалып кеткен қазанатына жоқтау салып, оның
небір ғажайып қасиетін («Қазанат – қазақтың сахарасы», «Қазанат –
ұлы даланың есім» т.т.) паш ете келе, «Дəл біздің қазақ жылқыдан,
тұлпардан туған» дейді. «Осыншама кең даланы меңгеру үшін, осыншама шалғайлықты қауыстыру үшін тек қазанаттың ғана жалы мен
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белі, тұяғының желі керек болды. Бұл сөзіме тарих куə» деп, қазақ
халқының мінезін жылқымінез, рухын – биік, өзін – ер халық деп
бағалайды («Қазақ əдебиеті», №8, 25.02.2005, 14 б.)>
* * *
* «Қазақ – көңілі бір атым насыбайдан қалатын өкпешіл
халық» (халық мақалы) <насыбай атқысы келіп, құмартып, насыбайшы көршісінен, не танысынан насыбай сұрай қалғанда, ол іштарлық
жасап, «жоқ еді» деп қалса болды, ол қазақ қатты өкпелеуі, тіпті
көрмей кетуі де мүмкін. Бұл – қазақ бойына тəн «өкпешіл» деп аталатын өзіндік ұлттық мінез болып қалуда >
* * *
* «Қазақ – мақтаншақ халық» (Мұзафар Əлімбаев) <қазақ
мақтанғанда көбіне-көп ата тегін, өткен бабаларының қасиетін айтып мақтанады: «ақ бурадай аталарым болған», «арыстандай бабаларым болған», «көк бөрідей қайсар ағаларым болған» деп мақтанады.
Мұнысы шындыққа жанасады. Бірақ қазақтың бұл мақтанышынан
басқа да мақтан ете беретін, оны «мақтаншақ халық» деп атауға,
жаманатқа бұйыруға болатын мақтаншақтық мінезі де жоқ емес ...>
* * *
* «Қазақ – мəрт халық»<«өзім» дегенге өзегін суырып беретін,
сыйлы қонағына астындағы мініп жүрген жалғыз атын жайратып сойып тастайтын, не тамырына сыйға тартатын; жылы-жұмсақ тамағын өзі
жемей, сақтап қонағының алдына тосатын, «ағайынның аты озғанша,
ауылдастың тайы озсын» дейтін көңілі дарқан, кең пейіл халық. Бұл
əдеттері де қазақтың өзіне ғана тəн қасиеттерін сипаттайды, жаны жомарт, өзі мəрт халық екенін көрсетеді >
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ƏБДУƏЛИ ҚАЙДАР. ҚАЗАҚ АНА ТІЛІ ƏЛЕМІНДЕ
(этнолингвистикалық сөздік) Адам. – Алматы:
Дайк–Пресс, 2009. І т. – 784 б.
Қазақ тілі қазақ ұлтының жəне қазақ ұлтына жататын адамның
болмысындағы өзіндік ерекшеліктерді танытатын сөздер мен бейнелі
тіркестерге өте бай. Қазақ тілінің осыған байланысты оралымдығы
мен бейнелілігін, қуаттылығын көрсететін деректер арқылы адам
табиғатын жан-жақты ашып көрсету мақсатымен біз 8 топқа бөліп
көрсетуді жөн көрдік.
Бірінші тарауда Адамның «жақсы», «жаман» қасиеттерін сипаттауға
арналады. Адамға тəн қасиеттердің барлығы қазаққа тəн танымдық
дəстүр бойынша «жақсы» деген сөздердің аясында қамтылатынын
байқаймыз. «Жақсы адам» мен «Жаман адамды» ажырата білу осы
сөздердің мағынасымен ғана шектелмейді. Сондықтан олардың астарында жатқан ұғым-түсініктерді контекстегі мағынасына қарап,
этнолингвистикалық талдау жасау арқылы сипаттама беруге көңіл
бөлінді. Адамның жақсы-жаман қасиеттеріне байланысты өте бай
тілдік деректер көбінесе фразеологизм, мақал-мəтел түрінде кездеседі.
Бұл деректердің негізгі нысаны жалпы қазақ адамы болғанымен,
нақтылы тұлға ретінде олардың сан түрлісін көз алдымызға елестете аламыз. Адамның бағасы, əдетте, оның инсандық қасиеттеріне,
атап айтқанда, ақыл-парасатына, іс-əрекеті мен мінез-құлқына, сынсымбатына, өнегесі мен өнеріне т.б. зиялы белгілеріне қарап беріледі.
«Адамның жағымды-жағымсыз қасиеттері» деген тақырыпты бұл
сөздікке енгізудегі мақсатымыз – тіл деректерінің өзін сөйлету. Сол
арқылы ол деректердің астарында жатқан физио-психологиялық,
философиялық, моральдық-этикалық т.б. жақтарын терең қамти
алмасақ та, этнолингвистикалық мəн–жайына тоқталып, жалпы Адам
деген қасиетті тұлғаның табиғатын тереңірек тани түсуге болады деп
ойлаймыз. Адамның басқа тіршілік иелерінен ерекше даралануының
басты себебі – оның зиялы қасиеттеріне байланысты екендігі белгілі.
Сөздікте біздің қарастыратынымыз – адамның зиялы қасиеттерін
білдіретін бір топ атаулар мен одан туындаған тұрақты тіркестердің
мағына-мазмұнын ашып, адамға тəн зиялы қасиеттер жайында
қалыптасқан халықтық ұғым-түсініктердің этнолингвистикалық сырын айқындау.
Адамның өмір сүруінің өзі ағзадағы зат алмасу, көбею, өсу, өзінің
қызметтерін өзгерту, тітіркеніске жауап беру, қоршаған ортаға жауап
беру, əрекет ету қабілетінің болуымен сипатталады. Тілімізде адамның
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барлық дене мүшелерінің, ішкі ағзаларының қызмет ету əрекетін,
қимыл-қозғалысын, яғни физиологиялық қасиеттерін жəне ұлты қазақ
əрбір адамның жан дүниесін, психикалық ерекшеліктерін сипаттайтын
сөздер мен сөз тіркестері тілімізде мол ұшырасады. Адамның психофизиологиялық сипаттарын беру үстінде біз осы уақытқа дейін шығып
келе жатқан «Қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінің» материалдарына
арқа сүйедік.
Адам баласы шыр етіп жерге түскен сəттен бастап бақиға дейінгі
өмірінде бір де тоқтамай, тынымсыз қозғалыс үстінде болып, іс-əрекет
етумен болады. Əр адам өз өмірінде миллиондаған қимыл-қозғалыс
жасап, соншама көп, əр алуан істерді тындыратын көрінеді. Алайда
ешкім де оларды есептеп, оған соншалықты мəн беріп көрген емес.
Қазақ тіліндегі соншалықты мол тілдік фактілер халық санасында
қалыптасқан этностың сан алуан қимыл-əрекеттерінің көп жағдайда
кейбір басқа халықтардың болмысында кездеспейтін, қайталанбайтын
ерекшеліктерін көрсетіп, ұлттық менталитетіміздің құрамдас бөлігі
болып саналады.
Адамның іс-əрекеті мен қалып-күйі тілдік тұрғыдан мəн-мағынасына
қарай, қимыл-əрекет нысандары мен орындаушы заттарына, адамның
өз əрекеті мен оған қозғау салатын энергетикалық, физиологиялық
факторларға жəне олардың қажеттілігіне байланысты əр алуан болып келеді. Сондықтан оларды біз үш топқа бөліп, атап айтқанда: 1)
адамның жеке басының ешкімнің, еш нəрсенің септігінсіз-ақ орындайтын іс-əрекеттері, түрлі қозғалыстары, сақталатын қалып-күйлері
(асау, еңкею, күлу т. б.); 2) адамның дене мүшелері мен ағзаларына
жəне зиялы қасиеттеріне тікелей қатысы жəне солардың көмегі арқылы
жүзеге асырылатын іс-əрекеттер, қимыл-қозғалыстар (көз – көздеу, тіс –
тістеу, ақыл – ақылдас, ар – арлан т. б.); 3) адамның тұрмыс-тіршілігіне
қажетті құрал-саймандардың, қару-жарақтардың көмегімен жүзеге
асырылатын іс-əрекеттер мен кəсіптік, өндірістік сипаттағы қимылəрекеттердің атаулары (киім кию, домбыра тарту, шалғы шабу т. б.) деп
қарастырдық.
Сөздікте адам баласының шыр етіп өмірге келуінен бастап, өсіпөнуі, артына ұрпақ қалдырып, оны тəрбиелеуге қатысты мəселелер
де сөз болады. Тілімізде өмір бойы, өмір бақи, үнемі, əрқашан сияқты
сөздер жиі ұшырасып, «фəниден бақилыққа аттанғанша» деген
мағынаны білдіріп, адамның өз ғұмырының қалай өткеніне байланысты қолданылады. Өмірге қадам басты «жаңа өмір бастады, тіршілік
қамын бастады» дегенді, өмірдің ащы-тұщысын көрді» тұрмыстың
жақсысын да, жаманын да басынан өткерді» дегенді аңғартса, сөздікте
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адамның ана құрсағында жатқан сəтінен, өмірге қадам басқанынан
бастап тұрмыс-тіршіліктің ащы-тұщысын өткерген жанның бақиға
дейінгі тағдырын, түрлі жағдайларды баяндауға да көңіл аударылады.
Қазақ халқының шығу тегінде, этнос болып қалыптасуында
туыстық-жақындық қатынастар басқа түркі халықтарына қарағанда
əлдеқайда жетік дамыған. Түркітану ғылымында туыстық қатынасты
білдіретін атаулар біраз зерттелгенімен, ол атауларды жүйелеп
көрсетуде шешілмеген мəселелер əлі де жеткілікті. Туыстық атауларды
қарастыруда ғылыми ұстаным жəне əрбір тілдің өзіне тəн халықтық
ұстанымы бар. Сөздіктегі материалдар, негізінен, халықтық ұғым
тұрғысынан қарастырылып, жүйелі түрде сипатталады.
Ұлттық тағамдардың жасалу технологиясы мен азық-түліктің
сан алуан табиғатын білдіретін, оларға қатысты неше түрлі ұғымтүсініктерді сипаттайтын мыңдаған атаулар мен жүздеген тұрақты
тіркестердің баршасы тіл байлығымыздың ең көне, байырғы əрі құнарлы
қорына еніп, ұлттық ділдің тілдегі бейнелі бір көрінісі болып саналады. Сөздіктің азық-түлік, тағамға арналған бөлімі мынадай топтарға
бөлініп қарастырылады: азық-түлік, тамақ-тағамдарға қатысты жалпы ұғымдар; ет жəне ет тағамдары; сорпа-суан, тұздықтар мен майқатықтар; сүт жəне сүт тағамдары; ұн, нан тағамдары; көкөніс, дəн,
жеміс-жидектер; жеңсік ұлттық тамақтар; сусындар мен ішімдіктер;
ұлттық тағамдарға қатысты ырым–кəделер.
«Денсаулық – зор байлық», «Дені саудың – жаны сау» дегендей, халқымыз денсаулықты ұзақ өмір сүрудің, дүниенің рақатын
көрудің бірден-бір кепілі санаған. Адам биологиялық тірі организм
болғандықтан, оған физиологиялық тұрақты зат алмасу процестері
тəн. Басқаша айтқанда, адам денесінен, əртүрлі дене мүшелері мен
ағзаларынан физиологиялық, психологиялық, моральдық себептерге
байланысты əр алуан органикалық заттар ұдайы бөлініп отырады. Ондай заттардың тілімізде өзіндік атаулары, жүздеген ұғым-түсініктері
бар. Қазақ тілін толық меңгергісі келетін көпшілік қауымның бұл
заттардың атауларын білгені жөн деп санай отырып, оларды өз алдына
бөліп көрсетіп отырмыз.
Денсаулық – адамның бақытты өмір сүруінің басты шарттарының
бірі. Дегенмен, адам баласы болған соң, оның басы ауырып, балтыры сыздамай тұрмайтыны да белгілі. Ондай жағдайда халық емшілері
ауруды емдеудің сан алуан тəсілдерін қолданған. Осыған байланысты
сөздікте денсаулыққа қатысты жинақталған этнолингвистикалық материалдар үш түрлі тақырыптық топқа бөлініп беріліп, олардың өзара
байланысына назар аударылады. Ең алдымен, адам ауруларына байла-
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нысты жинақталған 500-дей атаудың тізімі беріліп, олардың біразына
(100 шақты) этнолингвистикалық анықтама, түсініктемелер беріледі.
Сонымен бірге ауру үрдісіне байланысты ұғымдар қамтылып, ауруларды емдеу, ауру түрлерін анықтау, емдеу тəсілдері, дəрі түрлері мен
оларды дайындау, емшілікте қолданылатын дəрілік шөптер мен табиғи
заттар, демалысқа қатысты материалдар, ұғым-түсініктер келтіріледі.
Тіл – қоғамдық қарым-қатынастың ең басты құралы. Тіл ақпаратты
сақтау, жеткізу жəне өңдеу қызметін де атқарады. Болмыстың негізі
тіл арқылы атауға ие болады жəне ол тілде бейнеленеді. Тіл – қатынас
құралы ғана емес, сонымен бірге адамзат ақыл-ойының қайнар көзі,
үнемі дамып, толығып отыратын үзілмес қоры. Этнолингвистикалық
сөздікте тілдің құдіретіне, қызметіне сипаттама беріліп, тілдің түрлері,
(адамзат тілі, ақын тілі, ана тілі, ата тіл, ащы тіл т. б.), тілге қатысты
тұрақты тіркестер, сөз түрлері мен сөзге қатысты ұғым-түсініктер
кеңінен қарастырылады.
Қазақ этносын келесі бір қырынан таныта түсу мақсатымен
халықтың өзіне тəн кісі аттарының бұрынғы-соңғы үлгілеріне көңіл
бөлінді. Сөздікте қазақ халқының танымын, салт-санасын, діни нанымсенімін жəне басқа да қырларын білдіретін қазақ есімдерінің жасалу принциптері берілді. Сондай-ақ А.Байтұрсынұлы, Ə.Бөкейханов,
Ж.Аймауытов, М.Дулатов, М.Əуезов, С.Дөнентаев т.б. қазақ
зиялыларының бүркеншік есімдері де қамтылды.
Адам баласы жұмыр басты пенде болғандықтан, өмір бар жерде,
аза бар екені əркімге де белгілі. Адамның дүниеге келіп, жер бетінде
өмір сүруі қаншалықты күрделі болса, бұл дүниеден кетуі де соншама күрделі құбылысқа толы. Қазақ тұрмысында өлім-жітімге қатысты
ғасырлар бойы қалыптасқан əдет-ғұрып, ырым, кəде т.б. танымдықнанымдық салт-дəстүрлер бар. Мұндай салт-дəстүр, салттық жолжоралғылар, діни рəсім-қағидалардың өзі бір төбе. Сондықтан олар
Сөздікте бірнеше тақырыпшалар аясында бөліп қарастырылады.
Адам табиғаты
Тақырыпқа шолу. Жер бетінде ғұмыр кешуші ең басты саналы тұлға
– Адам (Ноmо sаріеns). Адамның табиғаты тылсым табиғаттың өзіндей
күрделі, қыры мен сыры мол құбылыс. Адам – ең күшті, ең құдіретті
тұлға. Ол «шалыққан шақта Құдайды да қолдан жасаған, шалқыған
шақта қолма-қол құртып жіберген...» (М. Горький). Адам – ғажайып
шебер, қолынан келмейтін өнері жоқ зергер де сəулеткер жан: «Мысыр
пирамидалары», «Вавилон бағы», «Зевс мүсіні», «Ғаликарнас кешені»,
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«Артемида храмы», «Алексаңдрия мұнарасы (маягі)», «Рим колизейі»
– жер бетіндегі осы жеті ғажайып дүние (мұғжиза) де сол Адамның
қолынан шыққан. Мұндай ғажайып сəулеттер мыңдап саналады. Адам
– жер бетіндегі дана, ақыл-парасатты жан. Ол – анадан туған сəттен
алға ұмтылған, арман қуған, өзі үшін дүниеге құмарта қарап, қиялына
қанат байлап, биікке самғауға талпынған перзент. Сондықтан да болар,
жер бетінде Адам аяғы баспаған, Адам қиялы барламаған, Адам ойы
шарламаған бірдебір аймақ, ашық жер жоқ. Бұл талпыныс пен Адамға
тəн даналық оны ғарышқа да ұшырды, Айға да аяғын тигізді, бір кезде қиял–ғажайыптай болған оның ой-армандары біртіндеп жүзеге
асып жатыр. Бүгінде Адам баласының қолы жеткен табыстары мен
көтерілген өркениет биігі, сайып келгенде, сол Адам қабілетінің, ақылпарасатының, саналы ойының жемісі.
Адам баласы өз болмысын таныпбілу үшін ұлы Табиғаттың тылсым сырын, өзін қоршаған ортаны, барлықтағы барша заттар мен
құбылыстарды танып біліп, сын-сипатын, мəн-мағынасын айқындай
түсуге талпынуда. Демек, Адам əлі ашпаған тылсым сыр бар деген сөз. Адам мен ұлы табиғат өзара тығыз байланысты: Адам да
сол Табиғаттың өзінен жаралған, сол Табиғаттың өзінде өтіп жатқан
саналы өмірдің, ондағы қалыптасқан рухани, заттық мəдениеттің
ұйытқысы, барша өркениеттің зиялы иегері. Ол бұл дəреже-деңгейге
өзін-өзі де, өзін қоршаған Табиғат құбылыстарын да, өзі қауымдасып
жасап отырған қоғамдағы қарым-қатынасты да – бəрі-бəрін тегіс біліп,
тереңнен түсінуі арқылы ғана жетіп отыр. Ертедегі философтардың
бірі «Сыртқы дүние, заттар ақыл-ойға ұғынықты болмайынша, бастағы
ақыл-ой да ешқашан шын болмайды» деген екен. Шынында да, Адам
баласы адамзат дүниесін, бүгінгі материалдық болмысын тек ақылпарасаты арқылы ғана танып-біліп, жан-жақты дамытып отыр. Демек, Адамның ең басты, ең қымбат, ең абзал, ең құнды қасиеті – оның
Адамдық қасиеті. Ал, бұл қасиет ақыл-парасаттан бастау алып, жер
бетіндегі барша саналы өмірдің ұйытқысы болып отыр.
«Жақсы» Адам мен «Жаман» Адам
Түсіндірме. Адамзат қоғамындағы ең басты тұлға – Адам.
Адамның өзі де, ол жасап отырған қоғамдағы, табиғи ортадағы барша құндылықтар мен құбылыстар; сайып келгенде, Адамның ақылпарасаты арқылы сараланып, соған тəн танымдық ұғымдармен
өлшенеді. Адамның даналығы мен надандығы да, қасиеттігі мен
қасиетсіздігі де, жақсылығы мен жамандығы да, табиғат болмысына

184

Əбдуəли Қайдар

тəн сан алуан заттар мен құбылыстардың жақсы-жаман сипаты, нарқы
мен парқы да Адам арқылы анықталып, бағаланады.
Алайда, Адам баласына тəн сан алуан қасиеттердің барлығы
қазаққа тəн танымдық дəстүрде «жақсы» жəне «жаман» деген екіақ сөздің қауызына сыйып, оның ауқымымен қамтылатынын көреміз.
Бұл құбылыстың осылайша қалыптасуы жайдан-жай емес. Мұнда
да көшпелілер өмірі мен дүниетанымынан туындаған əлемдегі барша бағалылықты безбеннің екі басына салып, бір-бірімен салыстыру
арқылы анықтау принципі мен заңдылығы бар деп ойлаған жөн. Екі
заттың артық-кемін, асылы мен жасығын айыру, нарқы менен парқын
қарама-қарсы қою, салыстыра-салғастыра қарау арқылы анықтау
əмбебап контрастивті тəсіл ретінде адам қасиеттерін анықтау үшін де
қолдануға болатындығы дау туғызбаса керек.
Қазақ салтында қалыптасқан қарапайым да əмбебап танымдық
өлшемнің «жақсы-жаман» деген екіұдай тəсілі мен ұғымы. Осы екі
сөз арқылы барша қазақты «жақсы адам» жəне «жаман адам» деп, екі
бөліп қарайтынымыз шындық жəне оны біз көптеген тілдік фактілер
арқылы дəлелдей де аламыз.
Алайда, қазақтар бірін-бірі «жақсы» деп жер-көкке сыйғызбай
мақтағанымен, «жаман» деп даттағанымен сол адамның қай қасиетін,
игілікті ісін «жақсыға» не «жаманға» балап тұрғанын өздері де біле
бермейді, білсе де нақтылы емес, жалпылама, долбарлама түрінде ғана
айтылады. Екіұдай бағадан басқа, «өте жақсы», «жақсырақ» не «өте
жаман», «орташа» т. б. осы сияқты бағалаулар да тілімізде кездесуі
ықтимал. Бірақ бұлар да, сайып келгенде, «жақсы» мен «жаманның»
бір көрінісі ғой.
Айта кететін бір жағдай: бұл тəрізді қарама-қарсы қойып сипаттау
контрастивті тəсіл тек Адамға ғана (жақсы жігіт, жаман бала т. б.)
емес, сондай-ақ өзімізді қоршаған табиғат пен қоғамдағы құбылыстар
мен заттарға да (жан-жануар, өсімдік əлеміне т. б.) бірдей қатысты
əмбебеп тəсіл болып саналады.
«Жақсы адам» мен «жаман адамды» анықтау тек осы сөздердің
мағынасымен ғана шектелмейтіндігі белгілі. Сондықтан да олардың
астарында жатқан ұғым-түсініктердің мəнісін сөз ұранынан
(төркінінен), контекстегі мағынасына қарап, этнолингвистикалық
талдау арқылы таратуға болатынын ескерген жөн. Мəселен, «Ол өзі
жақсы адам», «Ол бір жаман адам» деген екіұдай сипаттамада,
біріншіден, оны айтушы адамның тек өзіне ғана тəн субъективті пікірі,
көзқарасы, адамдық қасиетті бағалау принципі байқалса, екіншіден,
сол пікір-бағаның субъект санасында қалыптасуына негіз болған
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ұлттық салт-дəстүр, этностың өзіне ғана тəн танымдық принцип, өз ортасынан алған тағылым мен тəрбие, моральдық-этикалық өнеге-үлгі,
оның білгірлігі мен біліктілігінің де байқалатыны сөзсіз.
Міне, сондықтан да «ол жақсы адам» десек, «иə, жақсы адам» деп
құптай салу оңай, бірақ ол «нендей қасиет-қадірімен жақсы?» деген
сауалға ойланбай жауап беру оңай емес, біз олардың «жақсылығын»
да, «жамандығын» да нақтылап, санамалап айта алмаймыз, айтсақ та
сөз жүйесіне, белгілі бір жағдайға қарап жобалап айтуымыз мүмкін.
Адам бағасы, əдетте, оның инсанды қасиеттеріне (ақыл-парасатына,
мінез-құлқы мен іс-əрекетіне, сын-сымбатына, өнегесі мен өнеріне т.
б. зиялы белгілеріне) қарап беріледі.
Адамға байланысты бұл тақырыпты «Сөздікте» енгізуіміздегі
мақсатымыз – тіл фактілерінің өздерін сөйлету. Ол фактілердің
астарында жатқан философиялық, физиология, психологиялық,
моральдық-этикалық т. б. жақтарына тереңдеп бара алмасақ та,
этнолингвистикалық мəн-жайына тоқталып, жалпы Адам деген
қасиетті тұлғаның табиғатын тереңірек тануға болады деп білеміз.
«Жақсы-жаман» бағаға қатысты тіліміз өте бай деректердегі
көбінесе фразеологизм, мақал-мəтел түрінде кездеседі. Бұл фактілердің
негізгі объектісі – жалпы Адам (қазақ адамы) болғанымен, нақтылы
субъект ретінде олардың сан түрлісін көз алдымызға елестете аламыз.
Оның ішінде хан да, қара да бар, ел бастаған көсем де, сөз бастаған шешен де, тұлпар мініп, ту толғаған батыр да, ел намысын қорғаған би де,
жас та, кəрі де, еркек те, əйел де, бай да, кедей де – бəрі-бəрі осы галлереядан өз бейнесін табуы мүмкін. Кейде жеке-дара адамның бағасы,
сын-сипаты көпшілікке телініп жатса, кейде, керісінше, көпшілікке
(елге, жұртқа, əлеуметтік топқа) айтылатын сын-сынақ сөздер жеке
адамның басына қатысты айтылуы да байқалады.
Адамның «жақсы–жаман» қасиеті сын есім анықтауыш ретінде
«жақсы адам», «жаман адам» түрінде де («адамсыз» да) «жақсы»,
«жаман» болып заттанған анықтауыш ретінде де қолданыла береді.
Кейде бұл анықтауыштардың анықталушысы нақтыланып, жалпы адам
атауының орнында сол адамның мамандығы, кəсібі, атақ-лауазымы,
жас мөлшері т.б. қасиеттері де тұруы мүмкін. Мəс.: жақсы күйші, жаман көрші, мінезі жақсы жігіт, мінезі жаман шал т. т. Сонымен қатар
көптеген тіл фактілерінде «жақсы», «жаман» сипаты қатарласа салыстыру, салғастыру түрінде де қолданылады. Мəселен, «Жақсының
жақсылығын айт – нұры тасысын, Жаманның жамандығын айт –
құты қашсын» дегеннен осыны байқаймыз.
Көріп отырғанымыздай, жақсы адамның іс-əрекетінен туындайтын
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«жақсылық», жаман адамның іс-əрекетінен туындайтын «жамандық»
сияқты абстрактіұғымдар да танымдық қасиетке ие. Бұлар да
«жақсы», «жаман» сияқты көп жағдайда бір-бірімен қатарласа
жүретін контрастивті анықтамалар. Бұлардың да қарама-қарсылық
бірлестігін (философиядағы «единство противоположностей» деген
ұғымға саятындығын) сақтайтын егіз ұғым екендігін қасиетті Құран да
өз тарапынан дəлелдейтінін көреміз (Ə. Ахметов. Ислам – ғылымның
бастау көзі//Алдаспан. – 1999. №7–8. 24-б.). Сол тəрізді «жақсылық»
дегеніміз не, «жамандық» дегеніміз не деген екіұдай сауалға бірден
жауап беру қиын екендігі белгілі. Ол жауапқа да ұлттық (дүниетаным),
салт-дəстүр, əдет-ғұрып, наным-сенім т. б.) менталитет тұрғысынан
қараған жөн. Бұл ұғымдарға («жақсылық істеу», «жамандық істеу» деген не, «олардың пайдасы мен зияны неде?» деген сауалдарға) жауапты
да біз көбіне-көп діни əдебиеттерден, Пайғамбарымыз Мұхаммедтің
(с.ғ.с.) хадистерінен таба аламыз. Сол қағида, ғибраттар санамызға
көптен сіңген.
Шынында да, біз қарастырып отырған контрастивті танымдық
ұғымдардың адамға болсын, басқа құбылыстарға болсын қатар
қолданылуында да бір заңдылық бар екені сөзсіз. Мəселен, жер
бетіндегі адам баласының бəрі «жақсы», бəрі «жақсылық» істеушілер
болып, бірдебір «жаман» адам, «жамандық» істейтін жан болмаса, не
керісінше болса, не болар еді? Жер-дүние бір жағына «ауып кетуі» де
мүмкін-ау онда...! Осыған қарағанда қоғамдағы тепе-тендікті (байланысты) сақтаудың бір жолы да осы фактор ма деп қаласың. Қазақ логикасында мұны құптайтын деректер баршылық. Мыс., Бір жаманның
бір жақсысы бар; Жаман айтпай жақсы жоқ; Бір айғырдан ала да,
құла да туады, Жақсыдан жаман туады – бір аяқ асқа алғысыз, Жаманнан жақсы туады – адам айтса нанғысыз/ Жақсының арты –
жын; Бір жақсы мен бір жаман əр жайда бар, Екі жақсы қосылар
күн қайда бар?т.б. осы сияқты нақыл сөздер контрастивті танымның
дұрыстығын дəлелдейтін тілдік деректер болып саналады.
Сонымен, Адамның қасиеттері мен сын-сипатына байланысты
қалыптасқан «жақсы», «жаман» анықтамалы тұрақты тіркестерді
үлкен үш топқа бөліп қарауды жөн көрдік. «Жігіт пен қыз сыны» осы
тақырыптық топтың жеке бір саласы ретінде қарастырылады:
1–топ: «Жақсы» сипатқа ие адамдар;
2–топ: «Жаман» сипатқа ие адамдар;
3–топ: «Жақсы » да, «жаман да » сипатқа ие адамдар.
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«Жақсы» сипатқа ие адамдар
Ескерту: бұл топта «жақсы» сын есім анықтамасынан кейін
анықталушы (мəс.: адам, кісі, пенде, əке, аға, əнші, күйші, келін, бала
т. б.) сөздер келмейтін (яғни «жақсының» заттануы арқылы жасалған)
жəне ондай анықталушы сөздердің қатысуы арқылы қалыптасқан
тұрақты тіркестер қарастырылады. Олардың біразына түсініктеме
беріп, «жақсы» қасиеттің ішкі мазмұнын ашуға тырыстық.
«Жақсыға» қатысты ұғымдар
Адам туа жаман болмайды, жүре жаман болады<адамның жаман
болуы оның айналасына, ортасына байланысты. Жаман əдеттердің бəрін
ол солардан үйренеді>Ай ортақ, Күн ортақ, Жақсы ортақ<адамзат
қоғамында біреудің басына меншіктеуге болмайтын аспандағы Ай мен
Күн тəрізді жер бетіндегі баршаға ортақ қасиетті нəрсе – ол жақсы адам.
Жақсы адамның ең басты абзал қасиеті – қолынан келген жақсылықты
ең алдымен өзіне емес, өзгеге істеуге тырысуы; бұл табиғатынан
кеңпейіл, дарқан жүрек, ақкөңіл адамдарға тəн қасиет. Жақсы адамның
барша жанға ортақтығын айтып, оны Күнге, Айға балау – «Жақсы
Адам» деген ұғымға берілген өте жоғары баға>Ел жақсысы<ел
ішінде азаматтық тұлғасы ерекше дараланып көрінетін, өзінің игілікті
істерімен, абзал қасиеттерімен көпшілік құрметіне ие болған, танымал
да əйгілі адам>Жақсы Ай мен Күннің əлемге жарығы бірдей<жақсы
адам айналасындағылардың барлығына жақсылық жасап жүреді деген
мағынада>Жақсы əйел – жігітке біткен бақ, Жақсы жер – құтты
қоныс, алтын тақ<əйелдің төресі саналатын, ақылды да парасатты,
сұлу да сымбатты əйел – қазақ ұғымында: əр адамның бағын ашатын,
асыл арманына жетелейтін игі жан. Ал, мұндай əйелдің жақсы қасиетін
құтты мекен, жайлы қоныс жер ананың қасиетіне балау да əйелге деген
ең жоғарғы баға болса керек. Жатып жастық, тұрып төсек бола білетін,
керегінде ақылшы да қамқоршы, асыл жар, абзал дос бола алатын əйел
парасаты, ана болып, ұрпақ жалғастырушы əйел қасиеті – бəрі–бəрі
осы бір «Жақсы əйел» деген сипатқа сыйып тұрған аса биік баға болса керек>Жақсы бала – сүйік, Жаман бала – күйік<өз балаң болған
соң, жаман болса да, одан безе де, қаша да алмайсың. Отына күйіп,
азабына көніп, жүре бергеннен басқа еш нəрсе қалмайды>Жақсы
болсаң, жақын көп<өзің жақсы болсаң, саған туыс та, жолдас та
көптеп табылады>Жақсы келді дегенше, жарық келді десеңші,
Жақсылықтың қуатын [уытын] алып келді десеңші<жақсының
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шарапаты кімге болса да тимей қоймайды. Сондықтан жақсының
келгеніне əркім де қуанады. Себебі ол өзімен бірге жақсылықты да
ала келеді>Жақсы кісінің ашуы – торғын орамал кепкенше<жақсы
адам кекшіл болмайды. Оның ашуы да тез басылады>Жақсының өзі
де – жақсы, сөзі де – жақсы<жақсының аты – жақсы; ол қашан да, қай
істе де жақсы күйінде қала береді>Жақсы сүйегін қорлатпас<жақсы
адамның өмірлік принципі – «Малым – жанымның садағасы, Жаным
– арымның садағасы» десек, сол принцип бойынша ол өзі шыққан
əулетін де (сүйегін, ата-бабаларын) қорлауға, олардың аруағын қозғап,
ар-намысына сөз келтіруге, мазарын аяқасты етіп, сүйегін таптатуға
жол бермейді, ондай əрекетке жан-тəнімен қарсы болады. Бұл –«жақсы
адам» аталудың ең биік инсандық қасиеттеріне жатады>Жақсы туса
– ел ырысы<халық түсінігінде: «жақсы адам» күнде емес, күндердің
күнінде бір туылады, екінің бірі «жақсы адам» бола бермейді, ол да
«жүзден–жүйрік, мыңнан–тұлпар іспетті сирек кездесетін құбылыс.
Дүниеге келіп, «жақсы» атанған адамды халық «ел ырысы» санауының
себебі: оның еліне істеген жақсылығы мен игі істері еліне ырыс, бақыт
болып оралуына байланысты демекші>Үскене [кесе] көп болса,
сынғаны білінбейді; Екі жақсы дауласса, тынғаны білінбейді<себебі
біркелкі ұсақ əрі көп кесенің күнде есебін алып, санай бермейді де,
оның сынғаны көп біліне бермейді; Сол сияқты екі жақсының дауын
да, олардың татуласуын да ешкім біле бермейді, өйткені ол, əдетте,
у-шусыз, бейбіт жолмен, ақыл-парасатпен тынатындығына байланысты. Сонда жақсы адамдарға тəн тағы бір абзал қасиет – олардың бірбірімен дауласса да, жауласпауында> □ Игі жақсылар<ел қадірлеп–
қастерлейтін, ақылды да парасатты адамдар. Қазақ салт-дəстүрінде
игі жақсы адамның ізгі қасиеттері жұғымды болып, ауыссын деген
наным-сенім бойынша жас баласын оның отырған орнына аунатып алу,
үзеңгісінің астынан (тақымынан) не екі бұтының арасынан өткізіп алу,
аузына түкіртіп алу т. б. ырымдар болған. Игі жақсының атын баласына (ұл, қызына) қою дəстүрі де қазақ арасында бүгінге дейін сақталуда.
Шоқан, Абай, Бауыржан, Мұхтар, Сəбит, Ботагөз, Күлəш, Нұрсұлтан,
Тоқтар т. б. деген қазақ есімдері осы əдеттің нəтижесі>Ұлың жақсы
болса, ол сенің – жеңісің, Қызың жақсы болса, ол сенің – өрісің<ұлы
жақсының жетер жеңісі көп болады, қызы жақсының барар өрісі кең
болады>
«Жаман» сипатқа ие адамдар
Жаман<дүниедегі заттардың, адам, аң, құс т. б. тірі жан-
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жануарлардың, күннің, айдың, жылдың – бəрінің де жақсысымен қатар
жаманы да болады. Олардың жақсы-жамандығын анықтайтын, багалайтын əрбір этностың (қазақтың да) қалыптасқан дəстүрлі критерийі
(өлшемі) бар. Мəселен, қазақ ауыз əдебиетінде «Аяз би» аңызында
«адамның, құстың, шөптің жаманын тауып əкел!» деген Мадан ханның
тапсырмасына (жарлығына) байланысты «жаман адам», «жаман құс»,
«жаман шөгі» деген этнолингвистикалық ұғым төңірегінде танымдық
мəні зор, философиялық талдау жүргізілетіні белгілі>
«Жаманға» қатысты ұғымдар
Адамның жаман аты шыққанша, жаны шықсын<қазақ болмысын– да өзін құрметтейтін (өзінің жақсы атын, абырой-атағын, ел
ішіндегі қадір-құрметін сақтайын деген) азамат өзінің жаман атының
шықпауына ерекше мəн береді. Оны игі жақсы істерімен сақтауға тырысады. Сондықтан да «жаман аты шықты» деген «ел көзіне түрткі
болды», «өліммен барабар ұятқа қалды» деген сөз>Адам туа жаман емес, жүре жаман<адам анадан туғанда жаман болып тумайды, пендешіліктен, жаман қасиеттен таза, пəк болып туады, жаман
қылықтың бəрі оның бойында жүре пайда болады, ол өзіне ғана емес,
өзі өсіп-өнген, өмір сүрген қоғамға, өзін қоршаған адамдарға да, отбасынан алған тəлім-тəрбиеге де байланысты>Айтқанның аузы жаман, Жылағанның көзі жаман<қанша шындық болса да, соны ашық
айтқан адам ешкімге жақпайды, ұнамайды; демек, оның аузының «жаман» болатын себебі содан; жыламайтын адам жоқ, алайда жылаған
адам сүйкімсіз көрінеді, демек, оның көзі «жаман». Мақал «ауызды», «көзді» нысана етіп отырса да, сайып келгенде, «жаман» атанып
отырған сол ауыз бен көздің иесі – адам, белгілі бір субъект>Аурудың
жаманы – диабет, Көршінің жаманы – қиямет<бұл – кейінгі кезде
шыққан мақалдардың бірі: диабеттің жаман болатын себебі – ол аурудан жазыла алмайсың, көршінің қиямет болатын себебі – одан қашып
құтыла алмайсың>Бала күлкіге тоймас, Жаман ұйқыға тоймас<бала
– уайымсыз, көп күледі; жаман – санасыз, көп ұйықтайды>Бес жаман: біріншіден, не жаман: қатынсыз адам – бақытсыз, Бақытсыз
болсаң, сол жаман; екіншіден, не жаман: баласыз адам – бағасыз,
Бағасыз болсаң, сол жаман; үшіншіден, не жаман: малы жоқтың
– жайы жоқ, Жайсыз болсаң, сол жаман; төртіншіден, не жаман:
жұрты жоқтың – құты жоқ; Құтсыз болсаң, сол жаман; Бəрін айт
та, бірін айт: Құдайсыз болған – имансыз, имансыз болған – сол
жаман<демек: қатынсыз, баласыз, малсыз, ел-жұртсыз, имансыз адам
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– жаман>Біріншіден, не жаман – өсек жаман, Екіншіден, сүймеген
төсек жаман<өсек жаман – сау басыңды саралайды, сүймеген төсек
жаман – жаныңды жаралайды>Ел жаманы кім? <əр алуан ру-тайпадан
құралып, біртұтас қауым болып отырған елдің арасынан өзінің бір
ерсі қасиетімен, қалыптасқан ортақ салт-дəстүрінен өзгешелеу,
өрескелдеу бір əдет-ғұрпымен бір ата, не бір ру ел, ел санатындағы
жеке қауым>Жаман адамнан жарты қасық ас қалады<тамақты
аяғына дейін тауысып ішпеу, табақ түбінде сарқыт қалдыру жаман
əдет, тіпті адамның жаман қасиеті деп саналған. Оның басты себебі:
алдыңа қойған адал асты адалдап жеп қоймай, табақ түбінде қалдыру
–арам ойдың, асты жақтырмаудың нышаны, қалған асты итке төгуге
тура келеді, ондай ыдыс-аяқты жуу да ыңғайсыз>Жаман аңшы киік
атқан тауына бара береді <1. Жолы болып бір рет киік атып алған
тауына бара беретіні – ол аңшыға ондай олжаның басқа жерден
қайтып кездеспеуіне байланысты; 2. Ауысп. Кейбір жаман адамдардың
өмірінде істеген бір жақсылығын дабыра қылып, елге жайып, əуре
болуының себебі одан басқа бір игілікті іс қолынан келмеуінен>Жаман
болса, жақын – жау, Шабан болса, атың – жау (Малайсары) <ішкі
сырыңды, тірлік-тіршілігіңді елден жақсы білетін жақын адамың жаман (сатқын, тоғышар, күншіл, іші тар т. б.) адам болып шықса, ол
тіпті ашық алысатын, аямай кірісетін жауыңнан да жаман; ал шабан ат
жауынгерді жауына қолынан (шабандығымен) ұстап беретін – ол да бір
жау>Жаманға жолама – жаласы жұғады, Қазанға жолама – қарасы
жұғады<жаманнан алыс жүр, ол бір жалаға қалдырады; қазаннан алыс
жүр, ол бір пəлеге жолықтырады>Жаман дос – көлеңке, күн барда
қасыңнан қалмайды, күн жоқта іздеп таба алмайсың<басыңда билік
барда қасыңнан табылатын, «ағалап», «көкелеп» көлеңкедей соңыңнан
қалмайтын, жантайсаң, жастық болып жүретін, ал басыңа іс түскенде,
«сазайыңды тарт, саған осы керек» деп табалайтын жағымпаздарды
досыңнан ажырата білсең, онда ақыл-есің орнында, дұрыс адам
болғаның»>Жаман қойшы қасқырды өзі шақырады<жаман қойшы
үйінде жатады, қойы қараусыз қалады>Жаманның барынан да жоғы
жақсы, Қарынның ашынан да тоғы жақсы<жаманнан еш пайда
жоқ; одан тек зиян шегесің деген мағынада>Жорға жүрісімен пұл болар, Жаман жүрісімен құл болар<дамыл таппай, шауып жүріп еңбек
еткен байлыққа, табысқа жетеді>Қазақтың өлгенінде жаманы жоқ,
Тірісінде жамандаудан аманы жоқ (Абай) <дəстүр бойынша, қазақ
өлген адамды жамандамайды; оның тек жақсы жақтарын ғана айтады. Ал тірі жүргендерінің өсекке ілінбейтіндері болмайды. Абай осы
шындықты айтып отыр>Қара суық – қардан жаман, Жаман кісі – жа-
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удан жаман<жаман кісі жаудан да жаман; өйткені жау – алыста, жаман
– жаныңда>Құдай сені ниеті жаман адамдармен жолдас қылмасын!
(Қорқыт ата кітабы. – Алматы, 1986.) <тілек: бұл арада «ниеті жаман
адамды» ескертіп, жолаушы болсаң, сондай адам жаныңда болмасын,
өйткені ол қауіпті, сатып кетуі мүмкін деп ескертіп, сақтандырып тұр.
«Ниеті жаман» ұғымының мағынасы кең, оның қандай зұлымдық
əрекетке баруын алдын ала білу қиын>
«Жақсы» да, «жаман» да сипатқа ие адамдар
«Жақсы» мен «Жаманға» қатысты ұғымдар
Адамның жақсысы көзінен білінеді, Адамның жаманы сөзінен
білі– неді <себебі: көз – адамның жан дүниесінің айнасы; оның ақылпарасатын да, зейінділігі мен зеректігін де, көкейінде тұрған пікірі мен
көңіліндегі ойын да өмір көрген тəжірибелі жандар көз жанарынан-ақ
тани алатындығында; сондай-ақ адам қасиетін анықтайтын екінші бір
белгі – оның өз ойын мəнерлі де мəнді етіп жеткізуінен, сөз саптау
мəнерінен байқалады. Адамның бір ауыз сөзінен-ақ қандай адам екенін
білетін қазақтар аузынан сөзі, қойнынан бөзі түсіп тұрғанды «жақсы
адам» санатына жатқыза алмайды>Айырдан туған жампоз бар, жүгін
нарға салғысыз, Арғымақтан туған будан бар, Күнінде көрінім
жерді алғысыз. Жаманнан туған жақсы бар Адам айтса нанғысыз,
Жақсыдан туған жаман бар Күндердің күні болғанда Бір аяқ асқа
алғысыз (Шалкиіз Тіленшіұлы) <ақын жақсы адамнан өне бойы тек
жақсы туа бермейтінін, жақсының тек текке байланысты емес, басқа да
жайларға, мыс., ортасына, тəрбиесіне т. б. байланысты екенін
меңзейді>Бай қуанар егізге; Жаманнан жақсы туса да, Жақсыдан
жаман туса да, Тартпай қоймас негізге (Бұқар жырау) <бұл даналық
сөзде «Жаманнан жақсы туар, адам айтса нанғысыз, жақсыдан жаман
туар, бір аяқ асқа алғысыз» деген мақалды басқаша да түсіндіруге болатынын, яғни қандай жағдай болса да, жас ұрпақ ататегіне тартпай
тұрмайтынын, əйтеуір бір тектік (жақсы, не жаман) қасиеті
сақталатынын ескертіп тұр>Басыңа іс түссе, жақсы көмек етеді, жаман күліп өтеді<мұнда да жақсы мен жаман салыстырылып, басыңа іс
түссе, жақсының «көмек ететінін», ал жаманның қарамайтынын
айтады>Екі жақсы дос болса, Бірін-бірі қия алмас, Екі жаман дос
болса, Бір шаһарға сыя алмас<жақсы адамдар түсінісіп, сыйласып,
тату боп, бір-бірінен айырылмайды. Жамандар бірін-бірі түсінбей көре
алмай, керісіп жүреді>Елдігі жоқ жерде жаманның иығы шығады,
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жақсының еңсесі түседі (Ə.Кекілбаев) <елдің елдік қасиеті – берекебірлігі, тату-тəттілігі, əділеттігі мен əдептілігі – сақталмаған жерде
қараниет, қаскүнем, құлқынның құлы, пейілі тар адамдардың жолы болып, аршыл, намысшыл, адал азаматтардың жолын кесіп, мысын басады. Бұл арадағы «жақсы–жаманның» парқы мен нарқы, бағасы мен
бəсі əлеуметтік жағдайға, замана райына қарай пысық пен
пысықайлардың айла-шарғысына, сыпайылардың момындығына байланысты өзгеруі баяндалып тұр>Жақсы адам өмірде із қалдырады,
Жаман адам көңілде кір қалдырады <Ауысп. Жақсы адамның артында жасаған жақсылығы, салған үйі, еккен бағы, өсірген бала-шағасы
қалады, жаман адамның артында «жаман» деген аты қалады>Жақсы
əйел – ырыс, Жаман əйел – ұрыс<жақсы əйел өзінің парасатымен
келген жерін сыйлау арқылы күйеуінің бағы жанады, құт-береке
əкеледі, ал жаман əйел шайпау мінезімен отбасының берекесін кетіріп,
ұрыстан көз ашпайды>Жақсы əке – жаман балаға қырық жылдық
азық<Ауысп. Өз өмірін саналы да сапалы өткізген, байлықтың
қызығын өз өміріне ғана азық етпейді, елге істеген игі істерімен «жақсы
адам», «жақсы əке» атанған əке тек өзін ғана ойламай, өзінен кейінгі
ұрпағына (бала-шағаларына да) қалдырған жəне ұзақ уақытқа (40 жыл
өміріне) жетерлік мол «азығы» – оған деген замандастарының, елжұртының қадір-құрметі. Бұл оның ұрпағына да рухани азық болып
ауысады. «Əкең өлсе де, əкеңді көрген өлмесін» деген сөздің мəнісі де
осы жағдайға байланысты>Жақсы байқап сөйлер, Жаман шайқап
сөйлер<жақсы адам сөйлесе, біреуді ренжітіп алмайын деп сөйлейді,
жаман адам сөйлесе, кім көрінгенге тиісе сөйлейді>Жақсы бала –
жансақ, Жаман бала – малсақ <жақсы бала – адамға үйір, жаман бала
– малға үйір>Жақсы бөле жейді, Жаман өле жейді<қолына жейтін
бір нəрсе түссе, жақсы адам басқалармен бөлісіп жейді, жаман адам өзі
жеке жейді>Жақсыға айтылған тура сөз – жасақ тіккен тумен тең,
Жаманға айтылған тура сөз – құмға төккен сумен тең<жақсыға бір
сөз айтсаң, орындап шығады; жаманға бір сөз айтсаң, аяқсыз
қалады>Жақсыға жанас, Жаманнан адас<жақсыға жақын жүр, жаманнан алыс жүр деген мағынада>Жақсыға шаң жуымас, Жаманға
жан жуымас<елдің бəрі жақсының қасында, жаманнан елдің бəрі
қашады>Жақсыдан жаман туады – бір аяқ асқа алғысыз, Жаманнан жақсы туады – адам айтса наңғысыз <бұл мақалдың мəні
түсінікті, өйткені бұл өмірде бола беретін құбылыс. Бірақ «неге олай
болады?» деген сауалға жауап іздеу керек. Біріншіден, кейде кейбір
объективті себептерге байланысты тектің азғындауы байқалады,
екіншіден, жақсылардың ұрпағында байлыққа, ауқаттылыққа байла-
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нысты жастайынан асқақтау, мастану, өмірдің өзіндік тағылымын ала
алмау салдарынан азғындауға ұшырау байқалады. Керісінше, жаман
саналатын адамның ұрпағы өмір қиындығын өз басынан кешіріп, атаана кемшілігін өз көзімен көріп, одан дұрыс қорытынды жасап өсуіне,
оны қайталамауға тырысуына байланысты болса керек. «Жақсының
арты – жын « деген мақал да осымен мағыналас>Жақсыда жаттық
жоқ<жақсы кімді болса да өзіне жақын тартады>Жақсыдан қашпа,
Жаманға баспа<жақсыға үйір бол, жаманға жуыма>Жақсыдан
үйрен, Жаманнан жирен<жақсы істі үйрен, жаман істен жирен
(қаш)>Жақсыдан – шарапат, Жаманнан – кесапат<жақсы адамға
жақын жүрсең, оның бар ізгі қасиеттерін көресің, ал жаман адамнан
оның бар келеңсіз қылықтарын, істерін үйренесің де, ол түбінде
жақсылыққа апармайды>Жақсы – жаныңа жолдас, Жаман – малыңа
жолдас<жақсы адам өзің үшін жолдас болады, жаман адам сенің
байлығың үшін жолдас болады>Жақсы жүрген жерін мақтап жүреді,
Жаман жүрген жерін даттап жүреді<жақсы – мақтайды, жаман –
даттайды>«Жақсы келін – келін, «жаман келін – келсап<басқа
ауылға келін болып түскен бір əулеттің ерке қызының болашақ тағдыры
да, сый-құрметке бөленіп, «жақсы келін» аталуы да, «жаман келін»
атанып, жаманатқа қалуы да тек өзінен ғана, яғни өз басының жақсыжаман қасиетінен ғана емес, кейде барған жерінің, түскен елінің оны
«отырса – опақ, тұрса – сопақ» деп жатсынбай, өз қызындай дұрыс
қабылдап, тəрбие беруіне де байланысты. Бұл мақалдың екінші варианты –«Жақсы жерге барған келін – келін, Жаман жерге барған келін
– келсап» осы уəжді дəлелдей түсетін сияқты>Жақсы – көпке зейнет,
Жаман – көпке бейнет <жақсы көпке еңбегін сіңіреді, пайдасын
тигізеді, ал жаман адамның жамандығынан көп адам зиян шегіп
қиналады>Жақсы көрші – алыс пен беріс, Жаман көрші – ұрыс пен
керіс<жақсымен көрші болсаң, араласып, тату тұрасың; жаманмен
көрші болсаң, ұрысып-керісесің>Жақсылар «жақсымын» деп айта
алмайды, Жамандар «жақсымын» деп айқайлайды. Жүрген соң
биік таудың етегінде, Биігі оның бізге байқалмайды<жақсылар еш
уақыт өзінің ізгі істерін борыш қылмайды, ал жамандардың ісі басқа,
сөзі басқа>Жақсы менен жаманның арасы жер мен аспандай (Бұқар
жырау) <жақсы мен жаман жуыспайды>Жақсымен жанассаң,
Атаққа
ілінерсің,
Жаманмен
жанассаң,
Шатаққа
ілінерсің<жақсымен жүрсең, атағың шығады; жаманмен бірге жүрсең,
жаман істерге араласып, қателіктерге ұрынасың>Жақсымен жолдас
болсаң, жетерсің мұратқа, Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың
ұятқа/ Жақсымен жолдас болсаң, несібі жұғар, Жаманмен жолдас
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болсаң, кесірі жұғар<жақсыдан жақсылық үйренесің, жақсылығы
тиеді, жаманнан тек зиян шегесің>Жақсыны арман оздырар, Жаманды құлқын тоздырар<жақсы алда болуды армандайды, жаман тек
құлқынын ойлайды>Жақсыны «жақсы» деген мақтау емес, Жаманды «жаман» деген даттау емес<жақсыны – «жақсы», жаманды – «жаман» деу керек>Жақсыны көрсең, көкірегің ашылар, Жаманды
көрсең, көңілің басылар<жақсы көңіліңді өсіреді, жаман көңіліңді
өшіреді>Жақсыны көріп пікір ет, Жаманды көріп шүкір
ет<жақсыдан үлгі ал, жаманнан түңіл>Жақсының жақсылығын
көзіне айт – нұры тасысын, Жаманның жамандығын өзіне айт
құты қашсын<жақсыны «жақсы» де, көңілі көтерілсін; жаманды «жаман» де, көңілі бұзылсын, берекесі кетсін>Жақсының жаты болмайды, Жаманның ұяты болмайды<жақсы адам бəріне ортақ, бəрі де
жақсы көреді, жаман адам не істесе де ұялмайды>Жақсының жүрген
жері – базар, Жаманның жүрген жері – азар<жақсы жүрген жерін
қуанышқа бөлейді, жаман жүрген жерін азапқа бөлейді>Жақсының
күнде бір ойы кеңиді, Жаманның күнде бір ойы кемиді <жақсы
күнде бір жаңа ой айтады, жаман күндегісін қайталайды>Жақсының
қасиеті – жарастыру, Жаманның қасиеті – жауластыру<жақсы
татуластыруға тырысады, жаман араздастыруға тырысады>Жақсының
сағы сынғанша, Жаманның жағы сынсын<жақсының көңілін басып, үмітін үзіп сөйлейтін жаман адам сөйлемесін, сөйлей алмай
қалсын>Жақсының соңынан көп ереді, Жаманның артынан шөп
ереді<жақсы өзінің ісімен, сөзімен, парасатымен көпті мойындатады,
ал жаманның ісі таусылмайтын сөз, дауға ұласады>Жақсының сөзі
диірменнен шыққандай, Жаманның сөзі түйеден түскендей<жақсының сөзі сыпайы, жаманның сөзі тұрпайы>Жақсының сөзі
– өлшеп пішкендей, Жаманның сөзі – түйеден түскендей<жақсы ойланып сөйлейді, жаман ойланбай сөйлейді>Жақсының шапағаты
тиер тар жерде, Жаманның кесапаты тиер əр жерде<жақсы қиын
сəтте көмектеседі, жаман зиянын тигізеді>Жақсы өз басынан көреді,
Жаман жолдасынан көреді<жақсы кемшілікті өз басынан іздейді, жаман кемшілікті басқадан іздейді>Жақсы сөзіңді сыйлар, Жаман
жүзіңді
сыйлар<жақсы
сыйлағандығынан
істейді,
жаман
қорыққанынан істейді>Жаман айтпай, жақсы жоқ<жаман жүрген
жерде жақсы да жүреді>Жаманат жатпайды<жаман хабар тез
жетеді>Жаманға басшы болғанша, Жақсыға қосшы бол<жаманмен
бірге жүрме, қосшы болсаң да жақсымен жүр>Жаман да жаман
болғысы келмейді, бірақ жаратылысы жақсы болғызбайды
(С.Шүкірұлы) <жаман – жаратылысынан жаман>Жаманның ақылы
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түстен кейін кіреді, Дүниеден бос қалғанын сонда ғана біледі<жаман
кеш ойлайды, кем ойлайды>Жаманның көңілі көкте, жерде басы.
Алыс қой аңғарғанға екі арасы; Жақсының өзі кішік, ойы биік.
Бірдей ме екеуінің мəртебесі?!... (Жамбылдың Майкөт ақынға
айтқаны) <жақсы мен жаманның арасы жер мен көктей: жақсы – кішік,
ойлы келеді; жаман – даңғой, бірақ арты таза емес>Жаман туыс –
масылың, арқалаған құммен тең, Жақсылығың істеген елекке
құйған сумен тең, Келінің жекіп сөз айтса, у аралас сумен тең,
Көңілсіз берген тамағың күл аралас құммен тең<жаман туысқа
істеген жақсылығың зая кетеді>Жүйрік шабан болады, мойнынан
жал кетсе, Жақсы жаман болады, қолынан мал кетсе<бабың болмаса, дəулетің болмаса, жақсы да жаман болады, жоқшылыққа
ұшырайды>Қас жақсының белгісі – əрі мырза, əрі құл, Қас
жаманның белгісі өз үйінде өзі пұл<Жақсының мəнісі – жақсы адам
керек жерінде, өз дəрежесіне сай мырза болып шіреніп мырзалық
өнеге-үлгісін де, құл тəрізді жүгіріп жүріп қызметін де көрсетуінде,
жаман адамның бір əдеті: басқа жерде емес, өз үйінде мардымсып, өз
басына, үй-ішіне істеген ісін, жақсылығын, тіпті қолғабысын пұлдап,
үйге келген құрметті қонағына қызмет қылудың орнына маңғазданып,
кердең мінез танытады>Мінезі жақсы кісімен жалған айтып суыспа, Мінезі жаман адаммен енді қайтып жуыспа <мінезі жақсы
кісімен бір жүр, мінезі жаман кісіден аулақ жүр>«Тобылғының
түбінде торғай да бар, Бір жақсы мен бір жаман əр жайда бар; Екі
надан арасы күнде керіс, Жақсы–жайсаң қосылар күн қайда бар?»
(Жангелді ақынның сөзі) <бір жақсы мен бір жаман жиі кездеседі, ал
екі жақсы қосылмайды.
Жақсылық пен жамандыққа қатысты ұғымдар
Біреуге жамандық ойлағанша, өзіңе амандықойла (Ə. Қайдар)
<себебі: жамандық ойлаушы, біреуге əдейі қастандық істеуші адам ерте
ме, кеш пе жазаланады, қасіретке бөленеді. Одан да бəріне кешіріммен
қарап, өз күйін күйттеген, денсаулығын сақтаған жөн>Жақсылыққа
жақсылық – əр кісінің ісі, Жамандыққа жақсылық – ер кісінің
ісі<өзіне істеген жақсылықты жақсылық істеп қайтару əркімнің-ақ
қолынан келсе, жамандыққа жақсылықпен жауап беру мыңның бірінің
ғана қолынан келетін ерен ерлік іс>Жақсылық – терек басында,
Жамандық – аяқ астында<жақсылық сирек, жамандық жиі кездеседі
деген мағынада>Жақсылықтың ерте-кеші жоқ<жақсылықты қай
уақытта болса да жасай беруге болады>Жақсылық ұзақ тұрмайды,
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Жамандық болмай қоймайды<жақсылық та, жамандық та болмай қоймайды. Бірақ жақсылық тез ұмытылады>Өзгені ойлаған –
адамдықтың белгісі, Өзін ғана ойлаған жамандықтың белгісі<жақсы
адам өзгені де ойлайды, жаман адам өзін ғана ойлайды>Ұлылық –
жақсылықтың жалғасы <адамға тəн ұлылықтың бір белгісі – біреуге
жақсылық істеу>Үш жамандық<қазақ салт-дəстүрінде сан алуан
жамандықтардың ішінен ерекше аталатын үш жамандыққа мыналар
жатады: 1) нақақ қан төгу; 2) кісі малын нақақ иеленіп алу; 3) ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу>.

ƏРІПТЕСТЕР
МЕН
ШƏКІРТТЕР ЛЕБІЗІ
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C.И. Нурсапаева
КАЙДАРОВ А.T. РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО УЙГУРСКОГО ЯЗЫКА.
Часть I. Алма-Ата, «Наука» КазССР, 1969. 359c.
Rec.: DoerferG. -OrientalistischeLiteraturzeitung,
Berlin, 1973, jg. 68, № 11/12, S. 605-606.
Зарубежные рецензии на работы обществоведов Казахстана
По мнению западногерманского тюрколога Г.Дерфера, книга чл.кор. АН КазССР докт. филологич. наук является незаменимой основой
исследований новоуйгурских диалектов и литературного языка уйгуров Восточного Туркестана. Он отмечает также, что «глубокое понимание предмета, ясное изложение и широкая эрудиция, сделали книгу
шедевром в области тюркологии».
Книга начинается с вступления, где говориться о периодизации
истории развития уйгурского языка с алтайского периода до наших
дней, о роли восточнотюркского письменного языка и его взаимосвязи
с диалектами. Далее следует раздел по исследованию новоуйгурских
диалектов, где дана характеристика диалектов и научно-историческая
библиография. Во второй главе изложены основные признаки уйгурских диалектов и принципы их классификации, разработанной автором. По мнению Г.Дерфера, она очень удачно заменяет прежние классификации Г.Ярринга и Э.Тенишева. Третья глава посвящена диалектным основам литературного языка уйгуров Восточного Туркестана. В
пятой и шестой главах излагаются диалектные основы письменного
языка уйгуров СССР.
Критические замечания рецензента сводятся к следующему: он не
принимает периодизацию развития тюркского языка, предложенную
Н.Баскаковым, с которой согласен автор книги. Он опровергает алтайскую гипотезу (работы Г.Дерфера «Тюркские и монгольские элементы
в новоперсидском», 1963; «Индогерманские исследования», 1966). Далее он отмечает, что алтайское происхождение языка гуннов маловероятно, и что мнение о том, будто бы разделение тюркских языков произошло уже в III-IVвв., отнюдь не доказано. Автор рецензии приводит
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примеры, указывающие на более позднее их разделение (VII-VIII вв.):
венгер. borju «теленок» (почему не bori ?) = тюрк. buzaju и чув. paru;
bolcso «колыбель» (почему не bolo ?) = тюрк. besik.
В заключении Г.Дерфер отмечает, что некоторые недостатки, имеющиеся в книге, «ни в коем случае не умоляют достоинства этой замечательной работы».
Реферативный сборник. Выпуск I. – Алма-Ата:
«Наука», 1979. С. 52-53.
Э.P.Тенишев
А.Т. КАЙДАРОВ. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО
УЙГУРСКОГО ЯЗЫКА.
Ч.I. Уйгурские диалекты и диалектная основа
литературного языка
Недавно вышедшая в свет книга А.Т.Кайдарова представляет собой
первую часть большого исследования, посвященного современному
уйгурскому литературному языку. Она подводит итог многолетним
изысканиям автора.
Современный уйгурский литературный язык в динамике – таков
главный объект исследования нового труда А.Т.Кайдарова. С одной
стороны, это – связи литературного языка уйгуров с литературными
языками других народов, а с другой – сопоставление ныне действующего уйгурского литературного языка и живого общенародного языка.
Многоплановое исследование А.T.Кайдарова затрагивает круг наиболее актуальных вопросов современного уйгуроведения, дискутировавшихся еще в 30-е и 50-е годы и сохранивших до нашей дней свою
теоретическую и практическую значимость.
До 30-х годов текущего столетия литературным языком уйгуров
был письменный язык, созданный на основе среднеазиатского-тюркского книжного языка, включавшего наслоения более ранних периодов. Этот язык значительно отличался от живого народного языка. В
середине XIX в. группа уйгурских поэтов и писателей-демократов и
прежде всего Билял Назым способствовала своим творчеством некоторому сближению литературного языка с общенародным, однако, как
справедливо утверждает А.T.Кайдаров, старый литературный язык все
же не трансформировался в современный.
Современный уйгурский литературный язык в двух своих разновидностях (уйгуров КНР и уйгуров СССР) сложился в 20-30-е годы
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XXв. на основе общенародного разговорного языка с включением традиционных книжных элементов. Автор сознательно обходит вопросы
преемственности, ибо соотношение и взаимовлияние тюркских литературных языков различных периодов – особая проблема, требующая
специальной методики исследования, основы которой были блестяще
разработаны С.E.Маловым68.
Внимание А.Т.Кайдарова сосредоточено на выяснении народной
основы современного уйгурского литературного языка, его связей с
диалектами и говорами.
Прежде всего автором решается вопрос о диалектной базе литературного языка синьцзянских уйгуров (КНР), чему посвящена большая
часть монографии.
Детально прослеживая полуторавековую историю языка уйгуров
Синьцзяна, А.T.Кайдаров отмечает наличие девяти основных языковых
групп. Изучение уйгурских диалектов имеет исключительное значение
для развития тюркологии. С.E.Малов еще в конце 30-х годов, стремясь
привлечь к этой проблеме внимание, заявил: «...Западный Туркестан
далеко отстал по части изученности своих турецких наречий от Китайского Туркестана и провинции Ганьсу»69. Теперь, конечно, положение
в корне изменилось. Однако научные проблемы уйгурской диалектологии сохраняют свою актуальность.
Отсутствие единых принципов диалектологической классификации
обычно приводило к произвольному выделению различных диалектных единиц. Естественным выходом из создавшегося положения могло
быть установление собственных критериев диалектного членения на
основе комплекса общих и частных фонетических, морфологических
и лексических признаков, что и было сделано А.T.Кайдаровым. В результате определились пять групп говоров (куча-турфанская, илийская,
кашгаро-яркендская, хотано-керийская и лобнорская), составляющих
три более крупные единицы (диалекты) – центральный, хотанский,
лобнорский.
Не оспаривая этого вывода, все же хотелось бы отметить, что в
данном случае критерии членения автором избраны весьма широкие.
Руководствуясь ими, можно прийти и к несколько иным, отличным от
предложенных, вариантам группировки говоров. Оптимальные результаты дало бы применение лингвогеографии, однако, это дело будущего.
68
Малов С.Е. Мир Алишер Навои в истории тюркских литератур и языков средней и
Центральной Азии // Изв.АН СССР, ОЛЯ, Т.VІ, Вып. 6. 1947, С. 475-480.
69

Малов C.E. Изучение живых турецких наречий Западного Китая // Восточные
записки, Т. I. Л., 1927.С.172.
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Далее А.T.Кайдаров приходит к следующим принципиально важным выводам. Опорным диалектом уйгурского литературного языка
является, утверждает он, центральный диалект, фонетические нормы
которого определяются илийским, морфологические – турфанским, а
лексические– кашгарским и илийским говорами. Это подтверждается
и предварительными выводами большой синьцзянской диалектологической экспедиции 1956-1958гг.
Последние разделы работы посвящены диалектам и литературному языку советских уйгуров. Представленный здесь диалектный материал в основном совершенно новый. Большие заслуги по его собиранию и обработке принадлежат Г.Садвакасову, самому А.T.Кайдарову
и Т.Талипову. Предварительные выводы сделаны на основе пока еще
необобщенного, полностью необработанного материала. Всесторонне
характеризуются илийско-семиреченский говор, туркменский и киргизский подговоры, дается подробное описание кашгарско-ферганского говора.
Заключительная часть работы посвящена анализу процесса становления литературного языка уйгуров СССР, вобравшего в себя особенности илийско-семиреченского и кашгарско-ферганского говоров.
Несмотря на близость опорных баз литературных языков синьцзянских и советских уйгуров (и там и здесь фигурируют илийский и кашгарский говоры), между ними имеется и ощутимая разница, ясно воспринимаемая на слух. Это объясняется различными условиями жизни
и быта уйгуров.
Книга А.Т.Кайдарова – серьезное, основательное исследование,
вносящее определенный вклад в развитие уйгуроведения. Оставляет
весьма приятное впечатление также литературное и полиграфическое
оформление издания.
«Советская тюркология», 1970. №2. С.117-119.
В.И. Асланов
А.Т.КАЙДАРОВ. СТРУКТУРА ОДНОСЛОЖНЫХ КОРНЕЙ
И ОСНОВ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
В последние годы в тюркском языкознании интерес к лексикологическим и лексикографическим исследованиям как в Советском Союзе,
так и зарубежом значительно возрос. В этих исследованиях важное место отводится проблеме фономорфологической и лексико-семантической структуры однолсожных корней и основ.
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В вышедшей недавно в свет рецензируемой монографии
А.T.Кайдарова предпринята попытка выявить фоно-морфо-семантическую структуру моносиллабов на обширном материале конкретного
тюркского языка. В пяти главах книги автор подвергает тщательному
научному анализу около трех тысяч односложных корней и основ казахского языка. На наш взгляд, название книги носит несколько условный характер, ибо в ней казахские односложные слова рассматриваются с привлечением соответствующих данных и из других тюркских
языков. Почти во всех главах книги интерпретации автора, связанное
с фонологической характеристикой односложных самостоятельных
корней и основ (ОКО), их лексико-грамматическим составом, выявлением причин структурных изменений, а также их структурный анализ и этимологическая реконструкция приобретают общетюркскую
значимость. Автор полностью прав, когда отмечает, что односложный
лексический элемент, квалифицируемый в плане синхронии как неразложимый корень, при более тщательном анализе в плане диахронии
может распадаться на отдельные составные части и, наоборот, оказаться результатом слияния, опрощения, стяжения, фузии и прочих структурных изменений и модификаций (c. 4-5).
Отдавая должное высказываниям своих предшественников в данной
области о фоно-морфо-семантической структуре тюркского корня-основы, автор выступает сторонником концепции, согласно которой корневая лексика тюркских языков является преимущественно односложной. Хотя изучению тюркского корня посвящена богатая литература,
однако, по мнению автора, «проблему тюркского корня все еще нельзя
считать окончательно решенной; его природа, таящая в себе немало неясного, непонятного... требует дальнейших поисков ученых на основе
анализа как общетюркологического материала, так и фактов конкретных тюркских языков» (c. 11); «понятие «корень» применительно к
строю тюркских языков до сих пор не получило своего научного определения» (c. 19). Монография, по скромному признанию ее автора, не
претендует на полноту охвата и решения общетеоретических вопросов
тюркского корня (c. 11).
Тюркологами до сих пор не изучены такие аспекты тюркского корня, как односложность//неодносложность, разложимость//неразложимость, самостоятельность //несамостоятельность, прозрачность //
непрозрачность, устойчивость//изменчивость и т.д., анализу которых
А.Т.Кайдаров посвящает свою работу и приходит к соответствующим
научным выводам.
Переходя к рассмотрению фонологической структуры односложных корней и основ в казахском языке, автор констатирует, что в нем
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насчитывается примерно семьдесят тысяч слов, из которых на долю
односложных корней и основ приходится около трех тысяч единиц.
А.M.Щербак зафиксировал 532 единицы общетюркских односложных
корней и основ, по подсчетам же H.A.Баскакова, на основе «Древнетюркского словаря» их насчитывается 670 единиц. А.T.Кайдаров определяет шесть типов односложных корней и основ в современном казахском языке: Г, СГ, ГС, СГС, ГСС, СГСС и в соответствующих таблицах
приводит все потенциально возможные звукосочетания путем комбинирования 9 гласных и 21 согласной фонем. Односложные корни и основы типов СГ, ГС, например, образуют по 189 клеток-звукосочетаний.
Из них казахский язык реализует в первом типе только 14 единиц, во
втором же – 88. По подсчетам автора, односложные корни и основы
типа СГС дают более четырех тысяч звукокомплексов. Из них казахский язык реализует только 1035 единиц. Рассматривая односложные
корни и основы типа ГСС, автор устанавливает в казахском языке всего
19 лексических единиц, приводя которые он заключает: «Как видно из
приведенного списка, в анлауте ГСС выступают все гласные» (c. 64);
однако, к сожалению, в этом списке нет ни одного примера на о, ы, һ в
анлауте. Односложные корни и основы типа СГСС, по подсчетам автора, образуют 13860 теоретически возможных клеток-звукосочетаний.
Однако семантическую нагрузку несут лишь 190-195 единиц, из которых большинство составляют звукоподражательные основы. Автор
приходит к заключению, что в казахском языке лишь 40 единиц типа
СГСС относятся к самостоятельным словам, включая и иноязычные
элементы. Тем не менее среди перечисленных слов на СГСС почему-то
отсутствуют русские заимствования: борт, сорт, курс, диск и т.д.
Автор не соглашается с мнением о стабильности, устойчивости и
прозрачности односложных корней и основ в тюркских языках и отмечает, что, «оставаясь в целом гомогенными для всех или для многих
современных тюркских языков, огромное количество односложных
корней и основ функционирует в этих языках в виде различных фономорфологических вариантов или рефлексов в пределах допустимых структурных колебаний и смысловых значений» (c. 69). Исходя
из этого положения, автор третью главу монографии посвящает определению факторов структурных изменений и образованию вариантов
односложных корней и основ. Автор констатирует, что в результате
воздействия фонологических и морфологических факторов в структуре базисной лексики тюркских языков образовался общий фонд односложных корней и основ, которые представляют собой межъязыковые
и внутриязыковые вариации одних и тех же гомогенных лексических
единиц. На основе примеров, приведенных из различных письменных
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памятников и современных тюркских языков, автор деконстрирует такие варианты общетюркских односложных корней и основ, которые
частично бытуют самостоятельно, а частично – в структуре производных основ, воспринимаясь носителями языка как разные лексические
единицы. Встречаются случаи, когда варианты односложных корней и
основ обнаруживаются на определенном синхронном срезе в одном и
том же языке. Это происходит в тех случаях, когда утрачивается этимологическая связь между вариантами, или же в результате изменения их внешнего облика происходит семантическая дифференциация.
Для подтверждения этого автор приводит корень *үг- и устанавливает
многочисленные его варианты как результат закономерных этимологических соответствий слогообразующих гласных ү≈у≈о≈ө≈Ø и согласных к≈г≈у≈в≈ғ≈й. На основе анализа и ряда других корневых морфем
с привлечениемсоответствующих данных некоторых тюркских языков
автор заключает, что «первичный или изначальный тюркский корень
по своей природе представляет собой вполне вариабельную единицу
языка, у которой эта особенность по мере ее структурного усложнения
будет приобретать более широкое развитие» (c. 73). В связи с этим автор ставит задачу проследить влияние на вариабельность односложных
корней и основ в казахском языке таких фонологических факторов, как
звуковые соответствия и чередования, выпадение и редукция, стяжение и опрощение, протеза и вставка, метатеза, ротацизм и ламбдаизм,
перелом гласного, явления фузии и флексии.
При этом из 532 теоретически возможных звуковых соответствий
гласных и согласных автор устанавливает около 90 случаев, образующих межъязыковые варианты односложных корней и основ.
Рассматривая чередование звуков как фактор образования вариантов односложных корней и основ, автор приходит к вполне закономерному теоретическому выводу о том, что «сингармонические варианты
ОКО в тюркских языках, образованные на основе чередований звуков
в структуре производных основ, относятся только к внутриязыковым
вариантам, ибо межъязыковые варианты ОКО на почве чередований
не образуются» (c. 85). Однако это вполне справедливое положение
таит в себе опасность того, что разные производные слова, восходящие
не к одному и тому же корню, могут быть иной раз квалифицированы как варианты одного и того же слова, образовавшиеся в результате
чередования. Поэтому мы не можем согласиться с автором, когда он
казахские слова сөз и сап считает вариантами одного и того же слова, образовавшимися в результате чередования (c. 84 и 121). С нашей
точки зрения, слово сап, восходящее к древнетюркскому sab, с одной
стороны, а слово сөз, восходящее к общетюркскому sөz– c другой, суть
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самостоятельные слова. То же можно сказать и о словах йег и жақсы
«хороший» (c. 89). По мнению М.Рясянена, jakšyвосходит к <jak-уš
– «соответствовать»<jak- «соединять», «подходить»70и, по-видимому,
этимологически ничего общего с jäg «хороший» не имеет.
В монографии приводятся межъязыковые и внутриязыковые варианты, образующиеся в результате выпадения неустойчивых согласных
(биз//бигиз «шило»), случаи выпадения или наращения начальных или
конечных гласных (тув. чан//уйг. йени «новый»), примеры сохранения
в одних языках корневой морфемы, в других – агглютинативного ее
обрастания плеонастическими формами71 .
Рассматривая протезу как фактор образования вариантов односложных корней и основ, автор относит к числу регулярных протез согласные j, u, h, x, w, (ж), з, s, и приводит в качестве примера слово өл (следовало бы: ө:л) с протетическими вариантами һөл и хөл (c. 97). Данное
слово имеет весьма любопытный диалектный вариант в азербайджанском языке: һөjүш «мокрый». Вопросы метатезы, омонимизации и деомонимизации, а также роль первичных и вторичных долгот рассматриваются в работе в целях определения структурной характеристики
вариантов односложных корней и основ.
В четвертой главе монографии, посвященной методам структурного анализа и этимологической реконструкции, автор предлагает девять
дополняющих друг друга принципов поморфемного членения структуры производных основ для определения предлагаемого первичного корня. Не соглашаясь с казахским языковедом С.A.Аманжоловым,
считающим корень уят- неразложимым, А.T.Кайдаров полагает, что в
данном слове «по духу тюркских языков этимологическим корнем является функционально-синкретическая морфема *уй» (c. 114). Следует
заметить, что в различных письменных памятниках тюркских языков в
основе слов, выражающих понятия «стыд», «стыдиться», наряду с yj,
встречаются также уд, ут, ув. Таким образом, основываясь на морфеме
уд//ут, можно предположить, что архетипом или первичным корнем
рассматриваемых автором слов является не *уй, a уб, исходя же из морфемы yw, можно выдвинуть предположение, что корень этого слова *u:.
При вычленении корневой морфемы в структуре глагола-императива автор, хотя и отмечает, что конечная цель его работы – это выявление и реконструкция односложных корней и основ методом помор70

Обэтомсм.: A.Róna-Tas. On the Chuvash Guttural Stops in the final Position. Studia
Turcica. Ed. L. Ligeti. Akademiai Kiadó. Budapest, 1971.С. 389-400.
71

206

Əбдуəли Қайдар

фемного членения, однако далее неожиданно заявляет, что объектом
исследования должны служить двусложные производные основы глагола, семантической особенностью которого является императивность
(c. 116). Возникают два вопроса: a) по какой причине в этом разделе не
рассматриваются императивы типа sin- «ломаться», tes- «дырявить»,
žaq- «жечь», žan- «гореть» и т.п., которые можно легко разложить на
корень и соответствующие аффиксы; б) почему автор приводит под
звездочками корни (лучше было бы: основы) типа qїz-, tїr-, bär-, tas-,
объявляя их мертвыми и законсервировавшимися, в то время как они
сохранились во многих других тюркских языках. Тем более, что в дальнейшем изложении автор, опираясь на данные других тюркских языков
и древних письменных памятников, приводит этимологическую реконструкцию некоторых из рассматриваемых глаголов и приходит к выводу, что «мертвые односложные корни, как и самостоятельные, могут
представлять собой в диахронном плане некое сложное явление, отражающее в себе исторический процесс агглютинативного развития до
того, как они подверглись консервации производной структурой глагола-императива» (c. 124). Непонятно также, что имеет в виду автор,
когда, рассматривая группу производных глаголов, утверждает: «Приведенные модели... в одинаковой степени выражают императивное значение, хотя разными формами наклонения» (c. 119). Нам же думается,
что во всех приведенных глаголах императив выражается лишь одной
формы наклонения – повелительной.
В разделе «Системный анализ структуры ОКО в тюркских языках
на основе сводной таблицы» автор, отдавая дань сравнительно-историческому методу изучения односложных корней и основ в тюркских
языках, на базе которого создан этимологический словарь тюркских
языков Э.B.Севортяна, подчеркивает, что сравнительно-исторический
метод применительно к изучению односложных корней и основ еще
не исчерпал всех своих возможностей, ибо привлекаемый к анализу
материал подчас носит фрагментарный характер (c. 137). В связи с
этим отметим следующее: как ни один словарь не в состоянии отразить
весь словарный состав, все словарное богатство того или иного языка,
точно так же ни одно монографическое исследование не может претендовать на полный охват всех односложных корневых морфем в их
первозданной форме, ибо в рамках сравнительно-исторического метода, опирающегося на достижения теоретической лингвистики вообще
и тюркологической лингвистики – в частности, и учитывающего непреложные закономерности фономорфологической и лексико-семантической структуры живых и мертвых тюркских языков, все еще не завершены сбор и исследование полного корпуса односложных корней-
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основ всех тюркских языков. Тем не менее именно этим, по-видимому,
объясняется попытка автора составить сводные таблицы односложных
корней и основ в казахском языке. Автор в семи графах сводной таблицы располагает соответствующие факты тюркских языков, раскрывающие развернутую картину исторического развития той или иной односложной основы или корня. На каждую корневую морфему составлено
по таблице. Автор сообщает, что им составлено 500 таблиц. При полном охвате всех тюркских языков, по признанию автора, количество
их должно достигнуть 1500. Будем надеяться, что автор завершит эту
свою грандиозную по трудоемкости работу и порадует тюркологическую общественность еще одним фундаментальным исследованием.
Последняя, пятая, глава посвящена исследованию лексико-грамматических и семантических разрядов односложных корней и основ в
казахском языке. Как известно, о глагольно-именном синкретизме корней на более ранней стадии развития тюркских языков давно и много
говорится в тюркологии. Автор утверждает, что эта особенность, возможно, была присуща тюркскому языковому строю еще доагглютинативного развития, если такой период действительно имел место в его
истории (c. 147).
Автор приводит уйгурские слова *уй>уйка- «сон», *ух>ухла«cпать», *ох>охан- «просыпаться», *ой>ойған- «просыпаться», «пробуждение», где уй=ух=ох=ой он квалифицирует как варианты одной и
той же этимологической корневой морфемы, но к сожалению, не дает
мотивировки семантического перехода «спать» в «просыпаться» (c.
136). Говоря о шести структурных типах односложных корней и основ, автор заключает, что «наиболее древнему этапу, т.е. развитию пратюркских форм, вероятно, свойственны типы Г и СГ; что же касается
корней ГС, СГС, ГСС и СГСС, то они отражают общетюркское состояние, т.е. последующие, весьма длительные периоды агглютинативного
развития тюркских языков» (c. 148-149). Соглашаясь с последней частью утверждения автора относительно типов ГСС и СГСС, при этом
отметим, что нельзя исключать наличия типов ГС и СГС в пратюркском. Следовательно, к наиболее древнему этапу развития пратюркских форм корней должны быть отнесены не только Г и СГ, но и ГС и
СГС. С другой стороны, автор вполне прав, когда говорит: «В общем
структурном развитии односложных основ типа ГСС, СГС, СГСС, не
поддающихся морфологическому членению с точки зрения сегодняшнего дня, третий или четвертый замыкающий элемент представляет собой тот краеугольный камень, от правильного понимания и научной
интерпретации которого зависит принципиальное решение проблемы
тюркского корня» (c. 150).
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Понятно, что чем короче слова, тем больше будет омонимичных
корней и основ. Поэтому семантическая и фонетическая близость не
всегда должна быть поводом для утверждения, что те или иные корни представляют собой варианты какого-то якобы общего корня. Опираясь на данные известной статьи А.K.Зайончковского72(čol-«стать
калекой»), автор приводит следующие примеры: *čа->čаy- «бить»,
*čа->čaq- «выбивать огонь», *čo->čoy- «убивать», čo->čol- «стать калекой». Далее автор, исходя из суммы значений производных от *čoоснов, высказывает предположение, что этот корень «когда-то означала нечто связанное с понятием «бить», «ударять», «резать», «колоть»,
«забивать», «дуть» и т.д. Если это так, то корень *čo- дал в тюркских
языках множество производных образований в их закономерных вариантах» (c. 151). К этим же вариантам автор относит и соқ>соғыс «драка» и тоқ>тоқпақ«колотушка» (c. 151-152). На наш взгляд, *čo->čol«cтать калекой», этимологически связанное с sol «левая сторона»,
ничего общего не имеет с основой toq (cp: toqmaq «дубинка») и soq«вонзать». автор цитирует А.H.Кононова, по мнению которого конечные согласные q, k, l, r, n, š≈č, s≈z в трехфонемных(CVC) и двухфонемных (VC) корнях-основах являются залоговыми показателями. Исходя
из этого, автор заключает, что глаголы tid-, tij-, tut-, tur-, tun- восходят к
корню *tu- «закрывать, преграждать» (c. 152). Если согласиться с мнением, что перечисленные выше согласные в составе CVC и VC следует
квалифицировать как залоговые показатели, то придется отказаться от
закона, гласящего, что конечные согласные r, t, z или их сочетания придают глаголу каузативное значение, и поэтому глаголы с этими согласными входят в состав переходных глаголов; конечные же согласные l,
n, s, либо их сочетания придают глаголу пассивное значение, поэтому
глаголы с этими согласными входят в состав непереходных глаголов.
Среди общетюркских глаголов можно назвать ряд глаголов с конечным
r, t, z, являющихся непереходными: jat- «спать», tur- «стоять», ir- «достичь», az- «заблудиться», ar- «обессилеть»; а аткже глаголы с конечными l, n, š, относящиеся к переходным: täl-//teš- «продырявить», ban«совать», tan- «отрицать». Поэтому, на наш взгляд, было бы справедливо считать, что конечные согласные q, k, l, r, n, t, š=č, s=z в составе
односложных корней и основ типа CVC и VC являются вторичными и
носят характер словообразующих аффиксов.
Нам кажется недостаточно убедительным предположение автора о
72

Зайончковский A.K. К вопросу о структуре корня в тюркских языках. Глагольные
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восхождении tid-, tij-, tut-, tun, tur- к корню *tu-. Соглашаясь с мнением о синкретичности односложных корней и основ, мы не разделяем
точки зрения автора о том, что якобы не все слова типа ГСС и СГСС
являются производными, обязательно распадающимися на составные
(корневые и аффиксальные) элементы (c. 158). В самой монографии
правильно отмечается, что при вычленении конечного элемента в
структуре СГСС, ГСС, естественно, остается корневая часть (c. 148).
Интерпретация автора структуры односложных иноязычных элементов в казахском языке (159-162) не вызывает возражений, однако
досадно, что исконные төл «приплод» и бут «ляжки» (c. 162) квалифицируются им как иноязычные элементы, а персидское дем «дыхание» – как исконное.
Свои суждения о семантической природе односложных корней и
основ в казахском языке автор суммирует в девяти пунктах, значение
которых выходит далеко за рамки казахского языка и имеет общетюркологическое значение. То же самое можно сказать и о выводах в заключительной части книги, состоящих из семи пунктов.
Монография завершается словарем односложных корней и основ
в казахском языке, включающим более 2700 единиц. Объем словаря
составляет 130 страниц. И он вполне заслуживает того, чтобы о нем
была написана самостоятельная рецензия. По словам автора, словарь
может послужить базой для последующих этимологических изысканий, структура и содержание которых предложены в конце рецензируемой работы. Представленный на суд читателей словарь односложных
корней и основ в казахском языке представляет собой своеобразный
корпус этимологического словаря корневых моносиллабов казахского языка, к составлению которого автор рецензируемой монографии,
по-видимому, приступит в ближайшем будущем. Пожелаем ему в этом
многотрудном, кропотливом и благородном деле полного успеха.
В заключение хочется подчеркнуть, что рецензируемая монография
А.T.Кайдарова представляет собой ценный вклад в тюркологическую
науку и, несомненно, станет настольной книгой многих тюркологов
наряду с этимологическими словарями Э.B.Севортяна, М.Рясянена и
Дж.Клоусона.
«Cоветская тюркология», №6. 1986. С. 68-73.
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Р. Сыздықова
АНА ТІЛІМІЗДІҢ АЙБЫНЫ

Халқымызға аттары əйгілі ғалымдар Əбдуəли Қайдаров, Серік
Қирабаев үшеуміз бір машинада Құлжа жолымен тартып келеміз. Сапар мақсаты – ұйғыр халқының аяулы перзенті, тілі мен мəдениетін
зерттеуші ірі ғалымы, біздің құлын-тайдай бірге оқып өскен жан жолдасымыз, шексіз сыйласқан əріптесіміз марқұм Қожахмет Сəдуақасовтың
кіндік қаны тамған топырағына (астаналық облысқа қарасты үлкен
Ақсу елді мекені) тəу ету, есігін алғаш ашқан мектебіне есімі беріліп,
мұражайы ашылуына куəгер болып, жерлестерімен дидарласу. Уақыт
жадыраған жаздың бояуы əлі солмаған, тал-теректің жапырағы жамырап, көкмайсаның жапырылмаған шағы болатын. Тақтайдай тас жолмен машина зырғып келеді. Оң қолымызда – ақ шаңқан биіктерімен
Алатау, тау бөктерін көмкерген ну орман, екі қапталымыз – көз жауын алар жасыл дүние. Табиғаттың осынау əсем əлемін қызықтап келе
жатып, «Еңбек» колхозының тұсынан өте бергенде, Əбекең – Əбдуəли
Қайдаров: «Мынау менің жалаң аяқ жүгіріп, асыр салып ойнаған жерім
десе, Атамқұл деген мекен тұсынан өткенде: «Мынау менің мектепте
оқыған жерім» демесі бар ма!
Əбекеңнің осы өңірде, Алматы түбіндегі Еңбекшіқазақ ауданының
Талдыбұлақ селосында туғанын білетінбіз. Біз үстінен өткен мекендер
де Талдыбұлақпен жапсарлас ауылдар екен.
Қара сирақ Əбдіштің (бір жездесі осылай атаған екен) бала болып ойнаған, шəкірт болып оқыған жерлерінің табиғатын көріп, мен:
«Ойпырмай, мынадай əсемдік бесігінде тербелген адам жаны жайсаң,
мінезі жұмсақ, арамдық-қулықтан аулақ болып өсетін болу керек» –
деп сезіндім. Сірə, маған қазақтың қай өлкесі де адамға ең бір жақсы
қасиеттер дарытатын киелі бесік болып көрінеді: таулы өлкелер кісілік
биіктікке баулитын, кең далалы жазиралар адам жанының дарқандығын,
пейілінің өзіндей кеңдігін сомдайтын, нулы-сулы өлкелер ну ормандай жайқалған, мөлдір судай шалқыған сұлулыққа құштар жандарды
тудыратын сияқты... Айналасынан осындай адамдарды көргім келеді.
Құдайға шүкір, көріп те келем. Солардың бірі – академик Əбдуəли
Қайдаров.
Сұлу табиғат Əбекеңді сұлулыққа құштар етіп жаратыпты. Балаң
Əбдуəлидің «дариғасы» – сурет пен музыка өнері екен. «Дариға» деп
тұрғаным – арман-ұмтылысы. Ұлы ақын Қасым Аманжоловтың «дариға
сол қызы» тіпті де қыз емес, жас адамның өмірден күткен үмітінің,
арман-тілегінің, алдына қойған мақсат-мұратының асқақ символы деп
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білемін. Ақын айтқандай, өрімтал Əбдуəлидің алдында да «бір алтын
сəуле күлімдегені» даусыз: суретші болсам деп, еліктеп, көшіріп суретте салыпты (Қастеевтің «Амангелдісін» айнытпай көшіріп салған
суреті өзі оқыған мектепте 1947 жылдарға дейін ілініп тұрыпты),
бармағымнан бал тамдырсам деп, домбыра мен мандолин де тартыпты,
білімді азамат болсам деп, мектепте де үздік оқыпты. Бірақ, сол алтын
сəулені сұрапыл соғыс бұзыпты. 1942 жылы май айында 18-ге толмаған
балғын жасты əскерге сұрантқан да – осынау бір əсем дүниенің ойраны
шықпаса деген арманы болар.
«Қан майданды кешіп келді» деген бір ауыз сөз айтуға ықшам
болғанмен, сол кешіп келгендердің өмір тарихын естігенде не оқығанда,
біржағынан, қабырғаң сөгіліп, жаның түршігеді, екінші жағынан,
ерліктері мен төзімдеріне сүйсінесің!
Əбекең де Ұлы Отан соғысында төрт жыл бойы қан кешіп келді: ұрыс
шебінде болып, оқ тиіп жараланды да снаряд жарылып, жарты метр
топырақ астына көміп, ес-тұсынан айырып, контузияға да ұшырады,
бірақ... «Оқ тиді келіп, Қайратым кеміп, Барады сөніп, Келмейді өлгім!
Тұрғандай сол қыз, Жаныма келіп, Талпына берді қайран жас көңілім»
деп Қасым ақын айтқандай, Əбекеңнің де «Дариғасы» аман алып
қалды. Соғысты инженер-сапер, пантонер ( өзен-сулардан өтетін пантон көпір жасаушы) офицер, взвод командирі болып, немістің Штеттин қаласында аяқтады, омырауына екі «Қызыл Жұлдыз», «1 дережелі
Отан соғысы», «III дəрежелі Даңқ» ордендері мен бірнеше əскери медальдарын қадап келді. Бұл – ерлік.
Ə. Қайдаров көрсеткен ерліктің алғашқы майданы – соғыс даласы
болса, екіншісі – білім-ғылым алаңы дейміз. Мұнда да қайсарлық пен
жанкештілік керек. Ғылым майданында да жеңіс мұраты – ғылыми
атақ, дəрежелерге ие болу, аман қалу əрекеті – ғылыми пікірлерін
дəлелдей алатын білімді болу, «ордендері» – кітаптары мен шəкірттері
болуы керек. Екінші майданда «бес қаруын асынып» Əбекең əлі жүр,
көп жылдар жүре бергей!
Өмір керуені жолының 70 деген бір белесіне шығып отырған
Əбекеңнің еңбек ерлігінен де оқырман қауымды хабардар еткен дұрыс
болар. Адамды «батыр» деп, «бай» деп, «ер» деп, «азамат» деп жалпы
танымай, сол батырлығы мен байлығын, ерлігі мен кісілігін көрсететін
істерін, мінез-құлықтарын көріп-біліп, нақтылай таныса ғой!
Ə. Қайдаров – тіл зерттеуші ғалым. Бүгінгі əл-Фараби атындағы
университетті 1951 жылы үздік бітірген филологтың алдында екі
айырық жол тұрды: мұғалім болып, шаңырақ иесінен айырылған (Великие Луки қаласы үшін болған шайқас алаңының бір шетінде өзі жараланып жатқанда, «құдайдың құдіреті» атты тағдырға шараң бар ма,
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əкесі Қайдар Туғанбайұлы 1942 жылдың желтоқсанының 1-і күні қаза
тауыпты) отбасына, отбасы салмағын азаматша арқалап келе жатқан
абзал анасы Жамбалаға қолғанат болып, тауқыметін көтерісуді бір борышым деп санаса, салмақты да сабырлы, ойлы да білімді ересектеу
шəкіртті ғылым даңғылына салып жіберуді ойлаған ұстаздар ақылын
тыңдап, аспирантурада қалу мүмкіндігі де алдынан шығады. Анасынан рұқсат алып, екінші жолды таңдайды. Бірақ, бұл да екі айырылады: бірі – ғылымның ана тілін зерттейтін саласы болса, екіншісі –
өзіне етене таныс, жақсы білетін туыс жұрттың тілі – ұйғыр тілінен
ғалымдық бағын сынау. Екіншісі, əрине, ауырлау, өйткені ол ұйғыр
филологиясы емес, қазақ филологиясы факультетін бітіріп отыр, тілін
зерттеу үшін сол халықтың сан ғасырлық əдеби мұрасын, бүкіл жазба
дүниесін, əдет-ғұрпын, тіпті, психологиялық бітімін жақсы білу керек,
ал ол көп оқуды, жаңадан ізденуді керек етеді. Оның үстіне ғылым
жолындағы бұл таңдауының оң жамбасына келе бермейтін жəне бір
тұсы барын Əбекең, сөз жоқ, сезді, ол – өзі қазақ болып, ұйғырда не
шаруасы бар деген өз жұртының тоғышарларының, қазаққа жалынбайақ «өз жоғымызды өзіміз таба жатармыз» деген сияқты пиғылдағы
бірен-саран ұйғыр ағайындардың болатынын сезу еді. Əбекең бұл жерде де ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргісі келмейді, қиынын
таңдайды. Бұған, бір жағынан, қандасы Шоқан Уəлихановтың ерлігі
мен еңбегі əсер еткен болса, екіншіден, 50-інші жылдардың басында
филология ғылымы əлі аяқтанып кетпеген, тіл білімінен мамандары
жоқ ұйғыр халқына қызмет етуге азаматтық ұжданы итермелейді.
Сөйтіп, кешегі аспирант, бүгінгі академик Əбдуəли Қайдаров үлкен
ғылымның табалдырығын ұйғыр тілінің маманы болып аттайды. Оның
1955 жылы қорғаған кандидаттық диссертациясы да, «Ұйғыр əдеби
тілінің диалектілері жəне оның диалектілік негізі» деген тақырыпта
1969 жылы қорғаған докторлық диссертациясы да, газет беттерінде
шыққан тырнақалды мақалалары (1952 ж.) мен тұңғыш жарияланған
монографиялары да («Ұйғыр тіліндегі қос сөздер; 1958», «Қазіргі
ұйғыр əдеби тілінің дамуы. 1969») ұйғыр тіліне арналған. Ұйғыртану
саласына 25 жылдай қызмет еткенін, 1975 жылдарға дейін қазақ тіл
біліміне негізінен басшы-ұйымдастырушы ретінде ғана үлесін қосып
келгенін Əбекең өзі де айтады.
Ұйғыр тіліне қатысты тек ғылыми мақалалар мен монографиялар
ғана емес, мектеп оқулықтары авторларының бірі болып та көрінді:
Əдəбият дарислиги. Уйғур мəктəплəриниң 9-10-синиплари учун,
1955; Уйғур əдəбияти, Оттура мəктəплəрниң 8-синипы учун хрестоматия. 1-бесилиши. 1956; Уйғур тили грамматикаси. 1962; Уйғур совет
əдəбияти. X синип үчун дəрислик, 1966, т.т. Бұлар өзге авторлармен

Тіл-ғұмыр

213

бірігіп жазылған жəне əрі қарай бірнеше рет қайта басылып, ұйғыр
мектептерінде ұзақ жылдар бойы қолданылып келді. Тіпті, сөздік жасау
тəжірибесін де Əбекең өзгелермен бірігіп құрастырған «Уйғурча-русчə
луғаттан» (1961) бастады. Бұларға ұйғыр тілі, əдебиеті, мəдениеті туралы, ұйғыр тілін зерттеген ғалымдар жайында жазған мақалалары
мен очерктерін қоссақ, ғалымның туысқан ұйғыр халқына, оның оқуағарту ісіне, тілін зерттеуге сіңірген еңбегі орасан зор екенін айтамыз.
Ғалым Ə. Қайдаровтың екі айырық жолдың біреуін бойлап, едəуір
көп жерге бара жүріп, екіншісіне – қазақ тілі жөніндегі ғылымға мойын
бұрмай кетуі мүмкін емес еді жəне бұл оған білім көзі жағынан қиын
да емес еді. Түркі тілдерінің бірінің маманы бола жүріп, өзгелеріне
қызықпауы – сирек құбылыс, оның үстіне «өзге тілдің» бірі, бірі емес,
бірегейі – ана тілі болса...
Ə.Қайдаров ана тіліне жеке мақалалары мен өзгелермен бірігіп
жазған бір-екі кітапты қоспағанда, тіл білімінің аса маңызды екіүш саласы бойынша құнды-құнды ғылыми еңбектерімен бет бұрды.
Оның алғашқысы – қазақ тіліндегі сөздердің түп-төркінін іздестірген
этимологиялық талдаулары мен осы саланың теориялық мəселелерін
сөз еткен еңбектері дер едім.
1966 жылы жарық көрген «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық
сөздігіне» ұсынған 35 сөздің түп-төркіні осы сөздікті құрастырып, редакциясын басқарған маған өте жақсы əсер қалдырды: əріптесіміздің
зерттеу жұмысын жүргізудің əдіс-тəсілі қалыптасқан, жазғандарына
орасан зор жауапкершілікпен қарайтын адам екеніне тəнті болдым.
Этимология Ə.Қайдаровтың сүйіп таңдаған ғылым саласы екенін,
оның қазақ, ұйғыр тілдеріндегі көптеген сөздерді «төріткен» (төркінін
іздеген) материалдары, əсіресе, этимологиялық ізденістердің теориясына арнаған «Қазақ тілінің тарихи лексикологиясы проблемалары мен
міндеттері» жəне орыс тілінде жазылған «Түркі этимологиясы; проблемалары мен міндеттері» сияқты көлемді мақалалары тек қазақ тілі
мамандарының ғана емес, жалпы түркологтердің назарын аударды.
Сөздің түп-тамырын іздеген этимологиялық этюдтерден бастап,
оның теориясына бойлап баруы, сірə, ғалым назарын тағы бір тың
тақырыпқа бұрып жіберуіне себепкер болды-ау деймін. Ол – «түркі
түбірі» проблемасы, яғни түркі сөздерінің ең кіші бөлшегі – буын
дəрежесінде талдау арқылы, айталық, қазақ тілінің тірек (базистік) лексикасын айқындауы. Оған ғалым «Қазіргі қазақ тіліндегі дара буынды
түбірлер мен негіздер» атты орыс тілінде жазылған көлемді еңбегін
(«Ғылым» баспасы, 1985) арнады.
Мұнда автор тек қазақ тілі емес, жалпытүркологиялық, теориялық
мəселелерді қозғайды. Қазақ тілі материалдарының негізінде
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түркі тілдеріндегі белгілі бір түбірлер құрылымының ең бастапқы
типтерін, жалаң буынды сөздердің көне түрлерін, олардың мағыналық
өзгерістеріндегі жүйелілік пен дыбыстық-тұлғалық эволюцияны
көрсетеді. Жұмыс түркология атты ғылымның «Дара буынды түбірлер»
деген жаңа бір тарауының негізін салды. Ə. Қайдаров бұл проблема
бойынша бірнеше талантты шəкірттер дайындап, «түркологтердің
қазақстандық мектебін ашты» дегенді əріптестері бір ауыздан айтып отыр. Аталған еңбек түркі тілдері мамандарының арасында өте
жоғары бағаланды. Осы кітабына жəне өзге де бұрынғы еңбектеріне
В. И. Асланов, Э. Р. Тенишев, Г. Дерфер, Б. Чарыяров, Н. Мавыев
сияқты көрнекті ғалымдар пікір айтып, жақсы бағаларын берді. Бұл,
сөз жоқ, қазақ тілі мамандарының түркология атты үлкен ғылымның
кезінде бүкілодақтық, одан қалды, дүниежүзілік көкжиегіне көтеріле
бастағанын танытады. Бүкіл түркі тілдеріне қатысты ғылым сөзін
сөйлеуге академик Қайдаровтың бір кездегі шəкірті, қазір өзіде
ғылым докторы, республикамыздағы шығыстану атты ғылым тарауын басқарып отырған Ерден Қажыбеков, Тіл білімі институты директорының орынбасары, ғылым докторы Көбей Құсайынов,
Əбекеңнің талантты шəкірті, ғылым кандидаты Жамал Манкеева, т.б.
барып отыр. Бұл – ғылым үшін қажет те, абыройлы да іс. Бұл жағынан
Əбекең көшбастаушылардың бірінен, үлкенінен саналады.
Ə.Қайдаровтың ғылыми ізденістерінде қазақ тілі материалдарына иек артып, назарын тіккен келесі үлкен сала – ол фразеология
əлемі мен мақал-мəтелдер дүниесі. Ғалым қазақ, ұйғыр тілдеріндегі
тұрақты тіркестерді, олардың варианттар қатарын топтастырады,
оларға этнолингвистикалық сипаттама береді, яғни мақал-мəтелдер
мен тұрақты тіркестерді халықтардың тұрмыс-салтына, ұлттық санасезіміне, əр алуан тарихи дəстүрлеріне қатыстыра сөз етеді. Бұл
тақырыптарға өзі де бірнеше мақала жазып, баяндамалар жасайды,
он шақты шəкіртіне ұсынып, диссертациялар жазғызады. Қысқасы,
қазақ тілінің этнографиялық лексикасын зерттеу Қайдаровтың соңғы
ширек ғасырдан бері ден қойған ғылым саласының бірі. Бұл саладан
ғалым мол материал жинап, оны жүйелеу үстінде, оған шəкірттерін де
жұмылдыруда. Ізденіс нəтижесін «Қазақтар: ана тілі əлемінде» атты
төрт томдық еңбек етіп ұсынбақ ойы бар. Бұл – түркі халықтарының
мəдениетінде тұңғыш жұмыстардың бірі болмақ. Іске сəт дейміз,
қадірлі əріптесіміз!
Академик. Ə.Қайдаровтың ана тіліне істеген қызметінің екінші түрі
– 1990 жылдардан бастап қауырт жанданған тіл саясатына қатысты
қоғамдық іс-əрекеттері. Бұған ғалымның азаматтық ар-ұжданы мен
ұлттық намысы апарды. Қазақ тіліне мемлекеттік тіл дəрежесін беруде
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Ə. Қайдаров принциптілік пен табандылық көрсетті. Əрине, бұл істе ол
жалғыз болды, бір өзі алып шықты десек, жалған болар еді: қазақтың
қалың жұртшылығы, жазушы, ғалым сияқты зиялы тобы мен оқушы,
студент сияқты болашақ иелері ана тілімізді түгел жұтылып, жойылып
кету қаупінен сақтайтын бірден-бір амал, су түбіне кетіп бара жатқан кемедей бүкіл саясат əлеміне жіберген SOS сигналымыз – оны мемлекеттік
тіл дəрежесіне көтеру деп білді. Мұны мен өзім де тікелей араласқан
«Тіл туралы» Заңдықабылдау барысындағы істен жақсы білемін. Тіпті,
бір студент: «Егер қазақ тіліне ғана мемлекеттік статус берілмесе, Ленин алаңына (қазіргі Орталық алаңға) барып, өзімді өртеп жіберемін»
– депті дегенді Əбекеңнің өзі айтқан-ды. Міне, қалың жұртшылықтың
осы талабы мен ниетін академик. Ə. Қайдаров жақсы түсінді де, қазақ
тілін зерттеп отырған ғылым орталығы – Тіл білімі институтының басшысы ретінде, үлкен атақ иесі академик ретінде сол кездегі жоғарғы
билік орындары – Орталық партия комитетінің мəжілістеріне, бас
хатшы Колбинмен болатын əңгімелерге шақырылғанда (өзгелерімізде
мұндай «правоның» болмағандығы белгілі жəне бұл «тəртіп» күні
бүгінге дейін сақталып келе жатқандығын да жасырмалық, республикамызда бір ғана қазақ тіліне мемлекеттік тіл статусын беру идеясын
батыл жақтап шықты. Кейбір жеке адамдар мен Колбин сияқты қазақ
үшін басы ауырмайтындардың қарсылығына бүкілхалықтық қозғалыс
төтеп берді. Заң қабылданды. Енді оны жүзеге асыруға көмектесетін
шараларды ойластыру қажет болды. Бұл істе де Ə. Қайдаров қайрат
танытты. Тағы да жұртшылықтың мықтап қолдауымен «Қазақ тілі»
қоғамын құруда, оның баспасөзі «Ана тілі» газетін ашуға басшылық
жасады. Əбекең 1990 жылдан бастап, бұл күнде «халықаралық» деген
дəрежеге көтерілген осы қоғамның президенті қызметін абыроймен
атқарып келеді. Академик Қайдаровтың бұл тұстардағы қайраткерлігін
ерекше атау керек.
Қазақ тілінің əлеуметтік қызмет өрісінің кеңеюі, оның ұлттық,
өзіндік сипаттарын ашып, көтере түсуді қажет етті. Осыған орай,
бұл күнде жұртшылық назарын терминология, онамастика (жер-су
мен кісі аттары) салалары қатты аударып отыр. Демек, соңғы екі-үш
жылда баспасөз беттері мен жиын-мəслихаттарда Ə. Қайдаров осы
мəселелерге жиі барып, өз пікірін білдіріп жатса, бұл да мемлекеттік
тілді орнықтыра түсу мүддесінен шығатын іс-əрекеттерден саналады.
Ə. Қайдаров ғылыми ұйымдастыру мен əр алуан қоғамдық
қызметтерді де атқарып келеді. Отыз жылдан астам академиямыздың
Тіл білімі институты басындағы жұмыстарда (директордың орынбасары, директордың өзі) болып келеді. Ал, қоғамдық қызметіне келсек... Əбекеңнің студент шағынан келе жатқан досы, құрдасы, ол да
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үлкен ғалым Шора Сарыбаев бірде директорының атына кезекті демалыс сұраған өтінішін жазыпты. Ол үшін əуелі директор Қайдаровтың
барлық лауазымы мен қоғамдық қызметтерінің атын түгел келтіреді,
бұл тізім машинкаға басылғанда бір жарым бет болып шығады, одан
соң жарты беттік өзінің атақ-лауазымы, соңында бір жолдық өтініш сөзі
келтіріліпті. Бұл, бір жағынан, құрдасының атақ-дəрежесінің көптігін
көрсеткен достық əзілі болса, екінші жағынан, біздің өмірімізде əлі
күнге дейін келе жатқан қолайсыз шындықтың бірін сынау еді: бір
адам осыншама қоғамдық міндетті іс жүзінде атқаруы мүмкін емес
екені, соған қарамастан атақ-дəрежесі барларды, бастықтарды «ана
комитеттің, мына комиссияның, ана қоғамның, мына редакцияның» дегендей не басшысы, не мүшесі етіп тағайындай беретін, сайлай беретін
салтымыздан əлі арылмай келе жатқанымыз жасырын емес қой.
Əбекең 1987 жылы əр күні қандай жиналыс-жиындарға қатысқанын
қалдырмай жазуды бастапты. Сөйтсе, кей күндері көбінесе екі-үш, кейде, тіпті, төрт жиналыс, мəжіліс, мəслихат, кездесулерде болған екен.
Бұған қанша уақыт кетеді? Ғалым үшін қажет те қымбат қайран уақыт
десеңші!
Ал, үлкен ғалымның халықаралық, республикалық, бұрынғы
одақтық, ғылыми конференцияларға, симпозиумдарға, құрылтайларға
қатысып, онда баяндамалар жасауы, институт, университеттерде дəріс
оқуы, шəкірттер дайындауы қанша уақыт кетсе де басқаша танылатын жұмыстар, бұлар ғалымның өзі үшін жан азығы, өзгелер үшін
игілікті шаруалар. Бұл орайда Əбекеңнің Германия, Австрия, Түркия,
Қытай, Моңғолия, т.б. елдерде болған жəне Мəскеу, Ленинград, Киев,
Минск, Новосибирск, Абакан, Қазан, Баку, Ташкент, Нальчик, Ашхабад, Бішкек, Нүкүс, т.б. қалаларда өткен ондаған конференцияларға
қатысып, ғылыми ой-толғамдарын ортаға салғанын айтар едік. Бұған
2-3 ғылым докторын, 40-қа жуық ғылым кандидаттарын дайындап
шығарғанын жəне олар қазақ, ұйғыр, қарақалпақ, қырғыз, башқұрт, хакас, татар, моңғол, түрік, қабардин, кəріс, неміс ұлттарының өкілдері
екенін қоссақ, Əбекеңнің «шəкіртсіз ғалым – тұл» болмағанын көреміз.
Атаулы («дөңгелек») жасқа келген əрбір кісі əсіресе, ғалым өзіне
де, өзгелерге де есеп береді екен. Бірі қысылып, бірі ұялмай дегендей, Əбекең 70 жылдық ғұмырнамасынан өзі ұялмайтын, өзгелерді
сүйіндіретін есеп беріп отыр дейміз. Есебіңіз үзілмей, ұзақ жылдар жалғаса берсін, Əбеке – ғалым-ұстаз, азамат-академик Əбдуəли
Қайдаров!
«Егемен Қазақстан», 22 желтоқсан 1994
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Ө. Айтбайұлы
ЕРЛІКПЕН ӨРНЕКТЕЛГЕН ҒҰМЫР
Тағдырдың тарам-тарау жолдары мені бұл адаммен 1962 жылдың
көктемінде табыстырған. Міне, содан бері 55 жылға таяу уақыт өтіпті.
Бір институт қабырғасында тапжылмай қызмет етіп келемін. Ол кезде үлкендерге зер салып, сынай қарайтын жас кезіміз ғой. Сол сыни
көзқарас кейін бірте-бірте сыйластыққа жетеледі. Сөйтіп бұл адамның
бүкіл саналы өмір жолына куəгердің біріне айналдым. Сол жылдар
мені қандай ойларға жетеледі, нені ұқтырып, нені танытты?
Əлденеше жылдар бойы сенімді серікке айналған əріптес інісі
ретінде мен бұл кісінің қабілет-қарымын, болмыс-бітімін, азаматтық
кескінін ең басты үш кезеңге бөліп əңгімелегенді жөн санадым. Неге
десеңіз, бұл үш кезеңнің үшеуі де Əбекеңді жауынгер жан, тамаша
азамат, үлкен ғалым, белгілі қайраткер етіп қалыптастырған белестер
тəрізді!
Оның біріншісі – үлкен-кішіні түгел есеңгіретіп барып ес жиғызған
Ұлы Отан соғысы. 17 жасар бала жігіт ел басына төнген қатерден
қаймықпай мыңдаған құрбыларының қатарында өзі тіленіп майданға
аттанады. Соғыстың басынан аяғына дейін қатысып, қан төгіп, даңқты
жауынгер боп, ерлікпен елге оралады. Айтуға ғана жеңіл бұл жылдардың
əрбір сəті ойлы адамға сан қилы оқиғаларды елестетер еді. Бір ғажабы,
осынау қарапайым жанның сол жылдар туралы, қайсыбіреулер сияқты,
төс қағып, міндет жасамайтыны. Əйтпесе бес орденнің əрбіреуі –
жантүршігерлік ерлік туралы сыр шертерін кім біліп жатыр. 1941
жылы ІІІ дəрежелі «Даңқ» ордені, І дəрежелі «Отан соғысы» ордені,
1945 жылы екі мəрте «Қызыл Жұлдыз» ордендері, əлденеше медальдары осының айғағы. Бұлар ерліктің жырын шертетін даңқты белгілер.
Сұрапыл жылдардың əрбір сəтін шежіредей таңбалаған 12 медальдің
жөні бір бөлек. Бұлар Əбекең өмірінің қиын-қыстау кезеңдері туралы
сарнай жөнелер құжаттар.
Екіншісі – соғыстан кейінгі бейбіт өмір тіршілігімен байланысты.
Азып-тозған, аш-жалаңаш елдің бейнеті мол, зейнеті аз тірлігіне белшеден бата жүріп, ол оқуын жалғастырды. Бейбіт күндер шуағына
балқыған қайсыбір құрбылары сияқты бос қыдырысқа салынбай
Əбдуəли Туғанбайұлы шинелін иығынан тастамай жүріп университеттен білім алады. Сөйтіп 5 жылды 3,5 жылда бітіріп, əуелі аспирант, сосын ғылыми қызметкер, кандидат, доктор, профессор, корреспондентмүше, академик, ғылым қайраткері – міне, ол өтіп келген кейінгі
өмір белестері. Оның əлемге əйгілі турколог екенін, еңбегін бүкіл
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дүниежүзі бағалап отырған ғұламалығын айтып жату артық болар.
Оны зиялы қауым түгел біледі. Тек қосарымыз: ғалымның бүкіл саналы өмірін – Ана тілімізге бағыштап, оның қанат жайып қаулап
өсуіне, мемлекеттік мəртебеге ие болуына орасан зор тер төгіп келе
жатқаны. Ғылымды ұйымдастырушы ретіндегі еңбегі тіпті бөлек. Тіл
білімі саласындағы мамандардың өсіп-жетілуіне бас ие боп отырған да
Əбдуəли Туғанбайұлы.
Əбекең ғылым-білімге бет түзеп, ащы тер төккелі бері 55 жылдай
болды. Бақсақ, ерлік майданда ғана емес, бейбіт өмір, белгілі кəсіпте
де бола береді екен. Оның жүріп өткен əрбір жолы кейінгі ұрпаққа таптырмайтын өнеге. Тағдыр қанша пысық болсаң да бір басқа ғалымдық
пен адамдықты, азаматтық пен имандылықты сирек береді. Оның
қарапайым да кішіпейіл болмысынан өзгеде жоқ осындай қасиеттерді
байқаймыз.
Əбдуəли Туғанбайұлының үш бірдей тілді меңгеріп, солардың
зерттеушісі, жоқшысы, сарапшысы, болып отыруының өзі көптің
көкейіне көп сырды ұялатпай ма? Бір жолы «осы сіз қай тілге
жүйріктеусіз?» дегенім бар. Ол сонда біраз ойланып барып, «қайсысын
бұрын бастасам, сонымен еркін кете беремін» деді сабырмен. Ия, ол
қазақ, ұйғыр, орыс тілдерінде еркін сөйлеп, еңбектерін осы тілдерде
қатар əрі еркін жазады.
Тұлпар бой жасырады демекші, Əбекең сонда да өзінің табиғи
қарапайымдылығынан ешбір танған емес. Осы күні не көп, жарқылдақ
көп. Бағзы бірағайын кез келген əңгімені іліп əкетіп, кез келген
тақырыпта жорғалай жөнеледі, алдыңды кес-кестейді. Содан да болар,
көп жылтырақтың арасынан шын асылды табу оңайға түспей жататыны.
Əбекеңнің ғылым жолындағы əуелгі табысы – «Қазіргі ұйғыр
тілінің қос сөздері» деп аталатын кандидаттық диссертациясы. Бұған
кезінде біреулер езу тартып «өз тілінен неге қорғамаған» деп бетке
шіркеу еткілері де келген. Ондайларға қырғыздың «Манасын» зерттеген Шоқан, Мұхтар, Əлкей тəжірибелерін айтсақ жеткілікті болар.
Қашанда ернеуі толған ақыл астауынан сыртқа бірнəрсе ауыспай
тұрмайды ғой.
Əбекеңнің бүкіл түркі тілдерінің үздік зерттеуші қатарына қосылуы
да оның осындай өзге жұртты алаламай, мəселені бар аумағымен алып
қарастыратынынан. Əлемге əйгілі шетелдік ғұламалар америкалық
профессор Карл Менгес, неміс профессоры Гергард Дерфер, совет
ғалымы Севортян, Тенишев т.т. оған, оның еңбектеріне берген бағасы
аса жоғары.
Бір ғажабы, жаныңда жүрген ақыл-парасат иесін сырттағылар
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мақтағанда ғана бағалай бастайтынымыз бар-ау. Əбекең – жалғыз
ұйғыр емес, өзге туыс халықтардың ғылымына, мəдениетіне үлкен
үлес қосып отырған жан. Түркі халықтары ішінен ол дайындамаған
маман кемде-кем.
600-ге таяу ғылыми ізденістер, оның ішінде 40-қа таяу кітап,
ғылыми баяндама т.т. ғалымның бейбіт өмір жылдарында жасалған
ерлігінің куəсіндей.
Əбекеңнің қайраткерлік қажырын танытқан ең сүбелі де сапалы
кезеңі – осы кейінгі 20-30 жыл шамасы.
Біздің елде жаңсақ ұлттық саясаттың өте ұзақ дəурені жүріп, бет
қаратпас болып тұрғандықтан, қоғам дамуы мен тілдер дамуында
кереғар сипат болғаны мəлім. Қазақстанда тек қазақ тілі ғана емес,
басқа да халық тілдері именшек күй кешіп, бұғып бақты. Ол құбылыс
Əбекеңдей зейінді ғалымды бейтарап қалдыра алмады. Ол жөнінде
Əбекең өз пікірін əрдайым ашық айтып келді. Ал сөзден іске, пікір
айтудан күреске шығу 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін басталды. Сол 1986-1987 жылдары қазақ жеріне телегей теңіздей болып
жатқан жаңа уақыт саясатының бір тамшысы осы Тіл білімі институты
еді. Теңіздің дəмін тамшысынан білуге болады. Республикадағы саясиəлеуметтік ахуал өте қиын болғаны баршамызға аян.
Қазақстанға келген жаңа басшы Г.В.Колбин əрине дүрдараз болған
халықтың бетін өзіне қаратудың жолын іздеді. Экономиканы күрт
көтерем деу ақылға қонбайды. Ал халыққа ем берер, жүрегін жібітер
бір іс керек-ақ. Содан болар, 1987 жылғы 3 наурызда қазақ жəне орыс
тілдерін дамытуға ерекше көңіл бөлу жайлы қаулы дүниеге келді. Бірақ
бұл ұлттық, тілдік мəселеге деген үстірт көзқарастан, тайыз пайымнан
туған шара болатын. Рас, біраз жұрт қазақ сөздіктері шығатын болды,
тілді дамытуды қолға алатын болдық деп əлдеқандай болып-ақ қалды.
Шын мəнісінде, ол қаулы Мұзды мұхитқа тамған бір тамшы ыстық жас
тəрізді еді. Одан ешнəрсе өзгере қоймасы кешікпей-ақ айқындала бастады. Арал теңізіндей тартылған қазақ тіліне шын жанашырлық жасайтын адам оған мемлекеттік мəртебе беріп, Заңмен шегелеп тастауға
тиісті-тін. Оны да Орталық Комитет пен институттың арасында сабылып жүрген Əбекең анық біліп отырды. Басқа республикаларда
(Əзербайжан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония) өз тілдерін
мəртебелеп, Заң қабылдай бастады. Осы самал бізге де жететініне
ешкімнің күмəні болмады. Содан да болар, республикада Тіл жөніндегі
заңға байланысты əңгіме үдеп берді.
Міне, академик Əбдуəли Қайдардың əлемдік деңгейге шыққан
ғалымдығымен пара-пар келетін адамшылық, кісілік, азаматтық қыры
жарқ еткен тұсы осы. Тіл жөніндегі заңның нұсқасы көп болды. Соның
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ішінде өзгелерден бір демі артық деген қайраткерлер, ғалымдар, жазушылар, өнер адамдарының өзін жаңылтқан ойнақы варианттар аз еместін. Əсіресе қазақ тілімен қатар орыс тіліне де мемлекеттік мəртебе
берілсін деген жоба жұтынып, иненің жасуынан өтіп кеткелі тұрған.
«Қостілділік – достықтың қос қанаты» деген жылымшы тіркес миға
салмақ түсіруге жоқ, жылтыраққа əуес көптеген ағайындардың аузынан шығып, биік мінберлерден естіліп жатты. Болар-болмас жылы
қабаққа қағанағы қарқ болып қуанып, үйренген қазақы психологияның
шеңберінен шыға алмағандар: «Қазақтың тілін орыс тілімен теңдестіріп
қойса, екеуіне де мемлекеттік тіл деген мəртебе берсе, несі жаман?» –
деп жалбақтады.
Бірақ өмірде орын алып отырған, қалыптасып, əбден баттасқан
жағдайды ой сарабына салуға олардың ақылы жеткенмен, табандылығы
жетпей, дегбірі қашты. Оларды да түсінуге болады. Құдайдан мүйіз
сұраймыз деп, құлақтан айырылып қалмаймыз ба деген жасқаншақ,
əбден запы болғандық еді мұның сыры.
Газет-журнал, радио-теледидардан пікірталас, тіпті ашық айтыс
жүріп жатты. Екі тілге қатар мəртебе берілсе, бір саты алға ілгерілейміз
деген алдамшы түсінік дендеп барады. Атақты ақын-жазушылар,
арқалы ғалымдар осы шырмауға шатылып, қазақ тілінің халі тағы
да мүшкілдене бастады. Əрине бұған көнуге болар ма еді, егер ана
тіліміздің алқындысы ғана қалып тұрмаса, онымен бірге дəл осы Заң
дүниеге келер болса, бұл анау-мынау емес, қазақ тіліне берілген ең
соңғы, ақтық мұрсат болмақ. Міне, кім-кімге де дəл осы ащы шындық,
басы ашық ақиқатты түсіну керек-тін. Ол төніп келген тажалға тайсалмай қараумен бірдей еді.
Əбдуəли Қайдар дəл осы тұста өзінің жалғыз варианты – тек қазақ
тіліне мемлекеттік мəртебе берілуі, орыс тілінің ұлтаралық қатынас
тілі болуы, басқа халықтар тілінің дамуына жағдай жасау позициясынан бір сəт толқыған жоқ. Г.В.Колбин: «Осы академиктер ақшаны не
үшін алатынын білмеймін. Жолдас Қайдаров! Сізге айтылды емес пе,
«Қостілділік – достықтың қос қанаты!» – деп. Бұдан артық сіздерге
некерек? Қазақ тілін орыс тілімен теңестірсек болмайды ма?!» – деп
зекіді. Г.В.Колбиннің даусы қатты-қатты шыққан. Бірақ Ə.Қайдар
қызбалыққа салынбай, өзіне тəн биязылықпен, тіл білімінің үлкен маманы ретінде, өмірдегі тілдер теңсіздігін қоса дəлелдеп, қарсы пікір
айтқан. Г.В.Колбин сонда: «Жолдас Қайдаров, сіз басы бұлғақтап
жүрген ешкімнің есебінде жоқ еркін суретші емессіз. Қалтасында
партбилеті бар институт директорысыз», – деуге дейін жетті.
Бұл ауыр күндер қазір ұмытыла бастағанмен, жүрекке салмақ салып
кетті. Академик Əбдуəли Қайдарды осы əңгіменің маңында жүрген
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адамдар кеше көрген жоқ. Ешқандай буынсыз жерге пышақ ұрмайтын,
уəжсіз сөйлемейтін, ұсақ саясатшылдыққа жоламайтын, ар жолы, иман
жолымен жүретін адам осы тұста неге сонша сіресті екен деп сонда
басшылар да, қосшылар да ойлана бастады.
Сол тұста біраз ғалымдар, жазушылар, өнер қайраткерлері
қостілділікке үн қос деген əңгімеге тартылды. Ол сөз жоқ, əркімді
толқытты. Дегенмен көпшілігі-ақ халық мүддесін ойлайтын мақалалар
жариялай бастады. Ал Ə.Қайдардың мақалалары редакцияларда
сарғайып, жарық дүниеден үмітсіз жатқан. Оның авторына мақалаңды
жариялайық, тек, қостілділікке қол көтер деп телефон да соғылды.
Мəселе бірді-екілі мақалада ма еді? Мəселе қазақтың тілі, тілмен бірге
өзінің де я бар, я жоқтығында еді. Күндердің бір күнінде осы ұшықиырсыз күресте үнемі жалғыз келе жатқан Ə.Қайдарға филология
ғылымының докторы, ұлты украин Александр Николайұлы Гарковец
қосылды. Одан соң Орталық Комитетінің хатшысы Ө.Жəнібековтың
тапсырмасымен идеология бөлімінің меңгерушісі, М.Жолдасбеков
Ə.Қайдардың пікіріне саятын хаттардан шолу жасап, Г.В.Колбиннің
алдына апарып тастайды. Жəне аз уақыттан соң бұрынғы екпін ауаны
сəл бəсең тартқан,біріншіге идеология жөніндегі хатшы Ө.Жəнібеков
былай дейді: «Геннадий Васильевич! Мнение большинства все больше и больше склоняется в пользу позиции академика Кайдарова. На
предстоящей сессии мы как бы не оказались в гордом одиночестве…».
Осыдан соң Г.Колбиннің қырыс мойны иіле бастаған-ды.
СССР Халық депутаттарының бірінші съезі өтті. Қазақстан басшылары алмасты. Сол ауыс-түйістен соңғы алғашқы жиналыстардың
бірінде Н.Ə.Назарбаев қазақ тілінің жаншылап қалған жағдайын, оны
көтеру үшін, қиындықтан құтқару үшін жеке өзіне ғана мəртебе беру
керектігін, орыс тіліне еш тосқауыл жасамай, басқа тілдерге де кеңдік
жасау керектігін шегелеп айтты… Бұл да болса уақыттың өз қазанында
пісіп-жетілген құбылысы еді. Қазақша сөйлейтін, өз ана тілін
қадірлейтін, өз ұлтын мақтан ететін, өз тарихы мен мəдениетіне жаны
ауыратын саяси қайраткерлер легі келді. Соның нəтижесінде Ə.Қайдар
секілді таразы адамдардың арқасында Одақта барынша əділетті, барынша кең, жан-жақты ойластырылған Қазақ ССР-інің «Тіл туралы»
Заңы қабылданды. 1989 жылғы қазан айының 21-інде республикалық
«ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамы құрылды. Оның тұңғыш президенті болып
Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдар сайланды. Ол халқының тағдыры үшін
күресті. Халық оны дұрыс бағалап, өзінің əппақ үмітінен жаралған
«ҚАЗАҚ ТІЛІ» қоғамының төрағасы болуына бір кісідей қол көтерді.
Ғылым мен Ғалым. Ғылым, сірə, теңіздің табанында жатқан маржан болса, ғалым сол тұңғиықтан маржан ілем деген сүңгуір іспеттес.
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Асылға, маржанға кім қызықпайды, кім талап қылмайды?! Алайда
оған əркімнің шамасы, демі жете берген бе? Ішкі қуат, көрік демді адам
болмаса маржан оңай ілінбейді, таптырмайды. Су түбі тереңдеген сайын ол қарауыта береді. Бар мен жоқты ажырату үшін көкірек көзі керек
болар. Оған келгенде жаратылыс сараң. Ал Əбекеңдер – сол тұңғиықта
еркін жүзіп, інжу-маржанның өзін таңдайтын ғалымдар санатынан.
Олай деуге негіз баршылық.
Академиктің қаз-қатар алып келе жатқан ізденіс салалары шамамен
былай болып келеді: тіл тарихы жəне этимологиялық ізденістер; түркі
тілдеріндегі қос сөздердің жасалу жайы, лексика-грамматикалық түркі
синкретизмдері, плеоназмдар, бөлінбейтін сөздердің өлі түбірлері…
Осы секілді тақырыптар төңірегінде көп еңбектер жазылып, жарық
көрді. Мақал-мəтел, фразеологизмдердің мағынасын ашу, қазақ тілінің
этнологиялық лексикасын тереңдете зерттеу, этностар мен ру-тайпа
бірлестігінің атауларын тарихи-лингвистикалық тұрғыда қарастыру,
алтаистика проблемалары… Бұл тізбе де Əбекеңнің кең қамтып,
түренді терең салып жасаған еңбектерінің бəрі емес. Оның сыртында алпыстан астам ғылым докторы мен кандидатына диссертация
қорғатқаны жəне бар. Олар қазақ, ұйғыр, қарақалпақ, хакас, якут,
моңғол боп келеді. Жарық көрген еңбектері жеті жүздің үстінде. Оның
бəрі де қиындықпен келген қымбат туындылар. Сөйте тұра 15-20 минутта мұның бəрін сыйғызу мүмкін емес. Бəріне бағасын беру үшін
соны жасаған адам жайлы айту керек. Ал өз басым Əбекең туралы осы
уақытқа дейінгі жазғандарымда, жұрт алдында айтқандарымда ойымды сарқа жеткізе алдым деуден аулақпын.
Үлкен ғалым туралы мерзімді басылымдарда көп жазылды, əр
қырынан көрсетілді, əлі де жазылып жатыр. Сірə, сол Əбекең туралы очерк, мақала, интервью-сұхбаттар ғалым портретінің шағын
фрагменттері шығар. Мұндай тұлға туралы үлкен еңбек жазылмайынша мақсатқа жете алмаймыз. Осыны толықтыра алатын бір жай
бар. Ол Əбекеңнің этимология бағытындағы еңбектерінің əлемдік
аренадағы аса ірі түркологтар – ағылшын профессоры Джерар Клоусон (ХІІІ ғасырға дейінгі түркі тілдерінің этимологиялық сөздігін
жасаған), мажар ғалымы профессор Арман Вамбери («Түркі тілдерінің
этимологиялық сөздігінің» авторы), советтік ғалым, профессор Эрванд
Владимирович Севортян («Түркі тілдерінің этимологиялық сөздігінің»
авторы) еңбектерімен терезесі тең аталуы.
Академик Ə.Қайдардың ғылыми орбитасы кең де көлемді. Оның тіл
тарихы, этимологиясы, яғни сөздер төркіні, мағынасы көмескі сөздер
мен оның бөлшектері, түркі тілдеріндегі қос сөздер табиғаты т.т. толып жатқан проблемалар төңірегінде туған теориялық ойлары мен бол-
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жамдары дəлелдемелері бүгінгі қазақ тіл білімінің мерейін бұрынғы
одақтық жəне əлемдік сапаға, ғылыми биікке көтеріп отырған туындылар.
Қазақ, ұйғыр, орыс тілдеріндегі бейнелі сөздер табиғаты мақал,
мəтелдер сыры, фразеологизмдер жайы да оның үнемі қадағалап
қарастыратын объектісінің бірі. Осылар жайындағы түбегейлі ойларын
түйіндеп, жұртшылыққа ұсынды.
Ал қазақ тілінің этнолингвистикалық проблемалары жайында
жинаған материалдары, фонетикаға, грамматикаға, ономастикаға,
орфографияға жəне терминологияға байланысты əлденеше зерттеулері
өз алдына бір төбе əңгіме.
Түркі-моңғол тілдерінің өзара байланысы жайында да терең
толғаныста пікір айта білетін ғалым, тіпті алтаистика (түркі, моңғол
жəне жапон тілдері) проблемасы төңірегінде де тың ойлар өрбітіп жүр.
Мұның сыртында əйгілі түркологтар өмірі мен творчествосы
хақында тебірене жазған ғылыми очерктерінің де маңызы ерекше.
Теоретик ғалымның көп жылғы ізденістерінің нəтижесі 1985 жылы
Қазақ ССР-інің «Ғылым» баспасынан «Қазақ тіліндегі бір құрамды
түбір мен негіздердің құрылымы («Структура односложных корней»)
деген атпен басылып шықты. Көлемі 20 баспа табақтан асатын бұл
еңбек түркологияда ежелден қалыптанып тұрақтана бастаған беделді
пікірлердің біразын сынға алып, батыл түйін жасайды. Ол қазақ
тілі құрамында көне заманнан бері келе жатқан жеке сөздер мен өлі
түбірлерді тірілтіп, түркі сөздер морфемасы, атомарлық лексика туралы тың ойлар айтады. Яғни тілдің əлгіндей бөлшектерін терең тексере
отырып, оның эволюциялық даму жолын анықтайды. Ал 1986 жылы
«Мектеп» баспасынан шыққан «Түркологияға кіріспе» (М.Оразовпен
бірге) еңбегі осы ғылым саласының табыстары мен жетістіктерін
кеңірек əңгімелейтін алғашқы жинақы жұмыс болды. Бұл аталған екі
еңбек те тез арада тарап кетті. Оны қазір таба алмайсыз. Жер-жерден,
тіпті шетелдерден келіп жатқан өтініштер бұл зерттеулер сапасының
қаншалықты екенінен хабар береді.
СССР ҒА академигі А.Н. Кононовтың, СССР ҒА корреспондентмүшесі Э.Р. Тенишевтің, əйгілі түркологтар: швец ғалымы Гуннар
Яррингтің, неміс ғылымы Гергард Дерфердің, америка ғалымы Карл
Менгестің т.с.с. əлемге танымал ғұламалардың Ə.Қайдаров еңбектеріне
назар аударып, аса жоғары бағалағанын да мақтанышпен еске аламыз.
Жасыратыны жоқ, əралуан қоғамдық қызмет атқара жүріп, соншама
мол ғылыми туындыларды бірінен соң бірін толассыз беріп келе жатқан
ғалым қаламының жүрдектігіне таңғаласың. Бұл, біздіңше, үлкен білім
иесінің еңбек сүйгіштігінің, ғылыми зейінділігі мен ерекше зердесінің
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нəтижесі. Ол қай кезде де, қандай жағдайда да неше алуан ғылыми идеялар құшағында, сан түрлі жоспар-жорамалдар əлдиінде жүреді.
Осыдан байқалатынындай, Ə. Қайдар жарты ғасыр барысында екі
тілді (қазақ, ұйғыр) түбегейлі зерттеп, ғылыми ой-толғауларын үш
тілде (қазақ, ұйғыр, орыс) бірдей жазып келді. Бұл процесс күні бүгін
де жалғасын тауып отыр. Басылған, жарияланған еңбектер көлемі 600
баспа табақтан асады, ал басылымға дайын тұрғаны да осы шамалас.
Ерлік пен бара-бар осынау еңбек жолында ол көз тіккен мəселелерді
мынадай бірнеше тақырыпқа бөліп саралауға болады:
1) лексикология, 2) диалектология, 3) этнолингвистика, 4) тіл
құрылысы, 5) түркітану жəне алтаистика, 6) ғылым тарихы, 7) тіл саясаты, 8) ғылым жалғасы оқулық т.б. Бұлардың əрқайсысынан балалап, туындап жататын сан түрлі ғылым тармақтарын да ғалым ғылыми
електен өткізіп отырады.
Кең көлемде алып қарасақ (солай ету керек те), тіл білімінің мынадай сөз байлығы, сөз тану, сөз төркіні – этимология, жер-су, ру-тайпа,
кісі аттары – ономастика, ғылым, білім, техника атаулары – терминология, тұрақты тіркестер – фразеология мен паремиология, сөз мағынасы
мен мəнін айқындаушы – семасиология сияқты жеке-жеке салаларын
қамтитын лексикологияны Ə.Т. Қайдар көптеген жылдар бойы қызыға
да, құныға да қарастырып, нəтижелі еңбектер туындатып келе жатқан
саласы деп айтуға əбден болады.
Біз білетін Əбекең міне осындай адам. Қадірлі зиялы қауым, сөйтіп
ол үш бірдей ерлік жолынан өтті. Олар жоғарыда атап көрсетілгендей:
Ұлы Отан соғысында жасалған ерлік, екіншісі – бейбіт еңбек пен
ғылым жолындағы ерлік, үшіншісі – таласқа түскен қазақ тілінің
мемлекеттік мəртебеге ие ету жолындағы қайтпас қайсарлық. Міне,
осы аталғандардан қарапайым еңбек ерінің ерен тұлғасы өркештеніп
көрініп тұрғандай емес пе?
«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90 жас мерейтойына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференция материалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 3-7 бб.

Тіл-ғұмыр

225
М.З. Закиев

ВКЛАД А.Т.КАЙДАРОВА В ТЮРКСКУЮ ЛИНГВИСТИКУ
И ИСТОРИЮ
Я прекрасно знаю Абдуали Туганбаевича Кайдарова как автора
многих фундаментальных исследований, в частности, по формированию и развитию казахского языка и народа, а также по структуре тюркской морфемики. Мы с ним вместе принимали участие в работе многих
международных тюркологических конференций, вместе выступали оппонентами докторских диссертаций. Мне особенно запомнилось наше
участие в качестве оппонентов по докторской диссертации туркменского ученого Бяшима Чарыяровича Чарыярова в 1970 году. Мы ходили по горам и долинам ашхабадского региона Туркмении, на месте
изучали туркменскую топонимику, пытались с ходу устанавливать этимологию этих топонимов и гидронимов.
В этом выступлении я собираюсь в самой краткой форме сказать о
значении двух фундаментальных трудов Абдуали Туганбаевича в области тюркской морфемики по истории казахского народа.
Его учение о тюркской морфемики изложено в его монографии:
«Структура односложных корней и основ в казахском языке»(АлмаАта, 1986. 327 с.).
В этой монографии он, в частности, отметил, что среди множества
тюркологических проблем изучение базисной лексики тюркских языков вообще, корневой лексики в частности занимает одно из центральных мест. Повышенный интерес тюркологов к этой проблеме, особенно к природе тюркского корня, объясняется тем, что именно в нем наилучшим образом находят концентрированное свое отражение истоки
формирования тюркской языковой общности и к нему же восходят
пути исторического развития современных тюркских языков. Корень
слова, будучи простейшим, но основным и существенным элементом
языка, так же древен, как древен сам язык, и без него невозможно представить генетическое родство, в частности, современных тюркских
языков, гомогенность основного лексического фонда, на котором зиждятся грамматический строй каждого из языков и многовековой процесс словотворчества73.
Изучив этот очень важный и специфический вопрос, А.Т.Кайдаров
доходит до истоков формирования тюркских языков и тюркской языко73
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вой общности.
Тюркологам известно, что слово как единица языка представляет
собойдиалектическое единство комплекса звуков (иногда одного звука)
с понятием. Оно фиксируется в словарях и остается в памяти людей,
владеющих этим языком. Слово в речи приобретает грамматические
формы (в том числе и нулевую форму), выражающие различные отношения. Как мы уже знаем, когда эти формы выражают отношения
между понятиями, они выступают средствами связи слов, т.е. являются словосоединительными средствами (формами). Когда же эти грамматические формы выражают отношение говорящего к слушателю,
к содержанию сообщения, к речи, к обстановке речи или отношение
субъекта к объекту, исполнителя процесса – к объекту и т.д., тогда мы
их называем модальными формами (средствами), и они не являются
средствами связи слов. Эти словосоединительные и модальные формы в грамматике называются обычно словоизменительными формами.
Иногда в процессе речи от известных до сих пор слов по необходимости образуются новые слова при помощи словообразовательных
средств. Все это ведет к тому, что слово как деталь речи наращивается
словообразовательными и словоизменительными элементами, поэтому
приходится говорить о составе слова, изучать состав слова, в ходе чего
зародилось новое лингвистическое направление, называемое морфемикой. Учение о морфемике лежит в основе многих разделов грамматики: морфонологии, словообразования, морфологии и синтаксиса,
точнее общее учение о морфемах, т.е. морфемика является введением в
морфонологию, словообразование, морфологию и синтаксис74.
По проблемам происхождения казахского народа особое место занимает огромный труд Абдуали Кайдарова «Қазақ қандай халық?»
(Алматы, 2008. 651 б.). В этой монографии автор собрал имеющиеся
материалы по истории казахов, но без своего толкования.
Так, на 349 странице автор приводит слова известного тюрколога
А.Н.Бернштама, высказанного им в статье «Этимология слова казах
и проблемы этногенеза казахского народа» (Қазақстан мектебi. 1967.
№6).
В древнюю эпоху из двух этнических компонентом мог возникнуть
третий: кас + сак = казах.
«Мы считаем, что этноним «казах», сложившийся в наше время из
тюркских слов, происходит от названия древних племен «каз» и«сак».
Исторических аналогий здесь предостаточно».
«Из первого компонента этнотермина «казах»мы видим название
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племени «кас»или его следы, сохраняющиеся в названии Каспийского
моря, а во втором компоненте этого термина –«саке», мы видим название одного кочевого племени, образовавшего в Средней Азии крупное
этнополитическое объединение, племени саков. Из двойного названия
племени «кассак» со временем выпала буква «с»и произошел современный этноним «казах»– заключает А.Н.Бернштам75.
По результатам моих исследований я могу сказать, что слово кас в
данном случае не является этнонимом. В слове каспи оно применяется в
смысле кас/кес ʻскалаʼ. Кас/кес образовалось от корня кес ʻрезатьʼ, как
и тюркское кыя ʻскалаʼ образовалось от корня кый ʻрезать, отсекатьʼ.
Вторая часть слова каспи, т.е. пи – это общепризнанное в тюркологии
этноним со значением ʻбогатыеʼ. Каспий – это ʻбогатые племена, расположенные среди скалʼ; Им называлось озеро Каспий, которое раньше обозначалось другим тюркским этнонимом хазар (Хазарское море).
В моих трудах этноним казах/косак этимологизируется следующим
образом: Ко-сак - ʻбелолицые сакиʼ. Ко исторически восходит к древнему ку ʻбелолицыеʼ. Ку в древности применялось и в слове кусюн/
кусян ʻбелолицые сюны/хуныʼ, которое постепенно приняло форму косан/казан.
Слово косак своим завершающим элементом сак/сака является однокоренным этнонимом скиф/скыды.
Этноним скыды в русском языке принял форму скиф, ибо межзубной звук д (Ө, th) в старорусском передался звуком [ф], западноевропейскоескит, тюркское сакады/скыды в русском принято как скиф.
Для тюрколога не представляет большого труда в завершающей
части слова скыде видеть тюркский аффикс –де, который имеет
следующие фонетические разновидности: -де/-ды/-те/-ты/-ле/-лы/дык(-дак)/-дек(-дəк)/-тык(-так)/-тек(-тəк)/-лык(-лак)/-лек(-лəк).
Этот аффикс обладания часто применяется в тюркских этнонимах:
казанлы~казанлык ʻказанецʼ, асты~астык ʻостякʼ (предки пермских
татар), бухарлык ʻбухарец сибирскийʼ, карлук ʻкарлукиʼ, кубанды
ʻкумандинцыʼ, шалкандуу ʻчалканцыʼ и др.
В этнониме скыде применяется суффикс -де, но на тюрко-согдийских монетах он имеет форму -дк(-дек) или -лк(-лек)76. -лы/-ды/-лык/тык и др. – это разновидности аффикса обладания. Корень скы исторически восходит к этнониму сака. Вместе с аффиксом он принимает вид
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сакады или сакалы ʻлюди, консолидированные с сакамиʼ или ʻлюди,
имеющие в своем составе саковʼ. Сакады постепенно могло фонетически преобразиться сакады>съкады> съкъды>скъды. Этот этноним
с аффиксом –лы встречается в источниках как название одного из компонентов волжских татар Х в.. Сакалиба – это поволжские тюрки. Это
слово имеет части сака-лы-бай(ба)77.
Одним словом, этнонимы казак/косак и сакады/скыды (рус.скиф)
имеют один и тот же корень сака/сак. Следовательно, скифы были
предками прежде всего казахов.
«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90жас мерейтойына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференцияматериалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 7-8 бб.
Т. Жанұзақ
АКАДЕМИК Ə.ҚАЙДАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ
Қазақ тіл білімінің, жалпы түркологияның көркейіп, дамуы жолында 70 жылға тарта табанды да өнімді қызмет етіп келе жатқан,
оның кемеліне келіп, толысуына айтарлықтай сүбелі үлес қосып
отырған ғұлама ғалымның сіңірген еңбегі ұлан-ғайыр екені – бүгінгі
түркітану дүниесі мен қазақтың зиялы қауымына кеңінен мəлім.
Ғалымды бұл ретте тіл білімінің нағыз қаһарманы деп атау өте орынды да заңды баға екені даусыз. Академик Ə.Қайдардың жарық көрген
көлемді де мазмұнды, теориялық ой-пікір, салиқалы тұжырымдар
мен пайымдауларға толы көлемді де мазмұнды еңбектері – оңай
көтере алмас ауыр жүк. Ғалымның тілші шəкірттері мен басқа да
зерттеушілердің жазған еңбектерін оқып отырғанда, сол теориялық
пайымдаулар мен тұжырымдарға үнемі жүгініп, бағыт-бағдар алып,
сілтемелер беріп отырғандарын жиі кездестіресің. Соңғы 5-6 жылдағы
еңбектері: «Ғылымдағы ғұмыр» (2000, 316-б.), «Қазақ тіл білімінің
өзекті мəселелері» (2000, 362 б.), «Тысяча метких и образных выражений» (2003, 368 стр.), «Түркітануға кіріспе» (2004, 358 б.), «Халық
даналығы» (2004, 588 б.), «Қаңлы» (2004, 610 б.), «Структура односложных корней и основ в казахском языке» (2005, 295 стр.), «Қазақ
қандай халық?» (2008, 650 б.).
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Ғалымның осыншама мазмұнды да сапалы еңбектерінде салиқалы
да нанымды тұжырымдар, нақтылы пікірлер мен соны жаңалықтар
бары мамандарға мəлім. Əсіресе, этнолингвистика, лексикография,
лексикология, терминология бойынша жасалған тұжырымдарының
мəні ерекше зор. Оның осыншама еңбектерді жазуға негіз болып, жол
салған тұңғыш монографиясы, түркітану саласындағы тың да жаңа
жұмысы – ұйғыр тіл біліміне тəн күрделі зерттеу «Қазіргі ұйғыр əдеби
тілінің дамуы» (1969 ж.) атты кітабы жаңа ой-пікір, тың талдауларға
толы, теориялық пайымдауларға бай күрделі еңбек. Өйткені ұйғыр тілі
– түркі тілдес халықтар арасындағы бұрыннан жазуы бар, азаматтық
тарихы мол елдің тілі. Түркологтардың пікірінше, ұйғыр əдеби тілінің
жасалуы Х-ХІ ғасырлардағы Қараханид мемлекетінен басталады.
Əрине əдеби тілдің жасалу процесі халықтың жазу тарихымен де байланысты. Көне ұйғыр тілінің төрт түрлі жазу үлгісін бастан кешіргені
мəлім. Олар: манихей жазуы (V ғ.), руникалық тас жазуы (V-VІІІ ғ.),
ұйғыр жазуы (VІІІ-ХVІІІ ) жəне араб жазуы. Бұл жазулармен жарық
көрген əдебиеттің көне ұйғыр тілі тарихына тікелей қатысы бар.
Олардың бəрі де аса құнды ескерткіштер.
Қазіргі ұйғыр тілі белгілі түрколог-ғалымдарымыз тарапынан
қолға алынғанымен, оның көптеген мəселелері жете зерттелмей келді.
Осы кезге дейін ұйғыр əдеби тілінің даму тарихы жəне диалектінің
əдеби тілге қатысы туралы күрделі еңбек болмады. Міне, Əбдуəли
Қайдаровтың «Ғылым» баспасынан жарық көрген «Қазіргі ұйғыр
əдеби тілінің дамуы» атты көлемді монографиялық зерттеуі көкейде
жүрген осы мəселеге арналған.
Бұған дейін қазіргі ұйғыр əдеби тілінің, диалектілерінің қалыптасуын
ғылыми жүйеде жинақтап баяндаған еңбек болған жоқ. Демек, бұл
еңбек ұйғыр тіл біліміне ғана емес, бүкіл түркі тілдерін зерттеуге
қосылған үлкен үлес. Материалдардың толықтығы мен əр жақтылығы,
автордың зерттеп отырған мəселелерін баяндау тəсілі, ұйғыр тілі мен
диалектілері туралы еңбектерге жасалған тарихи терең шолу жəне
автордың білім арнасының кеңдігі, ұйғыр тілі мен диалектісін зерттеуге қосқан үлесі айқын көрінеді.
Ұйғыр диалектілерінің негізгі айырым белгілерін жəне оларды саралап, жіктеу жайы халықтық тілдің сипатымен байланысты. Жалпы
ұйғыр тілін белгілі бір диалект, яки топ, говорға бөлу, екшеу принципі
түркологияда бұрыннан бар. Ə.Қайдаров оларды жаңаша топтастыра отырып, оқушыға бұрынғы зерттеушілерден ерекше өзіндік
соны тұжырым, дəлелді теориялық пікірлер ұсынады. Автор жалпы
халықтық ұйғыр тілін бес диалектілік топқа бөліп қарап, олардың өзара
ерекшеліктерін жеке-жеке сипаттайды. Автор көрсеткен лексикалық
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диалектизмнің (194-199-бб.) көптеген көне, тарихи сөздерді айқындауда
мəні зор. Кітапта автор Іле ұйғырларының тілін жеке диалектілік
топқа жатқызса, оңтүстік-батыс говорларын «Куча-Турфандық»
жəне «Қашқар-Жəркенттік» деген топтарға бөлген. Ұйғыр тілін осылай топтастырып саралаудың нəтижесінде, əсіресе Куча-Турфандық
говордың ерекшелік қасиеттері жан-жақты анықталған. Сөйтіп, ұйғыр
диалектілерінің айырым белгілерін ажыратумен бірге олардың əдеби
тілге қатысын да зерттеген.
Автор Синьцзян ұйғырларының диалектілерін негізінен үш салаға
бөліп, олардың айырым белгілері ретінде дыбыстық, морфологиялық,
лексикалық ерекшеліктерді негізге алады. Бұл диалектілерге тəн
қасиет морфологиялық жəне лексикалық ерекшеліктері екені еңбекте
анық көрінеді. Автордың топтастыруы бойынша, Синьцзян ұйғыр
əдеби тілінің диалектілік негізі «орталық диалект» болып шығады. Ол
бұл əдеби тілдің айтылу нормасы Құлжа ұйғырлары тілінің дыбыстық
ерекшелігі негізделгендігін айтады.
Монографияда көбірек орын берілген əрі терең зерттелген тарау – Орталық Азия мен Қазақстан ұйғырларының диалектілері мен
говорларының ерекшелігі, сол ұйғыр əдеби тілінің диалектілік негізі
жəне осы күрделі мəселенің тарихы кітапта көрсетілгендей, кеңес
ұйғырларының Қазақ, Өзбек, Қырғыз, Түркімен жəне Тəжік республикаларында тұратыны мəлім. Бұлардың тіл ерекшеліктері аймақтық
шегіне қарай кітапта «жетісулық» жəне «ферғаналық» деп екі үлкен
топқа бөлінген. Олардың тілінің Қашқар жəне Іле ұйғырлары тіліне
ұқсастығын ескере отырып, кеңес ұйғырларының тілін «ҚашқарлықФерғаналық говор» жəне «Ілелік-Жетісулық говор» деген жаңа терминдермен атаған. Сондай-ақ олардың əрқайсысы өзара бірнеше
топқа, говорға жіктелген. Автордың көрсетуінше, Іле-Жетісу говорында дыбыстық ерекшеліктер əдеби тілдің нормасына жақындау.
Ал «қашқарлық» жəне «турфандық» говорларда морфологиялық
жəне лексикалық ерекшеліктер əдеби тілде басымырақ келеді. Кеңес
ұйғыр əдеби тілінің диалектілік негізін анықтауда көп талас пікірлер
болғаны белгілі. Ə.Қайдаров өз зерттеуінде кеңес ұйғыр əдеби тілінің
диалектілік негізін қалауда Іле-Құлжа үлгісімен айтылатын Жетісу
жəне Қашқар-Ферғана говорларының диалектілік негізінде жасалған
кеңес ұйғырларының əдеби тілі Синьцзян ұйғыр əдеби тілі нормаларын қалыптастыруға жəне дамытуға игі əсер еткенін көптеген нақтылы
материалдармен дəлелдеген.
Кітаптың барлық тарауында əңгімеленген мəселенің тарихы, əсіресе
көне жəне жаңа дəуірдегі ұйғырлар туралы тарихи-этнографиялық бай
мəліметтер берілген. Бұл материалдар көне халықтың ертедегі тари-
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хи жазба мəдениетін, тілін əр кездегі диалектілерінің жайын, даму,
қалыптасу кезеңдерін айқын көрсетеді.
Ұйғыр тілінің зерттелу тарихына арналған бөлімнің жақсы
зерттелгенін атап айту керек. Ол құнды мəліметтерге бай. Ұйғыр
тілінің түркі тілдерінің арасынан алатын орны күрделі мəселенің
бірі. Атап айтқанда, Орта Азияда ортағасырлық түркі əдеби тілінің
қалыптасуына көне ұйғыр тілінің тигізген əсері мен ықпалы тарихтан
белгілі. Бұл мəселені автор жаңа деректерге сүйене отырып, жалпы
түркологиялық дəрежеде көтерген. Қазіргі ұйғыр тілінің көне ұйғыр
тілімен байланысы, сондай-ақ, диалектілерде сақталған көне элементтер, ол тілді тарихи дəуірге бөлу сияқты өзекті мəселелер автор
зейінінен тыс қалмаған. Əлбетте, мұның бəрі қазіргі ұйғырлардың көне
ұйғырларға қатысы, этногенезисі жайлы үлкен мəселелерді келешекте
зерттеуге ой саларлық бағыт болары шүбəсіз.
Ə.Қайдаровтың зерттеуінде жалпы халықтық тілдің əдеби тілмен
байланысы жəне əдеби тілдің негізі, əдеби норма жəне басқа күрделі
мəселелер теориялық тұрғыда баяндалып, шешімін тапқан.
Ə.Қайдаровтың «Ғылым» баспасы шығрған бұл түбегейлі соны
зерттеуі – тек ұйғыр тілі тарихында емес, жалпы түркологияға қосылған
үлкен үлес болып саналады. Бұл еңбекке түрколог ғалымдар Г.Дорфер,
Э.Р.Тенишев, қазақ тіл білімінің көрнекті ғалымдары: М.Балақаев,
С.Омарбеков, Ғ.Қалиев, Н.Жүнісов т.б. жылы лебіз айтып, пікірлерін
баспасөз беттерінде білдірген болатын. Ғалымның ертеректе жарыққа
шығарған теориялық мəні аса жоғары еңбегінің бірі – қазақ тіліндегі бір
құрамды түбір мен негізге арналған«Структура односложных корней и
основ в казахском языке» (Алматы, 1986, 328-б.; жауапты редакторы
– проф. Н.А.Баскаков) атты еңбегі. Қазақ тіл білімі бойынша тұңғыш
рет жазылған бұл еңбекте бір буынды түбір сөздердің алуан түрлі
құбылыстарының қыры мен сыры жан-жақты талданып, мейлінше
толық ашылған. Бұл еңбекте бір буынды түбір сөздер тек қазақ тілі
материалдарымен шектелмей, басқа да түркі тілдерінен көптеген салыстырмалы мысалдар келтірілген. Бұл ретте автор еңбегінің ғылымитеориялық пайымдаулары мен ой-түйін тұжырымдарының арта
түскенін анық көреміз.
Автор еңбекте түркі тілдеріндегі түбір сөздер туралы арнайы зерттеулер жасаған Г.Вамбери, Н.А.Баскаков, Э.Н.Севортян, Б.М.Юнусалиев,
А.Н.Кононов,
А.М.Щербак,
Э.Р.Тенишев,
А.Зайончковский,
Н.И.Ашмарин т.б. ғалымдар пікірлерімен келісе отырып, өзі зерттеп
отырған материалдардың дəлелдері нəтижесінде көптеген жаңалықтар
ашты.
Түркі тілдерінде «түбір жəне негіз» деген ұғымның алуан түрлі
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түсінікке ие болып жүргеніне тоқтай келіп, түбір орыс тілінде «корень, негізгі түбір» основной корень, түбір сөз»«корневое слово» деп
анықтап берді.
Əсіресе қазақ тіліндегі бір буынды түбірлер мен негіздердің
фонологиялық құрылымын, сондай-ақ қазақ тілінің сөздік құрамындағы
бір буынды сөздердің алуан түрін ғылыми негізде айқындады. Бұны
автордың арнайы жасаған кестесінен анық көріп білеміз. Ғылыми
тұрғыдан дəлелдеп отырған автордың пайымдауынша, бір буынды
түбірлер мен негіздің 6 түрлі екендігі көрсетілген. Олар: 1) Е (Етістік)
типті бір буынды түбірлер мен негіздер; 2) ЗЕ (зат есім, етістік) типті
бір буынды түбірлер мен негіздер; 3) ЗЕЗ типті бір буынды түбірлер
мен негіздер; 4) ЕЗЗ типті бір буынды түбірлер мен негіздер; 5)
ЗЕЗЗ типті бір буынды түбірлер мен негіздер. Осы аталып отырған
зерттеудің нəтижесіне сүйене отырып, автор қазақ тіліндегі бір буынды
түбір сөздер мен негіздердің алуан салалығы əрі құрылымы жағынан
көне түркі жазба ескерткіші материалдармен толығынан сəйкес келеді
деген теориялық пікірге келеді. Əйтсе де бір буынды түбір сөздер мен
негіздің басты типі ЗЕЗ (зат есім, етістік, затесім) екенін баса көрсетті.
Тіліміздегі бір буынды түбір сөздер мен негіздердің түрлі вариантқа
келуі мен фонологиялық факторлары туралы толып жатқан мысалдар
беруі де тиянақты əрі нанымды шыққан. Əсіресе «үй, баспана, қалқа»
сияқты 20-дан астам сөздің жалпы түркі тілдеріндегі түбір сөздердің
алуан түрлі варианттарда кездесуінің фонологиялық фактор екені туралы салиқалы тұжырымының да тұңғыш рет айтылғаны мəлім.
Сондай-ақ бір буынды түбірлер мен негіздердің тіларалық варианттарын қарастыруы, олардың басты себептерінің дауыстылар
сəйкестігімен болатынын, оның айғағы ретінде көптеген дəлел, мысалдармен көрсетуі автордың бұл жөнінде дəйекті де сенімді қорытынды
жасауына əкелген.
Автордың пікірінше, бір буынды түбірлер мен негіздердегі
тіларалық жəне тіл ішіндегі дауысты жəне дауыссыз фонемалардың
сəйкестігі бұл категорияның түрлі вариантта болуына негізгі факторлар болады.
Автор структуралық талдау əдісіне сүйене отырып, екі құрамды туынды негізден бір буынды түбір-негізді ажыратып, олардың лексикасемантикалық табиғатын айқындап, ашып берді.
Бұл шешімі қиын, түйіні күрмеулі мəселені анықтау барысында
структуралық талдау əдісімен қатар тарихи-салыстырмалы тəсілді,
сондай-ақ сөз құрылымын морфологиялық тұрғыдан екшеу əдісін де
тиімді қолданғанын көреміз. Қазақ тілінің бір буынды түбір сөздер мен
негіздердің лексика-грамматикалық жəне семантикалық сипаттары да
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жете талданып, көптеген ұтымды істер атқарылған.
Сондықтан да бір буынды түбірлер мен негіздердің бұрын
қарастырылмаған, түйіні қиын, дауы көп мəселені арнайы қарастырып,
көптеген тың мəселелерге қол жеткізуі – автор тарапынан орындалған
соны жұмыс, үлкен ғылыми-практикалық əрі теориялық мəнге ие болды.
Қазақ тіліндегі бір буынды түбірлер мен негіздердің тарихи тұрғыдан
дамуын анықтау барысында автор жазба ескерткіштерді (V-VII ғғ.)
Махмұд Қашғари сөздігін (XI ғ.), сондай-ақ туыстас түркі тілдері мен
туысы бөлек тілдер материалдарын көптеп пайдаланған. Сондықтан
да бұл еңбек қазақ тілі деңгейінен жоғары, ғылыми құндылығы əрі
нəтижесі толымды. Сөз формаларын фоно-морфо-семантикалық
тұрғыдан талдауы жағынан болсын, жалпытүркілік, тіптен ататүркілік
этимологияға барып тіреледі. Бұл автор еңбегінің теориялық маңызы
мен бағасын арттыра түседі.
Монографияның екінші бөлімінде бір буынды түбір сөздердің
сөздігі берілген. Бұдан бұрын бұл сияқты сөздік болмағандықтан, тіл
мамандарына ғана емес, жалпы қауымға өте пайдалы да, сапасы аса
жоғары екені даусыз-ақ.
Қорыта келгенде, академик Ə.Қайдардың бұл монографиясы қазақ
тіл біліміне қосылған зор үлес, түркология үшін аса пайдалы, теорияға
бай, мəн-маңызы өте жоғары еңбек.
Қазақ тіл білімінде этнолингвистика жайлы алғашқы мақалалардан
бастап, көлемді еңбектердің жарыққа шығуы академик Ə.Қайдар
есімімен тікелей байланысты.
Қазақ тіл білімінің жас саласы ретінде оның қалыптасып дамуына
ерекше назар аударып, ұлан-ғайыр еңбек сіңірген де Ə.Қайдар екені тіл
білімпаздары мен зиялы қауымға бесенеден белгілі. Бұл сала бойынша жасалған үлкен идеографиялық классификация («Адам», «Қоғам»,
«Табиғат») негізінде жалсалған. «Қазақтар: ана тілі əлемінде» атты
4 томдық сөздіктің жарық көруі де қазақ тіл білімі үшін зор табыс, елеулі жаңалық болды. Осы салаға бейім жұмыстар санатына
«Халық даналығы». (Алматы, 2004, 557 б.), этнолингвистикамен қатар
этнонимикаға да тəн «Қазақ қандай халық». (Алматы, 2008, 643 б.),
жəне «Қаңлы». (Алматы, 2004, 605 б.) атты көлемді де аса маңызды,
құнды еңбектерді жарыққа шығару – автордың ерен ерлігі, тайсалмас
батырлығы, энциклопедиялық бай білімнің айқын куəсі болып отыр.
Бұл кітаптар жайлы жағымды пікірлер баспасөз беттерінде жарияланып, өз бағаларына ие болғанына да едəуір жылдар өтті.
Халық мақалдары жалпы халыққа ортақ болса, оны зерттеу
əдебиетшілер мен тілші қауымға тел қозыдай ортақ екені кімге де
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болса мəлім. Қазақ тілінің түсіндірме сөздіктерінде мақалдар мысал ретінде ғана берілсе, олардың мағынасын ашу, түсінігін беріп
анықтау ісі қолға алынбаған тың мəселе болатын. Əдебиетшілер болса мақал, мəтелдерді жинап, кітап ретінде ұсынғанымен, олардың
мəн-мағынасын түсіндіріп əлек болмаған. Осы жайттарды ескергенде
академик Ə.Қайдардың «Халық даналығы» атты еңбегі тұңғыш рет
орындалып, дер кезінде жарық көрген аса құнды да сапалы, мүлдем
жаңа жұмыс. Оның бірінші бөлімі «Мақал-мəтелдер табиғатын тану
(зерттеу)» деп аталып, 6 тараудан тұратын өте құнды зерттеулерден тұратынын көреміз. Оны оқып білген адамның автор тарапынан
айтылған толып жатқан ұтқыр ой-пікірлері мен тиянақты пайымдауларын, мақал-мəтелдердің пайда болу, қалыптасу жолдарын, мақалмəтелдердің табиғатын, мақал-мəтелдердің тұлғалық-құрамдық дамуын, олардың топтарын, мағыналық даму көріністерін оқи отырып,
көптеген нəрселерге көз жеткізіп, əркім өз ой-өрісін кеңітері сөзсіз.
Осы тараулардағы автор байқап, өзі жете білу нəтижесін де алуан салалы пайымдаулар мен ғылыми ой елегінен өткізген түйіндері əрбір
оқушы қауымға майдай жағып, құлақтарының құрышын қандырары
сөзсіз. Əсіресе кітаптың 2 бөліміндегі сөздікті оқи отырып, əрбір
мақалға берілген түсінікті оқу арқылы əркімнің білім аясы ұлғая түсері
хақ. Бұл кітаптың аса құндылығы да, баға жетпес байлығы да осында
жатыр. Бұл кітаптағы сан салалы мақалдарға берілген түсініктерден
əсіресе жас талант қауым көптеген өнеге, үлгі алып, білім өресін байыта берері сөзсіз.
Бұл мақалдар мен мəтелдерге берілген түсініктер арқылы жас
қауым жақсылық пен жамандық, байлық пен кедейлік, ақылдылық пен
білімпаздық, қиыншылық пен жоқшылық, адамгершілік пен кісілік
т.б. туралы кеңінен біліп, ұғынары мол. Мəселен, «Жақсы сөз – жарым ырыс», «Жақсының кегі – жібек орамал кепкенше, Жаманның кегі
– басы жерге кіргенше», «Жақсылыққа жақсылық – кісіліктің белгісі,
Жамандыққа жақсылық – ер кісінің ісі», «Жақсылық қыл – міндет
қылма», «Жəннет – əйелдің аяғының астында» сияқты толып жатқан
мақалдарға берілген түсініктерден толық мағлұмат алуға болады.
Қысқасы, кітаптың 161-549-беттерін оқи отырып, алуан түрлі мақалға
берілген əрі қысқа, əрі нұсқа анық та айқын түсініктерді оқыған адам
авторға ерекше риза болады.
Автордың бұл еңбегі – қазақ мақал-мəтелдерінің түсінігін беріп
отырған тұңғыш та тырнақалды түсіндірме сөздік. Болашақ үлкен
жұмыстың бастамасы, төлбасы еңбек.
Ғұлама ғалым Ə.Қайдар отыз жылдан аса қазақ тілі терминдерінің
теориясы жəне оның ғылыми-практикалық мəселелерімен шұғылданып
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келеді. Көптеген мақалалары баспасөз беттерінде жарияланды.
Ғалымның əсіресе 90-жылдары жарық көрген «Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас» (Алматы: «Рауан», 1993) атты еңбегін ерекше атауға болады. Бұл еңбекте ғалым терминжасамның 11 принципін
ұсынады. Бұның бұрыннан айтып келе жатқан ғалымдар еңбектеріндегі
принциптерден біршама айырмашылығы да бар. Онда автордың заман, уақыт талабына орай, өмір, қоғам дамуына сай, жаңа бағытбағдарға тікелей байланысты ұсыныстар мен толымды ой-пікірлері
барын көреміз. Оларды жіктеп жүйелеп, назар қоя оқығанда білгілі бір
тұжырымдар бары да байқалады.
Ə.Қайдар қазақ тіл білімінің жаңа саласы – ономастикаға, оның
басты бөлімдері антрпонимика, топонимика, этнонимика бойынша
баспасөз беттерінде мақалалар жазып, оның ғылыми-практикалық
жұмыстарына да қатысып еңбектенді. Сөйтіп өз тарапынан қосқан
үлесі де бар. БізƏбекең екеуміз ономастиканың антропонимика жəне
топонимика бөлімдері бойынша алты мақала жарияладық. Олар: «Сосотяние и перспективы развития казахской ономастики» (Вест. АН
КазССР, 1983, №1, с. 44-49). «Атамекен атауларындағы «ақтаңдақтар»
(«Соц. Қазақстан», 1990, 15 қыркүйек), «Атаулар – тарих айғағы»
(«Қазақстан коммунисі», 1991, №4, 46-53 бб.), «О судьбе языка земли казахской» («Казахстанская правда», 1990, 20 ноябрь), Концепция
упорядочения наименований государственных и административнотерриториальных населенных пунктов и восстановления исторических и географических названий в Казахской ССР//Казахстанская
правда. 1991, 20 ноября (бұл материалды Əбекең екеуміз жазып, қара
тер болып дайындағанымызбен, Мемлекеттік ономастикалық комиссиясы атынан шыққан еді). Аты-жөніңізді қалай жазасыз? Қазақстан
Республикасындағы қазақ азаматтарының есімдері мен əке аттарын жəне фамилияларын реттеу туралы Тұжырымдамасы («Егемен
Қазақсан», 1994, 5 ақпан). Ономастикалық комиссия мəжілісінде
талқыланған соң, бұл Тұжырымдама да Мемлекеттік ономастика комиссия атынан бекіген. Осы Тұжырымдама негізінде Елбасы Н.Ə.
Назарбаевтың «Ұлты қазақ азаматтардың тегі мен əкесінің атын жазуға
байланысты мəселелерді шешу тəртібі туралы» Жарлығы (Алматы,
1996 жылғы сəуірдің 2-сі) шықты.
Академик Ə.Қайдар қазақ этнонимдері туралы алғаш рет «Қазақ»;
«Қаңлы» атаулары туралы мақалалар жарияласа, ұзақ жылдар бойы
зерттеу, зерделей іздену нəтижесінде «Қаңлы: тарихи шежіре» атты
(Алматы, 2004, 605 б.) өте көлемді де сапалы, терең мазмұнды еңбегін
жарыққа шығарды. Бұл еңбек б.д.д. ІІІ-ІІ ғасырдан ХІІ ғасырдың басына дейін Кангюй-Қаңха-Хорезм мемлекетін құрып дəуірлеген, əулеті
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түркі əлеміне кең тараған, мəдениеті мен өркениеті дамыған, бүгінде
өсіп-өніп отырған, қазақ халқын құруға қатысқан Сыр бойының
байырғы тұрғындары саналатын ең көне түркі тайпасы – қаңлылардың
тарихи шежіресіне арналған. Бұл кітап жарық көргеннен кейін
республикамыздың баспасөз беттерінде де сын-пікірлер жарияланып,
өзіне лайықты бағаға ие болды.
Ғалымның этнонимия бойынша соңғы жылдары жазған жаңа
еңбегінің бірі – «Қазақ қандай халық?» (Алматы, 2008, 643 б.). Бұл
кітапты оқығандар «Қазақ» халқы, тайпалары туралы, оның тілі,
діні, өмірі, білімі, əдет-ғұрпы шаруашылығы т.б. туралы көптеген
мағлұматтар алары сөзсіз.
Ал «Қазақ» деген атаудың мəн-мағынасы, шығу, пайда болуы туралы көптеген еңбектерді оқып, көп салалы мағлұматтарға ие болары сөзсіз. Бұл кітап туралы да баспасөз беттерінде сын-пікір болды.
Автордың бұл екі монографиясы да жалпы қауымға, білім беру орындары мен зиялы қауымға пайдасы зор. Мазмұнды да жаңа еңбектер.
Академик Ə.Қайдардың лексикограф ретіндегі еңбектері бір төбе.
Ғалымның бұл саладағы сөздіктерін үш топқа бөліп қарау лəзім.
Бірінші топ лексикографиялық еңбекке – қазақ, ұйғыр тілдері бойынша мынандай: 1) ұйғыр тіліндегі қос сөздерге арналған монография (1958) соңындағы «Ұйғырша-орысша қос сөздер сөздігі» мен
қазақ тіліндегі бір буынды түбірлерге арналған монография (1986)
соңындағы «Қазақша-орысша бір буынды түбір сөздер сөздігі»; 2) «Уйгурско-русский словарь» (Алма-Ата, 1961); «Қазақ тілінің қысқаша
этимологиялық сөздігі» (Алматы, 1966) жəне 4) «Русчə-уйгурчə тилшунаслик терминлириниң луғити» (Алмута, 1987, 184 б. Ш. Баратовпен бірге) сөздіктері жатады.
Екінші топтағы лексикографиялық еңбектерге: «Қазақтар: ана тілі
əлемінде» атты 4 томдық этнолингвистикалық сөздікті, 2 томдық
Қазақ тілінің (бір буынды, екі буынды түбір сөздеріне арналған)
этимологиялық сөздігін жəне «Тысячи метких и образных выражений. Казахско-русский фразеологический словарь» (Астана, 2003, 367
с.), «Халық даналығы» (Алматы, 2004, 161-549 бб.) деп аталатын т.б.
сөздіктерді жатқызуға болады.
Үшінші топқа «Қазақша-орысша (үлкен) сөздікті» жасауға арналған
«Инструкция по составлению казахско-русского словаря» (АлмаАта: Наука, 1986, 60 с.) атты еңбек тəн. Бұл инструкцияда (нұсқауда)
сөздік жасауға тікелей қатысты теориялық мəселелер қамтылған.
Бұл нұсқа «Қазақша-орысша сөздіктің» сапалы да мазмұнды болып
шығуының заңды ережесі əрі сенімді «паспорты» болған еді. Бұл аталмыш сөздіктердің ішіндегі «Қазақтар: ана тілі əлемінде» жəне «Халық
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даналығы» атты сөздіктер түсіндірме немесе этимологиялық сөздік
емес, тегінде энциклопедиялық сөздік деуге лайықты сөздіктер.
Академик Ə.Қайдар еңбектерінің бір қырына ғана тоқталғанымызбен,
оның жалпы ғылыми дүниедегі, білімдегі, қоғамдағы озық орны, ойпарасаты мен игілікті істері, абзал қасиеттері туралы айтыла берері
сөзсіз. Академик Ə.Қайдар – қос майданның батыры. Он жеті жасында
өз еркімен майданға аттанып, елін-жерін жаудан қорғауға жан аямай
қатысып, соғыстың аяғына дейін қан майданда болып, ұлы жеңіске
өз үлесін қосып, ерлік істері үшін І дəрежелі қос «Отан соғысы», қос
«Қызыл Жұлдыз», ІІІ дəрежелі «Даңқ» ордендері жəне «Германияны
жеңгені үшін», басқа да медальдарды өңіріне жарқырата тағып, жас
батыр ретінде елге, бейбіт еңбекке оралды. ҚазМУ-ді үздік бітіріп,
ғылым ордасына келіп аспирантураны да бітірді. Оның бар ғұмыры
Қазақстан Ғылым академиясымен тығыз байланысты өтті. Терек бір
жерде өсіп көркейіп, жайнайтынындай ол да ғылыми өмірде батыр
атанды. ҒА-ның академигі, профессор, ғылым докторы, Ш.Уəлиханов
атындағы сыйлықтың лауреаты, бейбіт өмірдегі ерен еңбегі бағаланып,
«Халықтар достығы», «Отан», «Құрмет» ордендерінің (Түркия
мемлекеті) иегері болды. «Жақсы сөз – жарым ырыс», «Жақсының артынан сөз ереді» деп халық текке айтпаған ғой.
Академик Ə.Қайдар туралы замандастары мен ұстаздарының
жақсы ой-пікірлері, шынайы да ыстық ықыластары аз емес. Əсіресе
Г.Колбин кезіндегі қазақ халқының мемлекеттік тілі туралы дау-дамай,
үлкен таластардағы проф. Ə.Қайдардың ерлік те батыл істері, ауыздан
ауызға тарамай-ақ баспасөз беттерінде жария болғаны да көптің есінде.
Р.Бердібаевтың «Жазушы жолы» атты мақаласында (Егемен Қазақстан,
28.04.1992) «Қазақ тілінің мəртебе алуы таласқа түсіп, таразы басы
«Қостілдік» дегенге тіреліп тұрған кезде: «Жоқ, олай емес, зəбір көрген
қазақ тілінің мəртебесін көтерудің бірден-бір жолы, оның бір өзіне ғана
мемлекеттік тіл дəрежесін беру» – деп табандылық көрсеткен, сөйтіп,
жұртшылық пікірін бұруға себепкер болған академик Ə.Қайдаровтың
байсалды да берік байламының мəнін дұшпаны ғана кемітер...», – деген, бұл сияқты шынайы пікірлерді З.Қабдолов (Менің ұсынысым//
Соц. Қазақстан, 16.09.89), Тұрсынбек Кəкішев (Тілден айырылғанның
келешегі қараң// Соц. Қазақстан, 12.08.1989), Рымғали Нұрғалиев (Батыр да, ақын да, дана да – халықтан // Өркен, 03.06.1989) айтқан.
Сол жылдардағы қазақ тілінің мемлекет тілі мəртебесін алу жайлы
материалдар республикалық баспасөз беттерінде жария боп жүргенде
Тіл білімі институтының директоры Ə.Қайдаров есімі үнемі көрініп
отыратын. Əсіресе бірінші хатшы Г.Колбин Ə.Қайдаровты сынға алып
жатты. Сол кезде Əбекең бір сөзінде: «Мені қамаса да, партиядан
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шығарса да, пікірімнен қайтпаймын. Ұлы Отан соғысына қатысып,
елім, жерім үшін болған шайқастарда да қаймыққан емеспін. Ел үшін,
жер үшін, туған халқымның тілі үшін басым садаға», – дегені əлі
есімде.
Əбекеңнің баспаға дайындап отырған жаңа еңбектері əлі-ақ жарыққа
шығып, қалың оқушысының қолына тиері сөзсіз.
«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90жас мерейтойына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференцияматериалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 9-14 бб.
Б. Əбілқасымов
ҒЫЛЫММЕН ӨРІЛГЕН ӨМІР
Академик Əбдуəли Қайдаровтың өмір жолына көз жіберcеңіз, оның
үш кезеңнен тұратынын көрер едіңіз: Əскери өмір, студенттік өмір
жəне ғылымдағы өмір. Бұлардың соңғысы Əбекең өмірінің ең мəнді
де бақытты һəм табысты шағы деуіміз керек. Өйткені бұл кезеңде ол
өзі таңдаған ғылым жолында тамаша табыстарға қол жеткізіп, ғылым
биігіне көтерілді, өз мектебін қалыптастырды. Ғылымға арналған
63 жылда Əбекең қазақстандық ұйғыртану ғылымын жаңа белеске
көтеріп, қазақ тіл білімінде бұрын зерттелмеген этимология, этнолингвистика, алтаистика сияқты жаңа салалардың дамуына жол ашты, бұл
салалардан 16 ғылым докторын, 75 ғылым кандидатын дайындады.
Осы кезеңде ол 700-ге жуық ғылыми еңбек (оның 60-ы монографиялар мен оқулықтар, сөздіктер) жазыпты. Бұл айтуға оңай болғанымен,
оны жазу үшін Əбекең қанша тілдік дерек жинап, қаншама əдебиет
оқыды десеңізші! Бұған тек басқа ештеңемен айналыспай, күнітүні оқу-жазумен отырған адам ғана қол жеткізуі мүмкін, ал Əбекең
бұл жылдардың жартысында Институттың басшылық жұмысында
болғанын, соншама қоғамдық жұмыс атқарғанын ескерсек, Əбекеңнің
феномендік іс істегеніне көзіңіз жетер еді. Əсіресе Əбекеңнің
жасы ұлғайған соңғы кезінде кітаптың бірінен соң бірін шығарып
отырғанына қайран қалмасқа болмайды. Ол кісінің шығарып үлгеріп
жатқан кітаптарын біз оқып үлгере алмай жатырмыз. Бұл – қажымас
қайрат, орасан еңбектің жемісі. Сондықтан жоғарыда айтылған үш
саладан шығарып жатқан кітаптарын маңыз-мақсатын талдауды сол
салалардың мамандарына қалдырып, біз Əбекеңмен тізе қосып бірге
жұмыс істеген кезімізде байқаған Əбекеңнің кейбір адами қасиеттері
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туралы бірер сөз жазуды жөн көрдік.
Əбекеңде бос уақыт дейтін болмайтын. Қай уақытта, қай жерде болсын, ол не кітап оқып, не кітаптан мысал жинап отырғанын көретінмін,
тіпті қонақтықта отырғанда да біреуден бұрын естімеген соны мақалмəтел естісе де қойын дəптерін алып, жазып алатын. Оны институттағы,
үйдегі жұмыс кабинетінде толып тұрған картотека жəшіктерінен көрер
едіңіз.
Əбекең басшылық қызметте болған жылдары да əртүрлі жиын-жиналыстар көп болатын. Əбекең тікелей институт жұмысына қатысты
болмаса, оларға өзі бармай, орынбасарын жіберіп, өзі шəкірттерінің
жұмыстарын оқып, кеңесін беріп отыратын. Жалпы жұрт алдына
шығып сөйлеп, өзін көрсетуді жаратпайтын. Ұжым болған соң, оның
еркесі де, тентегі де болады ғой.
Əбекеңнің қарауындағы қызметкерлердің алдында мінезі жаймашуақ, кең болатын, ешкімге дауыс көтеріп, кемшілігін бетіне басып,
ұрсып-сөккенін көрген емеспін. Кемшілігін жайлап отырып жеткізетін.
Тіпті өзіне тікелей қарсы қылық жасағандарды да кешіріп, онымен
бұрынғыдай араласып кететін.
Əбекеңді тек ғылымнан басқа ештеңемен айналыспайтын адам десек, қателесеміз. Ғылымнан сəл босағанда кабинетінде ілулі тұрған
домбыра мен мандолинге қол созатын. Реті келсе бильярд не шахмат
ойнауды да теріс көрмейтін. Əбекеңнің осындай жасқа шаршамайшалдықпай жетуіне оның ақ жарқын мінезі мен қатаң еңбек тəртібі болар деп ойлаймын.
90 жасқа екінің бірі келіп жатқан жоқ, келгендерінің өзі əрқалай
жағдайда келіп жатқанын білеміз. Олардың біреулерінің көру қабілеті
азайып, оқу-жазуы мұң болса, екіншілерінің жүріп-тұру мүмкіндігі
шектеліп қалып жүр. Біздің Əбекең болса, барам деген жеріне өз
аяғымен барып, сөйлесемін деген сөзін қай жерде де сөйлеп, ең бастысы, жазамын дегенін жазып отыр. Сондықтан Əбекеңді аталған жасқа
қиғың келмейді, бірақ қатыгез санды өзгерте алмайсың. Əбекеңді 100
жасында да осы қалпында көруге жазғай деген тілек айтқымыз келеді.
«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90жас мерейтойына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференцияматериалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 14-15 бб.
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Қараша айында 90 жасқа толған мерейтойын өткізгелі отырған
Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдар – Ахмет Байтұрсынұлы бастап берген қазақ тіл білімінің негізін қалаған прфессорлар Қ.Жұбанов,
Т.Сауранбаев, С.Кеңесбаев, А.Ысқақов, С.Аманжолов секілді аға буын
тіл мамандарының ізін ала көтерілген түркітану ғылымдарының аса
ірі өкілінің бірі, ұйғыр тіл білімінің де көрнекті маманы, филология ғылымының докторы (1945), профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, Ұлы Отан соғысының
ардагері. Ол сондай-ақ, қазақ тіл біліміне өлшеусіз үлес қосып, онда
өзіндік із қалдырған түркітану əлеміне аты əйгілі ғұлама оқымысты,
Қазақстан ғылымының деңгейін əлемдік дəрежеге көтеруге атсалысып, оған елеулі үлес қосқан ірі қоғам қайраткері, айшықты өмір сүріп,
өскелең ұрпаққа өнеге боларлықтай өшпейтін, өлмейтін мол мұра
қалдырып отырған көрнекті тұлға, асыл сөз зергері. ХХ ғасырдың
дүбірлі, дүрбелеңді кезеңінде заман ауыртпалығын көре жүріп өскен,
халқын сүйген үлкен жүректі азамат. Ол туабітті болмыс-бітімінде
қажырлы еңбекті, қайраткерлік күш-қуатты өзіне тұғыр етіп, бар саналы ғұмырын, қажыр-қайратын өзі қалаған ғылым жолына арнады.
Əр жүйеде қызмет атқарған ғалым қай салаға барса да ісін ұршықша
иіріп, көпке ұйытқы, көреген басшы болды. Əбекең «балапан басымен, тұрымтай тұсымен» кеткен кешегі кезеңде ауылдық жердегі қазақ
орта мектебін бітіргеніне қарамастан, өздігінен орыс тілінде білімін
жетілдіріп, кейіннен үш бірдей – қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде қалам
тартып, қыруар құнды еңбек тындырып, толағай табысқа қол жеткізген
ғұлама ғалым.
Ғалымның балалық балдыр шағы халқымыздың тарихындағы
ең қиын кезінде өткені белгілі. Соған қарамастан, өз тұстастарының
көбінен алғыр, аңдағыш, ұғымтал, көбінен білімді, оқыған-тоқығаны
көп Əбекең студент кезінің өзінде оқуымен қоса, бірге оқитын
жолдастарының білім алуына да игі ықпал етіп, ұстаздар қауымының
назарын өзіне аудара білді. Соғыстан кейін Қазақ мемлекеттік
университетін үздік бітірген. Білетіндердің айтуынша, курстастары оның асқан шыдамдылығына, тиянақтылығына, сабырлылығына,
талапшылдығына таңғалушы еді. Студент кездің өзінде-ақ ол сөздің
құдіретін сезініп, тіл мəдениетіне, дұрыс сөз саптауға, айтар ойын
əсерлі, мағыналы етіп жеткізуге ден қоятын. Жас жігіттің бойындағы
маздаған от, қайнаған қуат, алға жетелеген ерік-жігері мен ақыл-ой сол
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кезде-ақ оны кемел арнаға бұрып, жетілдіре, шынықтыра түскендей.
«Өткендерін ескерген – өскендіктің белгісі» деген халық даналығында
үлкен философиялық ой жатыр. Қай істе де мақсатын белгілеп, соған
барар жолда алған бетінен қайтпай, үздіксіз ізденіспен тынымсыз
еңбектеніп, қазақ, ұйғыр тіл білімінің биігіне өз жолымен дара шығып,
ана тілінің қамын жеп, жоғын жоқтап, туған елінің игілігі үшін қыруар
іс тындыруы, оған үлкен азаматтық, ұйымдастырушылық қырлары
қосылуы Əбекеңді ғылымдағы, өмірдегі ізі ұмытылмайтын қайталанбас
емен тұлғалы ғұламаға айналдырды. Өткенді байыптап, бағаламай, келешекке де өріс ашылмайтынын ескерсек, қадірменді оқымыстының
тағылымды өмірі бүгінгі жас ұрпаққа жақсы өнеге екені айдан анық.
Ə. Қайдардың 1951 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясының
аспирантурасына қабылданып, одан кіші ғылыми қызметкерден академикке дейінгі, ғылыми-зерттеу институтының докторлығынан осы
кезге дейінгі ғылымдағы барша ғұмыры қазіргі Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институтында өтті. Əуелде 13 жыл директордың
орынбасары, кейін Тіл білімі институтын 17 жыл басқарған зиялы
жанның бойында ғұлама ғалымдығымен қоса, ұйымдастыру қабілетінің
молдығы, қоғамдағы алатын орны, яғни қайраткерлігі, халықтың
тілімен бірге оның мəдениетінен, əдебиеті мен өнерінен, салт-дəстүрі
мен бітім-болмысынан, барлық рухани дүниесінен хабардарлығы
көрініп тұратын. Ірі лауазымдық қызметте жүріп, ол нағыз академиктің,
басшының жəне жетекшінің сөзін айта білді. Əбекеңнің сөйлеген сөзі
мен ой-пікірін ықыласпен тыңдап келдік. Өйткені ол бос сөз айтпайтын, мəселенің қалай шешілу түйінін дəл табатын, жас ғалымдардың
қамын ойлай сөйлейтін, ұжымның мүддесі мен мақсатын бəрінен
жоғары қоятын. Ə. Қайдар өзінің қайталанбас азаматтық мінезімен,
байыпты қалпымен, əсерлі сөзімен, əділдікті жаны сүйетін кісілік
болмыс-бітімімен, өнеге тұтар рухани адамгершілік қасиетімен,
ғалымға тəн алғырлығымен, табандылығымен қазақ тіл білімін бүкіл
түркі əлеміне танытуға лайықты үлес қосуымен, мейлінше қарапайым
да ашық-жарқын, орнықты мінезімен, ұзақ жылғы қоғамдық,
ғылыми ұйымдастырушылық жолындағы жемісті еңбегімен халқына
қалтқысыз қызмет еткен ғалымның бірегейі, маманның білгірі атанып,
ғылыми ортада, зиялы қауымда зор беделге ие болды.
Табаны күректей 30 жыл бойы басшы қызметкер болған тұста
уақытының көбі институтта атқарылар жұмысқа кететінін, бастап
қойған ғылыми еңбектерін тəмамдауға мүмкіндік бола бермейтінін
айтқан еді. Соған қарамастан білікті де білімді ғалым өзіне тəн
күрескерлік мінезі мен табандылығының арқасында өмір көшінде заман ағысына ілесіп, алдағы белес-асуларға талмай ізденумен шығып,
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қаламгерліктің шырқау биігіне көтеріле алды. Сан қырлы талант
иесінің қазақ, ұйғыр тілдері мен түркітану саласына, төл мəдениетіміз
бен ұлттық құндылыққа қатысты тындырған қыруар еңбегіне 12 монографиясы, 13 оқулығы, 9 сөздігі, 500-дей ғылыми мақаласы жатады.
Тіл білімі саласына қатысты бұл зерттеулерінде ғалым лингвистикалық
проблемалардың қазіргі таңдағы өзектілігін жан-жақты қарастырады.
Академик Əбдуали Қайдардың көп жылдар бойы тынбай жүргізген
ғылыми зерттеуінің тіл білімінің барлық дерлік саласын қамтуы,
тіл құбылыстарын жан-жақты қарауы əрі олардың кейбірінің орыс,
түрік, қытай тілдеріне аударылуы ғалымның нысан етіп алған
тақырыптарының ауқым-аумағы мен көкжиегінің кеңдігін, жұмысытың
мəн-мағынасының маңыздылығы мен өзектілігін айғақтайды. Ə.
Қайдардың тілі білімінің құнарлы да күрделі, көп аспектілі саласы
лексикологияға қатысты зерттеулері жалпы сөз байлығын танытатын
сөзтану, этимология, ономастика, терминология, семасиология секілді
тараулардан тұрады. Тіл білімінде «этностаным» мен «тілтаным» арасынан туындаған дербес бір сала этнолингвистикамен 1970 жылдан
бастап алғаш шұғылдана бастаған ғалым ретінде Əбекең аталып жүр.
Содан бері ғалым бұл саламен үздіксіз шұғылданып, шəкірттер даярлап, өз мектебін қалыптастырып үлгірді. Жеке тілдің тұтас қалпын,
фонетикалық, грамматикалық жүйесін өзара байланыстыра қарайтын,
стильге де қатысты «тіл құбылысы» аталатын тіл білімінің кешенді
саласына қатысты Əбекеңнің еңбегін түркітану мен ұйғыртану
ғалымдары атап өтті. «Уйгурско-русский словарь», «Қазақ тілінің
қысқаша этимологиялық сөздігі» (авторларының бірі), «Қазақшаорысша бір буынды түбірлер сөздігі», «Тысяча метких и образных выражений», «Халық даналығы» (қазақ мақал-мəтелдерінің түсіндірме
сөздігі) жəне басқа еңбектері ғалымның лексикография саласында да өнімді еңбек етіп келе жатқанын айғақтайды. Ғалымның қазақ
этносының менталдық ерекшелігін көрсететін «Қазақ қандай халық»
(2008) атты көлемді еңбегі жарық көрді.
Ғалымның ғылыми-зерттеулерінде елеулі орын алатын тағы бір
сала – диалектология десек, бұған қатысты оның «Уйгурские диалекты и диалектная основа» атты еңбегі мен он шақты мақаласы туралы түркітанушылар оң пікірін айтып, оны автордың диалектология
саласындағы елеулі табысы деп таныған. Ғалым түрлі тілдер мен түптөркіні, өзара алыс-жақындығы толық айқындала қоймаған алтай тобына жататын моңғол, корей, жапон, т.б. тілдердің туыстығын зерттейтін
ғылым саласы алтайтануға да зерделей қарап, өз мақалаларында
бұл тілдердің ұқсас келетін тұстарының жоқ еместігін аңғартты. Ə.
Қайдардың жалпы саны 50-ден астам кітап түрінде жарық көрген моно-
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графия, сөздік, оқулық пен жинақтары ғылыми орта игілігіне айналып,
жалпы түркітануға, қазақ пен ұйғыр тіл білімін дамытуға қосылған
маңызды үлес болып табылады. Академик Əбдуали Қайдардың қазақ
тілінің мемлекеттік мəртебеге ие болуына белсене атсалысуы барысында айтқан пікірі мен ұсынысының маңызы айрықша. Ол 1990
жылы алғаш болып төл əліпбиімізді латын графикасына көшірудің
қажеттілігін өзекті мəселенің бірі ретінде баспа бетінде көтеріп, сонымен шұғылданып келеді. Ғалым Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының
төрағасы болып тұрғанда тəуелсіздігіміздің тұғырлы, мемлекетіміздің
ғұмырлы болуының ең маңызды кепілі – ана тіліміздің толыққанды
қызмет атқаруы деп есептеп, ұлт санасын оятып, жас ұрпақты
отаншылдыққа тəрбиелеудегі ерен еңбегі жұртшылыққа белгілі.
Ғалымның ғылыми-теориялық зерттеулерінің ішінде өте-мөте
өлшеусіз мол еңбек сіңірген, ерекше атап өтетін саласының бірі
– ұйғыр тіл біліміне де қатысты еңбектері. «Уақыт – əділ сыншы,
мінсіз таразы» дейді халық даналығы. Ақырын жүріп анық басып, ана
тілінің көкжиегін кеңейтуге өлшеусіз үлес қосқан жан дүниесі таңғы
шықтай тап-таза академик ағамыздың ел ішіндегі абырой-беделінің
соншалықты зор болып, ықылас-ілтипатқа бөленуі оның кім-кімді де
шапағатқа бөлеп жүретін табиғи бітім-болмысымен де айғақталады.
Əбекең сынды ғұлама ғалым туралы сөз қозғағанда, оның бойындағы
ең ізгі қасиеттің бірі қарапайымдылығы мен кішпейілділігі ойға оралады. «Қарапайымдылық – кемеңгерліктің көркі» деп тегін айтылмаса керек. «Үлкенмен иіліп қана сөйлес, кішімен сызылып қана сөйлес.
Иіліп сөйлескеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлескеннен сөзің
үзілмейді» дегенді берік ұстанған ағамыз алдына ісі түсіп келген адамды
əрдайым жылы қабылдап, ықылас қоя тыңдап, өзінің ақыл-кеңесімен,
мүмкін болған көмегін көрсету ниетімен əркіммен де сыйластық
қарым-қатынас орната алатын. Ешкімді жатсынып, жатырқамай, кісі
баласының бетіне жел боп тимей, дауыс көтермей, əңгімеге тартып, өз
ескертпесін байсалдық танытып, əдемі жымиысымен айтып жеткізуден
танған емес. Ешкімді жамандай қоймайтын Əбдуали ағаның біреулерді
елпілдеп, асыра мақтағанын да байқамаппыз. Өмірде де, ғылымда да
батыл мінезді, қазақы бұрама мінезі жоқ, үлкенге де, кішіге де бірдей
қарайтын, алалауды білмейтін, не айтса да əділіне көшіп, ақ сөйлейтін,
ойын жасырмай істің ақиқатына жүгініп, қырын келер болса ешкімнен
қаймықпайтын қалпынан Əбекең танған емес.
Ұстаз ұлағаты. Еліне еңбек сіңірген ғалымның жеткен жетістігі
оқымыстылық пен жеке адамгершілік қасиетімен қоса, өте зор
білімпаздылығы, ойшылдығы арқылы өзінің бастамасын жалғастырар
ізбасар даярлаудағы сіңірген еңбегімен де бағаланады. Осы тұрғыда
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Əбекеңді кең мағынасындағы ұстаз болды дей аламыз. «Ұстаздың
биігі ойлана қарасаң – биіктей береді, үңіле қарасаң тереңдей береді,
қол созсаң қарсы алдында, айналсаң артында тұрғандай» деп Сократ
айтқандай, ұстаздың тигізген шарапаты кімді болса да толғандырмай
қоймайды. Тіл дүниенің тылсым сырына терең үңіле білген, қазақ тіл
білімі секілді бел-белесі мен қатпары көп ғылым негізін қалап, оны
дамытуға атсалысқан ардагер ағамыздың алатаудай асқақ та айдынды бейнесі шəкірттерінің санасында. Жақсылыққа аялы алақаны бар,
уəжге жүйрік, ғылыми қарымы мол, көкейінен көп ой өрбітіп келген,
халықымыздың рухани əлеміне сіңірген ұлан-ғайыр өлшеусіз еңбегі
бар, терең біліммен танылған, артына өшпейтін із қалдырып отырған
ерекше тағдырлы адамды шəкірттері əрдайым тебірене-толғана отырып, зор ілтипатпен еске алады. Ана тіліне қатысты өзекті мəселені шешумен қоса, ұстаздың бойындағы бар ізгі-қасиетін бөлісуі шəкірттерін
сауықтырып, болашаққа нық сеніммен қарауға
ұмтылдырмақ.
Тəлімгер ұстаздың қазақ тілі пəнінің мамандары мен қазақ филология ғалымдарын даярлау ісіне қосқан үлесі де ұлан-ғайыр. Ол жоғары
оқу орнында бірнеше жыл дəрісхана толы студенттер алдында өзінің
болмысына тəн байыпты қалпымен ел бірлігі мен оның қамы, тілі мен
өнері, Отан тағдыры мен оның болашағы, жастар тəрбиесі мен ұлттық
құндылықтар хақында терең мазмұнды лекциясын оқып, балғын
жүректерге білім нəрін құйып бақты.
Ұлағатты ұстаз 14 ғылым докторының, 70 ғылым кандидатының
диссертациясына ғылыми жетекшілік жасады. Əр салада жемісті еңбек
етіп, абырой-атағымен көзге түсіп жүрген Əбекеңнің бұл шəкірттерін
еліміздің барлық облысынан кездестіріп жүрміз. Əбекеңнен тəлім
алып, оның ғылыми бастамаларын əрі қарай жалғастыруға үлес
қосқан филология ғылымдарының докторы, профессорлар Ə.Ахметов,
Ə.Қажыбеков,
Ə.Нұрмағанбетов,
Г.Смағұлова,
А.Айғабылов,
Ж.Манкеева, С.Сəтенова, М.Ескеева, Ш.Сейітова, Қ.Сартқожа, тағы
басқалары елімізге кеңінен танымал ғалым атанды.
«Ұстаз бағасын шəкірті береді», «Ұстазы жақсының ұстамы
жақсы», «Шəкіртсіз ғалым – тұл», «Ұстаз жолы – ұлы жол» дейді халық
даналығы. Сол ұлы жолда жаңа танымдар туындатқаны, жас буынға
ана тілінен білім беріп, өнеге сусындатқаны, ғылым-білімге деген
ынта-ықыласын қалыптастырғаны, дарынды ғалымдар тəрбиелеудегі
сіңірген еңбегі, берген тағылымы жайында əңгіме болғанда ұлағатты
ұстаздың қаламгерлік қарымы, сөз қолданудағы шеберлігі мен мол
білімі, сөз құнары мен сөз сарасын танытып, сезінуге ой салатыны еске
алынады. Қашан да шəкіртінің жан дүниесіне үңіліп, оларды түсіне
білетін, дүниетанымын кеңейтетін, қысылғанда ақыл сұрайтын ұстаз
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бойындағы ұстамдылық пен тəрбиеліктің шəкірт бойына даритыны
анық.
Өзінің ешқашан күйгелектенбейтін сабырлы да байсалды биік
адами қасиетімен, адам жанына терең үңіле білетін сұңғыла ақылпарасатымен жастардың өмірге, қоғамға, заманға көзқарасын айқындап
беруі Əбекеңді білетін, оның ілтипатына бөленген, жақсылығын көрген
əріптестерінің көңілінің терең түкпірінен өшпестей орын алғаны айтылып жүр. Адамгершілік ұғымын жоғары ұстап, басқаларға қол ұшын
беруге дайын тұратын академиктің небір іргелі ғылыми жұмыстың
басы-қасында болып, өзінің бай тəжірибесі мен мол білімін жастарға
ерінбей-жалықпай үйретуде белсенділік танытып, қазақ тіл білімінің
басты да өзекті мəселесін көкірегіне ой өрбіте білетін шəкірттерінің
зердесіне тиімді түрде жеткізе білгені де əріптестерінің есінде.
Өз басым аспирантураға Əбдуəли ағаның қолдауы арқасында
түстім десем болады. Ғылыми жұмыспен кеш айналысуымның өзіндік
себебі болды. Əке-шешеден үш ұл, екі қыз едік. Тете əпкем ертеректе қайтыс болып, одан кейінгі ең үлкені мен болып қалдым. Шешем
жыл бойы науқастанып қайтыс болды. Əкем сал боп жығылып, оң
жақ қолы мен аяғы істемей, сөйлей алмай қалды. Құдай қосқан жарым Гүлдариғаға рақмет, алты жыл бойы əкемді мəпелеп бақты. Екі
інім мен қарындасымды үй-жай еттік. Осыдан кейін жұбайымды алты
айлық, екі жасар, төрт жасар үш баламызбен үйге қалдырып, өзім
Алматыға аттандым. Бір жылдай бөлек тұрдық. Үш баламен ешкім
пəтерге жібермейтін болғандықтан, бір жылдан кейін жарты үй сатып
алып, бала-шағамды көшіріп алдым. Əрине, алыстағы шеткері ауылдан келген көп балалы отағасының ғылыми қызметке ауысуы оңайға
соқпайтыны белгілі.
Бұрын тиіп-қашып мақала да жазып көрмегеніме, ғылыми жұмыспен
айналысып тəжірибе жинақтамағаныма, ауылдық жерде мұғалімдік
қызмет атқарып, жасым отыздан асқан, көп балалы үлкен жанұяның
иесі екеніме қарамастан, əке-шешем қайтпас сапарға аттанып, інілерім
мен қарындасымды аяқтандырып, өзіммен-өзім қалған шақта ойымның
терең түкпірінде мақсат қып жүрген ғылыми жұмысқа деген ықыласынтамның жетегімен 1968 жылы Ғылым академиясының Тіл білімі институты жанындағы аспирантураға түскім келіп, өтініш білдірдім.
Адам бақыты мен ұзақ өмір сүруінің үш түрлі шартының бірі
ретінде ғұламалар сүйікті мамандығың бойынша еңбектенуді атапты. Ертеректен-ақ ғылыми жұмыспен айналысу арманым еді.
Бұрынғылардың «Алла тағала момынның ісін өзі оңдапты» деген сөзі
бар екен. Қаншама неше қилы қиыншылық көрсем де, тағдырдың
менің ғылыми жұмыспен айналысып, сүйікті мамандығым бойын-
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ша еңбектенуіме көмегі тиген төрт адамды кезіктіргеніне мың да бір
шүкіршілік етем. Солардың бірі – Əбдуəли аға еді.
Əбекеңнің тағы бір ерекшелігі – аса байқағыш, сұңғыла еді. Алғаш
алдына барғанымда 44 жастағыдай емес, одан əлдеқайда жас көрінді.
Өзі жылы жүзді, жұмсақ сөзді адам екен. Ықылас білдіріп, отбасымды,
қал-жағдайымды, атқарған қызметімді сұрап білгесін, ақыл-кеңесін
айтып, реферат жазуымды ескертті, жатақханадан орын алып беруге көмектесті. Жалпы, кемшіліксіз адам сирек дейді ғой. Өкінішке
қарай, мінезім томаға-тұйық, белсенділігім де өз мəнінде болмаса керек. Тіпті, тындырып істеген ісімді де жарқыратып көрсету жағы да
кемшін болғандықтан, істес адамдардың басым бөлігі алғашқы кезде
маған сенімсіздік білдіретін. Ахмеди аға басқаратын бөлім де дəл осылай болды. Тек Əбдуали аға ғана сенімділік білдіруден танбады. Содан кандидаттық дессертациямды өз мезгілінде аяқтаған тұста Əбекең
қарсы кездесіп, көтеріңкі ақжарқын көңіл-күйімен қал-жағдайымды
тəптіштеп сұрап, «Иа, естідім. «Үндемей жүріп үлкен іс тындырды», деп Ахмеди ағаң ризшылық білдіріп жатыр. Дұрыс болған»,–деп қолдау
білдіргені көңіл-күйіме əсер етіп, иығымнан үлкен жүк түскендей болды. Кейінгі бертін тұста Əбекеңнің: «Тіл білімінің ең өзекті мəселесіне
еңбектер беріп жүргенімен, неге жүрген-тұрғаның біліне бермейді.
Тындырған еңбектерің ғылыми ортада еленіп, ескерілуі үшін соларды
насихаттап, белсенділік танытуың да керек емеспе»– деген ақыл-кеңесі
мені ойға қалдырып, қазіргі таңда жиі еске алатын болдым. Ойы озық,
өресі биік ғалымның қазақ, ұйғыр тіл білімінің барлық дерлік саласында қалам тартқаны белгілі. Атап айтқанда, қазақ тіл білімінің жалпы
мəселесімен қоса, оның тарихы, жазуы, емлесі, лексикасы, тіл мəдениеті
секілді тақырыпқа қатысты сан алуан мақаласы мен баяндамаларының
өзектілігі мен құндылығы ерекше. Бар саналы ғұмырын ізденіспен,
қажырлы еңбекпен өткізген ғалымның төккен тері өз жемісін берді.
Бүкіл өмірі ана тілін дамытуға тікелей қатысты болған, бойынан күшқуаты, аузынан дуалы сөзі түспеген ұлы тұлғаның өмірін, ғылымдағы
жолы мен беделін бүкіл түркі əлемдік ғылыми қауым мойындады.
Оның тіл білімі мен түркітану əлеміне сіңірген ұлан-ғайыр өлшеусіз
еңбегі баршаға аян.
Ғалымның Ұлы Отан соғысындағы ерлігі мен ғылыми-педагогтық
қызметі жəне қоғамдық өмірдегі атқарған қажырлы еңбегі Үкімет тарапынан жоғары бағаланып, 8 мəрте орденмен марапатталды. Атап
айтқанда, 1944 жылы ІІІ дəрежелі «Даңқ» орденімен, І дəрежелі «Отан
соғысы» орденімен, 1985 жылы ІІ дəрежелі «Отан соғысы» орденімен,
1997 жылы «Отан» орденімен, 1998 жылы Түркия мемлекетінің
«Құрмет белгі» орденімен марапатталды. Сонымен қатар, 1971 жылы
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қоғамдық ғылым саласы бойынша Ш.Уəлиханов атындағы І дəрежелі
сыйлыққа ие болды. Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасына ие болды. 1982 жылы «Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген ғылым
қайраткері» құрметті атағы берілді. 1983 жылы «Тіл білімі» мамандығы
бойынша Қазақ ССР Ғылым академиясының толық мүшесі (академик)
болып сайланды. 1984 жылы «Қазақ ССР халық ағарту ісінің үздігі»
белгісі берілді. «Қазақ əдебиеті» газетінің 1989 жылғы лауреаты атанды. Əбекең сондай-ақ 12 мəрте əр алуан медальмен марапатталды.
Ұзақ жыл бойы еңбек етіп, абыз академик ағамыздың 90 жасқа
оншалық шаршап-шалдықпай, аса қартаймай, сергектеу күйінде жетіп
отырғаны жан сүйсіндіреді. Бұл, бір жағынан, салауатты өмір салтын берік ұстанудың арқасы болса, екіншіден, Əбекеңмен ұзақ жыл
тату-тəтті ғұмыр кешіп келе жатқан тағдыр қосқан жан-жары, білікті
дəрігер, медицина ғылымының кандидаты Шекер Исаевна жеңгеміздің
мейір-шапағатының нəтижесі десек, жаңыла қоймаспыз. «Оңды болса
алған жар, оңғарылар бар ісің», «Жақсы болса қосағың, алпыс жастан
асқаныңда туған анаңдай қамқоршың болар» деп атам қазақ тегіннентегін айтпаса керек. Əбекең де бір мерейтойында «өмір бойғы жеткен жетістігім мен тындырған ісіме менен гөрі де басымдық үлес
қосқан қасымда отырған Шекер жеңгелеріңнің қыруар еңбегі елене
бермейтін сияқты. Соны ескеріп, жеңгелеріңе де қошемет білдіріп
қойсаңдар қателеспейсіздер» деген еді. Бар өмірімен қабілет-қарымын
медицинаға арнап, ел құрметіне бөленген, сыры да сыны кетпеген
жан-жары Шекермен ағамыздың сыйластығы бəріне аян.
Ғалымның алдын-ала межелеп қойған жоспарлы жұмысы да
сүбелі. Атап айтқанда, «Ғылымдағы ғұмыр» сериясымен даярлап жатқан мақалалар жинағы, «Имитатив теориясы жəне қазақ
тілі байырғы лексикалық қорының қалыптасу процесі», «Қазақ тілі
этимологиясының ғылыми-теориялық негіздері» жəне «Развитие лексики уйгурского языка» атты еңбектері баспаға əзірленіп жатыр.
Отбасы жағдайын да естен шығармай, ағамыз тəрбиелі де қылықты
үш қыз өсіріп, олардың қоғамдық өмірде өз орнын таңдап табуына ақылкеңесімен ықпал етті, адалдыққа, еңбекқорлыққа, отансүйгіштікке
баулыды. Қазақ тіл білімі секілді қиын да күрделі ғылымның негізін
қалаған, өз жөнімен ойсызға ой салуға, қателескенді қисынға іліктіруге
ұмтылғыш, тумысынан гуманист болған ардагер ғалымның алатаудай
асқақ та айбынды бейнесі алдағы уақытта да ұмытылмай, халқымыздың
санасынан берік орын алып, жадында сақталмақ.
«Қазақ əдебиеті» газеті, №43-44
17 қазан 2014 ж.
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Б. Хасанов
ҰЙҒЫР ƏДЕБИ ТІЛІНІҢ ДАМУЫ ЖАЙЛЫ ЕҢБЕК

Ұйғыр диалектологиясы бойынша жекелеген зерттеулер болмаса
(C.E.Малов, Г.Ярринг, Э.P.Тенишев, Ғ.Садуақасов, Л.A.Аганина т.б.),
толық қамтитын монография жазылған емес-ті. Əбдуəли Қайдаров осы
келелі мəселені арнайы зерттеу объектісі етіп алып, «Қазіргі ұйғыр
əдеби тілінің дамуы» атты үш томдық монография жазып бітірді, жуырда соның алғашқы кітабы «Ғылым» баспасынан шықты.
Ұйғыр тілі түпкі тегінде, бір жағынан, батыс, шығыс түркі
тілдерімен төркіндес, екінші жағынан, Орта Азиядағы иран тілді тайпалармен сабақтасып жатады. Ал, қазіргі ұйғыр əдеби тілі бір тілдің
екі варианты түрінде қытай ұйғырлары мен совет ұйғырларына бірдей
қызмет етіп, екі мемлекеттің шеңберінде екі түрлі даму жолында.
Ұйғыр тілінің табиғатына қарап отырсаңыз, ұзақ уақыт территориялық
тығыз қарым-қатынастың нəтижесінде кейбір дербес тілдер оның бір
диалектісіне айналып кеткен, ал өзінің кейбір диалектілерінің тарихиəлеуметтік жағдайларға байланысты өзгергені сонша – бөтен бір тіл
болып қалыптасып қалған.
Міне, ұйғыр тілінің тарихын, диалектілерін зерттеу үшін ғалымға
түркі, моңғол, иран тілдерінен хабардар болуға керектігі аңғарылады.
Ал, Ə.Қайдаров бұл жағынан да өзінің қабілетті екенін көрсеткен.
Ұйғыр тілінің əрбір говоры мен диалектісі – көненің көзі, олардың
жаратылысының кəрі тарихы бар, ұйғыр əдеби тілінен алар еншісі де
мол. Сөйтіп, ұйғыр диалектілерінің тарихы – ұйғыр тілінің тарихы. Дегенмен бұл жөнінде əлі де ойластыруды қажет ететін талас мəселелер
бар болатын. Мəселен, Н.A.Баскаков көне ұйғыр тілі X ғасырға дейін
дамыған деген тұжырым айтатын.
Ал Ə.Қайдаров көне ұйғыр тарихы материалдарына сүйене отырып, оғыз, қарлұқтарға қатысына қарай, Қараханид мемлекетіне
кіретін Қашғарияның батыс алқабында қарлұқ-ұйғыр текті көне тіл
X–XI ғасырларға дейін өмір сүргенін, ал ұйғыр мемлекетіне кірген
Қашғарияның шығысында оғуз-ұйғыр текті көне ұйғыр тілінің XIII
ғасырға дейін келгенін сол кезден қалған ісқағаздары, заң документтері
материалдары арқылы дəлелдейді.
Осы кезеңдегі шығыс түркі тілдерінің дамуы жөнінде түркологияда
əр түрлі пікір болуына байланысты, автордың бұған да өз көзқарасын
білдіруі орынды. Мысалы, белгілі түрколог Ф.H.Самойлович бұл кезде бірыңғай Орта Азия түркі тілі болғанын айтады да, оның өзін үш
дəуірге бөліп, бірі – Қараханид, орталығы – Қашғария (XI ғ.), екіншісі
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– оғыз-қыпшақ, орталығы – Сырдарияның төменгі ағысы мен Хорезм (XII-XIV ғ.), соңғысы – «шағатай» – орталығы атақты шағатай
ұлысы (XV-XVI ғ.) екендігі көрсеткен болатын. Ə.Қайдаров сол кездегі
диалектілер материалына сүйенген A.K.Боровков, A.M.Щербак сияқты
ғалымдардың зерттеулерін əрі қарай жалғастырып, бұл тұстағы ұйғыр
тілінің дамуын тарихи жағдайларға, яғни ұйғыр халқының өз алдына бөліну процесімен (XIV ғ. аяғы мен XV ғ. басы), ұйғыр Қараханид
мемлекетінің бірігуімен, яғни олардың шағатай ұлысының құрамына
енуімен байланыстыра отырып пікір айтады. Ұйғыр тілі дамуының
жаңа дəуірін автор XVII ғасырдан бастайды, өйткені бұл кез ұйғыр
тілінің өз алдына отау тіккен кезі болатын. Автор бұдан кейінгі пайда болған əдеби мұраларға мол зерттеу жүргізе отырып, ұйғыр
əдеби тілінің дамуы ұдайы бірқалыпты болмағанын айтып, олардың
əлеуметтік себебін ашқан.
Қай тілдегі диалект мен говорды топтастыру үшін де олардың жікжігін ашып көрсетіп, өзіндік ерекшеліктерін дəйекті айыра білу міндет.
Ал ол үшін жүйелі түрде тиянақты зерттеу жүргізу қажеттігі өзінен-өзі
түсінікті. Бұл жағынан алғанда, кітап материалға кенде деу қиын. Əдеби
тілдің нормалану процесіндегі тірек диалектінің атқарған қызметін,
рөлін айырып көрсете алған жағдайда ғана əдеби тілдің күре тамыры
табылмақ. Мұның бəрін алақанның аясында көрсете білу міндеті бұл
тақырыпқа қалам тартқан қай тілшінің де алдынан шығар еді. Бұл ретте, əсіресе ұйғыр əдеби тіліндей қос мекенді əдеби тілдің қайнар көзін,
құйылар арнасын табу авторға мүлде оңайға түспеген болуға тиіс.
Зерттеуші совет ұйғырлары тілінің жергілікті фонетикалық
лексикалық-грамматикалық ерекшеліктерін «жіпке тізе» отырып, диалект жоқ, екі-ақ говор: Қашғар-Ферғана жəне Іле, Жетісу говоры бар
дейді. Жұмыстың бұл тарауында əр говордың əдеби тілге қатысты
ортақ элементтері арнайы əңгімеленген.
Сөз жоқ, ұйғыр тілі диалектологиясының проблемаларын бір еңбекте
тамамдау мүмкін емес. Дегенмен кейбір мəселелер төңірегінде өз ойымызды ортаға салғанды мақұл көрдік. Біздің ойымызша, əдеби тілдің
дамуындағы экстралингвистикалық факторлардың рөліне тоқталу керек еді, мысалы, осы ретте Синьцзян ұйғырлары əдеби тілінің қазіргі
қоғамдық қызметі, даму тенденциясы деген мəселеге арнайы тоқталу
керек еді. Бұл – бір.
Екіншіден, ұйғыр тілінің жергілікті ерекшеліктеріндегідей иран тілді
тайпалармен қарым-қатынас негізінде сақталып қалған элементтердің
атын атап, түсін түстеп көрсетуі қажет еді.
Сондай-ақ, қазақ, дұнған тілдерінің ұйғыр тілінің, оның
диалектілерінің, грамматикалық құрылысына тигізген əсері бар ма,
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жоқ па деген мəселенің басын ашқанның артықтығы болмас еді.
Ұйғыр тілінің жергілікті ерекшеліктерінде кездесетін кейбір жекелеген сөздердің төркіні жаңсақ көрсетілген бе деп қаламыз. Мысалы,
кітапта «жолы» (аласа дөңгелек үстел) сөзін қазақтар ұйғырдан алған
делінген (269-бет). Біздіңше, бұл – тегінде дұнғанның сөзі де, олардан
қазақ пен ұйғыр тіліне енген «кірме».
«Қазақ əдебиеті», 10 қаңтар 1970.
З.К. Ахметжанова
А. КАЙДАРОВ И ЭТНИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС
Этническая идентичность – это осознание человеком своей принадлежности к определенному этносу, основанное на определенном
объеме знаний о признаках собственной этнической группы (обычно в
некотором сопоставлении с чужой этнической культурой), прежде всего знаний культурного плана (материальная культура, духовная культура, коммуникативная культура), исторического характера (знание
основных этапов формирования и развития этноса, наиболее крупных
исторических событий, выдающихся личностей и т.д.). Стержнем этнической идентичности выступает этническое самосознание. Наличие
сформированного этнического самосознания означает, что данный человек разделяет ценности своего этноса, ему понятно и близко мировосприятие, представления этноса об окружающем мире.
Однако часто люди, считающие себя представителями того или иного этноса, в силу малого объема информации об этносе, многие ценности, национальный характер этноса воспринимают либо поверхностно, либо искаженно. Например, молодые казахи, особенно горожане,
семиколенный принцип родства казахов сводят лишь к запрету создавать семьи между молодыми людьми, если они связаны родственными
узами, гендерные отношения в семье строят, исходя из европейской
феминистической концепции, в отношениях с обществом, с семьей исходят из индивидуальных потребностей, не соизмеряют свое «хочу» с
«можно – нельзя». Слабая сформированность этнического самосознания обусловлена как субъективными, так и объективными причинами.
Субъективно это может быть результатом космополитизма, в силу
ряда обстоятельств отрицательного отношения к собственной этнической идентичности, смены этнической идентичности. Объективным
фактором могут выступать имеющиеся пробелы в семейном, школьном воспитании либо невозможность получить необходимую инфор-
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мацию этнографического характера.
В настоящее время проблемы этнической идентичности становятся все более актуальными, появляются многочисленные исследования,
проводятся научные конференции, публикуются труды, посвященные
самым разным аспектам этноса: культуры, языка, истории и т.д., что
дало основание говорить об этническом ренессансе.
Этнический ренессанс – это пробуждение интереса ко всему
национальному,этническому, сбор и обобщение материала по истории,
психологии, культуре языку этноса, комплексный анализ этого материала. Данный процесс характеризуется направленностью не столько
на классификацию, сколько на обьяснение, на выявление константных
закономерностей и тенденций развития этноса. И, наконец, в данном
процессе должно быть задействовано максимально большее число людей свой весомый вклад в этнический ренессанс вносят и казахстанские лингвисты.
В качестве проявления этнического ренессансе мы хотели бы указать на ряд публикаций А.Кайдарова. Известный казахстанский ученый М.М.Копыленко в своей работе «Основы этнолингвистики»78
указывает на этнолингвистическое направление, возглавляемое
А.Т.Кайдаровым: «Это направление изучает этнос в зеркале языка. В
нем нет симбиоза дисциплин, поскольку язык представляется главным
и непосредственным предметом анализа; этнология, история, культурология и прочие нелингвистические дисциплины привлекаются как
вспомогательные. ... Выявляется и тщательно исследуется все то в языке, в чем нашли отражение жизнь, современное бытие и история этноса, его материальная и духовная культура, притом не только непосредственно в «этнокультурной» лексике и фразеологии, но и в ономастике,
в фоносемантике, в соотношении однословных и перифрастических
выражений тождественного значения, в ассоциативных связях слов,
в идиоэтнических пресуппозициях и фоновых значениях, в паралингвистических явлениях. Далее М.М.Копыленко отмечает, что в основе
концепции этнолингвистической школы А.Т.Кайдарова лежит идея об
особой значимости кумулятивной функции языка, благодаря которой
от предков к потомкам передается драгоценное наследие истории народа. Благородная миссия этнолингвистики состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать это свойство языка, распознать в нем
и правильно истолковать былые события в жизни этноса, его обычаи,
традиции, миропонимание.
В этом ряду хронологически первым стоит казахско-русский
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фразеологический словарь с этнолингвистическими пояснениями
А.Т.Кайдара «Тысяча метких и образных выражений» (Астана, 2003).
Автор указывает, что специфика словаря в этнолингвистическом пояснении сути фразеологизмов, способов и мотивов их первоначального образования, эволюции развития переносно-идиоматического,
образно-метафорического значения, эмоционально-экспрессивных и
окказионально-смысловых оттенков на основе абстрагирования и переносного употребления. А.Т.Кайдар подчеркивает, что подвергнутый
анализу фразеологический материал является источником историкоэтнографических, социально-бытовых сведений об обычаях и традициях в прошлом кочевого народа, о своеобразных приемах и методах
познания мира, явлений окружающей действительности и природы.
Приведем несколько примеров из данного фразеологического словаря А.Т.Кайдара. Май шелпек болу – «быть подметкой кому-либо».
Фразеологизм (досл. «быть тонкой лепешкой, приготовленной на
масле, в жиру») имеет этнографические мотивы образования, связанные с использованием май шелпек. Этот вид хлеба из обычного пресного теста в быту казахов считается не только самым простым и легким
для приготовления, но и связан с исполнением некоторых религиознобытовых ритуалов. Увидев плохой сон или своих покойных предков
во сне, хозяйка дома готовит май шелпек и угощает пришедшего в дом
гостя и соседей. Таким образом, смысловым стержнем выражения май
шелпек болу – превратиться в май шелпек – «выступает то, что выполняет он в быту» быть всегда готовым или легко изготовляемым для
подачи в качестве ритуального угощения любому, кто приходит в дом.
Фразеологизм, абстрагируясь от первоначальной материальной
основы, ныне выражает более обобщенное значение – «быть в услужении», «быть послушным слугой, выполнять чьи-либо прихоти,
желания»79.
Ала жібін аттамау – «быть честным и скромным», «не совершать
предосудительных поступков», «не переступать грани приличия».
Фразеологизм (досл. «не перешагивать, переступать через чью-то
пеструю веревку») образован на основе этнографической традиции,
признающей сверхъестественные свойства пестрой веревки, свитой из
белой овечьей шерсти и черных конских волос (хвоста и гривы). Ала
жіп служила в обычаях народа символом клятвы о верности и дружбе,
соблюдения правил приличия и последовательности их выполнения.
Следовательно, «перешагивать эту веревку» означает – «переступить
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недозволенную границу человеческого поведения80.
Второй труд А.Т.Кайдара – это толковый словарь казахских паремий «Халық даналығы» (Алматы: Тоғанай Т, 2004), представляющий
первый опыт этнолингвистического словаря, в котором раскрывается
мотивация, семантические изменения, особенности функционирования казахских пословиц и поговорок и все эти аспекты семантики казахских пословиц и поговорок раскрываются через этнолингвистический комментарий. Например:
Ат болар тай саяққа үйір, Адам болар бала қонаққа үйір < себебі
«ат болу» бұл арада ер-азаматтың жорыққа, жолаушылыққа, сапарға
сайлап, баптап мінер жарамды көлігі болу деген сөз. Ондай аттың тай
күннен саяқтарға үйір болуы, үйірден шеттеп, еркін жүруі сондай мініс
аты болуға дағдылана бастағаны; сол сияқты ойын баласының үйге
келген қонаққа үйір болып, оының айтқан əңгімесін тыңдап, өнерін
тамашалауға құмар болуы да саналы азамат болуға талпынуының бір
нышаны81.
Как видно из этого комментария, казахи проводят параллель между двумя важными для казахского миропознания понятиями: понятие
«конь»как важнейшего вида транспорта, как бессменного и верного
спутника человека в мирной и военной жизни, и человека, обладающего разумом, творческими способностями.
В традиционном миропознании казахи выявляют сходные этапы
становления полнокровного, подготовленного к длительным переходам, к скачкам, соревнованиям коня и этапы формирования ребенка,
перерастания его в умного, талантливого человека.
Қой ақсағымен мың болады <1. Қойдың санын мыңға толтыру
үшін қойшылар сақадай сайланған ірідей ғана емес, уақ-түйектерін
де, кəрі-құртаң, ақсақ-тоқсақтарын да қоса санайды демекші: 2) ауыс.
бір тұтас елдің, қауымның ауқымын анықтағанда оның шетте саяқ
жүргендерін де, ауру-сырқауын да түгел есептеген жөн, елдің бір елдегі
де осында демекші>82.
Здесь также мы наблюдаем перенос закономерностей со сферы животного мира на человеческое общество. Эта пословица отражает глубинное стремление казахов к единству общества вне зависимости от
статуса и уровня достатка людей.
И, наконец, третий фундаментальный труд академика А.Кайдара
80
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– «Қазақтар: ана тілі əлемінде» этнолингвистический словарь в 3-х
томах: І том. Адам (Алматы: «Дайк-Пресс», 2009), ІІ том. Қоғам, ІІІ
том. Табиғат (Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2013). Ученый в предисловии к первому тому следующим образом характеризует свой труд.
«Сөздіктің мақсаты – қазақ тілінің барша лексика-фразеологиялықпаремиологиялық байлығын мүмкін болғанынша түгел қамтып, мағынамəніне, қолданысына түсініктеме беретін, жүздеген тақырыптардан
тұратын единицаларды жинақтап, жүйелеп беру. Тіл байлығы ондағы
сөздердің санынан емес, жоғарыда көрсетілген единицалардың сапасына, яғни мəні мен мағынасына байланысты дейтін қағидаға сүйенсек,
қазақ тілінің байлығы жарты миллиондай сөз, тұрақты тіркестен
тұрады дегенді білдіреді. Бұл байлық тілдің мəртебесін ғана көтеріп
тұрған жоқ, сонымен қатар сол тілді меңгеруші халықтың биік рухын,
ақыл-парасатын, рухани-мəдени байлығын да көрсетпекші83.
Собранный огромный массив фактического материала подвергся
не только классификации и компетентному дефинированию. Каждое
словарное слово сопровождается массивным корпусом иллюстраций,
в котором паремиологические единицы,фразеологические сочетания
сопровождаются глубоким этнолингвистическим комментарием. Так,
семантика словарного слова келін поясняется следующим образом:
«Бала ержеткен соң үйленіп, оның əкелген əйелі босаға аттаған соң
келін аталады. Сондықтан жақсы келін қызыңдай деп, оған ілтипат
пен сыйластық танытып жатсаң, кеше басқа отбасынан келген келін де
икеміңе көніп, сол үйдің ыстығы мен суығына, жылуы мен шапағатына
бөленіп, отбасының ұйытқысына айналады»84. Далее за дефиницией
словарного слова идет пословица «Жақсы елге [үйге] түскен келін
– келін, жаман елге [үйге] түскен келін – келсап», сопровождаемая
подробным этнолингвистическим комментарием, перевод которого
выглядит следующим образом: Молодая невестка, только переступившая порог нового дома, не всегда может сразу вжиться, влиться в новую семью и выполнять в полную силу все необходимые обязанности
по хозяйству. Если на первых порах свекровь будет ей ненавязчиво,
не ущемляя ее самолюбия, помогать, советовать, подсказывать, то и
молодая сноха быстро привыкнет к укладу жизни в новой семье. Если
же в новой семье нет мира и согласия, то и молодой снохе в ней будет
несладко.
А.Кайдар в качестве одного из факторов, определивших необходи83
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мость и актуальность этнолингвистических словарей, указывает на то,
что каждое последующее поколение усваивает наследие предков не в
полном обьеме, уходят в забытие не только потерявшие актуальность
вещи, понятия, но вместе с ними утрачиваются образы, духовные ценности. Так, во IІ томе этнолингвистического словаря А.Кайдар приводит очень много интересных паремий со словом қазан, часть из которых представляется уже вышедшими из активного употребления. Например: ағаш қазан қайнату в «значении заниматься делом, не требующим особых усилий, но вместе с тем доставляющим удовольствие»,
қазан үстінен тамаққа шақырды «о приглашении отведать готовящееся блюдо», қара қазан бай – «о человеке, который из бедняков поднялся
до статуса бая»85.
Научная ценность этнолингвистического словаря А.Кайдарова неизмерима, по сути дела, ученый один сделал то, что не под силу большому коллективу: собран, классифицирован огромный фактический
материал, при этом лингвокультурологический, лингвокогнитивный,
лингвокоммуникативный, лингвопрагматический анализ этого огромного массива еще предстоит. Казахская паремия «Əке балаға қырық
жыл азық» по сути отражает описываемую ситуацию: материал этнолингвистического словаря А.Кайдарова – это огромное богатство, научное освоение которого – дело последующих поколений этнолингвистов.
Этнолингвистический словарь крайне ценен и интересен не только
для казаховедов, но в еще большей степени он необходим для полноценного формирования этнической идентичности молодого поколения
казахов, для этого обязательна популяризация этнолингвистических
знаний, содержащихся в словаре, с обязательным комментарием, психологическим, философским обоснованием. При этом подача материала должна быть порционной и в то же время системно организованной
и логически последовательной. Современность требует от науки совмещения фундаментальности и прикладного характера, иначе интересные и ценные фундаментальные труды останутся невостребованными, а все то культурное наследие наших предков, что раскрыто в
фундаментальных исследованиях, останется непознанным.
«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90 жас мерейтойына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференцияматериалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 22-25 бб.
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К.М.Байпаков, Е.А. Керимбаев
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ КАНГЛЫ

Становление и развитие суверенного государства – Республики Казахстан знаменуется глубокими и кардинальными преобразованиями
в экономике, культуре, идеологии, т.е. во всех сферах общественноэкономической жизни современного казахского общества. Рост национального самосознания, возрождение самобытной и богатой культуры
обусловили широкий и неподдельный интерес к духовным истокам народа, историческому прошлому, охватывающему долгий путь длиною
более XXV веков.
Именно в таком колоссальном временном диапазоне рассматривается академиком Национальной академии Республики Казахстан, профессором Абдуали Кайдаром этногенетическая и духовная история одного из древнейших тюркских племен – канглы, сыгравшего заметную
роль в этнической, политической и культурной истории целого ряда
тюркских государств и народов. Как указывает сам автор фундаментального исследования, определивший его жанр как «тарихи шежіре»
(историческая родословная), было бы исторически несправедливым
и непростительным ограничивать этническую и культурную историю
казахского народа V-VI веками, тогда как крупные роды (племена), к
примеру, такие как уйсун, канглы, послужившие основой и ядром этногенеза казахов, известны еще в ІІІ-ІІ веках до нашей эры в Древней
Азии как народы, имевшие свою государственность в течение ряда веков.
Жанр «тарихи шежіре» (историческая родословная), как подчеркивает А.Кайдар, отличается от «ұлттық, халықтық, тайпалық шежіре»
(национальной, народной, племенной родословной) тем, что в исторической родословной этногенетическая история этноса (рода, племени)
прежде всего, опирается на историческую правду, т.е. на исторические
факты.
Следуя данному принципу, автор в своем труде, посвященном исторической родословной канглы, использует огромный научный материал более 500 научных публикаций по истории канглы.
Представляется вполне справедливым также мнение маститого
ученого о том, что до сих пор казахстанскими историками не созданы
подлинно научные, целостные исследования по истории древнейших
казахских родов, хотя по ним имеется достаточно значительный научный материал. Изучение истории этих родов позволило бы по-новому
взглянуть на XXV-ти вековую историю казахов, тогда как многотыся-
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чалетний путь древнего народа в традиционной казахстанской исторической науке ограничивается короткими пятью веками. «Без ложной
скромности следует заявить, – подчеркивает академик А.Кайдар, – что
казахи являются прямыми потомками и наследниками древнейших уйсуней и канглы, как и впрочем не менее древних других племен – аргынов, кереев, найманов, адаев и т.д., так как об этом прямо и беспристрастно свидетельствуют исторические факты». Ученый с горечью
замечает, что игнорирование этих фактов – преднамеренное или традиционно-непроизвольное, отнесение истории этих родов к «общетюркской истории», или же необоснованные обвинения попыток ученых и
энтузиастов разобраться в своих генеалогических истоках и корнях в
«вульгарной социологизации» не делают чести отечественной науке
и, самое главное, мешают открыть многие стороны и новые страницы
исторической правды о сложном и длительном пути собственного народа.
Надо отдать должное смелости, прозорливости и многогранному
таланту академика А.Кайдара, посвятившему свой исследовательский
дар изучению сложного феномена «канглы», и открывшего самым блестящим образом новые страницы и аспекты в решении проблем кангловедения.
Монография академика А.Кайдара состоит из восьми разделов, в
которых автор попытался дать научную интерпретацию лингвистическим, этнологическим, этнополитическим, духовно-культурным, этногенетическим, историографическим и др. аспектам такого сложного
феномена как канглы. О том, что история канглы есть феноменальное
явление не должно возникать никаких сомнений, так как, по словам
А.Кайдара, если становление, развитие и угасание какого-нибудь этноплемени занимает 1-1,2 века, то этнополитическая история канглы
насчитывает 23-25 веков. Исключительность или беспрецедентность
феномена, именуемого «канглы» последовательно и аргументировано
раскрывается автором на шестистах страницах монографии «Каңлы
(тарихи шежіре)». – Алматы. «Дайк-Пресс» 2004.
В первом разделе своей книги языковед – академик А.Кайдар дает
скрупулезный и обстоятельный анализ свыше сорока вариантов этноназвания канглы. Автор считает, что эти четыре десятка фономорфемных вариантов происходят от одного корня – основы, обозначающего
понятия (вода – река). Ареал гидронимического термина *қан/*кан (и
его вариантов) впечатляет, так как данный термин (и его варианты)
встречаются на громадных территориях распространения тюркских,
монгольских, тунгусо-маньчжурских, китайского, корейского, японского, вьетнамского, славянских и других языков. Этот термин (и его
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многочисленные варианты) на трансконтинентальных ареалах употребляется бесчисленное количество раз в качестве этнонимов, ойконимов, гидронимов, этнотопонимов, антротопонимов, гидронимических,
ойконимических и других терминов. Список апеллятивных и онимических названий, производных от *қан/*кан поистине огромен – в качестве иллюстрации приведем лишь его малую часть: Ганг, Кан, Жем,
Ханг, Кен, Кем, Кан, Кəну, Кəнерс, Кежгу, Кенегес, Кеңірес, Кенгерлу,
Кеңгір, Қенез, Канжю, Кан-го, Қаңға, Кангала, Кангар, Каңгни, Қангни,
Қанғал, Қанғалас, Қанғароғлы, Қаңғит, Қаңғули, Қаңқа, Қаңқай,
Қаңқалиян, Қаңлы и другие. Общее количество этнонимных названий
племен родов, родовых объединений, этнических групп с компонентом канглы составляет около 90-а этнолексем. Такую высокую продуктивность от этнонимных названии с ключевым словом канглы академик А.Кайдар объясняет многовековой продолжительностью историк
канглы, когда, имевшие общую этногенетическую основу, этнические
группы в течении тысячелетий дробились, дифференцировались, создавая новые этнические образования (роды, племена и т.д.). Языковые
факты показывают, заключает автор исследования, что канглы являются одним из древнейших тюркских племен-аборигенов казахской земли, принявших участие в этногенезе и становлении этноса казахов и
также других этносов на обширных просторах Евразии.
Другой ключевой и не менее сложной проблемой кангловедения является проблема государственности канглы, роли и места государств
древне – (и до-) тюркских, средневековых канглы в мире кочевой цивилизации. Следует признать, что еще до нашей эры на земле современного Казахстана появились государства уйсуней и канглы, стоявшие
вровень с развитыми странами Китая, Индии, Ирана, Кушана и т.д.
История государственности канглы прослеживается академиком
А.Кайдаром на основе изучения летописных китайских хроник, введенных в научный оборот китайскими историками, Я.Н.Бичуриным
(Иакинфом), отечественным ученым Койшыгарой Салгариным, а также другими авторами. Касаясь проблемы государственного устройства, системы правления и прочих механизмов и атрибутов власти государства канглы, автор отмечает семь важнейших (с его точки зрения)
принципиальных моментов, которые очень кратко можно сформулировать следующим образом: 1) государство канглы возникло, вероятней
всего, не в III в. до нашей эры, а двумя, тремя веками раньше; 2) этнической основой государства явилось древнейшее этническое образование канглы, расселенное в регионе реки Сыр-Дарьи; 3) государство
канглы представляло собой феодально-патриархальное государство с
военно-аристократической верхушкой, стремящееся мирно, а также
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военной силой подчинить родственные и не родственные племена; 4)
государство обладало суверенитетом и проводило политику мирного
сосуществования с другими государствами; 5) государство управлялось на основе письменных законов (быть может и конституции); 6)
в государстве был принят принцип наследования власти и управление
государством осуществлялось на пяти ступенях власти, расположенных по принципам иерархии; 7) принцип ступенчатой иерархической
системы правления применялся и в отношении вассальных и зависимых от государства канглы стран.
Вслед за академиком С.П.Толстовым, А.Кайдар выдвигает идею
преемственности между древнейшим государством Кангю и КанхаХорезмским государством.
Касаясь проблемы языка и письменности древних и средневековых
канглы автор рецензируемой монографии придерживается мнения что
в историческом прошлом существовали свой этнический язык и письменность канглы. «Со всей научной ответственностью хочу заявить,
– пишет академик А.Кайдар, – что древние канглы как и уйсуни являлись тюркоязычными племенами». Такая уверенность маститого ученого, конечно же, основывается на глубоком и многолетнем изучении
многих и многих научных данных, касающихся в той или иной степени
этой проблемы.
Наличие письменных традиций, как известно, является признаком
высокой ступени цивилизованного развития любого государства. В
языке канглы такие письменные традиции существовали, свидетельствами коих могут быть «Правила (или уложение) Закона (II в. до н.э.)
и «Словарь языка канглы» (XIV век), к сожалению, безвозвратно потерянные в глубине веков.
Не обойдены вниманием А.Кайдара и символы государственности
канглы: тамги, ураны, знамена и т.д. Имея развитую государственность
с многовековыми традициями, канглы обладали богатой культурой, истоки которой могут быть отнесены к IV-I векам до н.э. С этой точки
зрения сопричастными к древней культуре канглы можно считать кауынчи- джунскую, кайраккумскую и собственно кангюйскую культуры.
Автор подробно описывает характерные особенности культур КанхаХорезмского периода и времени эпохи Чингисхана.
Этносоциальное сообщество канглы за свою многовековую историю претерпело господство и смену по крайней мере четырех основных религий: буддизма, тенгрианства, христианства и ислама. (154-157
стр. рецензируемой монографии). Столицами государств канглы в разные исторические периоды, как предполагает А.Кайдар, были города
Лугатнук, Кангха (упоминаемое в Авесте), Отырар, Тараз, Алмалык.
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Древний народ канглы и его генетические потомки занимали и проживают по настоящее время на огромных территориях и государствах Евразии – в Казахстане, Средней Азии, Малой Азии, в междуречье Волги
и Урала, в Узбекистане, Восточном Туркестане, Китае, Монголии, Турции, в Крыму, Якутии и т.д.
Третий раздел монографии академика А.Кайдара посвящен взаимоотношениям канглы с более чем тридцати этносами, этническими группами и родами. Эти этноисторические взаимосвязи рассматриваются
в аспекте взаимоотношений: а) с казахскими родами; б) с тюркскими
этносами; в) с нетюркскими народами (205-278 стр. монографии).
Небезинтересным представляется содержание четвертого раздела монографии, в котором прослежено участие племени каи-канглы
в создании Великой Османской империи, простиравшей свои владения на территориях трех континентов – Азии, Европы, Африки и просуществовавшей семь веков (1300-1923 г.г.) В этом разделе А.Кайдар
приводит данные французского ученого К.Д.Оссона, русского ученого
А.Н.Аристова, работы М. Тынышбаева, Шакарима Кудайбердыулы и
др. в которых сообщаются исторические факты и сведения об истории
создания Османской империи Ертогрулом, его сыном Османом и их
прямыми потомками (правящей династией) – выходцами из тюркского
рода каи-канглы. Интересным и познавательным является содержание
и пятого раздела монографии, в котором дана целая галерея выдающихся представителей древнейшего рода канглы. Имена многих знаменитых людей из рода канглы неизвестные широкой публике, и сведения
о них почдерпнуты автором монографии из исторических источников
и научных работ китайских, монгольских, европейских, славянских и
др. ученых.
«Если история вершится народом и народами, то и в истории этих
народов яркими звездами запечатлены имена их выдающихся представителей. Пора избавиться от ложной скромности и затаенного опасения быть неправильно понятым, которые мешают объявить того или
иного национального героя или знаменитого человека выходцем из
определенного казахского рода», – считает академик А.Кайдар.
Выдающийся человек принадлежит не только народу и стране, но и
к конкретному роду, семье, в котором он родился и вырос, и в менталитете казахов знание родословной (жеті ата), своих корней и принадлежности к тому или иному роду вызывало искреннее уважение, и в этом
не было ничего предосудительного и зазорного.
Известно, что знание о своей родовой принадлежности, о своих генеалогических началах, межродовых и внутриродовых связях сохраняются в определенной степени и в современном казахском обществе.
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Отношение людей к такому роду знаний не однозначны: одни видят
в них особую форму ощущения принадлежности к этносу, другие –
вредные пережитки родового сознания и чуть ли не проявление трайбализма.
А.Кайдар пишет, что шежіре – это историческая память народа,
духовное наследие, передаваемое от поколения к поколению, ценная
сокровищница знаний, сохраненная в виде легенд и преданий. В настоящее время наблюдается целый бум публикаций шежіре. Однако, как
замечает академик А.Кайдар, в этих публикациях отсутствует исторический обзор (исторический фон), не используется научная литература, нет системного анализа фактического материала шекіре.
Следует подчеркнуть, что известным ученым, профессором
А.Кайдаром, предпринята серьезная и весьма успешная попытка создания некоего образца научной исторической родословной (тарихи
шежіре) на материале родословной канглы. В 6 разделе монографии
автор дает аналитический обзор генеалогических родословных канглы, опубликованных до настоящего времени. К объектом, имеющих
отношение к родословной канглы, А.Кайдар относит такие феномены
как «уш жуз» (три жуза), «Алаш» (этносоюз племен, уран, народ, казахи как народ). В данном разделе монографии подвергнуть научному
анализу этногенетические и иные связи канглы со многими тюркскими
этносами, а также с древнейшими шумерами; затронута тема генезиса
канглы.
Своеобразным и оригинальным представляется содержание 7 раздела монографии, в котором представлен выбранный автором из 500
научных публикаций по проблеме канглы 125 работ в так сказать,
«чистом виде», т.е. без комментариев и научной интерпретации составителя. По мысли А.Кайдара, читатель, а также потенциальный исследователь данной проблемы имеет возможность самостоятельно и
непредвзято ознакомиться с «первичным» материалом» и осмыслить
многие факты и положения, имеющие отношение к проблемам феномена «канглы».
Поступательное развитие человечества немыслимо без посильного
вклада человека и народов мира в дело прогресса всех без исключения сфер и сторон человеческой жизни и человеческого общества. В 8
главе «Исторической родословной канглы» автор попытался показать
уровень и определенный объем вклада древнейшего этноса канглы,
внесенного им в развитие и приумножение социально-исторических,
духовно-культурных, этнодемографических и иных ценностей тюркского мира и всего человечества.
На заключительных страницах монографии автор замечает, что его
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труд не является всеобъемлющей гражданской, этнической историей
канглы, а всего лишь может являться одним из первых примеров создания исторической родословной одного из древнейших этносоциальных
образований тюркского мира. Вследствие этого, как вполне справедливо и самокритично указывает автор, в данном труде наблюдается, в отдельных случаях, обилие исторических фактов и исторической информации без должной их научной интерпретации и анализа. Некоторые
разделы, положения и постулаты рецензируемой монографии требуют
дополнения, разработки и дальнейшего уточнения. Вполне понятно,
что решение любой крупной научной проблемы или разработка фундаментальной научной темы не по силам одного ученого и требуют
совместных усилий многих ученых.
Тем не менее, можно с удовлетворением отметить, что с появлением
солидного научного труда по исторической родословной канглы, выполненного академиком HAH РК, профессором Абдуали Кайдаром,
можно связывать обретение новых научных истин по проблемам кангловедения. Данное исследование может служить одним из примеров
научных изысканий и дальнейших разработок различных аспектов и
проблем сложной и интереснейшей истории целого ряда древнейших
казахских (тюркских) родов и племен.
«Туркология», №1, январь-февраль, 2005
Е. Қажыбек
СӨЗ ТӨРКІНІНІҢ БІЛГІРІ
Жетпісінші жылдардың екінші жартысы. Мен Қарағанды
университетін жаңа ғана бітіріп, ғалым боламын деп бел буған кезім.
Маған жетекші болған академик Евней Арыстанұлы Бөкетов өзі батасын беріп, шығарып салған. Ол ұстазым үшінші курстан бастап мені
өзінің қатал қадағалауына алып, əбден шынықтырған еді. Курстық
жұмыстарыма да, дипломдық жұмыстарыма да жетекші өзі болды.
Мұның өзі мені қанаттандырып, арман-мақсаттарыма серпін бере
түскен.
Ебекең атынан жазылған мінездеме-хатты қолыма алып Қарағандыдан Алматыға бір-ақ тарттым. Алдымен бірден ағам Серік
Қирабаевқа бардым. Əдебиет институтындағы орнында болмай шықты.
Тарих, фəлсапа институттарының да басшылары болмай, аңырып, ойланып тұрып қалдым. Осы кезде есіме сап ете түсіп, Тіл білімі институтына қарай беттедім де, директордың қабылдау кабинетінің ал-
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дынан бір-ақ шықтым. Оның да директоры Ісмет Кеңесбаев еңбек
демалысына шығып кетіпті. Тағы да аңтарылып тұрып қалғаным сол
еді, сырт қарағанда өте қарапайым, жүзі жылышырайлы адам алдымнан шыға берді. Директордың міндетін атқарушы орынбасары деді.
Атын естігенде тіпті жүрегім лүп етті. Еңбегін талай ақтарған, сырттай
құрмет тұтқан Əбдуəли Қайдаровтың өзі екен.
– Балам, кір, – деп, ай-шайға қарамастан бірден бөтен кісіні өзіне
баурап алатын мінезімен ішке кіргізіп алды. Асықпай хал-жағдайымды
сұрастырды да, іле-шала: «Жазған-сызғандарың бар болса, маған
қалдыр да, жүре бер. Үш күннен кейін хабарлас»,– деді. Соны айтты да,
қиғаштай бұрылып, қайтадан үстелінде үйіліп жатқан кəртішкелерін
қарастыра бастады.
… Үш күннен кейін алдына бардым: «Студенттік еңбектерің маған
ұнады. Мен сені жұмысқа қайткенде де аламын. Не аспирант, не стажер, не лаборант ретінде. Үйіңе қайта бер де күт», – деп нақтылай айтты да, сөзін шолақ қайырды.
Жаз ортасында ауылға қайттым. Бір-екі ай өткен соң үмітім де
сейіле бастады, қолымды бір сермеп қойдым. Жылдың аяғы да
жақындап қалды. Бірде желтоқсан айының ортасында болу керек, кенеттен үйге телеграмма келді: «Қазақстан Республикасы Ғылым академиясы Тіл білімі институтының аспирантурасына түсу үшін емтихан тапсыруға шақырыласыз» делініпті…
Осылай менің өмірімдегі ғылымның ұзын-сонар жолы басталды…
Əбекең көп ұзамай директор болды, Ісмекең зейнеткерлікке шықты.
Ол кездерде Қазақстанда тіл тарихын зерттеуге қатал тыйым салынған
заман еді. Мысалы, Ғұбайдолла Айдаров есімді атақты түріктанушы
ғалым өзінің тіл тарихына арналған еңбектерін тек қана жұмыстан
тыс кешкі уақытта, сенбі-жексенбілерде, демалысқа шыққанда ғана
жазуға мүмкіндік табатын. Əбжан Құрышжанов ағамызды, белгілі
ортағасырлық қыпшақтанушы маманды партиялық билік соңына түсіп,
институттан аластап тынған… Қазақ революциядан кейін ғана ел болды,
біз орыс тілінің арқасында адам қатарына қосылдық деген сыңайдағы
тақырыптар ғана бірден мақұлданып, толық қаржыландырылатын…
Бақсам, Əбекең жоғарғы билікке аса ыңғайлы адам емес екен.
Зерттейтіні, негізінен, салыстырмалы-тарихи тақырыптар: сөз төркіні,
қазақ пен ұйғыр тілдерінің тарихи грамматикасы, түрік тілдеріндегі бір
буынды түбір-сөздерінің құрылымы, халықтың сөз даналығы, мақалмəтел байлығы сияқты салалар. Олардың бəрі дерлік сол тұстағы
орыстандыруға қатысты мемлекеттік идеологияға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын мəселелер.Ұрандатып жатқан науқанды «қазақ тіліне
орыс тілінің игі ықпалы», «қазіргі қазақ тілінің жаңа талапқа сəйкес
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терминологиясы», «коммунисттік тіл құрылысы» іспеттес салаларға
тіптен жақындығы жоқ. Керісінше, Əбекең билікке талай қыр көрсетіп
бақты да, бірнеше рет жоғары жақтан сөгіс те алып жатты.
Мəскеулік ғалым Əзірбай Ерғалидың кандидаттық жұмысына
жетекшілік жасап, көне түрік тілдері мен көне жапон тілдерінің
туыстығын дəлелдегені үшін, жəй қалалық деңгейде емес, сол кездегі
ең жоғары мінберден – республикалық компартия басшылығы тарапынан қатал сынға ұшырады…
Сол бір зауалдан соғыс ардагері болғандықтан ғана аман қалды деседі…
Америкаға барып Алтаистика конгресінде көне түрік тілінің маманы,
атақты ағылшын сэрі Джерард Клоусонмен кездесіп сөйлесіпті. Мұны
ҰҚК əшкерелепті…
«АЗиЯны» жазып, ең жоғары кремльдік деңгейде сөгіс алып,
қудаланып жүрген кезде Олжасты арнайы үйіне шақырып дастарқан
жайып, қолдау көрсетіпті дейді…
Қысқасы, Əбекең жөнінде əңгіме көп. Аңыздай айтылатын
əңгімелер. Қайсысы шын, қайсысы өтірік, білмейміз. Аспирантураға
түсіп кеттік…
Ержүрек
Сексенінші жылдардың аяғы. Біз, Тіл білімі, Тарих жəне Əдебиет
институттарының жастары, өзіміз құрып алған бейүкіметтік
«Халықаралық түріктану орталығы» айналасында ұйымдасып,
Түркістан қаласында бабамыз Қожа Ахмет Яссауиге байланысты
конференцияны өткізуге кіріскелі бір жылдай уақыт өтті. Бірталай
шетелдіктер келеміз деп хат жолдады. Мерзімі жақындаған уақытта
кенеттен Мəскеуден шұғыл телеграмма келіп түсті. Бізге емес, академия басшылығына. Мазмұны – басқосуымызды өткізуге қатал тыйым салу, рұқсат бермеу туралы. Бюджеттен бір тиын шығарылмасын,
бүкіл іс-шара тоқтатылсын, қадағалауға алынсын, т.с.с. бұйрықтар.
Академия президенті Əбекеңді тиісті орындар шақырып алып, бұл
мəселені қатаң ескертті, доғарыңыз деп бұйырды. Біздер, жастар, су
сепкендей басылып, не істерімізді білмей дағдарып қалдық…Əбекең
шақырды. Жағдайды білеміз, анық-қанығын ұзынқұлақтан баяғыда
естіп алғанбыз. Кірсек, Əбекең жалғыз емес екен. Қасында бастауыш
партия ұйымымыздың жетекшісі Өмірзақ Айтбай мен профкомымыз
Əлімхан Жүнісбек отыр. Екеуі де сенімді адамдары. Ақылдасып, ортақ
бір пікірге тоқтағандары көрініп тұр. Əбекең көп сөйлеген жоқ:
– Өзекеңе барыңдар. Бұл бір. Екіншісі, Үкімет басшысының орынбасары Мырзатай Жолдасбековтен көмек сұраңдар. Іске сəт!Бағымызға
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қарай дəл сол кезде Қазақстан компартиясы Орталық Комитетінің
хатшылығына Өзбекəлі Жəнібеков келген еді. Жəне Премьерминистрдің орынбасары Мырзекең, Мырзатай Жолдасбеков болатын.
Аты аталған ағалар, екі арысымыз ісімізге ақ батасын берді. Тек қана
батасын беру емес – екеуі де ашық жəрдемдесті, нақты тапсырмалар
берді, жауапкершілігін өз мойындарына алып, Мəскеуге қарсы əрекет
етті. Мырзекең, тіпті, бір-екі сағатқа Алматыдан Түркістанға да арнайы келіп қайтты…
КСРО құламай тұрғанда, дін тақырыптарына ресми түрде тыйым салынғанына қарамастан, біздің сол басшы ағаларымыздың
орталықтың саяси билігіне ашық қарсылық көрсетуі – ол кезде асқан
батырлықты қажет ететін шаруа болғаны баршаға аян мəселе болса
керек…Түркиядан, Франциядан, Германиядан, Польшадан, Қытайдан,
Италиядан, Мысырдан, Ресейден, көрші елдерден яссауитанушылар
келіп, үш күн жиын өткіздік…«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын», бəрі Əбекеңнің ержүректілігінің арқасында өтті.
Желтоқсан
1986 жылдың желтоқсаны. Мен институтта ғалым-хатшымын.
Қанды қырғынға айналған ереуіл басылғанына бір аптадай ғана уақыт
өтті. Көңіл сынық. Ел алаң…Əбекең шақырды: «Алаңда тонды теріс
айналдырып, шашыңды жалбыратып жүрген сенбісің?» Түсі суықтау,
көздері қызарған, ұйықтамаған адамның кейпі.Не дейін? Əкемдей
кісіден шындығымды жасыра алмадым:
– Ия, ол менмін.Əбекең біраз уақыт үндемей көзін жұмып отырды.
Одан кейін ақырын дауыспен:
– Сенің Мəскеуде Али Чеченов, сосын тағы басқа достарың бар еді ғой.
Дереу солармен хабарлас та, бір аптаның ішінде докторантураға шақырту
алдыр да, Мəскеуге тайып тұр. Ол жерде де тыныш жүр. Жағдай жақсы
емес. Тездет.Кейін түсіндім. Сол кезде дереу елден кетпесем не болар еді…
Институт директорларын ҰҚК шақыртып алып, түнімен тыңшылары
түсірген видео мен фото суреттерін көрсетіпті. Танитын адамдары,
өздерінің қызметкерлері бар ма деп солардың ішінде…Жендеттерді
іштей сөге отырып, елін, жастарын қалайша құтқарамын деп Əбекең
де сол түсірілімдерді қарай беріпті…
Қазақ тілі – көне тіл
Сол бір 1986 жылы «Ғылым» баспасынан екі кітап шықты. Менің
«Түрік тілдеріндегі біртекті етістік-есім түбір арақатынасы: Син-
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кретизм құбылысы» жəне Əбекеңнің «Қазақ тіліндегі бір буынды
түбір құрамы». Мен кітабымның соңында бір мыңға жуық бір буынды прототүрік түбірлерді келтірген едім. Əбекең монографиясында бірнеше мың қазақ тіліндегі бір буынды түбірлер жан-жақты
қарастырылған.Сол екі кітап атақты түрколог Александр Михайлович
Щербак арқылы санкт-петербургтік (ленинградтық) танымал индоеуропатанушы Николай Дмитриевич Андреев деген ғалымның қолына
түсіпті. Бұл кісі өмір бойы индоеуропа тілдерінің ата тілін зерттеп, дəл
сол 1986 жылы «Раннеиндоевропейский праязык» деген қорытынды
кітабын жариялапты.
Басында ғалым прототүрік сөздігімді көріп, қатты таңғалыпты.
Сəйкестік ұшан-теңіз боп көрінсе де, дегенмен, мұндай болу əсте
мүмкін емес деп өзінше топшылап, жылы жауып қойған екен.
Алайда, Əбекеңнің кітабы қолына тигенде, атақты индоевропатанушы ғалым Н.Д.Андреев, өзі айтқандай, «Мен тіпті есеңгіреп
қалдым, көзіме сенбедім, естен танып қала жаздадым» деген əсерде
қалған. Прототүрік деңгейіне (кемінде, 3 мың жыл бұрынғы тіліміз)
бұйырғысы келмеген сəйкестіктердің тапжылмас бейнесін қазіргі
қазақ тілінің құрамында көру, шынында да, дəстүрлі классикалық тіл
білімі теориясы бойынша – жалған, мүмкін емес шаруа, əбестік, бос
қиял болып есептелген. Басқаша жорамалдауға болмайды. Ал бұл
жерде бір емес, екі емес – жүздеген сəйкестіктер! Бұлтартпас дəлел.
Жəне бұл сəйкестіктердің тағы бір ерекшелігі, олар индоеуропа тілдері
үшін «өлі түбірлер», тарихи грамматикалық реконструкция нəтижесі,
жасанды бір формулалар іспеттес дүние ғана. Ал түркі тілдерінде,
соның ішінде қазақ тілінде бұлар, керісінше, күні бүгінге дейін
кең қолданылып жүрген «тірі сөздер», кəдуілгі əдеби лексикамыз!
Содан кейін Николай Дмитриевич Қазақстанға арнайы үш-төрт рет келіп
кетті. Бірнеше мастер-класс дəрістерін берді, ғалымдармен кездесті.
Қазақ сөздіктеріне үңілді. Біздің тіліміздің құдыреттілігін мойындады.
Өмір бойы инемен құдық қазғандай болып индоеуропа тілдерінің
тегін, төркінін, ата тілін зерттеп, нəтижесінде оның протосөздігін, ең
байырғы сөздік қорын (шамамен б.з.д. 10 мың -7мың жыл бұрынғы
артефакттер) шығарып болған соң, сол көне сөздікке түрік тілдерінің
жəне ең ғажабы – қазіргі қазақ тілінің сөздік қоры – толығымен сəйкес
келетінін үлкен сенсация, ғылыми парадокс, таңғажайып жұмбақ
екенін ғалым ауызша да айтып, жазбаша да пікірін мақала түрінде
қалдырып үлгерді. Қазақ тілі – дүниежүзі тілдерінің ішінде ең көне тіл
екендігін дəлелдеді.Өкінішке қарай, жасы келген орыстың атақты тілші
ғалымының өмірі ұзаққа бармады.Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдаров
еңбегінен бастау алатын бұл маңызды түркологиялық жаңалық өз
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зерттеушілерін əлі де күтуде…
Халықаралық мəртебе
Əбекеңнің Алматыда құрған мектебі бүкіл түркі орталықтарына
жайылды. Шəкірттері Қытайда да, Еуропа мен АҚШ-та да, Ресей мен
Орта Азияда да ісін жалғастыруда.Академик ағамыздың идеялары тува,
алтай, хакас, татар, башқұрт, чуваш, қырғыз, өзбек, түрікпен, қарашаймалқар, құмық, ноғай, түрік, əзербайжан, қырым татарлары, сақа-якут,
шорларда терең тамырын жайған.Этнолингвистика саласының өзі бір
төбе. «Қазақтар – ана тілі əлемінде» атты 3 томдық этнолингвистикалық
сөздігі – классикалық еңбек.
«Қаңлы: Тарихи шежіресі» – елдігіміздің, мемлекеттілігіміздің,
халық этногенезінің, ұлттық тарихымыздың сарқылмас бұлағы, деректі
көзі, қайнар түбі.
«Халық даналығы» – тіліміздің, мəдениетіміздің, əдет-ғұрпымыздың
ұшан-теңіз байлығын, тектілігін, тереңдігін дүниежүзіне паш ету.
«Қазақ
қандай
халық?»,
«Түркітануға
кіріспе»жəне
т.б.
кітаптары – жастарға өнеге, таптырмайтын білім энциклопедиясы, елтану сабағы, ғалымның ұлы мұрасы, ұстаз өсиеті.
Айта берсек, тізе берсек, Əбекең көз майын тауысқан еңбектері
аз емес. Біз тілге тиек еткеніміз – мұхиттың бір тамшысы ғана.
Мақсатымыз бұл да емес. Том-том болып зерттеулер, естеліктер жазылар əлі талай.
Шынайы ниетіміз – ұлағатты ұстазымызды жəне барша қазақ
қауымын жайсаң жан, ұлтымыздың ұлы тұлғасы, академик Əбдуəли
Қайдар ағамыздың 90 жасқа толған торқалы тойымен құттықтап, көпті
көрген көрегенімізге жұлдызды жолында толағай табыстар, елінің,
халқының жетістігін көре берсін, əлі де ұзағынан жасай берсін деген
тілектестігімізді білдіру.
Қазақ ғылымында осындай айтулы ғалымдарымыздың көзі
тірісіндегі жүз жылдық мерей жастарына жеткізер тойлары көп болсын!
«Алматы ақшамы». 05.11.2014
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ТҮРКІ СӨЗІНІҢ ТАМЫРШЫСЫ

Үлкен ғылымды үлкен ғалымдардың жасайтындығы белгілі.
Қазіргі қазақ тіл білімінде өз еңбектерінің сандық көмегі мен сапалық
құндылығы тұрғысынан көш басында келе жатқан біртуар тұлғалар бар.
Солардың бірі де бірегейі – академик Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдар.
500-ге таяу еңбек жазған ғалымның зерттеулері арасынан кездейсоқ
жазылған, сапасы төмен шығармаларды таба алмайсыз.
Байқап отырсақ, өткен ғасырда қазақ тіл білімінің үш түрлі ұрпағының
өкілдері қызмет жасады. Бірінші ұрпақтың құрамына А.Байтұрсынұлы
мен Қ.Жұбанов бастаған қазақ тіл білімінің негізін салушы ғалымдар
кіреді. Екінші ұрпақтың қатарында І.Кеңесбаев, Н.Сауранбаев бастаған
қазақтың академиялық тіл білімін қалыптастырушы ғалымдарды атауға
болады. Академик Ə.Қайдар академиялық тіл білімін жаңа деңгейге
көтеріп, дамытушы ғалымдар легін құрайтын үшінші ұрпаққа жатады
деп ойлаймыз.
Əбдуəли Туғанбайұлы мектеп бітірісімен өз еркімен майданға аттанып, Ұлы Отан соғысына қатысқан, туған еліміздің азаттығы үшін қан
төккен рухы таза, жігерлі, намысты азаматтардың бірі. «Даңқ» (1944),
I дəрежелі жəне II дəрежелі «Отан соғысы» (1944) ордендерімен, екі
мəрте «Қызыл Жұлдыз» (1945) орденімен, «1941-1945 жылдардағы
Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін», «Москваны
қорғағаны үшін», т.б. медальдармен марапатталған. Жауынгерлік
парызын үлкен абыроймен атқарып келген соң Қазақ мемлекеттік
университетіне түсіп, оны үздік тəмамдап шығады. 1951 жылы Қазақ
КСР Ғылым академиясының аспирантурасына қабылданып, оны 1954
жылы «ұйғыр тілі» мамандығы бойынша бітіреді. Осының өзінен
ғылым жолына аяқ басқан жас ғалымның тіл таңдаудағы өзгелерден
ерекшелігін, қиындықтан тайсалмайтын батылдығын байқауға болады.
Сол 1954 жылдан бастап осы күнге дейін, жарты ғасырдан астам
уақыт ғалым қазақ тілі білімінің қара шаңырағы саналатын ғылым ордасында – қазіргі А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында
еңбек етіп келеді. Аспирантураны бітіріп, арнаулы ғылыми даярлықпен
келген жас маман өзінің еңбек жолын ұйғыр-дүнген мəдениеті
секторының кіші ғылыми қызметкері ретінде бастап, институт директорына дейінгі жолды жүріп өтті. Осы қызметті 1995 жылға дейін үлкен
абыроймен атқарды. Ғылым кандидаты, ғылым докторы, профессор,
академик болды. Сөйтіп, ғылымның ауыр жолында оның барлық лауазым, атақ, дəреже баспалдақтарынан өтті. Белгілі бір мамандықтың
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барлық сатыларынан өткен адамның ғана өз саласының хас шеберіне
айналатыны белгілі жайт. Академик Ə.Қайдардың ғылымдағы өмір
жолы осының айқын дəлелі бола алады.
Академик Ə.Қайдар – ғұлама ғалым. Ол қазақ тіл білімінің,
түркітану мен алтаистиканың алуан түрлі салалары бойынша əлемдік
деңгейдегі құнды зерттеулер жазды. Түркі тілдеріндегі түбір теориясы,
қазақ тілінің лексикасы мен лексикологиясы, лексикографиясы, қазақ
тіліндегі еліктеуіштер табиғаты, қазақ қос сөздерінің семантикалық
құрылымы, қазақ терминологиясының өзекті мəселелері, қазақ тілінің
грамматикалық құрылымы мен лексика-фразеологиялық жүйесі,
қазақ ономастикасының жай-күйі мен болашағы, этимологиялық
зерттеулердің əдіс-тəсілдері мен басты ұстанымдары, қазақ
этнолингвистикасының ғылыми-теориялық жəне танымдық негіздері
ғалым еңбектерінде егжей-тегжейлі сөз болады.
Академик Ə.Қайдар «Түркі этимологиясы: өзекті мəселелер мен
міндеттер» атты еңбегінде этимологиялық реконструкцияны зерттеудің
барлық жағдайына арналған универсалды ғылыми-теориялық талдау əдістері мен критерийлердің болмайтындығын ескерте келіп,
этимологияның фонетикалық, морфологиялық критерийлерімен қатар,
семантикалық критерийлерді де белгілейді: 1) лексикалық бірліктің
бастапқы жəне кейінгі мағыналарының қайсысының негізгі, түпкі
мағына екенін тап басып тану; 2) сөз мағынасында жалпыдан жекеге,
бүтіннен бөлшекке немесе керісінше дамуының болатынын ескеру; 3)
сөз тұлғасының дыбыстық өзгеріске түсуі кезінде оның мағынасының
өзгеретінін немесе сараланатынын естен шығармау; 4) гомогенді жəне
гетерогенді омонимдерді шатастырмау; 5) сөз мағынасының өзгеруінде
тілдік қана емес, бейтілдік факторлардың болатынын бағамдау; 6)
кейбір сөздердің мағынасын салыстыруда олардың тарихи түбірлес
екенін (сағақ, сақал, сағанақ, сағалдырық, саға, сағана, сағалау) ұмытпау
қажеттігін айтады. Ə.Қайдар қазақ тіл біліміндегі этимологияға
арналған еңбектерді көне сөздердің, топоним, этноним, диалектілік,
басқа тілден енген лексикалардың, түбір, біріккен сөздердің, қос
сөздердің этимологиясын зерттеуге арналған жұмыстар ретінде
бағалайды. Бұл дегеніңіз, тілдік бірліктердің қазақ этимологиясында
жеке-дара, дербес қарастырылып жатқанының көрінісі. Осы кемшілікті
жою үшін ғалым төрт түрлі міндетті алға қояды: 1) қазақ тілі материалдары негізінде этимологиялық реконструкция жасаудың əдістемесі
мен ұстанымдық мəселелерінің ғылыми-теориялық негіздемесін жасау; қазақ тіліндегі базалық лексиканың қыпшақтық немесе түркілік
қалыпқа қатысын неғұрлым тереңірек талдау; 2) жалпы жəне жеке түркі
тілдеріне тəн түбірлер мен негіздерді айқындауға бағышталған салы-
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стырмалы-тарихи зерттеулер жүргізу; 3) этимологиялық сөздіктерді
құрастыруда «Қазақ тіліндегі этимологиялық зерттеулер тəжірибесі»
тəрізді ғылыми негіздемелік еңбек жазу; 4) түркі тілдеріндегі этимологиясы айқындалған лексика мен грамматикалық формалардың
толық тізбесін жасап, этимология мəселелеріне арналған еңбектердің
толық библиографиясын құрастыру. Еңбекте сөз болған мəселелер,
қойылған міндеттер күні бүгін де өз өзектілігін жойған жоқ. Əбекеңнің
түркітануға қатысты қандай еңбегі болмасын, дəл осындай маңызды ойтұжырымдардың молдығымен, болашаққа бағдарланған шешімдердің
көп кездесуімен ерекшеленеді.
Ұйғыр тіл білімінің мəселелеріне арналған алғашқы еңбектерінің
бірінде қос сөздердің табиғаты зерделенсе, кейінгі еңбектерінде
ұйғыр тілінің грамматикасы (синтаксис), лексикасы, қазіргі ұйғыр
əдеби тілінің мəселелері сөз болды. Ғалым 1962 жылы жарыққа
шыққан «Қазіргі қазақ тілі» оқулығы авторларының бірі, 1966 жылы
басылған «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» еңбегінің
негізгі авторларының бірі болды. Бұлардан соң «Структура односложных корней и основ в казахском языке» (1986), «Сырға толы түр мен
түс» (1986) еңбектері жарияланды. М.Оразовпен бірігіп «Түркітануға
кіріспе» (1992) оқулығын жазды.
Қазақ тіл біліміндегі этимология, семасиология, ономасиология, диалектология, этнолингвистика салаларының деректерін, əдіс-тəсілдерін
пайдалана отырып, этностың шығу тарихын, этнос тілінің пайда болу
тарихын, тілдегі базалық лексика құрамы мен құрылымын, тіларалық
байланыстар əсерін зерделейтін, тілдегі сөздердің тарихи қозғалысын,
пайда болу жолдары мен даму заңдылықтарын зерттейтін тарихи лексикология саласының зерттеу нысандары мен басты міндеттерін алғаш
рет анықтап берген ғалым – академик Ə.Қайдар.
Ғалымның 1986 жылы жарық көрген «Структура односложных
корней и основ в казахском языке» атты монографиясы отандық жəне
əлемдік тіл білімінде жоғары бағаланған аса құнды еңбек ретінде танылды. Əлемдік түркітанушылар арасында түбір мəселесімен айналысатын ең белгілі мамандардың бірі болып табылатын ғалымның
бұл еңбегі оның ғылыми беделін бұрынғыдан да арттыра түсті.
Монографияның бес тараудан тұратын ғылыми-теориялық зерттемелік
бөлігінде түркі тілдеріндегі түбір мəселесі, түбірлер мен негіздердің
құрылымы, этимологиялық реконструкция жасаудың əдіс-тəсілдері,
қазақ тіліндегі бір буынды түбір-негіздердің лексика-грамматикалық
жəне семантикалық түрлері жан-жақты жүргізілген тарихи-салыстырмалы, салғастырмалы зерттеу негізінде талданады. Екінші бөлікте бір
буынды түбір-негіздердің сөздігі беріледі. Бұл еңбегінде ғалым бір бу-
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ынды түбір-негіздердің жалпы түркі тілдерінің байырғы сөздік қорының
өзегі екендігін жан-жақты дəлелдейді. Қазақ сөзінің құрылымы зерттеле бастағанына ғасырлар өтсе де, оның шешімін таппаған мəселелері
аз емес еді. Осы мəселені ғылыми-теориялық тұрғыдан кешенді түрде
зерттеген де академик Ə.Қайдар болды. Ғалым бір буынды түбірлерді
өзі ғана зерттеп қоймай, төңірегінде түбіртанушылардың отандық
мектебін қалыптастыра білді.
Ғалымның қазақ тіл білімінің зерттемеген саласы кемде-кем. Ол
этнолингвистика, тіл тарихы жəне диалектология, лексикология, лексикография, семасиология, терминология, грамматика салалары бойынша көптеген еңбектер жазды. Оның осы салалардың əрқайсысы
бойынша жазған еңбектеріне жеке-жеке тоқталып, арнайы сөз еткен
абзал. Алайда осы салалардың ішінде ғалымның қазақ этнолингвистикасы бойынша жүргізген зерттеулерінің бір төбе екендігін айтпасқа
болмайды. Академик ғалым этнолингвистиканың қазақ тіл білімінде
жеке ғылым саласы ретінде қалыптасуына, дамуына ерекше еңбек
сіңірді. Ғалымның ғылыми жетекшілігімен бірнеше диссертациялар қорғалып, оның төңірегінде этнолингвистиканың қазақстандық
мектебі қалыптасты. Оның жуырда жарық көрген «Қазақ қандай
халық?» атты көлемді еңбегі жұртшылық назарын ерекше аударды.
Отандық этнолингвистиканы өркендетуге баса назар аударып жүрген
зерттеуші «Қазақтар: ана тілі əлемінде» атты қазақ тілінің үш томдық
этнолингвистикалық сөздігін жасауға көп күш-жігерін жұмсады. Осы
үш томдықтың негізгі жұмысы аяқталып, жақын арада ғана бірінші
томы баспадан шықты.
Егемендік жылдары, терминология саласындағы басты ұстанымдарды қайта айқындаудың қажеттілігі туындаған кезде Ə.Қайдар
«Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас» атты еңбек жазды. Терминжасам ісінде қазақ тілінің сөз байлығын сарқа пайдаланудың
қажеттілігін дəлелдеді. Бұл қазақ тіліндегі терминжасам ұстанымдарын
жүйелі түрде ашып көрсеткен, дер кезінде жазылған бағдарламалық
мазмұнды еңбек болды.
Əбдуəли Қайдар қазақ ономастикасының жай-күйі мен даму
бағыттарын айқындайтын, «Қазақ этнонимінің лингвистикалық
түсіндірмесін беретін, қазақ эпосындағы жер-су атаулары мен кісі
аттарын түсіндіретін, қазақ ономастикасының этнолингвистикалық
аспектілерін ашатын еңбектерді 1970 жылдардан бері жазып келеді.
Ғалым еліміздің егемендік алғаннан кейінгі алғашқы жылдарында жерсу, елді мекен атауларына байланысты туындаған күрделі мəселелердің
шешімін табуға да өз үлесін қосып, Т.Жанұзақовпен бірлесе отырып
«Атамекен атауларындағы ақтаңдақтар» атты мақала жазған болатын.
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Əбекеңнің ономастика саласы бойынша этнолингвистикалық мазмұнда
жазылған еңбектерінің бірі «Қаңлы: тарихи шежіре» деп аталады.
Зерттеуде ғалым қазақ халқының құрамындағы ең көне тайпалардың
бірінің тарихи жолы, құрамы, атақты адамдары туралы сөз етеді.
Ə.Қайдар лексикографияның теориялық жəне тəжірибелік
мəселелерімен 1960 жылдардан бері айналысып келеді. Бұған мысал
ретінде «Ұйғырша-орысша сөздік» «Ұйғырша-орысша лингвистикалық
сөздік» тəрізді екі тілді аударма сөздіктерді, «Тысяча метких и образных выражений: казахско-русский фразеологический словарь с этнолингвистическими пояснениями» (2003) атты екі тілді түсіндірмелі
сөздікті, сондай-ақ, «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі»
(авт. бірі), «Халық даналығы» тəрізді бір тілді түсіндірме сөздіктерді
келтіруге болады.
Ғалымдардың нақты ғылыми мəселелерге деген көзқарасындағы
өзгерістерді, дамуды немесе қайшылықтарды көрсететін еңбектердің
бір түрі – мақалалар жинағы. 1998 жылы Ə.Қайдардың тіл білімі
мəселелері бойынша жазылған мақалаларының жинағы жарық
көрді. Оған ғалымның өткен жылдарда жазылып, ғылыми зерттеу
түрінде əртүрлі басылымдарда – оқулықтарда, ғылыми мақалалар
жинақтарында, отандық жəне шетелдік ғылыми журналдарда
жарияланған, сондай-ақ, тіл білімі мəселелеріне арналған конференциялар мен симпозиумдарда жасалған баяндама түріндегі еңбектері
енген. Аталмыш ғылыми зерттеулердің кейбірі бұдан 30-40 жылдай бұрын жарияланса да, бүгінгі таңда өзінің ғылыми құндылығын,
өзектілігін, қажеттілігін байқатып отыр. Олардың көпшілігі қазір
библиографиялық тұрғыдан сирек ұшырасатын өте-мөте бағалы
еңбектер санатында. Мұның басты сыры білімі мен білігі мол ғұлама
ғалымның ғылыми көрегенділігінде деп білеміз.
Академик Ə.Қайдардың ғылыми ғұмыры туралы сөз ете отырып, ұстаздық ұлағаты жөнінде айтпай кетуге болмайды. «Ғалымды
тақырып өсіреді» деген ойды көңілге түйген Əбекең өз шəкірттерінің
қайсысына да даму болашағы жақсы салалардан, ғылыми маңызы
жоғары тақырып беруге тырысатын. Кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғау кеңесінің басшысы ретінде Ə.Қайдар тек қана
өз еліміздегі жас ғалымдардың ғылымдағы тағдырына қамқор болумен шектелмей, көршілес Ресейдегі, Қырғызстандағы, Өзбекстан
мен Қарақалпақстандағы, Моңғолия мен Қытайдағы түркітанушы
ғалымдардың ғылыми-зерттеу еңбектеріне жол ашып, бағыт-бағдар
беріп отырды. Оларға қолдау білдіру арқылы түркітанушылар
қатарының білікті мамандармен толығуына ықпал етті. Ғалым
басқарған Тіл білімі институты ғылыми кадр даярлау жағынан одақтағы
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негізгі үш орталықтың бірі болып келді. Ғалымның өзі сексеннен астам
ғылым докторлары мен кандидаттарының диссертациялық еңбек жазуына жетекшілік, кеңесшілік жасаған екен.
Ə.Қайдардың ғылыми-педагогтік қызметі, ғылымды дамытудағы,
ғылым кадрларын даярлаудағы еңбектері үкімет тарапынан жоғары
бағаланып, «Халық достығы» ордені, «Отан» ордені, «Құрмет нышаны» (Түркия ордені) «Ана тілінің айбары» алтын белгісімен жəне 12
медаль, көптеген Құрмет грамоталарымен марапатталған.
Ғалымның ұйымдастырушылық қабілеті əсіресе, Тіл білімі институтын басқарған жылдары ерекше танылады. Осы бір ширек ғасырдай
мерзім аралығында институт одақтағы ең беделді ұлттық ғылым ордасына айналады. Ол одақтық деңгейдегі жиындарда, симпозиумдар мен
конференцияларда үнемі ұйымдастырушылар қатарында жүрді. Тіл
білімі институтында өткен одақтық конференцияларды білгірлікпен
басқарды. Ғалым, сондай-ақ, Ұлттық ғылым академиясының толық
мүшесі ретінде ұзақ жылдар бойы Қазақстан ғылымының өркендеуі
жолында аянбай қызмет етті. Ғылым академиясының «Хабарлары»
атты ғылыми журналдың бас редакторы, Бүкілодақтың «Советская
тюркология» журналының, республикалық «Білім жəне еңбек», «Парасат» журналдарының редакция алқасының мүшесі болды. Мемлекеттік
терминологиялық жəне ономастикалық комиссияларда төраға орынбасары ретінде жұмыс жасап, халқымыздың тағдыры үшін маңызды,
игілікті істерді атқарды.
Ғалым əр жылдары КСРО Министрлер Кеңесі жанындағы жəне Қазақ
КСР Министрлер Кеңесі жанындағы ғылым мен техника саласындағы
Мемлекеттік сыйлықтар жөніндегі комиттеттердің мүшесі, ҚР ЖАКтың төралқа мүшесі болды.
Əбекеңнің түркітанушы ретіндегі халықаралық деңгейдегі беделінің жоғары екендігі туралы ғылыми жұртшылық жақсы хабардар. Ғалымның əлемдік түркітанушылар ортасындағы беделі де
өте жоғары. Ə.Қайдар – Түркияның «Dil Kurumu» лингвистикалық
қоғамның құрметті (академик) мүшесі, Башқұртстан Ұлттық ғылым
академиясының құрметті академигі.
Ғалымның
ғылыми
жəне
ғылыми-ұйымдастырушылық,
педагогикалық қызметтермен қатар алуан түрлі қоғамдық қызмет
атқарғаны аян. Ə.Қайдар əр жылдары «Достық қоғамы» мен ҚР
халықтар Ассамблеясының мүшесі, ҚР «Тіл туралы» Заңының жаңа
жобасын жасаушы комиссияның мүшесі, ҚР Президенті жанындағы
мемлекеттік саясат жөніндегі Ұлттық кеңестің мүшесі болып қызмет
жасап келеді.
Үстіміздегі жылы Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының құрыл-
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ғанына 20 жыл толып отыр. Осы қоғамның құрылуы үшін аянбай күресе білген азамат ғалымның қазақ тілінің мемлекеттік тіл
мəртебесін иеленуі жолында еткен еңбегі барша зиялы қауымға мəлім.
Ол басқарған жылдардың, əсіресе алғашқы кезеңінде осы қоғам ел
арасында ерекше беделге ие болып, жұртшылық тарапынан жаппай
қолдау тапты. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту жолындағы
басталған істер ілгері басты. Ұлы Отан соғысында ел үшін от кешіп,
қан төккен майдангердің Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының
президенті ретінде еліміз бен тіліміздің егемендігі үшін жүргізген
күресі əрқашанда үлкенге – ғибрат, кішіге өнеге болмақшы.
Соңғы жылдары жиі айтылып жүрген халық əнінің сөзінде үлкен
өмір шындығы бар. Шынында да, «күнде көріп бауырында жүргеннен
соң, таулардың биіктігі байқалмайды». Əрине, таулардың да түртүрі болады. Бір таулар етек-жеңін жиып алып, көкке шаншылып
тұратын құзар шыңдардан ғана құралады. Олардың төскейінде өсімдік
те өспейді, аң да жүрмейді. Жалғыздықтың тас бейнесіндей. Енді
бір таулардың мол пішілген етек-жеңі жайылып жатады. Етегі мен
төскейлері, қойнаулары алуан түрлі жан-жануарға, малға толы ен жайлау болады. Мұндай таулар өзінің көз ұшындағы заңғар биігіне, ақ қар,
көк мұзға оранып жатқан төбесіне дейін бірте-бірте биіктейді. Биіктігі
байқалмайтын таулар, міне, осындай болмақ. Бүгінгі күні сексен бестің
сеңгіріне шығып отырған академик Əбдуəли Қайдардың тұлғасы осы
тауларға меңзеп тұрады.
«Егемен Қазақстан», №413-415 (25812),
11 желтоқсан 2009.
З.М. Базарбаева
АКАДЕМИК ПОЛОН ТВОРЧЕСКИХ ЗАМЫСЛОВ
Академик Абдуали Туганбаевич Кайдар один из авторитетнейших
отечественных ученых, чье имя давно и хорошо известно широкому
кругу лингвистов в нашей стране и за ее пределами. Он относится к поколению, на долю которых выпали тяжелые годы войны, исторических
свершений, социальных перемен. Абдуали Туганбаевич единственный
академик НАН РК, непосредственно участвоваший в Великой Отечественной войне. На следующий год страна будет отмечать 70-летие Великой Победы. Это большой праздник ветеранов войны и всего нашего
народа.
В неполные 17 лет Абдуали Туганбаевич добровольцем отправля-
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ется на фронт. За свой ратный подвиг он награжден орденами «Славы» ІІІ степени (1944), «Отечественная война» І и ІІ степени (1944),
дважды орденом «Красная Звезда» (1945) и медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За защиту
Москвы» и другими.
После окончания войны А.Кайдар определяется с выбором жизненного пути, которому оставался верен на протяжении всей своей жизни.
Он успешно заканчивает Казахский Государственный университет, затем аспирантуру Академии наук Казахской ССР по специальности «уйгурский язык». И далее вся научная жизнь ученого проходит в стенах
Национальной академии наук РК, где он последовательно проходит все
ступени научного роста – от аспиранта до академика, от младшего научного сотрудника до директора научно-исследовательского Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова.
Огромный вклад ученого в общую тюркологию, в казахское языкознание и уйгуроведение измеряется более 700 трудами (общий объем
– свыше 1000 п. л.), в которых представлены исследования по многочисленным лингвистическим, теоретически актуальным, практически
значимым проблемам. В их числе 52 крупных исследования, опубликованных в виде отдельных научных монографий, сборников, словарей,
учебников для вузов и школ. Анализ трудов академика А.Кайдара свидетельствует о широкой палитре научных интеросов ученого, о крупном его вкладе в такие сферы науки о языке, как 1) лексикология; 2)
диалектология; 3) этнолингвистика; 4) структура языка; 5) тюркология
и алтаистика; 6) история языка; 7) языковая политика; 8) подготовка
школьных учебников по казахскому языку, а также множество работ,
связанных с этимологией, ономастикой, терминологией, семасиологией, фразеологией и другими большими и малыми подразделами науки о языке. На трудах ученого выросло несколько поколений молодых ученых-языковедов, тысячи студентов и учеников школ познавали
язык и законы о языке, расширяли научный кругозор. Бросив взгляд
на перчень направлений, которыми занимается ученый еще раз убеждаешься, что главное свойство человеческого общества состоит в том,
что человек накапливает знания, умения, навыки и передает накопленное каждым предшествующим поколением новому поколению. Только
благодаря этому становится возможным использование каждым человеком и обществом в целом не только собственного опыта, но и опыта
других, живших прежде людей.
Для современной лингвистики актуально звучит мысль Кайдара о
том, что язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реальный
мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но
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и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей,
мироощущение, видение мира сквозь призму национального языка,
когда язык выступает как выразитель особой национальной ментальности.
Особого упоминания заслуживает та сфера интересов Абдуали Туганбаевича, которая выводит его работы за рамки собственно лингвистических, основанном на взаимодействии языкознания, этнографии,
фольклористики, археологии и культурологии. Об этом свидетельствуют следующие крупные труды автора: «Парные слова в современном
уйгурском языке»(1958); «Уйгурско-русский словарь» (1961), «Қазақ
тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» (1966), «Развитие современного уйгурского литературного языка» (1969), «Қазақша-орысша бір
буынды түбірлер сөздігі» (1986), «Тысяча метких и образных выражений: казахско-русский фразеологический словарь с этнолингвистическими пояснениями» (2003), «Қаңлы: тарихи шежіре» (2003).«Халық
даналығы (қазақ мақал-мəтелдерінің түсіндірме сөздігі жəне зерттеу)»
(2004), «Қазақ тіліндегі қос сөздер: зерттеу жəне сөздік» (2013) и др.
В данных трудах автор исследует исторические и современные
языковые факты сквозь призму духовной культуры этноса, последовательно доказывая, что язык – это сокровищница, кладовая, копилка
культуры. Он хранит культурные ценности – в лексике, в грамматике, в
идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной
и научной литературе, в формах письменной и устной речи. Язык –
передатчик, носитель культуры, он передает сокровища национальной
культуры, хранящейся в нем, из поколения в поколение.
Многообразие научных интересов Кайдара определилось благодаря
исходной теоретической установке – это отождествление языка с духом
народа. В его работах проходит мысль о том, что язык народа находит
свое воплощение в образе мыслей народа и его духовное своеобразие
отражается в строении языка, тесно переплетенного с духовным развитием человечества, отражающую культуру народа и представляющего
собой исторически сложившийся и естественный механизм человеческого мышления. Концептуальное осмысление духа народа может
произойти только посредством естественного языка, так как он (язык)
составная часть культуры, которую мы наследуем от наших предков,
основной инструмент, посредством которого мы усваиваем психологию народа, поэтому язык способен отражать культурно-национальную ментальность его носителей.
Будучи основателем казахской этнолингвистики, академик А.Кайдар
в своих трудах использует познавательный потенциал языка, выявляя и
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показывая духовную сущность, особенности миропонимания и мироощущения национальной психологии, истории, культуры казахского этноса. В предисловии к книге «Тысяча метких и образных выражений:
казахско-русский фразеологический словарь с этнолингвистическими
пояснениями» (2003) автор пишет: «...Меткие и образные выражения
казахского языка, как и других родственных ему и неродственных
языков, характеризуются не только своим богатством (около 20 тыс.
единиц) и разнообразием структурно-семантических типов, многоплановостью содержания, абстрагированных, переносных значений, но и
способностью активно функционировать в современных условиях, несмотря на то, что большинство из них представляют собою отголоски
далекого прошлого народа и бытуют в языке как реликты, передающиеся из поколения в поколение виде вечно живых духовных ценностей».
В пословицах, поговорках, устойчивых выражениях, представленных в трудах Кайдара, отражены национальные традиции и обычаи,
модели повседневного поведения, черты национального характера и
общечеловеческие ценности как уважение к интеллекту, любовь к Родине, гордость за историю, культуру, желание быть счастливым, жажда
справедливости...
Как ответ ученого на многочисленные вопросы представителей казахского народа о своих корнях, национальном менталитете предстает
большой труд «Қазақ қандай халық?» (2008). Несколько тысяч языковых единиц, семантика которых отражает бытие этноса, его культурный облик, менталитет, были собраны и подвергнуты анализу в 3-томном этнолингвистическом исследовании «Қазақтар: ана тілі əлемінде
(Казахи: в мире родного языка) «Адам» (Человек) 1 т., «Қоғам» (Общество) 2 т., «Табиғат» (Природа) 3 т. (2009-2013), вызвавшее особый
интерес научной общественности республики. Здесь объясняется этнолингвистическая суть языковых единиц на почве казахского быта,
материальной и духовной культуры, на основе образного, переносного
и абстрактного осмысления самых различных предметов и явлений
природы и общественной жизни. Красочный, образно-идиоматичный
фразеологический материал содержит в себе историко-этнографические, социально-бытовые, исконно национальные факты, различные
сведения, отражающие обычаи и традиции в прошлом кочевого народа, своеобразные приемы и методы познания мира и явлений окружающей его действительности и природы.
Тексты данных трудов являются истинными хранителями культуры, отображающие духовный мир человека, хранящий информацию
об истории, этнографии, национальной психологии. Вот что писал об
этом труде сам автор в книге «Ғылымдағы ғұмыр» (Жизнь в науке)
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(2000): «Я не могу гордо заявить как А.С.Пушкин: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...». Нет. Я не могу обольщаться и насчет своей посмертной славы. Но я уверен в одном, что мой труд «Казахи: в
мире родного языка», если будет угодно Аллаху продлить мне жизнь
и дать возможность завершить его, непременно станет памятником
духовной культуры моего народа, ее мудрости и духовного богатства,
сутью его национального менталитета, словесной историей последней
кочевой державы Евразии-Казахстана».
Академик А.Кайдар известен также своими исследованиями и подготовкой лингвистов, специализирующихся в области проблем алтаистики, направленной на исследование взаимосвязей казахского и
других тюркских языков с монгольским, корейским, японским языками. Исследования ученого в области алтаистики посвящены выявлению контактов монгольских языков с группой тюркских языков, их
генетических и исторических связей. Так, под научным руководством
А.Кайдара были проведены исследования Базылхана Бухатулы по
взаимодействию казахского и монгольского языков, Эрколь Азербаев
исследовал взаимосвязи казахского и других тюркских языков с японским, тунгусо-маньчжурскими языками. Разрабатываемые ученым
фундаментальные проблемы, теоретические положения и результаты,
принципы научного исследования оказывают благотворное влияние на
развитие науки о языке.
Развитие и реализация научных идей, расширение спектра проблем
по традиционным отраслям языкознания, обоснование новых междисциплинарных направлений, в которых рассматриваются вопросы соотношения языка, культуры, этноса послужили основой для педагогической деятельности А.Кайдара.
В нем сохранился тот тип настоящего педагога, отличительными
чертами которого являются и бесконечная преданность делу, и абсолютная личная порядочность, и то сердечное обаяние, которое привлекает к нему каждого, кто сумел с ним познакомиться поближе. Он
высоко ценит преемственность в науке, поскольку сам уважает и любит своих учителей. С большой теплотой любит рассказывать о своих
предшественниках, ученых, с которыми ему довелось работать и общаться, увлекая слушателей логикой изложения, красотой мысли.
В своих лекциях Абдуали Туганбаевич всесторонне старается раскрыть богатство, красоту и величие казахского национального языка,
укрепить и сделать более осознанной патриотическую гордость за
него и любовь к нему и через него познать духовный мир, обычаи и
традиции, национальный менталитет его носителей и ознакомиться с
природой образования и употребления его художественно-выразитель-
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ных средств. Глубокое знание предмета, сочетающееся с обширностью
презентационного материала – вот тот фундамент, на котором строились его лекции.
Общественность нашей республики высоко оценивает деятельность
А.Кайдара как специалиста-языковеда, общественного деятеля, истинного гражданина по формированию языковой политики Казахстана,
направленную на придание казахскому языку статуса государственного. В связи с этим одной из актуальных проблем научного творчества
А.Кайдара является проблема полноценного функционирования казахского языка в статусе государственного языка, закон о языках, экология языка. Серия работ А.Кайдара посвящена актуальным проблемам
казахской терминологии и ономастики: обоснованию теоретических
основ и принципов терминообразования. Труды в этой области языкознания были особо полезны в период становления нашего молодого
независимого государства, когда в обществе наблюдался интерес к терминотворчеству и переименованию прежних названий городов, улиц
и т.д.
Неиссякаема жизненная энергия ученого. Академик А.Кайдар полон
сил, оптимизма и творческих планов. Подтверждением этого служит
выход в свет накануне его 90-летнего юбилея шеститомного научного
труда, «Ғылымдағы ғұмыр», состоящего из сборников статей и рецензий (1-4 тт.), а также двух монографий «Қазақ тіліндегі имитативтер»
(5 т.), и «Сөз төркіні, тіл сыры» (6 т.). Активная жизненная позиция
ученого во всех вопросах, касающихся научной, духовной, культурной, политической, общественной жизни нашей страны характеризуют
А.Кайдара как истинного гражданина, подлинного интеллигента, настоящего ученого. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников.
Под его научным руководством подготовлены и защищены 16 докторских и 75 кандидатских диссертаций. Его ученики работают во всех вузах и НИИ Казахстана, а также за его рубежами (Москва, Уфа, Абакан,
Нукус, Ташкент, Нальчик, Кемерово, Бишкек, Китай, Монголия и др.).
За плодотворную научную, научно-педагогическую и общественная
деятельность академик НАН РК Абдуали Кайдар награжден орденом
«Халық достығы», «Отан», орденом Турции «Құрмет нышаны», 12 медалями и многочисленными почетными грамотами. И не зря говорят,
что талантливый человек талантлив во всем. Наверное только близкие
по работе коллеги знают, что Абдуали Туганбаевич играет на мандолине и хорошо рисует, так что он мог бы быть известным музыкантом или
талантливым художником...
Академик А.Т.Кайдар – основатель нескольких научных школ, общепризнанный всем тюркским миром крупный ученый, видный обще-
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ственный деятель, незаурядная личность. Его творческое наследие
является бесценным вкладом не только в развитие казахского языкознания и тюркологии в целом, но и в духовность, культуру казахского
народа. Своим самоотверженным трудом в результате которого рождались уникальные научные исследования он продолжает исполнять
свой священный долг перед обществом.
«Казахстанская правда». 06 ноября 2014, 7 стр.
Ж.А.Манкеева
ҰЛТ ТҰҒЫРЫ – ТІЛДЕ
Тəуелсіз мемлекет ретінде қазақ елінің қазіргі таңда алдында
тұрған басты міндеттерінің бірі – өткенін сұрыптап, бүгінгісін таразылап, болашағын бағдарлау. Осымен байланысты мəселенің өзегі
ұлтты ұйытып, тұтастыратын арқауды анықтау десек, ол арқау – тіл.
Тіл құдіреті арқылы ұлттың рухани тарихы мен таным-тəжірибесін
сақтайтын қазынасы бізге жетеді, танылады. Кешегі өткен атабабаларымыздың елдік мұрат-мүддесін айшықтап, азаттық үшін
күрестегі ұлттық рухын көтеретін қуатты құралы да тіл болса, ұлттық
санасы жаңа сапада жаңғырған Қазақ мемлекетінің тарихи кезеңі –
бүгінгі таңда да тіл ұлтты тұтастыратын ұлттық идеяның негізгі мəні
жəне құралы болуға тиіс.
Əрине, өзінің ұлт тұтастырушылық қызметіне орай оның нақты
тарихи кезеңнің контексінде жаңарып, жаңғырып отыруы – заңды
құбылыс. Олай болса, ұлттық болмыстың тұрақты белгілерін сақтай
отырып, сонымен бірге оның мезгілдік сипатына сəйкес осы кезеңмен
сабақтастығының нақты көрінісі тілде қалай көрінеді?
Осы мəселенің тілдік дəйегін анықтап, тілдің ұлт тұтастырушылық
қызметін дəлелдеп, деректейтін, атап айтқанда, ұлтты ұйыстырудағы
ежелгі замандардан бергі халықтың рухани-танымдық тəжірибесін
айғақтайтын – тіл арқылы сақталған, ұлтқа тəн көркемдік жүйеде
көмкерілген сөз өнері.
Олар – ұлттық болмыс-бітімін, дүниеге көзқарасын, рухани-мəдени
құндылықтарын, əлеуметтік мəнін ұлттық таным қорында жинақтаған
тілдік таңбалар. Себебі қазақ ұлты да басқа ұлттар секілді ғасырлар
бойы жинақталған ой-тəжірибесін, даналығын, дүниетанымдық
көзқарастарын, салт-дəстүрін т.б. тілінде көрсете білген. Олар халық
өмірінің, тұрмысының, мəдениетінің ортақ сипаты ретінде тұтас
құрылымдық жүйе құрайды. Ал адамзат үшін ақиқат дүние біреу
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болғанымен, оны түсіну, тану, сол дүниенің біртұтас бейнесін санада
қалыптастыру əрекеттері əр адамда, əр ұлтта əртүрлі деңгейде, сан
алуан интерпретацияда беріледі. Сондықтан тіл иесінің ой-өрісіне,
дүниені тұтас (концептуалды) таныған жан əлеміне байланысты
дүниенің танымдық бөлшектері тілде өзінше көрініс табады. Сөйтіп,
тіл иесі танымдық ойын өз тілінде сақталған дүние бейнесіне сəйкес
танытуға тырысады.
Олай болса, тілдің осындай терең танымдық мəнін қазіргі қоғамға
қалай дəлелдейміз? Əрине, оны дəлелдеу жалаң ұрандық сипатта
емес, шын мəніндегі нақты этномəдени деректер арқылы дəйектелген
тарихи-тілдік деректерді кешенді түрде зерттеу арқылы іске аспақ.
Осыған қатысты тілдің мəні мен қызметі туралы В.Гумбольдт,
Э.Сепир, А.Потебня сияқты əлемдік шеңбердегі көрнекті ғалымдардың
тұжырымдарын былай қойғанда, «тіл – құрал», «тіл – қор» деп
санаған А.Байтұрсынұлының, «тіл – таным қоймасы» деп қараған
проф. Қ.Жұбановтың, тілдің ұлт мəдениетін оның архетиптік, мифтік
деңгейінен бері сақтаған құдіретін нақты көрсеткен Ш.Уəлиханов,
Ə.Марғұлан, Ө.Жəнібеков, Ə.Қайдар, Р.Сыздық, Е.Жанпейісов т.б.
еңбектерінің мəні зор.
Ал, бүгінгі күннің қоғамдық-əлеуметтік контексіндегі тілдің
қызметі мен əлеуетін айқындау оны жаңа теориялық-танымдық үрдісте
зерттеудің қажеттілігін көрсетіп отыр.
Осымен байланысты қазақ тіл білімінде адам санасында қалыптасқан
тілдік қорды, яғни тіл арқылы бойға сіңген ұлттық дəстүр, ырым-тыйымдарды, мінез-құлық пен бітім-болмысын зерттеуге бет бұрған қазіргі
тіл білімінің танымдық, антропоөзектік бағыты қалыптасуда.
Бұл тектес танымдық та кешенді зерттеу үрдісін қалыптастыруға
негіз болатын, мүмкіншілік беретін мазмұндық-деректік əлеуетті тіл
құдіретінің өз бойынан табамыз. Атап айтқанда, тіл этностың бүкіл
рухани, мəдени байлығының куəгері іспетті. Осымен байланысты
қазіргі тіл білімінде ұлттың рухани-мəдени қазынасы ретіндегі тілдің
мұрагерлік қызметін зерттеудің ауқымы кеңейе түсуде. Оның себебі, əр
тіл – өз бойында ұлт тарихын, төл мəдениетін, танымы мен талғамын,
мінезі мен санасын, кəсібі мен салтын, дəстүрі мен даналығын
тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе. Осындай мазмұнды құрылымына
сəйкес ол – жай таңбалық жүйе емес, ұлт болмысын сипаттайтын
мəдениет.
Тілді адамның əлеуметтік тұрмысын қамтитын мəдениеттен, тарихтан тыс қарапайым таңбалық жүйе деп қарастыру ол туралы
жалаң түсінікті қалыптастырады жəне оны зерттеудің мүмкіндіктерін
шектейді. Демек, тіл –əр халықтың ұлы мұрасы, ұлттың тарихи жетістігі.
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Академик Ə.Қайдар мəдениет терминіне төмендегідей анықтама бере
отырып: «Мəдениетті танып-білудің құралы – тіл» деп тұжырым жасайды: «Мəдениет» жеке адамның басына тəн қасиеттен басталып,
бүкіл ұлттық менталитетті, ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық сана,
дүниетаным, салт-дəстүр, рухани-материалдық байлықтың бəрін
түгел қамтитын өте күрделі ұғым. Бұл мəдениет – əрбір этносқа тəн
белгілі бір табиғи-əлуеметтік ортаға сəйкес қалыптасатын құбылыс.
Өмір-тіршілік салты да, ортақ тіл, ортақ дүниетаным, ортақ психология т.т. – осының бəрін біз этнос мəдениетінен таба аламыз. Ал, соның
бəрін танып-білудің ең басты құралы – тіл екендігін мəдениеттанушы
ғалымдардың бəрі мойындайды».
Осы орайда дəстүрлі мəдениеттің тілдік көріністеріндегі тілдің рухани қызмет құралы, рухани құндылық көзі ретінде халық ауыз əдебиеті
мен жыраулар тіліндегі, мақал-мəтелдер мен фразеологиялық жүйедегі,
терминологиялық өрістегі, көркем мəтіндегі, прецеденттік мəтіндердегі
тілдің ұлттұтастырушылық дəйегін ашудың мəні ерекше. Себебі, əр
халықтың басынан кешкен тарихы, бүкіл рухани, мəдени байлығы,
болмысы, дүниетанымы, өмір тіршілігіне, күнделікті тұрмысына қажет
бұйымдары, əдет-ғұрпы, салт-санасы, талғамы т.б. ұлттың ұжымда,
сол тілде сөйлеуші ортада қалыптасып, тілінде сақталады. Демек, сөз
– заттың тура таңбасы емес, дүниенің тікелей бейнесі емес, дүниені
тану мен күнделікті тұрмыс пен еңбек тəжірбиесі барысындағы
ұлттың архетиптік тілдік санасында, тілдік шығармашылық процесс
нəтижесінде туған бейнесі. Сондықтан академик Ə.Қайдардың «ұлт пен
тіл біртұтас» деп атаған қағидаға сүйенген зерттеулерінің табиғатынан
туындайтын этнолингвистикалық тəсіл, біздің ойымызша, тіл арқылы
ұлтты тану мен танытудың кепілі мен қажетті шарты бола алады.
Мысалы, зерттеушіге архаизм-терминдерді, прецеденттік, мифтік
мəтіндердегі т.б. архетиптік ұғымдарды түсіндіруге этнографиялық,
тарихи, археологиялық, культурологиялық т.б. деректер мүмкіншілік
береді. Ал, осы арада этностың тұрмысы мен соған сəйкес терминнің
пайда болу заңдылығы мен оны қолданыста бекітетін «тілден тыс»
жағдайларын білмей тұрып, осы атаудың негізгі, ең ежелгі мағынасын
ашу қиын. Бір кезде күнделікті өмірде өте қажетті болған көптеген
заттардың атаулары ғана қазіргі қазақ тілінде мəдениеттің, дəстүрдің
жəне ұлттық мұраның жұрнағы ретінде сақталып қалған. Демек,
атаулар жүйесінің қызметі тек атауыштық қана емес, танымдық та.
Міне, тілдің негізгі коммуникативтік қызметіне қоса, ұлттың рухани қазынасын бойына сақтаған құжаттық, этномəдени мұралық
(кумулятивтік) қызметінің нақты көрінісі осы жерде табылады.
Тіл байлығын бұлайша зерттеудің қағидасы дəстүрлі тіл білімінен
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ерекшеленеді. Қазақ тіл білімінде осы бағыттағы зерттеу саласының
негізін қалаған академик Ə.Қайдар зерттеушіні бұл арада «тіл тамыршысы» бола білу деп анықтайды.
Осыған орай, ғасырлар бойы аз сөзбен көп ойды жеткізетін нақты
да, көркем сөз оралымдары, халықтың əдет-ғұрпы, салт-санасы,
күнделікті өміріне байланысты туындаған бейнелі сипаттағы тілдік
бірліктері халықтың ассоциатитвті-образды ойлауы нəтижесінде пайда болып, ұлттық-мəдени ақпарат мазмұнын танытатын нышандар
болып есептеледі. Осыған орай адамзаттың дүниені тантуында өзіне
етене жақын дене мүшелерін этностық таным тұрғысынан сипаттауына ғана назар аударайық. Ə.Қайдар еңбегінде сол атаулардың бірі
«көзге» қатысты келтірілген ұғымдар қазақтың ғана танымына сəйкес
қалыптасқан. Қараңыз: бота көз, қарақат көз, құралай көз, қой көз,
сиыр көз, тана көз, жапалақ көз, тышқан көз, жылан көз, қара көз, көк
көз, қызыл көз, айран көз, бітік көз т.б.
Мысалы, белгілі бір тілдің фразеологиялық тіркесінің ұлттық
ерекшелігі оның тек ішкі тілдік құрылысымен ғана емес, сол
фразеологиялық тіркестерде бейнеленген ұлттық мəдениеттің
деректерінің бірегейлігімен (уникальность) де сипатталады. Атап
айтқанда, сол халыққа ғана тəн ұлттық құбылыстарды экспрессивті
түрде атауға негіз болатын –экстралингвистикалық себеп, яғни ұлттық
мəдениетке сай қызмет.
Сондықтан фразеологиялық тіркестер ономасиологиялық сапасы
тұрғысынан аталымның ерекше бір түрін құрайды. Себебі негізінен метафора болып келетін ФТ-тер көбіне тілден тыс шындықтағы нəрселерді
ұқсастыру негізінде жасалады. Өйткені, тура атауда көрінбей қалатын
заттың кейбір қасиеттері фразеологиялық атау арқылы көрініс табады:
адалбақан, ақ жаулық, ақ орда, ақ отау, алтыбақан, бесті қымыз, бой
тұмар, дөнен қымыз, ту бие т.с.с. этнографизмдік сипаттағы бесік құда,
бақан аттар, қарғыбау, шеге шапан т.б.
Олардың мазмұнында ескірген əдет-ғұрыптардың, нанымсенімдердің, тарихи аңыздардың, кейбір тілдік жергілікті
ерекшеліктердің, əртүрлі тұрмыстық, этнографиялық, діни заттарға
қатысты ескірген терминдер мен атаулардың т.б. о бастағы бейнесінің
көптеген қалдықтары «тұнып қалады». Мысалы, көнектей болу, қалжа
жеу, қанжығасына байлау, көрімдік беру, тұсауын кесу, т.б. Сол сияқты
азу тісі балғадай; ыңыршағы айналу; айылын жимады; алтынмен аптап, күміспен күптеді; аузынан сөзі, қойнынан бөзі түскен, т.б. сияқты
фразеологиялық тіркестер құрамындағы этномəдени ақпараттардың
ашылуы – тілдің этнотанымдық қызметін айғақтайды.
Осы тектес тілдік деректердің мəдени-танымдық коннотациясында
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«тасаланған» мəн-мағыналарды ашу барысында ұлттың біртұтасымдық
сипаты айқындалады да, көне тілдік деректер халқымыздың ұзақ
этномəдени даму жолын, материалдық жəне рухани құндылықтарын,
түп-тамырын неғұрлым тереңірек танудың бір құралы, маңызды таным тетігі ретінде көшбасшы ғалым Ə.Қайдар анықтағандай «індете»
зерттеледі.
Осымен байланысты қазіргі тіл біліміндегі жаңа бағытқа сəйкес
«дүниені тілдік бейнелеудің» жалпы жəне ұлттық ерекшелік
негізіндегі көріністерін салыстыра зерттеудің қазіргі жаһандау заманында мəні ерекше. Дүниені тану үдерісі мен ойлау жүйесі де жалпы адамзатқа ортақ, ақиқат шындық болмыс та біреу болғандықтан,
ғаламның біртұтас бейнесі əр басқа тілде сөйлейтін халықтарда бірдей
қалыптасады. Дегенмен, тіл иесінің ой-өрісіне, танымдық деңгейіне,
мəдени, рухани кеңістігіне байланысты əр тіл дүниенің суретін өзінше
салады, бөлшектеп атайды, бейнелеп суреттейді. Басқаша айтқанда, тіл
өкілі ойының желісі өз тілінде бекіген ғалам бейнесіне сай құрылады.
Осыған байланысты əртүрлі халықтың (ұлттың, этностың) тілдеріндегі
ғалам бейнесінде жалпы адамзатқа ортақ дүниеліктер де, тек белгілі
бір тіл иесіне ғана тəн ұлттық нақыштар да кездеседі.
Адамдар арасындағы қарым-қатынастың ғана емес, таным мен
ойлаудың да құралы болатын тілдің көмегімен ой-санадағы ақиқат
шындық болмыс кез келген тіл тұтынушының қолданысында да,
көрнекті тілдік тұлғаның шығармашылығында да ғалам туралы білімдер
жиынтығы түрінде тілдік санада бекіп, тіл арқылы материалдық
тұрпат алады. Сондықтан да тілдік көркем бейнелердің əрқайсысын
тіл иесінің бейнелі ойлауының, күллі ғаламды, шындық болмысты
этностың тұтастай жəне мүшелей тануының өзіндік ерекшеліктері,
сондай-ақ қоршаған ортасын игеру барысында жинақталған өмірлік
тəжірибелерінің нəтижесіндегі қорытындылары, əлем жайлы, сол
əлемдегі өзі жəне өзгелер жайлы білімі қалыптасқан ғалам бейнесінің
тілдік фрагменттері, тілдік модельдері деуге болады.
Сондықтан оны зерттеуде дəстүрлі-құрылымдық лингвистиканың
мүмкіншілігі шектеулі. Себебі бұл арада тілдің қызметі тек
коммуникативтік емес, ол (тіл) – этномəдени ақпаратты жинап,
сақтаушы, жеткізуші, келесі ұрпаққа жалғастырушы, сайып келгенде,
бір бүтін етіп тұтастырушы. Сондықтан да қазіргі қазақ тіл білімінде
тіл мен мəдениет сабақтастығын, атап айтқанда, тілдің бойындағы
ұлттық сипатты, ұлттық рухты тіл тануға негізделген кешенді зерттеулер, оның өзекті бір саласы – этнолингвистика өріс алып келе
жатыр. Бастау көздерін В.фон Гумбольдт, Э.Сепир т.б. идеяларынан
алып, соған сəйкес, сабақтас пікірлер пен теориялық қағида сипаттағы
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ғылыми тұжырымдар нышандарының көріністері профессор
Қ.Жұбанов еңбектерінен табылатын зерттеу үрдісі қазақ тіл білімінде
академик Ə.Қайдар мектебінің ғылыми өрісінде өз жалғасын тауып,
қалыптасуда.
Сонымен, қазақ тіл біліміндегі осы бағыттағы зерттеулердің дамып,
жаңа деңгейде жалғасуының өзекті бір саласы – этнолингвистика. Ол –
академик Ə.Қайдардың анықтауынша, «адамзат қауымының этностық
деңгейдегі балаң, бастау тұсындағы тек-тамырын, мекен-жайын, өмір
тəжірибесін, салт-санасын, кəсібін жеке этностық топтардың алғашқы
анайылық қалпындағы дүниетанымын, мифтік танымын, киімін, ішкен
тамағын т.б. яғни мəдениетін тілі арқылы зерттейтін тіл білімінің саласы».
Осы анықтамаға сəйкес халқымыздың матеpиалдық өндipiстiк
деңгейi мен pухани өpiсiн бейнелейтiн ана тiлiмiздiң ұшан-теңiз
байлығын, ұpпақтан-ұpпаққа миpас болып беpiлiп келе жатқан асыл
қазынасын баpынша толық жиып көpсетiп, қыp-сыpын анықтау –
этнолингвистиканың мiндетi. Академик Ə.Қайдар этнолингвистика
атауының құрамындағы «этно» компонентінің мəнін «этнография»
ұғымымен шектемей, одан кеңірек қарайды: «Өткен бір дəуірлерде
дүниеге келіп, белгілі бір географиялық ортада қалыптасқан,
шұғылданған тіршілік-тірлігі бірыңғай, мінез-құлқы ұқсас, діні де,
тілі де бір, салт-дəстүрі мен əдет-ғұрпы ортақ, өзінің ортақ тегін,
туыстығын, тұтастығын сезіне білетін, сатылап даму барысында
аналық, аталық, рулық, тайпалық, ұлыстық жəне халықтық дəуірлерді
басынан кешіріп, бүгінде дербес ел болып отырған адамдар қауымы».
Жалпы тiл бiлiмiндегi этнолингвистиканың даму баpысына шолу жасап, оның жеке сала pетiндегi негiздеpiн анықтауға аpналған еңбегiнде
пpофессор М.М.Копыленко қазақ тiл бiлiмiндегi академик Ə.Т.Қайдаpов
бастаған этнолингвистикалық мектептi «қазipгi этнолингвистикадағы
жаңа бағыт» деп бағалап, оның негiзгi еpекшелiгiн «этносты тіл айнасында анықтау» деп атап көpсетедi.
Байқап отырғанымыздай, аталмыш зерттеу саласында негiзгi салмақ
лингвистикаға жүктеледi. Оның себебi мен мəнiн нақты түсiну үшiн
академик Ə.Т.Қайдаpовтың төмендегi пiкipiн келтipейiк: «Этностың
басып өткен сан ғасыpлық даму жолы, оның белгi-бейнелеpi бiздеpге
тас мүсiндеp мен жаpтастаpға қашалған сына жазулаp аpқылы,
мəдени ескеpткiштеp мен əpтүpлi ғимаpаттаp түpiнде жетуi мүмкiн.
Бipақ бұлаpдың бəpi этнос өмipiнiң мың да бip елесi ғана. Оның шын
мəнiсiндегi даналығы мен дүниетанымы тек тiлiнде ғана сақталады.
Əpбip дəуipде өмipге қажет болған құpал-сайманның, қаpу-жаpақтың,
киеp киiм мен iшеp тамақтың, тұpмыстық заттаp мен салт-санаға,
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əдет-ғұpып, наным-сенiмге, ойын-күлкi, той-томалаққа байланысты
ұғымдаpдың аты-жөнi, сыp-сипаты т.б. тек тiл фактiлеpi pетiнде ғана,
яғни жеке сөздеp мен сөз тipкестеpi, фpазеологизмдеp мен мақал-мəтел
аpқылы ғана бiзге жетуi мүмкiн».
Ғалымның пікірінше, көненiң көзiндей тiлдiң қат-қабат қойнаулаpында сақталып қалған, осы дүниенiң сыpы мол тіл əлемінің теpеңiне
үңiлiп, таpихымен тұтас қаpап сыpын ашу – этнолингвистиканың үлесi.
Бұл оpайда академик Ə.Т.Қайдаpовтың ұзақ жылдаp бойы оpасан бай
матеpиал жинап, сұpыптап, олаpды макpожүйелеp («Адам», «Қоғам»,
«Табиғат») мен микpожүйелеpге бөлiп, табиғи жүйе бойынша жiктеп,
топтап, өзаpа байланысты салаға бөлiп, үлкен идеогpафиялық классификация негiзiнде жасап жатқан «Қазақтар: ана тілі əлемінде» атты
қазақ тiлiнiң этнолингвистикалық сөздiгiнiң болашағы зоp, маңызы
еpекше болмақ.
Болашақта халық игілігіне айналатын осы үлкен еңбектің негізгі
арқауы – тіл тарихын халық тарихымен, мəдениетімен, психологиясымен сабақтас зерттеу. Сондықтан ол тек тілші-лингвистер үшін
ғана емес, өз тарихын, тегін, тілін, ділін танып білсем деген адам
үшін, болашақ ұрпақ үшін қажетті таным қоры. Осы арқаудың желісі
ғалымның этнос болмысын тіл дəйегімен жаңа сапада зерттеген
«Қаңлы: тарихи шежіре» жəне «Қазақ қандай халық?» монографияларында жалғасын тапқан.
Тілді халықтың биік рухының өзегі деп, ана тіліміздің асыл
қасиеттерін ардақтаған, оның өркендеп дамуына өз қайрат-жігерін
аямаған, бүкіл саналы жəне ғылыми-зерттеушілік ғұмырын тіл арқылы
тұтастығын сақтап, мəдениетін ұрпақтан-ұрпаққа жеткізген ұлттың
тұрмыс-тіршілігі мен салт-дəстүрі негізінде тілдің ұлт тұтастырушылық
қызметін дəлелдеуге арнаған академик Ə.Қайдардың ғылыми мұрасы
мен тұжырымдарын зерделей отырып, қазіргі қазақ қоғамындағы
қазақ тілінің мемлекеттік мəртебесіне сай мəні мен міндетін былайша
белгілеуге болады:
– қазақ тілінің мемлекеттік тіл қызметіндегі ұлтты ұйыстырушылық
мəнін күшейтудің тілтанымдық негізін айқындау;
– мемлекеттік төл мəртебесіндегі ұлттық тілдің ұлтты рухани
тұтастырушылық қызметінің əлеуетін қазіргі заманның əлеуметтік
мүдделеріне сəйкес жаңа аялық қолданыстар мен мүмкіншіліктері
арқылы толықтыру: атап айтқанда, шаршы топ, көсемсөз, жарнама,
салалық мамандар даярлау жүйесі;
– қазіргі қоғамның əртүрлі саласындағы (ғылым мен мəдениеттегі,
терминдік жүйедегі, ақпарат құралдарындағы, білім беру мен тəрбие
саласындағы, қызмет көрсету аясындағы т.б.) мемлекеттік тілдің
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коммуникативтік қызметінің арқауын ұлттық идеяға құрудың тетігі
ретінде тілдік тұғырды ұсыну;
– ұлттық рухани мұралардағы (фольклор, жыраулар тілі,
прецеденттік мəтіндер, т.б.) тілдің ұлттық-əлеуметтік мүдде қызметін
түсіндіру, нақтылау;
– тілдің ұлтты рухани тұтастырушылық қызметін «ұлттық сана»
мен «ұлттық рух» ұғымдарына сəйкес кешенді (психолингвистикалық,
когнитивтік, əдеби-танымдық, философиялық, əлеуметтанымдық,
мəдениеттанымдық) сипатта анықтау;
– əртүрлі тарихи кезеңге сəйкес көркем мəтіндерде «астарланған»,
«тасаланған» ұлттық мазмұнды талдау.
Аға буынның келесі буынға ұсынар өмірлік өнегесі, ғалымдық
ізденістері, ұстаздық ұлағаты жалғасын табатыны белгілі. Бұл шағын
мақала ұлағатты ұстаздың ғылыми мектебінен тəлім алған, өмірдегі
рухани тұғыры мен тұлғалық, қайраткерлік қасиеттерін пір тұтқан
шəкіртінің ұстаз сабағынан алған үлгісі, таным-білімінің көрінісі деп
түсінген абзал.
Сондықтан ойымыздың түйінін ғалымның шəкірті қазір өзі де
ұлағатты ұстаз болып қалыптасқан профессор Ф.Оразбаеваның
мына пікірімен тұжырымдағымыз келеді: «...тілді зерттеу деген – өз
ұлтыңның табиғатын тану, сол арқылы ұлттық мəдениеттің өсуіне
белгілі дəрежеде үлес қосу. Тілді əр қырынан терең зерттей келіп, оның
мəнін, қызметін үлкен қоғамдық-əлеуметтік биікке көтеру – кез келген
тілші-ғалымның еншісіне тиіп, маңдайына қона бермейтін бақ».
Олай болса, «Тіл тағдыры – ел тағдыры» деп басталған, қазақ тіліне
мемлекеттік мəртебе беруге бағытталған тіл майданының бел ортасында жүріп, соған сəйкес Қазақстан Республикасында тіл саясатының
қалыптасып, іске асуы мен даму, зерттеу шараларының көшбасшысы
бола білуі академик Ə.Қайдардың азаматтық, ұлтжандылық, ғалымдық
тұлғасының тұғырын айғақтаса, оның дəйегі – ғалымның ғылымизерттеушілік мұрасында. Ал бұл мұраны сипаттайтын қажырлы
еңбегінің мұратын ғалым-ұстаз былай деп анықтайды: « «Мың
өліп, мың тіріліп» келе жатқан қазақ халқы бүгінгі егемендігі мен
тəуелсіздігінің арқасында XXI ғасырда өркениетті ел болу үшін ең
алдымен жер бетінде ешқашан да қайталанбайтын феномен-этнос
ретінде өзін танып білу қажет. Ал, ол үшін өз тілі арқылы этнос болмысын, ұлт бейнесін түбегейлі танытатын күрделі этнолингвистикалық
зерттеулер керек».
«Этнос жəне тіл» академик Ə.Т.Қайдардың 85 жасына арналған
халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. –
Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2009. – 15-19 б.
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АКАДЕМИК Ə.ҚАЙДАР ҰСЫНҒАН
ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫН ДАМЫТУ ҚАҒИДАТТАРЫ
XX ғасырдың 30-жылдарынан басталған терминология дамуының
бағыты əбден орнығып, дəстүрге айналған болатын. Бұл бағыттың
дұрыстығына 40-жылдардан кейін көп ешкімнің күмəн келтіріп,
басқаша пікір айта қойғаны байқалмайды. Оған қырқыншы
жылдардың екінші жартысынан бастап жарық көрген ғылыми
жəне оқулық əдебиеттер мен баспасөзде жарияланған мақалаларға,
терминологиялық сөздіктерге шолу жасау арқылы көз жеткізуге болады. Қазақ терминологиясының соңғы жарты ғасырдан астам уақыт
ішіндегі дамуына сыни тұрғыдан қарап, тың пікірлер айтыла бастаған
кезең 90-жылдарға сəйкес келеді. Жаңаша көзқарастың пайда болуына қоғам өміріндегі түбегейлі өзгерістердің себеп болғаны белгілі.
Əсіресе, алаш зиялыларының ғасыр басында жазған еңбектерінің
қайта басылып шығып, жұртшылықтың қолына тиюі 30-90 жылдар
аралығындағы ғылым-білімнің, оның ішінде, қоғамдық ғылымдардың
дамуын қайта зерделеу қажеттігін аңғартты. Алаш зиялыларының, қазақ
филологиясының негізін қалаған аса ірі ғалым А.Байтұрсынұлының
терминологияны қалыптастыруда басшылыққа алған қағидаттары мен
олардың терминжасам тəжірибесімен танысқаннан кейін олар ұстанған
бағыттың жалғасын таппай, не себепті өзгертілгендігін, басқаша
жол таңдауда қандай мақсат көзделгенін пайымдау мүмкіндігіне ие
болдық. Ахаң бастаған алаш зиялылары ұлттық сипаты басым, өз
тіліміздің дыбыстық-құрылымдық ерекшеліктерін сақтай отырып
жасалған терминқор қалыптастыруды мақсат етсе, кейін олардың бұл
ісі «ұлтшыл», «түрікшіл», «пурист», «кертартпа», «антисовет», «контрреволюционер», «халық жауларының» қаскөйлігі, зиянкестік əрекеті
ретінде бағаланды. Сөйтіп, ондай аса зиянды бағыттағы термин
шығармашылығының жалғасын табуына жол беруге болмайтындығы
биік мінберлерден ұрандата айтылды. Айтылып қана қойған жоқ, аяусыз күрес ашық майдан басталып та кетті. Ескілікпен күресушілер жаңа
бағытты белгілеп, орнықтыруға таптық, саяси-идеологиялық тұрғыдан
келіп, партиялық əкімшіл-əміршіл жүйенің күш-қуатын барынша
пайдаланды. Ұлт тіліндегі терминологияның даму бағытын белгілеу,
жазу, əліпби мəселелерінің қай-қайсысы да ашық ғылыми пікірталас
негізінде емес, советтік жүйенің саяси курсына сəйкес келу тұрғысынан
шешімін тауып жатты. Ұлт тілдерінің терминологиясын дамытудың
орталықтан басқарыла отырып, белгіленген жаңа бағыты бас-аяғы он
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шақты жылдың көлемінде күшпен орнықтырылды. Бір тілде сөйлеп,
ғылым мен техника саласындағы қарым-қатынасты да ортақ тілде
жүзеге асыруды көздеген тіл саясатына сəйкес жасалған терминология
дамуының қағидаттары да терминологияны халықаралықтандыруды,
совет халқы деген халыққа ортақ терминқор құруды мақсат етті. Ол
мақсат орындалды. Терминологиямызды байытудың сыртқы көзі
ретінде туысқан түрік, ноғай, қарақалпақ, қырғыз тілдері емес, үстем
ұлттың тілі танылып, орыстың сөзін, орыс тілі өзінің дыбыстық
ерекшеліктеріне сəйкестендіріп алған өзге халықтар сөздерін біздің
де өзгеріссіз қабылдауымыз бұлжымас заңға айналды. Соңғы он
бес жылдың көлемінде кеңестік кезеңде дəстүрге айналған термин
қабылдау тəртібін ендігі жерде терминологиялық жұмыстарды жүргізу
барысында басшылыққа алуға болмайтындығы туралы көп айтылып,
жиі жазыла бастады.
КСРО деп аталатын алып мемлекет ыдырап, тəуелсіз ұлттық республикалар бұрынғыдай ортақ мүддені көздеген бағыттан бас тартып,
ұлттық дербестікті мақсат ететін жол таңдауына байланысты олардың
тіл саясатында да түбегейлі өзгерістер жасалды. Ондай өзгерістердің
алғашқы нəтижелері терминология саласынан анық көрініс таба бастады. Оның басты себебі – кеше сол одақтың өзі белгілеп берген
терминологиялық жұмыстарды жүргізудің орыс тіліне негізделген
жалпыкеңестік терминологиялық қор (общесоветский терминологический фонд) құру мақсатының да мəні жойылуынан еді. Қоғам
өмірінде болған өзгерістер терминологияны дамытудың кеңестік
қағидаттары өз уақытына ыңғайланып жасалғандықтан жаңа кезеңнің
талабына толық жауап бере алмайтындығын, оған қайшы келіп жататын тұстарының аз емес екендігін көрсетті. Сол себепті қалыптасқан
қағидаттар басшылыққа алынбай, ал жаңа қағидаттар əлі белгіленбей
термин шығармашылығында стихиялық əрекеттер көрініс беріп жатты.
Ғылыми көпшілік бұл салада анархияға бастайтын бейберекет тірліктің
өріс алып бара жатқанын айтып, дабыл қаға бастады. Терминология саласындағы жұмыстардың бағыт-бағдарын белгілеуге міндетті
«тілшілер қауымы қайда қарап отыр» деген сыни пікірлер, талаптілектер сол жылдары БАҚ беттерінде аз айтылған жоқ. Сондықтан
да белгілі тілші-ғалым, академик Ə.Қайдар уақыт жүктеп отырған
жауапкершілікті сезіне отырып, қазақ терминологиясы дамуының
жаңа кезеңіне сəйкес қағидаттарды ұсынуды сол 90-жылдардың басында өз міндетіне алған сияқты. Ғалымның өз сөзі де осылай пайымдауға
толық негіз болады.
«Егер терминология «шаруашылығымыз» тіл табиғатына, замана
талабына сай жүріп жатса, іштей қобырап, қисыны кетіп, көрінгенге

290

Əбдуəли Қайдар

көзтүрткі болмаған болар еді. Ол 70 жылдан кейін тығырыққа тіреліп
отыр. Сондықтан көптің бірі ретінде осы мəселеге өз көзқарасымызды
білдіріп, пікірімізді ортаға салуды жөн көрдік. Осыған орай, біз терминология саласында қолданылып жүрген принциптер бола тұрса да,
өз тарапымыздан оларға балама ретінде он бір принциптің жобасын
ұсынып отырмыз жəне олар бұрынғы қалыптасқан дəстүрдің де, жүз
беріп отырған жаңа үрдістің де тиімді жақтарын қамтыды ғой деп
ойлаймыз»86.
Ғалым терминология саласындағы жұмыстарымыздың 70 жылдан
кейін тығырыққа тірелгенін, оның тіл табиғатына, уақыт талабына
сай жүргізілмей отырғанын айта келіп, сол себепті осы қағидаттарды
ұсынғандығын айтады.
Академик Ə.Қайдардың бұл қағидаттары 1993 жылы «Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас» деген атпен жеке кітапша түрінде
жəне «ҚР ҰҒА-ның Хабарлары» ғылыми журналының 1993 жылғы
№1 санында жарияланды87. Біз төменде осы қағидаттарды барынша
ықшамдап, оның негізгі ұстанымдарын ғана беріп отырмыз. Толық
нұсқасымен ғалымның өз еңбегінен танысуға болады.
Академик Ə.Қайдар ұсынған қағидаттар:
1-принцип: Егеменді ел, тəуелсіз мемлекеттің басты белгілерінің
(атрибуттарының) бірі – мемлекеттік тіл десек, оның негізгі тіректерінің
бірі –терминологияны жан-жақты дамытуға, реттеуге, қалыптастыруға,
кеңінен қолдануға сол мемлекеттің өзі қамқорлық жасауы керек.
2-принцип: Қазақ тілі терминологиясының жақсы дəстүрлерін
жалғастыра, өскелең өмірдің биік талап-талғамына сай жүз беріп
отырған бұқаралық үрдістің тіл үшін тиімді де қажетті жақтарын саналы түрде пайдалану.
3-принцип: Салалық терминдер мен атауларды жаңадан жасауда,
өзгертуде, ауыстыруда ең алдымен қазақ тілінің төл жəне бұрыннан
қалыптасқан байырғы лексикалық байлығын сарқа пайдалану.
4-принцип (қазақ терминологиясы үшін жаңа бағыт): Термин
шығармашылығында бұдан кейін туысқан түркі тілдерінің (əсіресе
терминология дəстүріне бай жазба тілдердің) озық тəжірибелерінен,
терминдік өрнек-үлгілерінен, оңтайлы да үйлесімді сөз жасау
модельдерінен мүмкіндігіне қарай пайдалану.
5-принцип (бұрынғы принциптің жаңаша баяндалуы): Тіліміз
үшін қажет, бірақ дəл баламасы жоқ, аударуға келе бермейтін
86
87

Қайдаров Ə. Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас. – Алматы, 1993. 4-5 бб.

Қайдаров Ə. Қазақ тілі терминологиясына жаңаша көзқарас // ҚР ҰҒА Хабарлары.
Тіл, əдебиет сериясы,- 1993. -№1. – 3-17 бб.
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интернационалдық терминдер мен атауларды қазақ тілінің өз
ерекшеліктеріне икемдеп қабылдау.
6-принцип: Орыс тілінен (жалпы славян тілдерінен) енген терминатауларды мүмкін болғанынша қазақша аударып қолдану; аударуға
келмейтіндерін бұрынғыдай сол қалпында емес, қазақ тілінің фономорфологиялық ерекшеліктеріне үйлестіре қабылдау.
7-принцип: (қысқартылған терминдер мен атаулар жайында):
Салалық күрделі терминдер мен атауларды қазақ тілінің өз негізінде
алғашқы əріптері мен буындары бойынша (сөз араластырылып та)
кеңестік-интернационалдық термин-атаулардың үлгісімен қысқартып
қолдануды заңдастыру.
8-принцип: Күн санап толассыз туындап жатқан терминдік
ұғымдарға тілімізден дəл балама іздеуде де, термин-атауларды жаңадан
жасауда да жалпы терминдерге тəн талаптарды сақтай отыра, дəстүр
мен шарттылық заңдылығын мойындау.
9-принцип: Тілімізге қабылданатын терминдер мен атаулардың
мағыналық, тұлғалық жағынан жақындарын өзара топтастырып, салыстыра отырып, лексикалық байлығымызды салалық жүйе бойынша
жіктеп, саралап пайдалану.
10-принцип: Тіліміздегі ұлттық жəне интернационалдық термин- атаулардың сандық жəне сапалық арасалмағын табиғи қалыпта
сақтаудың жолдарын іздестіру.
11-принцип: Терминдер мен атаулардың емлесін тіл заңына, жазу
дəстүріне сəйкес реттеу.
Ғылыми жұртшылықтың талқылауына осыдан он жылдан астам
уақыт бұрын ұсынылғанымен, бұл қағидаттар жөнінде тілшілер
қауымы мен салалық мамандар жаппай пікір білдіріп, талқылауға
асыға қоймағаны байқалады.
Ə.Қайдардың ұсынған қағидаттарына пікір айтып, өз ойын ортаға
салған ғалымдардың бірі – Ө.Айтбайұлы. «Біз проф. Ə.Қайдаровтың
бұл «..жаңаша көзқарасын» негізінен қуаттай отырып, қайсыбір
тұстардағы өзіміздік топшылауларымызды да ортаға сала кеткенді жөн
көріп отырмыз.
Біз қазақ тілінде термин жасаудың он бір емес, шынтуайтына келсек, жеті принципі бой көрсететінін байқаймыз. Тілдік материалдар осы жеті принцип шеңберіне топтай беретін тəрізді. Əңгіме бұл
принциптердің санында емес, мəнінде ғой», – деп жазады88.
Сөйтіп, Ө.Айтбайұлы академик Ə.Қайдар ұсынған 11 қағидаттың
88
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жетеуін қалдырған жөн деп есептейді.
Біз Əбекең ұсынған қағидаттардың ішінен 3, 4, 5 қағидаттарды терминология дамуының негізгі қағидаттарының қатарына қосуға болады деп санаймыз. Ал қалған (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11) пункттерде аталып көрсетілген мəселелер терминологияны дамытуда, жетілдіруде
жалпы басшылыққа алынып, негізгі қағидаттарды жүзеге асыруға
бағытталған терминологиялық жұмыстарды жүргізу кезінде ескерілуге
тиіс. Дəлірек айтқанда, академик Ə.Қайдар жеке қағидат ретінде
көрсеткен мəселелердің бірқатарын терминолгиялық қызметке (терминологическая деятельность) басшылық жасаудың тиімді жолдары,
терминологиялық жұмыстарды республика көлемінде үйлестіру мен
ұйымдастырудың тетігі ретінде тану керек те, енді бірқатарын термин
шығармашылығын дамытудың əдіс-тəсілдері деп білген орынды болар
деген ойдамыз.
Айталық, бірінші қағидатта «терминологияны жан-жақты дамытуға,
реттеуге, қалыптастыруға, кеңінен қолдануға сол мемлекеттің өзі
қамқорлық жасауы керек» – делінген. Қазақ тілі – біздің еліміздің
мемлекеттік тілі ретінде басты заңымыз Конституцияда мəртебесі
айқындалған, соған сəйкес Қазақстан Республикасындағы «Тіл туралы» Заң мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерде қызмет шеңбері
белгіленген тіл. Сөз жоқ соған сəйкес оның терминологиясының
дамуы мен жетілдірілуіне мемлекет қамқорлық жасауы керек.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 сəуірдегі № 444
қаулысымен мақұлданған «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
терминологиялық жұмыс Тұжырымдамасында» да бұл іске мемлекеттік
тұрғыдан ұдайы қамқорлық жасалуы қажеттігі атап көрсетілген
(Осы еңбектің соңында Үкімет қаулысы мен Тұжырымдама беріліп
отыр). Түрлі себептермен терминологияны дамытуға жеткілікті көңіл
бөлінбей отырғандығын жоққашығара алмаймыз (Əбекең сондықтан
да бұл мəселені жеке принцип ретінде белгілеу керек деген болуы
тиіс). Бұл мəселеге тиісті дəрежеде мəн беру қажеттігін талап ету,
шешімін таппаған мəселелер қатарында күн тəртібіне қою, тіл саясатын
жүргізу өкілеттілігі берілген мемлекеттік органдар мен түрлі ғылыми,
қоғамдық ұйымдардың, жалпы мемлекеттік тілді құрметтейтін əрбір
Қазақстан азаматының парызы. Мемлекет қандай бір себептермен бұл мəселеге тиісті көңіл бөлмей, маңызды істі кейінге ысырып
жатса немесе аталған органдар мен тиісті мекемелер бұл саладағы
жұмыстарды дұрыс ұйымдастыра алмай, ғылыми шешімін таба алмай
отырса ол басқа мəселе. Ондай жағдайда сол мекемелер (мемлекеттік,
ғылыми) мен түрлі ұйымдардың құрылымдық, кадрлық мəселелерін
дұрыс шешу арқылы істі жолға қою жағын ойластыру керек болар.
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Сондықтан да біз ғалымның «терминологияны дамытуға мемлекеттің
өзі қамқорлық жасауы керек» деген пікірін, жеке қағидат емес,
тіліміздің заңды мəртебесіне сəйкес терминологиялық жұмыстарды
жүргізуде ескерілуге тиісті талаптардың бірі деп білеміз.
Екінші қағидатта жүз беріп отырған бұқаралық үрдістің тіл үшін
тиімді де қажетті жақтарын саналы түрде пайдалану» қажеттілігі
айтылған. Терминология дамуының кез келген кезеңінде болып жататын өзгерістерді, жаңа теориялар мен ғылыми бағыттарды, белең алған
қандай да бір үрдістерді жан-жақты талдап, терең зерделеп, оған ғылыми
баға беріп отыру сол саланы арнайы зерттеп жүрген ғалымдардың
міндеті болуға тиіс. Сондықтан да терминология дамуының 90-жылдардан басталған жаңа кезеңіне баға беріп, үрдістің тиімді немесе
тиімсіз қырларын анықтауды терминология дамуының жеке қағидаты
емес, тіл білімі, терминтану тұрғысынан арнайы қарастырылу арқылы
шешімін табуға тиісті ғылыми мəселе деп білген дұрыс.
Терминология дамуының қазіргі үрдісін термин шығармашылығында
мүмкіндігі шектеліп келген тілге тəн табиғи құбылыс ретінде
танитындығымызды, ұлттық терминқор қалыптастыру үшін бұл
үрдістің тиімділігі мен орын алып жатқан кемшіліктер жөнінде осы саланы зерттеп жүрген тіл мамандарының бірі ретінде біз де өз тарапымыздан қал-қадерімізше жазғанбыз. Өз пікірлерін ортаға салып жүрген
өзге əріптестеріміз де бар. Қысқасы, бұл ғалымдардың еншісіндегі
ғылыми мəселе ретінде назардан тыс қалған жоқ.
5, 6 жəне 11-қағидаттарда бір қағидаттың ішінде қарастырылатын
мəселелер бөлек-бөлек берілген. 6, 11 қағидаттар жеке алынбай 5-ші
қағидаттың аясында қарастырылуға тиіс деп есептейміз. Шет тілдерінен
алынған халықаралық терминдер де, орыс тілінен алынған терминдер
де тіліміздің фоно-морфологиялық заңдылықтарына, жазу дəстүрімізге
сəйкестендірілуі керек. Қай тілден енгеніне қарамастан, біздің тіліміз
үшін олардың барлығы да шет тілдерінің сөздері. Орыс, жалпы славян
тілдерінен енген терминдерді өзге шет тілдерінің терминдерінен бөліп
қараудың, лингвистикалық тұрғыдан да, саяси-мəдени т.б. жағынан да
негізі бар деп ойламаймыз.
Ал 7, 8, 9-қағидаттарды біз терминология қағидаттары емес, термин шығармашылығында пайдалануға тиісті амал-тəсілдер деп
білеміз. Ғалымның бұл ұсыныстарының қай-қайсысы да терминжасам
тəжірибесінде сөзсіз пайдаланылуы керек. Өйткені ұлт тілінде термин
жасау практикасында қолдануға болатын нақты терминге қойылатын
талаптарды қанағаттандыратын ұсыныстар жасалған. Термин
шығармашылығындағы шарттылық мəселесіне біз арнайы тоқталып,
өз пікірімізді білдіргенбіз.
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10-қағидат бұл терминологиялық жұмыстарды жүргізу мен
ұйымдастыру кезінде ескерілуге тиісті, тілдің бүгіні мен болашағы үшін
маңызы бар мəселелердің бірі. Ғалымның бұл ұсынысы статистикалық
мəліметтерді жинақтап, қорытып барып, терминологиялық жұмыстарды
жоспарлауда үнемі ескеріп отыруды қажет етеді. Ұлт тілінің негізінде
терминологиялық қор түземіз десек, ұлттық жəне интернационалдық
термин-атаулардың сандық жəне сапалық арасалмағын қадағалап, реттеп отыру терминологиялық жұмыстарды жүргізу барысында назардан
тыс қалмауға тиіс. Ұлттық тілдің мүддесін ескере отырып айтылған
бұл ұсыныстың стратегиялық мəні бар. Алайда жеке қағидат ретінде
белгілеудің қажеттілігі бола қоймаса керек.
Жалпы алғанда, академик Ə.Қайдар ұсынған қағидаттар
терминологияның бірқатар маңызды мəселелерін уақытында көтеруімен
де, өзге ғалымдарға, қалың жұртшылыққа ой салғандығымен де, термин шығармашылығында кеңінен пайдалануға болатын бірқатар нақты
ұсыныстардан тұратындығымен де құнды еңбек.
«Этнос жəне тіл» академик Ə.Т.Қайдардың 85 жасына арналған
халықаралық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары.
– Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2009. – 8-12
б.б.
К. Құрманəлиев
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚОРҒАНЫ
Ғұлама ғалым əл-Фараби: «Ғылымның сарайына кіретін адамның
ары таза,жан-иманы кəміл,пейілі тура болуы керек. Ондай бола алмайтын адамдар өзін де, өзгені де былғамай, ғылымнан аулақ жүруі
керек» – деген екен. Тап осы сөздер қазақ тілінің өткені мен бүгінгісін
бүге-шігесіне дейін зерттеп, зерделеп, қазақ тіл білімі аталатын
іргелі ғылымның ілгері дамуына қомақты үлес қосып келе жатқан
қаламы да жүйрік, ойы да жүйрік – Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, түркі дүниесіне танымал түрколог - ғалым, Қазақстан
ғылымына еңбек сіңірген қайраткер Əбдуəли Қайдарға қатысты
айтылғандай əсер қалдырады.
Иə, шынында да, шығармашылық шеңбері кең, ауқымды, əрі əр
алуан ғалымның қаламынан жарық көрген 500-ден астам ғылыми
мақалалар, монографиялар, оқулықтар, сөздіктер 90 жас мерейтойын
өткізіп отырған академиктің абыройын арттырғанын айтсақ артық бол-
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мас.
Əбдуəли Туғанбайұлының қазақ тіл біліміне сіңірген еңбектері
бұқаралық ақпарат құралдарында көптеп жариялануда. Кейбір басылымдар ғалымның ғылыми шығармашылығына тоқталып, академиктің
тіл білімі салалары – лексикология, диалектология, түркітану мен
алтаистика, терминология, фразеология, этимология бойынша қол
жеткізген еңбектерінің жемісін зерделеп, түркі тілдері арасында қазақ
тіл білімінің өзіндік айшықты орнын айқындауды зерттеу нысанасына
алған.
Сондай-ақ, кейбір ғалымдар Əбекеңнің тек тіл білімі саласымен
шектеліп қалмай, бүгінгі күні көкейтесті болып отырған ғылымаралық,
пəнаралық зерттеулерге де ден қойғанын ерекше атап көрсетеді.
Белгілі философ-социолог ғалымдар Р.Əбсаттаров пен Т.Қалдыбаева
айтқан ойларды айта кетсек артық болмас: «Этнолингвистикалық зерттеулер мен оның нəтижелерінің тек ғылыми орта емес, мемлекеттік
саясат деңгейінде, кең көлемді əлеуметтік ортада жариялануы
қоғамдық ойға жаңа толқын, серпіліс əкелді. Дəл осындай жағдайда
«этностаным» мен «тілтаным» арасында туындаған лингвистиканың
– «этнолингвистиканың» ғылыми танымның жаңа дербес саласы ретінде қалыптасуы, оның бағыт-бағдары мен мақсат-мүддесін
айқындау, ғылыми тұжырымдамасын негіздеу Ə.Қайдардың ғылыми
зерттеулерінің негізгі арқауына айналды. Тіл ғылымы академигінің
ғылыми танымдық ұстанымы бойынша этностардың əлеуметтік болмысы мен табиғатын, ұлттық даму заңдылықтарын тіл феномені
арқылы танып білудің мүмкіншіліктері бар. Əсіресе «этностаным» мен
«тілтаным» сұхбаты мен өзара байланысында, өзара əрекеттесуінде»,
– дей келе, осындай зор ізденістердің нəтижесінде жарық көрген
«Қазақ қандай халық?», «Қазақтар ана тілі əлемінде» деп аталатын
үш томдық этнолингвистикалық еңбегін ұлттардың, қазақ ұлтының
этномəдени, этноəлеуметтік, этнопсихологиялық болмысын тіл білімі
арқылы танып білуінің қайнар көздері деп тұжырымдауға болатынын
атап көрсетеді. Дəл айтылған ойға алып-қосарымыз жоқ.
Қатардағы ғылыми қызметкерден Тіл білімі институтының директоры, қатардағы аспиранттан Ұлттық ғылым академиясының
академигі дəрежесіне дейінгі жолда абырой биігінен көрініп келе
жатқан Əбдуəли Қайдардың ғылыми еңбектеріне тоқталып, талдау
жасауды, 90 жас мерейтойына 90-ға жуық ғылым докторлары мен кандидаттарын дайындау барысында ғалымның көп ғылыми мəселелерді
шеше отырып, талай ғылыми идеяларды көтергендігі жайлы жазылған
ғылыми мақаламызды академиктің мерейтойына орайластырылып
өткізіліп отырған халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның
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еншісіне қалдыра отырып, шағын мақаламызда академик Ə.Қайдардың
қайраткерлік қасиетіне қысқаша тоқталуды жөн көрдік.
Негізгі мақсатымыз – ғалымның қайраткерлік қасиетін сөз ете отырып, тəуелсіз еліміздің келешегі– жас ұрпақты отансүйгіштікке, патриотизмге, ана тілін ардақтап, туған тілін құрметтеуге тəрбиелеуге ықпал
ету. Соңғы кездерде білім ордаларында, колледждер мен университеттерде «Тұлғатаным» дəрістері оқытыла басталғаны қуантады. Онда
жеткіншектерге Отан қорғауда, еңбек майданында ерен еңбектерімен
ерекшеленген елге белгілі тұлғаларды құрметтеу арқылы жастарымызды тəуелсіз еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай еңбек етуге,
Елбасы атап көрсеткендей, 2050 жылы алдыңғы қатарлы əлемнің 30
елінің қатарына ену үшін олардың сапалы білім алумен қатар, күнде
өзгеріп отырған ғаламның талаптарына сай болу үшін атқарылар істер
талқыға түседі. Жалпы айтқанда, «Тұлғатаным» кейіпкерлері арқылы
студенттердің өмірге құштарлығын, «болмасаң да, ұқсап бақ» дегендей, ортаға салынып отырған Тұлға бейнесіне қарап, бейнетіне қарап,
зейнетіне қарап ой түзеу, бой түзеу қасиеттерін қалыптастыру. Бүгін
біз əңгімемізге арқау етіп отырған академик Ə.Қайдардың қайраткерлік
тұлғалық қасиетіне аз-кем тоқталайық.
Біріншіден, аға буын мен орта буын өкілдері болмаса, тəуелсіз
Қазақстанда туып-өскен жас буын Əбдуəли Туғанбайұлының Ұлы Отан
соғысының ардагері екенін біле бермес. Келесі жылы Ұлы Жеңістің
70 жылдығын тойлаймыз. Бұл жеңіс оңай келмегенін, Отан қорғауда
талай жастың қыршын кетіп, соғыс даласында қалғанын, бір үйден
бірнеше адам майданға аттанып, солардың бірен-сараңы ғана жеңіс
тойын тойлап, елге оралды. Міне, біздің кейіпкеріміз Əбекең 17 жасқа
жетер-жетпестен «Əкелеріміз, ағаларымыз Отан қорғап жүргенде,
біздің ауылда жүргеніміз дұрыс па?», – деп ауыл балаларына үндеу
тастап, майданға аттанып кеткен əкесі мен екі ағасының соңынан əлі
жас екендігіне қарамастан соғысқа сұрануы – қазіргі кезде Елбасымыз
айтып жүрген патриотизмнің ең биік көрінісі емес пе! Жас баланың
бойындағы қайрат-жігеріне таңқалмасқа болмас. Жалпы, қайраткерлік
деген туа бітпейтіндігі, қоғамдағы құбылыстарға көзқарас арқылы
қалыптасатыны белгілі. «Тəрбие отбасынан басталады» десек,
Əбекеңнің бойындағы қасиет, азаматтық болмыс əке-шешеден екені
бесенеден белгілі болса керек. «Балаңды тəрбиелеме, өзіңді тəрбиеле.
Қанша жерден ақыл айтқаныңмен, бала өзіңді қайталайды», – деген
екен бір данышпан.
Соғысқа аттанған ауыл баласы аз-кем əскери алдын ала дайындықтан
өткен соң, бірінші Балтық майданындағы соғысқа кірісіп кетеді. Қайсар
баланың батылдығын, ұрыс алаңдарында соғысу техникасын аз уақытта
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меңгеріп алған алғыр солдатты практикалық тəжірибесін біліммен
одан əрі жетілдіру мақсатында Ленинградтың əскери-инженерлік
училищесіне офицерлер курсына жібереді. Оқуын үздік тамамдаған
қабілетті офицерді взвод командирі етіп тағайындайды. Қаншама отқа
оранып жүріп, жаумен бетпе-бет шайқастарда беті қайтпаған, фашистерге тосқауыл болып, Отанын қорғауда аяусыз шайқасқан ерлігі
үшін «Қызыл Жұлдыз», «Отан соғысы» ордендерімен марапатталады.
Соғыс жас офицерді тез есейткені рас. Қандай қиындық болсын
қасқайып тұрып қарсы алуды үйретті, бұл соғыс. Оның үстіне өзінің
алдында соғысқа аттанған əкесі де, екі ағасы да соғыстан қайтып оралмады. Майдан даласында біржолата қалды...
Бұл – академик Ə.Қайдардың Отан қорғау алдындағы қайраткерлік
қасиетінің бір көрінісі ғана. Бауыржан Момышұлы айтқандай, «ешкім
іштен батыр болып тумайды, батырлық та мінез секілді» – өскен
орта, көрген тəрбиеге байланысты қалыптасады десек, жастардың
тəрбиесінде ең алдымен ата-ананың рөлін ешқашанда ұмытпауымыз
керек.
Екіншіден, Отан қорғауды – ұлтты қорғау, ұлтты қорғау – тілді
қорғау деген азаматтық көзқарасы сонау сұрапыл соғыс кезінен
қалыптасып үлгерген академик Ə.Қайдардың қазақ тіліне қорған болып, « Қазақстанда мемлекеттік тіл біреу ғана болу керек. Ол – қазақ
тілі»деп кызметінен, атақ – дəрежесінен, лауазымдарынан айырылып
қалу қаупі төніп тұрғанына қарамастан, қайраткерлік қасиетінен бір
танбай, қызыл империяның қылшылдаған қылышынан қорықпай,
сол кездегі Қазақ ССР-нің Орталық партия Комитетінің бірінші хатшысы Г.Колбин қатысқан 26 адамнан құрылған мемлекеттік комиссия
мүшелерінің ішінен жалғыз өзі қазақ тілі мемлекеттік мəртебе алу
туралы ұсыныс енгізуінің өзі соғыстағы көрсеткен ерлігінің жалғасы
іспеттес еді…
Əрине, қазір айтуға оңай. 1989 жылғы жағдай мүлдем өзгеше
еді. Тіл саясатында пікір ала-құлалығы жетіп артылатын. Қоғамдық
қарым-қатынаста, адам өмірінде ана тілінің алатын орнын дəлелдеп
жатудың өзі артық болар. Қазақ тілінің сол кездегі Қазақ ССР-нің
мемлекеттік тіл ретінде ұсынылуы оп-оңай шаруа болған жоқ. Тек
қана қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуына күдікпен қарайтындар, өзге
емес, өзіміздің ағайындардың арасынан қазақ тіліне деген сенімсіздік
тудыру фактілері бой алған кез болатын. Кейбіреулер қос тілділік деген сылтауды желеу етіп, орыс тілін де мемлекеттік тіл болуын аңсаған
қоғамдық пікірлер туғызып жатты.
«Тіл үшін күресті тəуелсіздік үшін күрес», – деп бағалаған
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті, академик Өмірзақ
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Айтбайұлы қазақ тілінің мемлекеттік тіл мəртебесін алған жылдар
туралы былай дейді: «Қазақ тілінің қалай мемлекеттік тіл мəртебесін
алған күні бүгінгідей көз алдымызда. Ол оңайлықпен келген жоқ. Талай
айқас, тіпті рухани шайқас болды. Өйткені, тілдің тағдыры – қазақтың
тағдыры еді. Тегеурінді қарсылықтарға да ұшырастық. Əйтеуір, түбі
қайыр. Қазақ тілі мемлекеттік мəртебе алды. Бұл жеңіс бізге қымбат.
Енді алдымызда сол жетістікті баянды ету, іске асыру міндеті тұрды.
Бұған қоса елдің көңіл-күйі де, рухы да түлеп, үлкен қозғалысты қажет
етті. Сол жылы академик Əбдуəли Қайдаровтың бастамасымен «Қазақ
тілі» қоғамы құрылған еді.
Қарап отырсақ, одан бері еліміз өз тəуелсіздігіне қол жеткізді.
Өзінің Елбасын сайлап алып, елді дамытудың ұзақ мерзімді стратегиясын айқындады. Салиқалы тіл саясаты арқасында «Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы»əзірленді. Сол бағдарлама бойынша елімізде
мемлекеттік тілді дамытуға қажет жағдайдың бəрі жасалуда.
«Тіл туралы» тұңғыш Заңымыздың қабылданғанына да, «Қазақ
тілі» қоғамының құрылғанына да ширек ғасыр толып отыр. Айтуға
оңай, əрине! Сайып келгенде, бұл тек қоғамның ғана тойы емес, сонымен бірге туған тілдің мəртебесін арттыруда айтулы істер тындырып, қоғамдық пікір туғызып, ана тілін ардақтауда аянбай тер төгіп,
əрқайсысымыздың абзал борышымыз деп жүрген тіл жанашырларының
тойы.
Академик Ə.Қайдардың «Тұлғатаным» дəрісінде талқылауға лайық
тұлғалық қасиеті – туған тілді құрметтеу, ана тіліңнің абыройы үшін
керек кезде атақ-дəрежеңді де тəрк етуді жастардың бойына сіңіру.
Егер де осыдан ширек ғасыр бұрын тіл тағдыры таразы басында
тұрғанда, қайраткер Ə.Қайдар өзіне тəн қайсарлық мінезін танытып:
«Мемлекеттік тіл тек қазақ тілі болуы керек»–деп қасқайып тұрмағанда,
қазақ тілінің қолданылу аясының кеңейе түсуіне, қазақ балабақшалар
мен мектептердің санының көбеюіне, ана тілінде сөйлей алатын
жастардың молаюына, білім ұйымдары мен жоғары оқу орындарында қазақ тілінде сабақ беретін топтардың ашылуына, көше аттарының,
қала, ауыл, жер аттарының қазақшаға ауыстырылуы мүмкін бе еді,
жалпы халықтың қазақ тілінің келешегіне деген сенімі арта қояр ма
еді! Əй , қайдам?!...
Шындығына келгенде, академик Əбдуəли Қайдар марапат, қошемет,
мақтау-мадақтауға зəру емес. Оған қажеті де жоқ. Ал, Ұлы Жеңістің 70,
«Тіл туралы» Заңның жəне Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 25
жылдығын мерекелеу аясында Ұлы Отан соғысының ардагері, «Қазақ
тілі» қоғамының құрметті президенті, академик Əбдуəли Қайдар ту-
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ралы деректі фильмдер түсіріліп, көптомдық таңдамалы еңбектері
жарияланса, Елбасының ұсынысымен құрылған, түркі əлеміне ортақ
– Халықаралық Түрік академиясында Түркияның «Dil Kuramu»
лингвистикалық қоғамының құрметті академигінің 90 жас мерейтойына орайластырып əлемдік тілшілер форумы Астана қаласында
өткізілсе, тəуелсіз елдің жастарына əжептеуір рухани байлық болар
еді. Сонымен бірге, сұрапыл соғыста көрсеткен ерлігінің куəсіндей
кеудесінде жарқыраған «Қызыл Жұлдыз» ордені жанында, қазақ
тілінің келешегі шешілген шешуші тұста, қазақ тіліне қорған болған
майдангер ғалымның кеудесінде тəуелсіз Қазақстанның «Еңбек Ері»
алтын жұлдызы жарқырап тұрса, жарасып кетер еді...
«Айқын» газеті №199 (2593)
1 қараша 2014 ж. 4-б.
Г. Смағұлова
ҚАЗАҚТАНУ: Ə.ҚАЙДАРДЫҢ
ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СӨЗДІГІ ТУРАЛЫ
Қазақ тіл білімінде өткен ғасырдың 80-жылдарынан бастап этнолингвистика туралы сөз етіле бастады. Ең алғашқы ғылыми мақала
сол кезде шығып тұратын «Білім жəне еңбек» журналының № 10 санында «Этнолингвистика» деген тақырыппен академик Ə.Қайдардың
атымен басылды. Демек жаңа бағыттағы зерттеу болғандықтан, этнолингвистика саласының əрі қарай дамуына ғылыми негіз қалаған
жəне бертін келе осы салада көптеген шəкірттер дайындаған академик Ə.Қайдардың этнолингвисткалық мектебі қалыптасты деуге
əбден болады. Тіл білімінің ең бір өзекті, əсіресе, адамдық факторға
негізделген бір этностың, ұлттың тілінде сөйлейтіндердің, сол
ұлттың тұрмыс-тіршілігін, ұлтқа тəн ұғым-түсінігін, əдет-ғұрпын тек
қолданыстағы тілінде сақталған сөздер, фразеологиялық тіркестер,
мақал-мəтелдердің мазмұнын ашу арқылы түсіндіру осы этнолингвистика пəнінің құзырына жатады.
Адамзат тарихы əр этностың жүріп өткен жолы арқылы танылады,
жасалады. Алайда «танылу мен жасалу» тек сол этностың тіліндегі
түрлі аталымдар, өмір сүру, тіршілік етудің мəдени формалары бейнеленген сөздер мен сөз тіркестерінің мазмұнында сақталған. Бұл ретте мазмұнды ашатын кілт осы этнолингвистканың құзыретінде. Бірақ
кілт құралды пайдалану үшін де білім мен біліктілік керек. Ана тілінің
бар байлығын тіл иесіне түсіндіріп, мазмұндап жеткізу мақсатында
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тер төккен академик Ə.Қайдардың «Қазақтар: ана тілі əлемінде» (І том.
Адам. Алматы: «Дайк-Пресс», 2009; ІI том. Қоғам. ІII том. Табиғат. Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2013) атты əрқайсысы 45-50 баспа табақтан
тұратын үш томдық этнолингвистикалық сөздігі қазіргі түркологияның
жетістігі.
Қазақ деген ұлттың тіл əлемін саралап, талдап, түсінік беретін «Адам»
(1 том), «Қоғам» (2 том), «Табиғат» (3 том) атты этнолингвистикалық
сөздіктер ұлт тілінің байлығын жинақтаған еңбек. Осы мақалада біз
«Адам» атты 1 томды талдаймыз.
Автор 1-кітаптың («Адам») алғы сөзінде: «Қазақ халқының
тұрақты дамуының ең сенімді, əрі құдіретті күштеріне қазақ
тілінің тек қатынас құралы ретіндегі ғана емес, оның өткен өмірді
де, халық даналығын да, ұлттық салт-дəстүр мен мəдениеті, ата
мұрасын ұрпақтан ұрпаққа шашапай-төкпей жеткізетін мұрагерлік
(кумулятивтік) қызметі жатады. Ұлттық тіл ұлттың өзін ғана
танып-білудің құралы емес, сонымен қатар, халықтарды бірлестірудің,
елдікті сақтаудың, мемлекетті дамытудың алғы шарты»деп
жазғанын оқығанда Елбасының «Қазақстан-2050» стратегиясының
түпқазығы етіп алған Қазақ Елі – Мəңгілік ел ұғымын жан-жақты
түсінуге де бағдар беретін еңбек деп атаған жөн.
Сөздік – қазақ ұлтының халықтық биік рухын, ақыл-парасатын,
рухани-мəдени байлығын көрсететін қазақ тіліндегі мақал-мəтелдер,
тұрақты тіркестер, тұрақты теңеулер мен бейнелі сөз орамдарымен
көрсетілетін тілдік бірліктерді тақырыптық жағынан топтап, жүйелеп,
астарлы мазмұн болса астарын ашып түсіндіру, аталым болса не
себепті аталған, ұғым бойынша қандай жағдаятта қолданылады деген
сұрақтарға жауап береді.
Адам табиғаты ерекше құбылыс. Тілдік деректерге сүйенсек,
оның бүкіл болмысын бейнелейтін, жақсы-жаман қасиеттерін жанжақты толық танытатын сөздер мен тіркестер соншалықты мол жəне
қазақ адамының тұтас жай-күйі ұлт өкілі ретінде түпсіз терең тұлға
екендігін байқаймыз. Ежелгі грек философы Протогодтың айтуынша,
«адам барлық заттың өлшемі» жəне «əлемді адам қандай ой-сезіммен
қабылдаса, дүние нақ солай бейнеленеді». Демек, қазақ ұлт ретінде
кім, қандай халық, ол əлем бейнесін тілінде қалай өрнектеген, несімен
ерекшеленеді деген сұрақтарға Сөздіктен жауап табасыз.
Сөздіктің «Жақсы» Адам мен «Жаман» Адам тараушасында:
«Адамның даналығы мен надандығы да, қасиеті мен қасиетсіздігі
де, жақсылығы мен жамандығы да, табиғат болмысына тəн сан алуан заттар мен құбылыстардың жақсы, жаман сипаты, нарқы мен
парқы да Адам арқылы анықталып бағаланады»,-дейді. Демек, тек тіл
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фактілерін сөйлету арқылы Адамның философиялық, физиологиялық,
психологиялық, моральдық-этикалық т.б. толып жатқан контрастивті
қасиеттерін тануға болады.
Өмірде
«жаман» адам, «жақсы»
адамдардың болуының өзі – тіпті қоғамдағы, қарапайым тіршіліктегі
тепе-теңдікті сақтауға мүдделі екендігі. Мысалы, Сөздікте Адам туа
жаман болмайды, жүре жаман болады. <адамның жаман болуы
оның айналасына, ортасына байланысты. Жаман əдеттердің бəрін
ол солардан үйренеді> Үскене (кесе) көп болса, сынғаны білінбейді;
екі жақсы дауласса, тынғаны білінбейді <біркелкі ұсақ əрі көп
кесенің күнде есебін алып, санай бермейді де, оның сынғаны көп біліне
бермейді; Сол сияқты екі жақсының дауын да, олардың татуласын
да ешкім біле бермейді, өйткені ол, əдетте, у-шусыз, бейбіт жолмен,
ақыл-парасатпен тындыратындығына байланысты. Сонда жақсы
адамдарға тəн тағы бір абзал қасиет – олардың бір-бірімен дауласпауында, жауласпауында> Жаман кісі жаудан жаман <жау – алыста, жаман – жаныңда> Үш жамандық <қазақ салт-дəстүрінде сан
алуан жамандықтардың ішінен ерекше аталатын үш жамандыққа
мыналар жатады: 1) нақақ қан төгу; 2) кісі малын нақақ иеленіп алу;
3) ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу>т.б. тіркестер талданған.
Сөздікте Адамның жағымды-жағымсыз қасиеттерін сипаттайтын
сөздер мен тұрақты оралымдар саны едəуір. Мəселен, тек жағымды
қасиеттерді білдіретін АБЗАЛ <ел-жұртына ардақты, жаны ізгі,
таза, жүрегі адал, игі жақсы істерімен көзге түсетін адам>; ПАРАСАТТЫ <жан дүниесі бай, дүниетаным қабілеті жоғары, парқы,
түйсігі терең, кез келген нəрсені ақылға салып қарайтын, байсалды
білімді адам> деген түсінікті оқисыз.
Қазақтың ұғымында Адамның зиялы қасиеттерін сипаттайтын
250-ге жуық сөз-атаулары мағыналарының 50-60-на ғана талдау жасалыпты. Мəселен, ақыл, ой, сана, парасат, зерде, зейін, зеректілік,
ұғым, түсінік, ұят, сезім, ес, иман, игілік, ибалық, көңіл, қалау, таным, қиял, қылық, мерей, машық, ар, намыс, наным, мінез, ождан,
опа, пайым, пікір, өнеге, өсиет, рух, рай, рақым, сөз, сенім, сыр, үміт,
ізгілік т.б. Ал КӨҢІЛ<адам болмысына тəн табиғаты аса күрделі,
мəні терең, мағынасы кең, мазмұны ауқымды, қолданыс шеңбері
шексіз, қолмен ұстауға болмайтын, көзге көрінбейтін ғажайып зиялы қаситеттерінің бірі...>дей келе, автор «көңіл» ұғымына, түсінігіне
қатысты жеке сөздер мен жай жəне тұрақты тіркестерді, мақал-мəтел
т.б. деректерді жинақтап, жүйелеп, мəн-мағынасын ашып береді.
Көңілдің (34 түрін) *Қамкөңіл <бір нəрсеге қамыққан,торыққан,
көңілге қаяу түскен адам>, екіұдай көңіл, жас көңіл т.б. түрлері сипатталса, көңілге қатысты ұғымдардан, мысалы, Көлденең кісі
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көңілге қарамайды <адамға таныс емес, бейтаныс, бөгде адамдарды ренжіп қалады-ау дегенді ойға алмай, əр нəрсені айтып қалады,
ондай жайт адамның көңілін жаралап ренжітеді>, ақымақтың
көңілі тоқ, Соқырдың көзі – көңілінде, Күлегештің көңілі азбас т.б.
143 тіркес мағынасы ашылған. Сөздікте үш мыңға жуық мысалдармен Адамның жағымды-жағымсыз қасиеттері сипатталып, адамның
тек физиологиялық қасиеттеріне қатысты ұғымдарды бейнелейтін бір
жарым мыңдай бірліктер талданған. Мысалы, аяғын алдыру, бұйығып
ұйықтау,быржию, дүмпию, көстеңдеу, кілтілдеу, мыртыңдау т.б.
сөздерді қазіргі жастар көп қолдана бермейді.
Өмір қарама-қарсылықтардан тұратындықтан, түрлі қайшылықтар
туындайды. Бұлар тілде антонимдік жұп құрайды. Адамның
психикалық қасиеттерін қазақтар қуаныш-реніш, сүйініш-күйініш,
құмарлық-салғырттық, сүйіспеншілік-жеккөрушілік, рақымдылықмейірімсіздік, сақтық-бейқамдық, адалдық-арамдық, кішіпейілділікдөрекілік,
батырлық-қорқақтық,
тəкаппарлық-именшектік,
сабырлылық-шыдамсыздық, еңбекқорлық-жалқаулық т.б.
сезім
спектрлерін суреттейтін сөздер мен тіркестерді тіл байлығы ретінде
молынан, жан-жақты қолданған. Сөздікте екі мыңнан астам түрлеріне
түсінік берілген. Адамның психикалық келбетінің ең бірінші көрінісі
– ақыл. Осы сөз ұйытқы болған ақылы қысқа, ақыл қону, ақылға салу,
ақылы көзінде, ақыл қосу т.б. барлығы 25 тіркес сипатталған.
Көркем əдебиетте қазіргі жазушылардың портрет жасау (соматема –
адамның сырт тұлғасы, дене тұрқы; вестема – киім киісі) шеберлігінде
жетіспей тұратын, сырт қалған сөздер мен тіркестер кездеседі. Осындай олқылықтың орнын толтыратын осы Сөздіктегі «Адамның сырт
тұлғасы, бой-тұрқы» деген тараушадағы деректер. «Атап айтқанда,
бойдың биік-аласалығына, белдің жуан-жіңішкелігіне, бет-жүздің
пішіні, рең-түсі, көлеміне, саусақтың ұзын-қысқалығы мен жуанжіңішкелігіне, көздің бітімі мен жанарына, өткірлігіне, үлкендігіне,
ауыз бітім мен оның үлкен-кішілігіне, еріннің қалың-жұқалығына, иық
пен жауырынның кең-тарлығына, сақал-мұрттың көлемі мен пішініне,
түсіне, мұрынның бітімі мен ұзын қысқалығына, т.б. дене мүшелерінің
ерекшелігіне байланысты сөздер, айшықты сөз орамдары адамның жалпы сырт тұлғасын сипаттауда қолданылады»[1, 196]. Мысалы, КӨЗ:
*бұзау көз <мөлиген, жанарсыз көз> *жыпсық көз <сығырайған
қысық көз> *сағал көз <сарғылтым, сарғыш көз>.Сөздікте көздің
29 түрі талданған. МҰРТ: *Лақа мұрт <лақа балықтың мұрты
сияқты едірейген мұрт >*Шалғылы мұрт <қияғы үлкен жебелі
мұрт >*Шапыраш<көзі қисық, қыли > *Сіріңке қара<арық, қатпа
қара>сияқты 9 түрі бар[1, 204].

Тіл-ғұмыр

303

Адамның іс-əрекеті мен қалып-күйіне қатысты талданған мысалдарды қарасақ, қазақ өмір бойы миллиондаған қимыл-қозғалыстағы
əрекетіне де ұлттық мінез-құлық, ұлттық болмыс, тіпті ұлттық
темпераментті
қалыптастырған. Тілде сақталған бай деректер
арқылы өзге этностың болмысы мен тіршілігінде кездеспейтін, тіпті
қайталанбайтын ұлттық мінез мен мұндалап тұрғандықтан, тек қазақи
қалыпты танисыз. Мұнда, əсіресе, ырымдар мен тыйымдар жетерлік.
Мысалы, Айналу <1. Бір орнынан қозғалтпай айналдыру; 2.Жақсы
көрген адамды айналып-толғанып еркелет> Адамды [отты, үйді] айналма! <отырған адамдарды, от басын, үйді, малды т.б.заттарды
айналғанда адам өзіне көшіріп алады деген ырымнан, нанымнан,
оны сақтандырудан пайда болған... Тағы бір тарихи-этнографиялық
дереккөздерге сенсек, бақсы-емшілер аурудың «рухын» қуып шығу үшін
ауру адамның күнəсін ақтайтын құрбандық бағыштап, оны аурудың
басыңқы я тура ауыратын жерінде айналдырып тұрған. Қазақтардың
«айналайын» дейтін жылы сөзінің де төркінін осы ырымға байланысты іздеген дұрыс. Яғни ол жақсы көретін адамының құрбандығы
болуға дайындығын немесе оның айналасына еш жамандық жуытпауды білдіреді>. Сөздікте «Жылаудың» 74 түрлі тіркесі талданған.
Əдетте «Күлкі» эмоционалды қалып, алайда күлкіге қарағанда
психологиялық құбылыс «Күлудің»116 түрі тіркелген. Автор айтады,
күлу əрбір адамның өзіндік (мінез-құлқына, темпераментіне, көңілкүйіне, əдетіне, жасына, зиялы қасиетіне) ерекшеліктеріне байланысты, бір-біріне ұқсай бермейтін əр алуан болып келуіне байланысты
болса, күлкі сол үдерістердің белгілі ситуацияға, қауымдық ортағы,
мотивтері мен себептеріне байланысты өзіндік мағына-мəні бар,
атқаратын əлеуметтік қызметі бар инсандық фактор, адамға тəн зиялы қасиеттердің бірі дей келе, қазақ этносының қалыптасқан салтында
күлкі түрінің саны 20 шақты болса, ал күлудің ұзын саны 160 шақты.
Сөздіктің II тарауы «Өмір-тіршілік» деп аталады. Адам баласының
сəби кезінен бастап, жер-бесікке енгенге дейінгі өмір-тіршілігін
«Нəрестенің дүниеге келуі», «Өсіп-өну, ержету», «Адамның жас
ерекшеліктері» туралы сипаттайтын сөздер мен сөз тіркестері талданады.
Келесі тараудағы қазақтардың туыс-жақындық қатысты бідіретін
тақырыптық саласындағы жүздеген атаулар мен мыңдаған тұрақты
тіркестер мен басқа да бейнелі сөзқолданыстары бар бай тілдік деректер ұлттың ұрпақ өсіруді мақсат-міндет деп принципті түрде
дамытқандығының көрінісі. Мысалы, «Атадан ұл туса игі еді, ата
жолын қуса игі еді». *Ұлыңа қолыңды төменнен бер, Қызыңа
қолыңды жоғарыдан бер <Өсіріп отырған ұлы мен қызыңа қамқор
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бол. Ұлыңа қамқорлық жасасаң, үнемі қол ұшыңды беріп демеп отыр,
ал қызыңа қамқорлық жасағанда алдында болып, үнемі өнегеңді
көрсет. Қызыдың жолы жіңішке екендігін ескертетін нақыл сөз>.
Басқа түркі халықтарына қарағанда, туыс-жақындық қарымқатынастар қазақ халқында аса терең жəне жан-жақты дамыған. Кітапта
бұлар Ата өріс (Атажұрт), Ана өрісі (Нағашы жұрт), Құдандалық өріс
(Қайын жұрт) сияқты қалыптасқан ұлттық жүйемен топтастырылған.
Адам баласының тіршілік етіп, өсіп-өнуіне қажетті азық-түлік,
ұлттық тағамдар атаулары (4 тарауда), денсаулық (5 тарау), дене мүшелері
мен ауру түрлерінің ұлттық атаулары, емшілікте қолданылатын емдəрілер, дəрілік шөптер атаулар мен тұрақты қолданылатын тіркестер
мағынасы талданады.
Адамзат құндылықтарының басты көрсеткіші – дамыған тіл.
Барлық білім мен оның жетістіктері тек тілде сақталады, ұрпақтан
ұрпаққа жеткізіледі. Тіл байлығы болмаса, ұлт ерекшелігі туралы толық мəлімет алу мүмкін емес. Қоғам дамуының алғышартын
ақындайтын ақпараттар тасқыны тек тіл арқылы өзектеліп, мазұнға ие
болып, қажетті жағдайда өңделіп отырады. Сөйлеуді қалыптастыратын
тіл əлемі – қазақтар үшін кие, құдірет. Барлығы да тілден: тіл –
бал, тіл – ажал <адамдардың өзара қарым-қатынасы тілмен ғана
шешілетіндіктен, барлық іске тіл жауапты. Балдай тəтті шақты
сыйлаған тіл ажалға да апарады. Барлығы да тілден деп бекер айтпаса керек> Тілдің қамы – елдің қамы < бұл тіркестің мəні дəл қазір
қазақ ұлтының тіл үшін күрес майданында жүру мақсатын ашып
береді. Елдің қамы деген – Отанның қамы, ұлттың тұтастығы,
болашақ үшін əрекет, осылардың бəрі тілге қамқорлықтың арқасында
ғана жүзеге асырылмақшы>деп талданады.
Сөз байлығы – тілдің негізгі белгілерінің бірі. Автор «Тілге қатысты
айтылған бірліктер тек сандық көрсеткіш деп ұғуға болмайды. Ұлттың
өз тілі туралы түсінігі мен құрметі, оның тіліне берген бағасы тілдің
алуан түрлі қасиеттері мен қызметіне негізделген» деп, тіл сөзінің
басқа, сөздермен тіркесімділігінің көптігін, бірақ жиналмай, тіркелмей
қалғандарының əлі көп екендігін жəне тілдің динамикалық дамуына
қарай басқа да жаңа тіркестердің жасалатынын айтады. Тілдің түрлері,
оған қатысты ұғымдар (Атағыңды өсірер де –тіл, өшірер де – тіл);
Жағымпаз тіл жауыр болғанша жалайды <жағымпаз тілдің шегі
жоқ. Ол мақтағысы келген адамын көкке көтеріп мақтайды, олар «сіз
ұлысыз, сіз ақылды адамсыз, неткен данышпансыз, өзіңізден басқа кім
болушы еді» дейтін «желім» сөздерді қоса сөйлегенді ұнатады>дейтін
сияқты тіркестердің мазұны түсіндіріледі.
Ал сөз табиғаты деген не? Əрине, сөз болмаса, адамның бүкіл
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сөйлеу үрдісі, барлық іс-əрекеті, тіпті қимыл-қозғалысы да танылмаған
болар еді. Тараушада «Ақсақалдың ақылы қысқарса, аузындағы сөзі
ұзара береді»; «Адамның ішіне ас сыйса да, сөз сыймайды», «Сөз дегенде данышпандай, Іс дегенде ауыс жандай» т.б. мақал-мəтелдермен
қоса, «Сөз тұздығы», «Сөзіне қарауыл қою», «Сөзі сымбат» т.б. фразеологизмдер берілген жалпы мыңнан астам тіркестер қамтылған. Сөз
табиғатынан соң, сөз түрлері мен оған қатысты ұғымдар жүйеленген.
Мұнда эпитетті, метафоралы қолданыстардың бағалауыштық сипаты өте бейнелі, суретті болып келеді. Жалпы қазақтардың сыни
көзқарастағы көркемдік ой-табиғаты тым əсерлі, прагматикасы терең.
Мəселен, тек жақсы сөз ұғымын толықтырып, мəнін ашатын 30
шақты тіркес берілген, мағыналары баяндалған. «Жақсы сөз – жанның
жарығы»; «Жақсы сөз тасты жібітер, жаман сөз басты шірітер» т.б.
Тəрбиелік мəні бар, əр қазақтың тілдік қолданысында жүруі тиіс небір
айшықты сөз орамдарын осы кітаптан табасыз. Мысалы: Келіннің сөзі
<келіннің сөзі басқаларға қарағанда өте сыпайы, мейірімді, тəрбиелі
сөз болуы керек>; «Құдай сөзі», Қымбат сөз, Ұста сөз –ұстаз сөз»; Ат
өтті қолқа сөз <сөз арасындағы айтылған тілек>.
6.3 тараушасында сөйлеу, айту, тілдесуге қатысты деректер
сараланған. «Жақсымен сөйлессең қуанасың, Жаманмен сөйлессең
мұңаясың», «Сөйлесе білген үйлесе біледі» т.б. көптеген жəне кейбірі
сирек қолданыстағы деректер мазмұндалуымен қатар, сөйлеудің
түрлеріне байланысты 500 тіркес мəні сипатталады. Тілдесу формасын көбінесе жүзеге асыратын дене мүшелері. Мұнда 200-ге жуық
мысалдың астарына мағыналық талдау жасалған. «Аузы желдей есу,
ауыз жиғызбау, көкезулену, мұрнынан сөйлеу, тілін безеу т.с.с. Ал түрлі
тəсілдер ақылы тілдесуге: арсалаңдау, байбалам салу, гүжілдеу, жуыпшаю, қазымырлану, өкіреңдеу, сыпылдау, ұсыныс жасау, шүйіркелесу,
ырылдасу сияқты мысалдарға түсінік берілген. Жалпы «өнер алды –
қызыл тіл» деген жəне шешендік өнерді қастерлеген қазақтың тіл
əлемі аса бай құндылықтың қазынасы іспеттес. Сөздіктің бұл тарауын
үш мыңнан астам мысалдар дəйектейді.
Сөздік тек тіл мамандарына немесе көп білгісі келетін
энциклопедиялық білім жинайтын адамдарға ғана емес, ұлтының рухани мəдениетін жоғары қоятын жəне Қазақ елінің мəңгілігіне сенетін
адамдарға қажет. «Қазақтану»– қазақ деген түсінікке қатысты бүкіл
білімдер саласының мəдени-тарихи жақтарын қамтитын үлкен ұғым.
Сөздік – Қазақтануға қосылған үлес.
«Қазақ əдебиеті» газеті №45
24 қазан 2014 ж. 33-37 бб.
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ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ ШЕЖІРЕ

Адам табиғатпен біртұтас, үндес жаратылыс болса, оның тілі –
адамзат жаратылысының басты қасиеті һəм ерекшелігі. Сондықтан
адамзат тілінің табиғатын, тілдің қағидалары мен заңдылықтарын зерттеу бүкіл адамзат болмысын зерттеп-танумен парапар. Адамзат болмысы əр халықтың, ұлттың тарихымен тығыз байланысты. Сондықтан
халықтың басынан өткен тарихи кезеңдері, ділі мен діні, өмірі мен
өнері тілінде көрініс тауып жатады. Отан мен отбасы, елдік пен ерлік,
ырыс пен ынтымақ, береке мен бірлік, білім мен тəрбие тəрізді ұлттық
құндылықтар сөзбен өріліп, тіл арқылы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып
қалады.
Əрбір ұлттың өзіндік биік мұраты, əр тілдің өзіне тəн қадір-қасиеті
бар. «Тіл – халықтың автопортреті. Əр тіл − өз орнында ұлы. Əр тіл
– бүкіл адамзат қазынасының ортақ палитрасындағы өз орнымен
қымбат», – дейді Шыңғыс Айтматов. Қазақ халқы мен қазақ тілінің
тағдыры − бірге өрбіп, бірге дамыған, тұтасып жатқан бір əлем.
Қазақтың тіл əлемі тұнып тұрған философиялық ойдан, құнды сөзден
тұрады. Құнды сөз құнарлы ойдан туады, ой неғұрлым терең болса,
сөз мазмұны соншалықты көрікті, сөз соншалықты əсерлі болады.
Тілдің құдіреті – сөздің құдіреттілігінде, сөздің құдіреті оның мəнінде,
мағынасында.
Белгілі бір халықтың тілін зерттеу дегеніміз – тіл иесінің қоғамдықəлеуметтік өмірін, тіршілігінің көзін, рухани мəдениетін, салтдəстүр, əдет-ғұрпын танып-білу; ұлттық психологияның, ұлттық
дүниетанымның қыры мен сыр-сипатын зерделеу деген сөз. Демек,
тілді зерттеу деген – өз ұлтыңның табиғатын тану, сол арқылы ұлттық
мəдениеттің өсуіне үлес қосу.
Қазақ тілін түбегейлі, терең зерттеу арқылы ұлттың болмысын
танытқан, ана тілінің қоғамдағы орнын анықтап, мемлекеттік тілдің
мəртебесін жоғары деңгейге көтерген, аса көрнекті ғалым − ҚР Ұлттық
ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы,
профессор, ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері Əбдуəли Туғанбайұлы
Қайдар.
Ғасырлар тоғысында тұтас бір дəуірдің рухани жүгін арқалаған
ғалымның бүкіл саналы ғұмыры Қазақ тілінің – Қазақ сөзінің құдіреті
мен қасиетіне арналады.
Əбдуəли Қайдар тіл тарихын халық тарихымен тығыз байланыста зерттеу арқылы қазақ этносының даму тарихын, сөз байлығының
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шығу арнасы мен түпкі көзін ғылыми-теориялық негізде дəлелдеп,
халық игілігіне айналдырды. Сөз – ғасырдың жемісі. Демек əр сөздің
түп-төркінінде халықтың тарихы, ұлттың өмір сүру салты, ой-қиялы
жатады. Тілші «Бір буынды түбірлер мен негіздер – қазақ тілінің,
сондай-ақ барлық түркі тілдерінің байырғы сөздік қорының ұйытқысы,
негізгі өзегі» деген пікірді ұсына отырып, халықтық, ұлттық тілдердің
шығу көзін құрайтын түбір сөздер дербес лексикалық бірліктер болып
табылатындығына басты назар аударады. Алғашқы түбіртектің құрамы
мен құрылысын айқындау арқылы ғалым түркі тілдерінің тамырын,
тілдік қарым-қатынасқа ұйытқы болатын сөздің түп-төркінін ғылыми
негізде талдайды. Ғалым зерттеген сөздің төркіні, түп-тамыры, құрамы
мен құрылысы, мəні мен мазмұны, жаратылысы мен дамуы, өзгеруі мен
жаңаруы сияқты мəселелердің барлығы, айналып келгенде, сөзтаным
ілімін ғана емес, адамзаттың тілтанымға қатысты білімін тереңдетеді.
Түптеп келгенде, бұл – тек тілші-лингвистер үшін ғана пайдалы ілім
емес, өз тарихын, тегін, тілін, халқын, ұлтын танып-білуде ұрпақ үшін
аса қажет білім.
Ə.Қайдар тіл білімінің түбіртану, диалектология, лексикография,
тіл құрылысы, түркология жəне алтаистика, этнолингвистика, тіл саясаты, этимология, ономастика, терминология, семасиология, фразеология сияқты салаларына қалам тартып, тілдің түрлі заңдылықтарын
ғылыми түрде терең түсіндіре келіп, тіл теориясын жаңа қағидалармен,
тың тұжырымдармен байытады. Ғалым болмысының əмбебаптық
һəм даралық ерекшелігі – зерттеулерінің ауқымдылығынан, ғылыми
идеясының кең тыныстылығынан, ой-тұжырымдарының ғылыми
дəйектілігінен көрінеді.
Ғалым зерттеген келелі проблемалар, ұсынған ғылыми ойтұжырымдар, ұстанған ғылыми принциптер тіл білімінің кең өрістеуіне
игі ықпал етіп отыр. Академик Ə.Қайдар бүгінде күллі түркі əлемі
мақтан тұтатын бірнеше лингвистикалық мектепті қалыптастырды.
Біріншісі – «сөз тануға», «түбір тануға» қатысты приоритетті бағыттағы
мектеп (синкретизм, плеоназм, имитативтер, моносиллабтар, гомогенді
омонимдер, қос сөздер, киелі сөздер т.б.); екіншісі – «этностаным» мен
«тілтаным» тоғысынан туындайтын этнолингвистикалық бағыттағы
мектеп; үшіншісі – қазақ жəне басқа да түркі тілдері мен моңғол, корей,
жапон тілдерінің қарым-қатынасын зерделеуге, «алтай теориясын»
тектеуге, тексеруге бағытталған қазақстандық алтаистикалық мектеп.
Ə.Қайдар тіл арқылы этнос тарихын, этнос болмысын зерттейтін
қазақ тіл біліміндегі жаңа ғылыми бағыт – этнолингвистиканың негізін
қалады. Қазақ этнолингвистикасы – бүгінде жаңа ғылыми бағыттан
жеке ғылым саласына айналған дербес пəн. Тəуелсіз Қазақстанның
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туын биік ұстар ұлтжанды ұрпақ, білікті маман тəрбиелеу – Қазақстан
Республикасының жалпы білім берудің мемлекеттік бағдарламасында
алға қойылған басты мақсат. Осы мақсатқа сай «Этнолингвистика»
пəні еліміздің жоғары оқу орындарының филология факультеттерінде
оқытылып келеді. Пəннің оқу-əдістемелік кешенін, типтік-оқу
бағдарламасын жасауда ғалымның тікелей бағыттауымен қазақ тілінің
табиғаты мен ерекшелігіне сəйкес жазылған ғылыми зерттеулер
басшылыққа алынып отыр.
Ғалымның соңғы кезде жарияланған жаңа еңбектерінің өзі осы
саланың дербестік мəртебесін айғақтай түседі. «Бір мың əсерлі
де бейнелі оралым» (2003), «Халық даналығы» (2004) сияқты
еңбектерінде Ə.Қайдар тіл арқылы ұлттық ділдің (менталитет) өзгеде
жоқ қайталанбас тұрпатын зерттеу-сөздік түрінде, мол иллюстративті
материал негізінде ашып көрсетті.
Бейнелі де тұрақты оралымдардың тілдік-поэтикалық жəне
танымдық табиғатын этнолингвистикалық тұрғыдан əрі сөздік,
əрі зерттеу түрінде талдау – тіл ғылымында бұрын-соңды кездеспеген, тың ғылыми амал-тəсіл. «Халық даналығы» – бұрындары
фразеологияның шеңберінде қарастырылып келген мақал-мəтелдерді
жаңа сала паремеологияның нақты зерттеу объектісі ретінде
айқындаған, паремеологиялық зерттеулердің бір қырын, атап айтқанда,
этнолингвистикалық аспектісін көрсеткен, бағдарламалық сипаттағы
іргелі еңбек.
Тілші-ғалымның: «Этностың балаң кезінен ересек тартып, ұлт
болып қалыптасқанға дейінгі инсандық болмысын, тарихи көшін,
дүнияуи табиғатын басқа емес, тек тіл феномені арқылы танып-білуге
болады», – деген ғылыми идеясын «Қаңлы: тарихи шежіре» (2004)
атты зерттеуі түбегейлі дəлелдеп берді.
Ə.Қайдардың қаламынан туған қаңлы тайпасының тұңғыш
этникалық баяны «Қаңлы: тарихи шежіре» – қаңлы тайпасына қатысты
тілдік, тарихи, əлеуметтік, рухани, мəдени деректерді жан-жақты
қамтыған, оларды ғылыми түрде жүйелеп, дəйекті пікір-тұжырыммен
бекіткен, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуында айрықша орны
бар ерте дəуірдегі тайпалар мен мемлекеттердің тарихын, сипатын
тануға септігі тиетін шынайы энциклопедия. Еңбекте қарастырылған
«қаңлы» этнонимінің шығу төркіні, Қаңлы мемлекеті, қаңлы мен қазақ
ру-тайпалары, қаңлы мен түркі халықтары, қаңлы мен басқа халықтар
арасындағы байланыстар, қаңлы этносының рухани мəдениеті,
қонысы, тараған өрісі т.б. мəселелер қазақ ұлтын, күллі түркі əлемін,
сондай-ақ көшпелілер өркениетінің өткенін зерделеуге мол деректер береді, бай тарихымызды тануға, талдауға жетелейді. Еліміздің
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зиялы қауымы, тілші, тарихшы, этнограф, мəдениеттанушы ғалыммамандары, оқырман жұртшылық сүйсіне қабылдаған бұл зерттеу –
қазақтың рухани құндылықтарының алтын қорына қосылған қомақты
үлес, ХХ ғасырдың төл мəдени жазба мұрасы.
Ə.Қайдардың өнегелі өмір жайлы сыр шертетін «Ғұмырнама»
естелік-эссесі, «ұстаз» бен «шəкірт» туралы толғаныстары
топтастырылған «Ғылымдағы ғұмыр» (2000) атты еңбегінің педагогика
ғылымында жаңадан өріс алып келе жатқан этно-психо-педагогикалық
бағыттағы зерттеулер үшін маңызы зор. Еңбек ұлттық сананы
қалыптастырудағы тілдің жəне ұлттық тəрбиенің рөліне қатысты этнопсихо-педагогиканың келелі мəселелеріне тиянақты жауап береді.
Ғалым сөздің тегін, тілдің тарихын тереңдете зерттеу арқылы
адамзаттың тарихын, түркі əлемінің, қазақ елінің басынан өткерген
этностық, ұлыстық, ұлттық қалыптасу, даму жолдарын танып – білуге
мүмкіндік жасайды. Бұл – адамзат құндылығы ретінде тілді құрметтеу
ғана емес, адамға қажетті құндылықтарды сақтау, бағалау, келешек
ұрпаққа ғылым тілімен жеткізу, аманат етіп тапсыру.
Ғалымның тіл мен ұлт тарихына, этнос болмысына, тілдің түптөркіні мен сөз этимологиясына арналған зерттеулерін, лингвистикалық
этюдтерін тіл əлеміндегі сөздің шежіресі, қазақ тілінің шежіресі деуге
болады.
«Ə.Т.Қайдар жəне қазақ тіл білімінің өзекті мəселелері» академик Ə.Т.Қайдардың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылымитеориялық конференциясының материалдары. – Алматы: 2004.
Н.И. Букетова
ТРУДЫ АКАДЕМИКА А.Т. КАЙДАРОВА
КАК ОСНОВА СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Академик А.Т.Кайдаров относится к той плеяде ученых-лингвистов,
которые заложили перспективы в развитие отечественного, а именно
казахского языкознания. Будучи директором Института языкознания
АН Каз С
ССР, А.Т. Кайдаров способствовал подготовке и формированию кадров высокой подготовки и по другим языкам. Одной из них, получивших благословение и путевку из рук А.Т.Кайдарова в Ленинградское
отделение Института языкознания АН СССР была я, автор этих строк.
В начале 80-х годов прошлого столетия мною была выдвинута ги-
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потеза о наличии значения в «незначимых», «окаменелых лексических
остатках, названных нами – реликтовыми.
«Лексические остатки», «затемненные морфы», мертвые корни»,
которые нами определяются как реликтовые, представляют собой языковые универсалии. Если основой для их исследования в немецком и
русском языке послужили хорошо разработанные лексикографические
и этимологические источники, то для казахского языка основным источником послужил труд А.Т. Кайдарова.
Проанализировав все имеющиеся этимологические словари, словари средневековых письменных памятников, мы приходим к выводу,
что для получения полной динамической картины развития тюркских
языков необходимо обратить свой взор на «зондирование глубинных
процессов эволюции корневой лексики каждого отдельно взятого современного тюркского языка». С этой целью подвергается анализу весь
комплекс односложных самостоятельных корней и основ (далее ОКО
– А.Т. Кайдаров), среди которых нас, в первую очередь, интересуют
«затемненные», или то, что, сегмент, рассматриваемый как, корень в
одну языковую эпоху, может оказаться для предшествующего периода
сложной единицей (основой или словом), и, наоборот, сложная единица на данном этапе развития языка для последующего этапа может
оказаться простой и неразложимой. Для нас важно мнение, что сложный корень-основа отражает в своей структуре длительный процесс
эволюционного развития от простого к сложному.
А.Т.Кайдаров подчеркивает, что понятие «мертвые корни», «мертвые основы» не лишено определенной условности, т.к. оно не равнозначно понятию «бесследное исчезновение» или «безвозвратная их
утрата» языком. Большая часть так называемых «мертвых корней»
продолжает участвовать в процессе словотворчества. В тюркских языках существование «мертвых корней» признается почти всеми учеными-тюркологами, разница лишь в подходе к ним: одни считают «мертвыми» те корневые элементы, которые не употребляются в языковой
практике самостоятельно, а другие те, которые не поддаются вычленению из состава производной основы.
В итоге нами делается вывод, что множество терминов как «мертвые», «непрозрачные», «непросвечивающие», «затемненные» вызвано
тем, что данная проблема еще не до конца изучена. Как одну из систематизирующих работ по данной проблеме, можно назвать исследование Ж.А.Манкеевой, посвященное реконструкции «мертвых корней»
в структуре глагольных основ казахского языка, это исследование в
большей степени исторического характера. Ж.А Манкеева полагает,
что есть необходимость поморфемного анализа исконно тюркских ос-

Тіл-ғұмыр

311

нов, состоящих их двух и более слогов, при котором вычленяется большее число консервированных, этимологически затемненных, мертвых
корней первичного или вторичного образования.
По мнению известного тюрколога Э.В.Севортяна «Морфологически затемненные основы не являются изолированными величинами, но
входят, с одной стороны, в разные ряды, образовавшиеся по древним,
большей частью непродуктивным словообразовательным моделям, с
другой – в лексико-семантические гомогенные объединения, каждое из
которых восходит к определенной производящей основе, части корневого характера».
Э.В. Севортян отмечает, что этимологический анализ лексической
основы тем результативнее, чем результативнее его морфемный, прежде всего словообразовательный анализ, который исходит из соответствующей словообразовательной модели, из всей совокупности
характеристик, относящихся к производящей основе модели и словообразовательному аффиксу с учетом его функционирования в истории
тюркских языков.
Анализ отбора слов с реликтовыми корневыми морфемами в казахском языке затруднен также тем, что обратный словарь К.Б.Бектаева
отражает лексику казахского языка не в полной мере, т.е. при необходимости проверки по горизонтали, по аффиксу, нет возможности проверить весь обратный список, как в немецком и русском языках.
Из анализируемого словника казахского языка были исключены те
слова, которые являются заимствованиями, явными звукоподражаниями, совершенно не имеющими этимологических данных для определения диахронной глубины, диалектные варианты.
При составлении инвентаря морфем немецкого и русского языков
авторы словарей использовали морфемный анализ и систематизировали их в словообразовательных гнездах, поэтому в наших списках слева
жирным шрифтом дается корневая морфема, которая по нашему предложению, является реликтовой. Справа дается словообразовательное
гнездо или словообразовательный ряд, в котором выделяется реликтовая корневая морфема (РКМ). Что касается словника казахского языка,
то уже само название книги А.Т. Кайдарова «Структура односложных
корней и основ в казахском языке» заставляет задуматься, т.к. видится некое противоречие в самом заглавии. А.Т. Кайдаров объясняет это
тем, что в тюркологии под термином «корень» обычно понимается неразложимая часть слова, которая может быть не только односложной,
но и двусложной, даже трехсложной. Направление развития тюркского
корня от простейших моносиллабичных форм к сложным полисиллабичным или наоборот, остается все еще спорным.
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По мнению А.Т. Кайдарова, односложный лексический элемент,
кажущийся на первый взгляд неразложимым при более тщательном
анализе (этимологическом –? Б.Н.) может распадаться на реальные составные части, а в другом, наоборот, оказаться «продукцией» сплавления, слияния, опрощения, стяжения, фузии и прочих структурных
изменений и модификаций. Именно поэтому он считает, что односложная лексема, квалифицируемая в плане синхронии как корень, в плане
диахронии может оказаться основой, состоящей из производящей и
производной морфем. Эта позиция, вероятно, наиболее подходящая в
исторической перспективе.
Согласно нашей интерпретации, где в центре синхронного анализа находится «производное слово» нами из «Словаря односложных
корней и основ (ОКО) в казахском языке» анализировались только те
ОКО, которые входят в словообразовательные гнезда и ряды. При этом
каждое производное или сложное слово с ОКО анализируется в полевой структуре словообразования для установления остаточной семантики в «мертвых морфемах». Тогда ОКО как корневая морфема,
«семантически ущербная» в синхронии, может подвергнуться анализу
в ретроспективном плане. Следовательно, мы можем сделать вывод о
различных процессах, способствовавших превращению данных корневых морфем в неразложимое.
Если представить себе развитие языка в пространстве и времени, то
условное разделение этих отношений по исторической хронологизации
для составления реальной картины движения РКМ, будет настоятельной необходимостью. В процессе такого разделения выясняется, что
немецкий, русский и казахский языки имеют различный качественный
уровень лексикографических источников, поэтому таблицы диахронической глубины немецкого языка более полные, а русского и казахского
языков с большими проблемами, что говорит о том, что славистам и
тюркологам еще предстоит много поработать в той области языка, которая касается генеалогии.
Эволюция полнозначных корневых морфем, исторических корней,
в реликтовую происходит с развертыванием или свертыванием языковых форм, которые в процессе взаимодействия с другими морфемами,
подвергается фоно-морфологическим изменениям.
Составление таблицы диахронической глубины есть по сути начало
составления исторического словообразовательного гнездового словаря
тех корневых морфем, которые подверглись изменениям.
«Ə.Т.Қайдар жəне қазақ тіл білімінің өзекті мəселелері» академик
Ə.Т.Қайдардың 80 жасына арналған халықаралық ғылыми-теориялық
конференциясының материалдары. – Алматы: 2004.
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АКАДЕМИК ҚАЙДАР ƏБДУƏЛИ ТУҒАНБАЙҰЛЫ ЖƏНЕ
ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТҮБІРТАНУ ПРОБЛЕМАСЫ
Академик Ə.Т. Қайдардың 65 жыл көлеміндегі ғылыми шығармашылық өмірінде түркі тілдеріндегі түбір сөз проблемасы ауқымды
орын алады.
Агглютинациялық құрылымға сəйкес түркі тілдеріндегі лексикалық
байлықтың өзегiн құрайтын түбір сөздер адамзат өмiрiндегi тiлдiң
маңызын айқындайтын, сан қырлы рухани-функционалдық сапаны қамтамасыз ететiн лингво-онтологиялық құрылым. Үнемi даму
үстiнде болатын тiлдiк жүйенiң өзгермелi, икемдi табиғаты бір буынды
сөздердің семантикалық деривациясымен, құрылымдық модельдерiнiң
даму бағытымен, оның құрамындағы фоно-корреляттардың өзара
сəйкестiк түзу мүмкiндiгiмен, таралу аясымен, фоно-морфологиялық,
фоно-семантикалық, идеосегменттiк қырларымен сипатталады.
Лингвистикалық түркітану ғылымында тілдің негізін құрайтын бір
буынды сөздер табиғаты жайлы түрлі көзқарастардың айтылуы алғашқы
дыбыстық тілдің сұлбасы байқала бастаған кезден бастау алатын
моносиллабтардың бірнеше сатылы даму жолы мен қайшылыққа толы
қат-қабат күрделі табиғатына байланысты. Түркі сөздері тұлғасының
қарапайымнан күрделіге қарай дамуы басты ерекшелік болғанымен,
фонетика-фонологиялық, фоно-морфологиялық, фоно-семантикалық
заңдылықтарға орай кезең-кезеңімен кері процестерді де басынан
өткізуі, одан қайта күрделенуі тəрізді мəселелер түбір морфемалардың
табиғатын айқындауда көзқарастар қайшылығын тудырып келді.
Сөздің шынайы болмысын танып-білу əрдайым тұлға мен мазмұнды
бірлікте қарауды талап ететіндіктен жалпы түркі тілдері лексикалық
қорының негізін құрайтын түбір морфемалардың семантикалық дамуы
да адам санасымен, дүниетанымымен тікелей байланысты құбылыс
ретінде семасиологиялық жүйенің сан қырлы заңдылықтарына орай
психо-физиологиялық процестермен өзара сабақастықта жүріп отыруы
да түбіртанудың теориялық мəселелерін шешуді күрделендіре түседі.
1986 жылы академик Ə.Т.Қайдардың қазақ (түркі) тіліндегі бір буынды түбірлер мен түбір-негіздерді ауқымды тілдік материал негізінде
құрылымдық, семантикалық жəне статисткалық тұрғыдан кешенді
түрде қарастырған «Структура односложных корней и основ в казахском языке» (Алма-Ата: Наука, 1986) атты іргелі ғылыми-зерттеуінің
жарыққа шығуы түркі тіл біліміндегі ірі жаңалық болды. Түркі
түбірлерінің құрылымы жайлы қым-қиғаш пікірлер мен гипотезалық
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көзқарастардың жүйеленуіне жол ашқан бұл еңбек түркітанушы
лингвистер арасында үлкен серпіліс тудырып, беделді, ірі түрколог
ғалымдар тарапынан жоғары бағаланды: «...монография А.Т.Кайдарова
представляет собой ценный вклад в тюркологическую науку и несомненно станет настольной книги многих тюркологов наряду с этимологическими словарями Э.В.Севортяна, М.Рясянена и Дж.Клоусона»89.
Ғалымның түбір құрылымы туралы бұрын-соңды айтылған пікірлер
мен тұжырымдарға талдау жасай отырып:«Түркі түбірі – түркі тілдері
құрылымының агглютинативті даму үдерісінде ұдайы жүріп жататын фоно-морфо-семантикалық өзгерістер ықпалына ұшырап отырса
да, өзінің табиғи мəн-маңызын сақтап қалатын тілдің ең көне тарихи
бірлігі. Ол бір буынды бастапқы сөзбен тұлғалық жағынан сəйкес келуі
мүмкін, ал басқа жағдайдың бəрінде де түркі түбірі туынды бірлік болып
табылады, түбір статикалық жағдайды, ал сөз динамикалық жағдайды
бейнелейді»90 деген тұжырымға келуі моносиллаб теориясы аясындағы
бір буындылардың екінші немесе үшінші дəрежелі бірлік болу
мүмкіндігі жайлы концепцияның толықтай орнығуына ықпал етті. Түркі
тілдері, жалпы алтай тілдері деректері ғалым идеясының негізділігін
дəйектейді. Мəселен, *ur ↔ er «ұрғашы↔еркек»оппозициялық
жұбындағы ортақ мазмұн мен ортақ тұрпат түркі түбірлерінің тарихи
дамуындағы полисемиялық жəне көптұрпаттық сапаны көрсете алады. Жалпы түркi тiлдерiндегi *ur, er моносиллабтарының генетикалық
төркiндестiгi олардың жалпы тұрпатындағы ортақтық пен жалпы
мазмұнындағы ортақ «жалпы тiршiлiк иесiнiң дүниеге келуi, өсiпөркендеуi» семасы арқылы сипатталады. *ur моносиллабы кешенiне
кiретiн тiлдiк бiрлiктер аталған тұлғаның екiншi дəрежелi моносиллаб екенiн көрсетедi, iлкi түбiр бiр құрамды *u тұлғасы болуы мүмкiн.
Көне түркi тiлiнде urï, urïγ«потомство» (ДТД, 77) сөздерiнiң «жалпы
ұрпақ» мəнiнде, орта ғасыр ескерткiштерiнде oγlan сөзiнiң «жалпы
бала» мəнiнде қолданылуы (Құрыш. 174) да *u/*o тұлғасының о баста
гендерлiк текке қатыссыз жалпылама мəнде қолданылғанын көремiз.
er моносиллабы *u тұлғасы негiзiнде емес, оның бiршама жетiлiп,
жараланған тұлғасы *ur моносиллабы арқылы жасалған. Бұл жерде u
дыбысының е дыбысына тiкелей ауыса алмайтынын есте ұстау қажет,
көне түркi тiлiндегi е дыбысы мен қысаң i дыбыстары өзара ауысуға
89
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бейiм дыбыстар екенiн негiзге ала отырып, u ≈ e сəйкестiгiн u/ü ≈ о/ö
≈ ï/i ≈ е/ä/a тiзбегiнiң аясында қарастырған жөн. Түркi тiлдерi дыбыс
жүйесiнiң өзара алмасу шеңберi аса кең. Бұл жөнiнде Е.Қажыбеков
«Теоретички в тюркских языках соответственно строгой этапности
практически любой гласный или согласный звук может перейти в любой гласный или согласный звук»91 деген ойлары арқылы, тек олардың
ауысу кезеңдерiне ерекше мəн беру қажеттiгiн, дыбыс өзгерiстерi
тiлдiң тарихи дамуына орай кезең-кезеңiмен сəйкестiкке түсетiнiн сипаттайды. Фоно-семантикалық даму барысында жалпы «көбею, өсу,
ұрпақ тарату» мəнiнде қолданылған *ur моносиллабының бастапқы
аналық негiзi ұрғашы лексемасына, аталық негiзi ер/еркек лексемасына арқау болады.Ер-азаматтың бойындағы күш-қайрат сапасы ер
«батыр» сөзiнiң дифференциал семасын айқындайды, аналық сема
ем, емiзу т.б. лексемаларына да негiз болған. *ur ↔ er параллелiнiң
гомогендi бинарлық сапасын моңғол тiлiндегi эr ↔ эm коннекторлары
айғақтай түседi: эр«ер, еркек», эр хүн«ер жiгiт, ер азамат», эр мал«еркек
мал», эм«ұрғашы», эм мал «ұрғашы мал», эм хонь«саулық қой», эр эм
болох«үйлену, тұрмыс құру, бас құрау» (МҚС, 770, 775).
Түрлі фонетикалық құбылыстар дыбыстардың алмасуына, түсiп
қалуына, екi дыбыстың орнына жаңа бiр дыбыстың пайда болуына, қатар
тұрған дыбыстардың орын ауыстыруына алып келедi. Фонетикалық
ықпалдар жаңа дыбыс тiркесiмiн, жаңа фонологиялық жағдайды тудыруы мүмкін, дыбыс өзгерiстерiнiң қордалануы коммуникативтiк
дербестiктi сақтау принципi бойынша түбір сөздің тұлғасы мен
мазмұнының жаңаша сипат алуына арқау болады. Яғни, қарапайым
фонетикалық өзгерiстер сөздің морфологиялық тұлғасына ғана емес,
фонологиялық құрылымға, сөз мазмұнына да əсер етеді. Семантикалық
даму барысындағы деривациялық құбылыстар белгілі бір дəрежеде
фонологиялық варианттардың семантикалық əлеуетіне сүйенеді. Осы
процестiң нəтижесiнде дыбыс сəйкестiктерiнiң екiншi дəрежелi фономорфо-семантикалық қырлары қалыптасып, гомогенді түбірлердің
вариациялық мүмкіндігін, омонимиялық, антонимиялық бағыттағы
семантикалық даму əлеуетін кеңейте түседі. Бұл синкретикалық
жұптардың қалыптасуы о бастағы архитүбірдің полисемиялық сапасына қатысты екенін сипаттайды. Синкретизмдердің бастапқы сөз
табын анықтауға қатысты академик Ə.Қайдар: «Следовательно, категориальная принадлежность и синкретичность самых элементарных,
первичных корней в тюркских языках, на наш взгляд, относятся к чис91
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лу их наиболее древних свойств, и искать в историческом процессе
причины, определяющие первичность/вторичность имен или глаголов, а также грамматическую конверсию нет смысла», – дей отырып,
егер түркi тiлдерi даму тарихында шын мəнiнде агглютинативтiлiкке
дейiнгi кезең орын алған болса, синкретизм құбылысы сол кезеңге
тəн заңдылық болуы ықтимал екенін көрсетедi92.«Семасиологиялық
тұрғыдан қарағанда түркі түбiрiнiң синкреттi семантикасы ең ежелгі
тектілдің семантикалық жүйесiнiң сiлемi. Сондықтан түркі тілдері лексикасын диахрондық негізде саралауда түркілік сөз мағынасының жалпыдан нақтылыққа қарай даму бағытына ерекше мəн беру қажет»93.
Қазiргi түркi тiлдерiндегi моносиллабтар құрамындағы дауыстылар сəйкестiгiнiң жүйесiздiгiн кей жағдайда əрбiр тiлдiк топтың
сөйлеу ерекшелiгiне байланысты кейiн қалыптасқан құбылыс ретiнде
қарастыру дəстүрi де ғылымда белгiлi. Түркi тiлдерiндегi бiр буынды
сөздердi тұрақты немесе өзгермелi деп кесiп айтуға қарсы Ə.Т.Қайдар:
«Түркi түбiрiне тəн варианттылықты кездейсоқ өзгерiстердiң нəтижесi
ретiнде қарастыруға болмайды. Керiсiнше түбiрлердiң варианттас
болып келуi жалпы жəне жекелеген түркi тiлдерiнiң фонетикалық
заңдылықтары бойынша, хронологиялық реттiлiктi сақтай отырып,
нақты бiр тiлдiң морфонологиялық заңдылықтары аясында жүзеге асатын тарихи процесс»94 – деген ойлары арқылы түркiлiк моносиллабтар диахрондық тұрғыдан алғанда табиғатынан икемдi өзгеруге бейiм,
тiлдiк элемент екенiн көрсетеді.
Монографияда
үш
дыбыстан
тұратын
тұйық
буынды
моносиллабтардың қалыптасуы жайлы жаңа идея ұсынылады:
«Біріншіден, түбір құрылымындағы өзгерістер мен мағыналық жылжулар əр тарапты жəне көп бағытты: CVC тұлғасы тілдің даму барысында теориялық тұрғыдан да, практикалық тұрғыдан да VC
немесе CV модельдеріне ауыса алады, дəл сол сияқты керісінше
VC, CV тұлғалары CVC моделіне өзгере алады. Əрбір жағдайдың
өзгеріске түсуінің өзіндік себеп-салдары болады... Екіншіден, түбір
морфеманың құрылымын кеңейту жəне ықшамдау бағытындағы
барлық өзгерістер түркі тілдерінің тарихи дамуына ұдайы ықпал етіп
отыратын заңды фономорфологиялық факторлардың нəтижесі бо92
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лып табылады»95. Түркілік түбір табиғатын əр қырынан жан-жақты
қарастырған ғалым ұзақ жылдар бойы түркі тілдеріндегі түбір, негіз
терминдерінің ара-жігі толық ажыратылмай келгеніне ерекше мəн
беріп, аталған ұғымдардың өзіндік ерекшеліктерімен сараланатын
ғылыми анықтамасын ұсынады. Нақты тілдік деректермен В.В.Радлов
бастаған белгілі лингвист-түрколог ғалымдардың пікірлеріне сүйене
отырып, «... разложимость односложных корней-основ в тюркских
языках ... вполне реальный факт»96деген қорытындыға келеді.
Алғашқы моносиллабтардың бiрнеше рефлекстi варианттары
болуы мүмкiн, əсiресе бiрiншi дəрежелi V моделiне негiз болған дауысты мен CV моделiнiң құрамындағы ингредиенттердiң рефлекстiк
варианттарды қамту мүмкiндiгi жоғары, лингвоэволюциялық процесте əрбiр рефлекстiк варианттар ортақ идеямен бiрге, дефинициялық
белгiлердi де қабылдайды. Бұл ортақ мазмұнға негiзделген корреляттарды қалыптастырады. Сондықтан V жəне CV модельдi түбiрлес моносиллабтарды бiр ғана тұлғада реконструкциялау нəтиже бермейдi,
олардың архетұлғасы мен архисемасы полиформалы жəне полисемантикалы болып келедi. Бұл қасиет мағына бiршама айқындалған екiншi,
үшiншi дəрежелi моносиллабтар VC, VCC,CVC, CVCC модельдерiнде
бəсеңдеуi мүмкiн, фонетикалық заңдылықтарға орай аталған модельдерден екiншi дəрежелi V, CV тұлғаларының қайта туындауы ықтимал.
Мұндай процестер тiлдiк құрылымға бiраз жүйесiздiк реңк бередi.
Монографияның негізгі идеясына қарсы көзқарастағы – түркі
түбірлерінің бастапқы тұлғасы ретінде CVC моделін танитын («все
остальные двузвучные или однозвучные корни в тюркских языках
представляют собой редкие исключения и исторические восходят к
трехзвучным корням с утраченным в результате фонетического развития начальным или конечным или тем и другим согласным»[4, 89]),
төрт дыбыстан тұратын CVCCтұлғалы модельдердi CVC тұлғасына
өнiмсiз немесе өлi аффикстер жалғану арқылы жасалған негiздер, не
басқа тiлден енген кiрме сөздер ретiнде, бiр ғана дауыстыдан тұратын
ö«ойлау», u«ұйқы», ï «өсiмдiк» тəрiздi V тұлғалы модельдердi CVC
тұлғасынан ықшамдалып VC тұлғасына, одан ықшамдалып V моделiне
айналған (ï < γi < jig«густой, частый, плотный», ö < ög ~ ök ~ oj ~ oj
~ od < *bög«думать, размышлять») негiздер ретiнде қарастыратын [4,
146-151] белгілі түркітанушы Н.А.Баскаковтың еңбекке жауапты ре95
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дактор болып, оң пікір жазуы Ə.Қайдардың түркі түбіріне қатысты
пайымдауларының əлемдік түркологияда мойындалғанын көрсетеді.
«Ғылымның нарқы мен парқын»97 бағалай білген əйгілі ғалымның
ұлағаттылығына риза болған Əбдуəли аға бұл оқиғаны «Түркологияның
ең бір өзекті мəселесі – «түбір проблемасы» ауқымындағы əртүрлі
идеялардың тоғысуы» деп бағалайды.
Түркi лингвистикасындағы түбiртану мəселесi бойынша айтылған
ой-пiкiрлер, түбiрлер мен түбiр-негiздердiң жекелеген аспектiлерiн
қарастырған зерттеу нəтижелерi де, кешендi түрде жүргiзiлген зерттеулер де тiлдегi түбiрлiк деңгейдiң қалыптасуы мен дамуы фонетикафонологиялық, морфологиялық, семантикалық, ономасиологиялық
құбылыстардың өзара тығыз байланысына негiзделетiнiн, түбiр
табиғатын тереңiрек тани түсу үшiн моносиллабтардың сыртқы тұлғасы
мен iшкi мазмұнын сабақтастыра қарастырудың қажеттiлiгiн көрсетiп
отыр. Сөз тұлғасының тірегі қызметін атқаратын түбір морфемалардың
құрылымдық-мазмұндық тұрғыдан дамуы оның тіл жүйесіндегі
ақпараттық-таңбалық қызметімен ұштасады. Осы бағыттағы
көзқарастарын Əбдуəли аға этимологиялық, этнолингвистикалық,
социолингвистикалық зерттеулерінің негізгі идеялық арқауы ретінде
мол тілдік деректермен, лингвистикалық заңдылықтармен дəйектеп,
ғылыми-теориялық тұжырымдамалық (концепциялық) деңгейде
түйіндеп келеді.
Ғалым пікірінің негізділігіне дəлел бола алатын, түркі тілдеріндегі
моносиллабтар да
тіл дамуындағы ұзақ мерзімді қамтитын
агглютинативті процестің жемісі екенін көрсететін тілдік деректер
қоры жинақталып, А.Айғабылов98, К.Ш.Хұсайынов99, Ж.Манкеева100;
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Қайдар Ə.Ғылымдағы ғұмыр. – Алматы: Атамұра, 2000. –237 б.
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Айғабылов А. Қазақ тілінің морфонологиясы. Алматы: Санат. 1995. –135 б.
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–232 с.
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Тіл-ғұмыр

319

, Е.Қажыбеков102; 103; 104, Ж.Қ.Түймебаев105; 106, М.Ескеева107 жəне т.б.
шəкірттері тарапынан теориялық тұрғыдан дəйектелді.
Академик Əдбуəли аға Туғанбайұлының түркі тіліндегі түбіртану
проблемасына қатысты көзқарастары түбірге қатысты проблемалық
мəселердің шешімін табуға тиянақталуына айрықша үлес қосқан
классикалық еңбек. Ғылым көкжиегі аса кең екені белгілі, түркі
тілдеріндегі түбір табиғатына қатысты мəселелерді келер ұпақтың жаңа
қырынан, жаңа зерттеу парадигмалары аясында саралуы заңдылық.
Қалай болғанда да ағаның теориялық тұжырымдары, гипотезалық пайымдаулары түркі тілбіліміндегі түбіртану мəселесімен айналысушы
жас зерттеушілердің бағдаршамы қызметін атқара беретіні анық.
Сөз соңында, ағаның өз сөзімен айтқанда «өртеңге шыққан өлең»
немесе шəкірттері үшін, халқы үшін «түркітану ғылымындағы алып
бəйтерек» академик Əбдуəли аға Туғанбайұлы Қайдарды торқалы
тойымен құттықтай отырып, мықты денсаулық тілейміз.
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«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференцияматериалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 44-48 бб.
А.Ш. Жилкубаева
СӨЗ ҚҰДІРЕТІНІҢ ДАНАСЫ
Əр халықтың сөз Кұдіреті ұлттың биік мұратымен байланысты.
Əр тілдің ұлылығы сол халықтың тағдырымен тамырлас. Қай заманда болмасын қазақтың тілі халқымызбен бірге жасасып, ғасырлар
тізгінінде ұрпақтан-ұрпаққа жеткен ана тілі арқылы сақталып келеді.
Заман өзгерсе де, ата-бабаларымыздан жеткен асыл сөздің астарында көрікті ой, сабырлы ақылдың кені жатқанын бүгінгі ұрпақ та мойындайды. Оған дəлел, этнос өмірінің мың да бір елесі,даналығы мен
дүниетанымын, көне сөздердің тарихын бүгінгі ұрпаққа ана тілінің
құдіреті арқылы жеткізілуінде.
Ұлт тілінің жанашыры,
аса көрнекті ғалым ҚР Ұлттық
академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР еңбек сінірген ғылым кайраткері Əбдуəли Қайдардың қазақ
тіл біліміндегі орны ерекше.Тəуелсіз еліміздің тарихында мемлекеттік
тілдің мəртебесін жоғары деңгейге көтерген, кешегі мен бүгінгі
дəуірдің рухани жүгін арқалаған ғалымның бүкіл саналы ғұмыры
қазақтың сөзі мен мəдениетініңқұдіреті мен қасиетін зерттеуге жəне
жас ұрпаққа зерделеуге арналды.
Қазақ тіл білімінде академик Ə.Қайдардың көшбасшылығымен
басталған этнолингвистика ғылымы XX ғасырдың 70-жылдарынан
зерттеу жұмыстарын жүргізе бастаған. Атаулы сала бойынша жылдар
көлеміндегі еңбектерана тіліміздің өз табиғаты мен ерекшеліктеріне
сəйкес қазақ этнолингвистикасының бағыт-бағдары, мақсатмүддесінайқындап, ғылыми тұжырымдамасын нақтылады.
Өз еңбегінде ғалым: «Этнолингвистика екіұдай объектінің – этнос
жəне оның тілінің – ортасынан туындаған ғылым саласы дедік. Демек,
бұл этнос пен оның тілі арасындағы табиғи тұтастықты саналы түрде
сарапқа алып мойындау, этнос жоқ жерде тіл болмайды, тілсіз этнос
болмайды» деген қағиданы нақтылы зерттеуге өзек ету деген сөз» –
деп көрсетті108.
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Ғалымның атаулы саладағы қай еңбектерін алмаңыз, ұлт пен
тілдің біртұтастығы мойындалады, яғни тіл этностың бүкіл рухани, мəдени байлығының куəгері іспетті: «Этнос деген тарихи
күрделі ұғым, этнолингвистика мақсатына орай «этнос болмысы»
деген ұғыммен алмастыруымыздың себебіне келсек, біріншіден, біз
этностың жеке мəселелерін емес, оның тұтас бейнесін, барша болмысын анықтағымыз келеді; екіншіден, этнос туралы толық мағлұмат тек
оның тіл қазынасында ғана сақталады. Этностың шынайы болмысын
басқа ғылымдар дəл этнолингвистикадай айқындай алмайды»109.
Халықтың басынан кешкен тарихы, бүкіл рухани, мəдени байлығы,
болмысы, дүниетанымы, өмір тіршілігіне, күнделікті тұрмысына қажет
бұйымдары, əдет-ғұрпы, салт-санасы, талғамы т.б. ұлттық ұжымда, сол
тілде сөйлеуші ортада қалыптасып, тілінде сақталады. Бұл турасында
ғалым: «Этностың шынайы бейнесі, болмысы оның тілінде ғана, тілі
арқылы ұрпақ жадында ғана сақталады екен. Этнос тілінде тек оның өзі
туралы ғана емес, өзі жасап келе жатқан табиғи ортасы мен қоғамдағы
қарым-қатынастары туралы да, жандүниесі, жүрек сыры, қуануы мен
сүйінуі, ренжуі мен күлуі, түс көруі, ұққаны мен түйгені, танымы мен
талғамы, барлықтағы құбылысты өзінше бағалап-бағамдауы – бəрібəрі, біле білсек, өз тілінде өрнегін тауып, өзіне -өзін көрсететін айна
іспеттес».
Қазақ тіліндегі лексикалық байлықтың мазмұны мен мəн-мағынасын
этностық таным тұрғысынан толық ашу, негізгі мағлұматтар мен құнды
деректерді түгел сөйлету, тілдің өзіне тəн бояу нақышымен бейнелі де
көркем суреттеуде фразеологиялық тіркестерде бейнеленген ұлттық
мəдениеттің бірегейлігі ерекше танылады. Ұлттық салт-дəстүрлердің
көркем сөздегі көрінісі туралы ғалым «…олар табиғи болмысынанақ бірінен-бірі туындап, бірі мен бірі мағына-мазмұн жағынан,
логикалық, тақырыптық қатыстылығына қарай жүйе-жүйесімен
тұрған, объективті заңдылық бойынша реттелген дүние. Алайда бұл
заттар мен құбылыстардың табиғи реттілігі мен жүйелілігін тіліміздегі
мыңдаған атаулар арқылы анықтау мүмкін емес», – деп көрсетеді110.
Ғалым Ə.Қайдар тіл ғылымында қаншама шəкірттерге ұстаздық
етіп, этнолингвистика саласы бойынша еңбектердің жарыққа
шығуына жетекшілік жасады. Шəкірттеріне берген əр кеңесінде қазақ
этнолингвистикасының өзі үшін біржолата басын ашып, айқындап
алған мəселесін:«Қазақ этносының ұлттық бейнесін, өзіндік болмысын
языка. –Алматы: Анатілі, 1998. – 10 б.
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толық та түбегейлі түрде тек оның тіл байлығы – «тіл əлемі» арқылы
ғана жан-жақты танып білуге болатындығын,ғылыми-теориялық
тұжырымдары мен халықтың сөз өнері арқылы түсіндірді111.
Жас ғалымдарға тіл байлығын тіл əлемі арқылы түсіндіруде
ғалым-ұстаз: «... бірде-бір көркемсөз шебері ана тілінің байлығын
түгел меңгеріп, сарқа пайдаланған емес. Сондықтан тіл қазынасын
анықтаудың бірден-бір объективті көзі – ол ғасырлар бойы қалыптасқан
қарапайым халықтың жады. Қағазға түсіп хатталғаны бар, көңілде
жүріп жатталғаны бар тіл байлығының ұлан-ғайыр қоры, сонда
сақталады», – деп көрсетеді112.
Бүгінде қазақ этнолингвистикасы – төрт аяғынан тік тұрған тіл
білімінің бір саласы. Академик Ə.Қайдардың авторлығымен мыңнан
аса жазылған ғылыми еңбектер мен зерттеулер үлкен мұраларға айналды. XXI ғасырда өмір сүретін ұрпаққа өз болмысын танытатын
ана тілінің асыл қазынасын мирас етіп қалдыру мақсатында қазақ болмысына қатысты тілдік деректер тақырыптық, мағыналық, логикалық
жүйеде негізделді. Олар макрожүйелер («Адам», «Қоғам», «Табиғат»)
мен микрожүйелер негізінде табиғи жүйе бойынша жіктеліп, үлкен
идеографиялық классификация негізінде «Қазақтар: ана тілі əлемінде»
3 томдық этнолингвистикалық сөздігі113; 114; 115 , «Қазақ кандай халық?»
монографиясында116 көрініс тапты.
Ұлттың тарихы мен мəдениетін, тілі мен дəстүрін дəріптеген
оқырмандар мен ғалымдар үшін атаулы еңбектер халық игілігіне
айналған құнды мұраға айналды. Себебі бұл еңбектерде ғалымның
«адамзат қауымына тəн ортақ көзқарас пен құндылықтарды бағалауға
көмектесетін тіл фактілері» түгелдей қамтылған. Сонымен қатар тілдің
негізгі коммуникативтік қызметіне коса, ұлттың рухани қазынасын
бойына сақтаған құжаттық, этномəдени мұралық (кумулятивтік)
қызметінің накты көрінісі этномəдени этюдтер арқылы талданады.
Көненің көзіндей тілдің қат-қабат қойнауларында сақталған əрі

111

Қайдар Ə. Қазақ тілінің өзекті мəселелері... – 16 б.

112

Қайдар Ə. Қазақ тілінің өзекті мəселелері... – 17 б.

113

Қайдар Ə. Қазақтар: ана тілі əлемінде (этнолингвистикалық сөздік). І Т. Адам. –
Алматы: Дайк-Пресс, 2009.
114

Қайдар Ə. Қазақтар: ана тілі əлемінде (этнолингвистикалық сөздік). ІI Т. Қоғам.
–Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2013

115

Қайдар Ə. Қазақтар: ана тілі əлемінде (этнолингвистикалық сөздік). ІII Т. Табиғат.
–Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2013.

116

. Қайдар Ə.Қазаққандай халық? –Алматы: Дайк-Пресс, 2008.

323

Тіл-ғұмыр

сыры мол тіл əлемін терең түсінуде академик Ə.Қайдардың еңбегі
ұшан-теңіз болса, ғалымның атаулы саладағы өшпес мұрасы мен
ғылымдағы шəкірттерінің жетістіктері оның қаламының қайталанбас
ерекшелігін танытады.
Тіл – халықтың биік рухының өзегі деп таныған ұстазды «Ғасырдың
дара ғалымы» десек, оның ғылыми-зерттеушілік қызметі əр ғалымға
мақтаныш жəне үлгі болары хақ.
«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90 жас мерейтойына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференцияматериалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 48-50 бб.
Г. Қортабаева
АКАДЕМИК ƏБДУƏЛИ ҚАЙДАР: ТҮРКІ ƏЛЕМІНІҢ
БІРЕГЕЙЛІГІ ЖƏНЕ ЛАТЫН ƏЛІПБИІ
Қазір қазақ халқының рухани дамуы бір жолайрықта тұрған сияқты:
шешімін таппаған мəселелердің қатарында алфавит таңдау проблемасы да тұр. Алфавит – халықтың рухани болмысын қалыптастыратын
негізгі факторлардың бірі, ол бір топтың, жекелеген қайраткерлердің
еркімен немесе басқалардың ықпалымен шешілетін мəселе емес.
«Əліпби – екі жүзді өткір құрал» деп қоғам қайраткері Аманкелді Айталы айтқандай, əлемді отарлаған Англия, Испания сияқты елдер латын əліпбиін отарлау саясатының құралына айналдырды.
Елімізде латын əліпбиіне көшу мəселесі соңғы жиырма жылда
көтеріліп, соның онжылында қызу талқыланып келеді. 1991 жылы
осы мəселені ең алғаш Қазақ ССР Ғылым академиясының академигі,
Башқұртстан Ғылым академиясының құрметті академигі, Түркияның
«Dil Kurumu» лингвистикалық қоғамының құрметті (академик)
мүшесі, қоғамдық ғылымдар саласы бойынша Ш.Уəлиханов атындағы
(І дəрежелі) сыйлықтың иегері, «Түркі тілдері» мамандығы бойынша
профессор, ҚазССР Халық ағарту ісінің үздігі, Халықаралық «Қазақ
тілі» қоғамының құрметті президенті, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институтының құрметті директоры, бүгінгі күні 90 жасқа толып
отырған мерейтой иесі, атақты түркітанушы Əбдуəли Туғанбайұлы
Қайдар көтерген болатын. Содан бері бұл мəселе ғылыми ортаның
талқысына көкпардай талай рет түсті: тіл мамандары, қоғам
қайраткерлері, саясаткерлер, түрлі БАҚ өкілдері бұл тақырыпты талай
рет көтеріп, көптеген пайдалы ұсыныс-пікірлер, нақты іс-шараларды
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қабылдаудың жолдары айтылды.
1993 жылы Түркия Сыртқы істер министрлігінің ұйымдастыруымен
Түркия, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Əзербайжан жəне
Түркменстан ғалымдарының Анкарада конференция өткен болатын.
Əбдуали Қайдаров Қазақстанның делегациясын басқарып барып, барша түрік халықтарына ортақ 34 əріптен тұратын латын əліпбиінің жобасына Қазақстан тарапынан қол қойған еді. Қазақ əліпбиіне қатысты
академик Ə.Қайдаров бастаған ғалымдардың үлгісі – Анкарадағы
сол жиында қабылданған 34 таңбаның негізінде жасалған 27 əріптен
тұрады. Ал түркі халықтарына ортақ келісілген латын əліпбиінің
жобасын қоса отырып, Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ə.Назарбавтың атына Ашық хат жазып, «Ана тілі» газетінде 1993
жылдың аяғына қарай жарияланғаны жұрттың бəрінің есінде болар.
Жалпыға белгілі, өткен ғасырда біз əліпбиді үш рет ауыстыруға
мəжбүр болдық, 1929 жылға дейін араб əліппесіне негізделген төте
жазуды, 1940 жылға дейін латын жазуын пайдаландық, одан кейін
кирилдік алфавитті қолдандық.
Кейінгі тарихқа көз салсақ, латыннан бұрын қазақ тілінің таңбалық
жүйесін жасауды шетелдік ғалымдар кириллицадан бастағаны белгілі.
«Қазақжазуыныңтеориялық негіздері» атты (2010 жылы) жарық
көрген зерттеуінде филология ғылымдарының докторы Қ.Күдеринова:
«Латын əліпбиінің алғашқы жобасы 1927-1928 жж. «Еңбекші қазақ»,
«Лениншіл жас», «Тілші» газеттерінде 24 əріп, 1 дəйекшемен жарияланды. Бұл алғашқы əліпби сол кездегі А.Байтұрсынов жасаған
əліпбимен бірдей болды жəне өте дұрыс əзірленіп, жасалған əліпби еді,
себебі теориялық база бірден-бір дұрыс еді»117 –деп қазіргі кириллицаға
негізделген əліпбидің жобалары ХІХ ғасырдың соңына қарай жасала
бастағанын жазады.
1861 жылы шығыстанушы, миссионер-педагог Н.Н.Ильминский
(1822-1891) араб əліппесінің орнына орыс əліппесін алуды ұсынды118.
Ол сол кезден бастап өзінің қазақ тілі, қазақ əдебиетіне байланысты
жазған еңбектерінде орыс əліппесімен жазды. Мұның ізімен 1866
жылы академик, ірі түрколог-ғалым В.В.Радлов өзінің атақты «Түркі
тайпаларының əдебиет нұсқалары» атты 4 томдық шығармаларын
(1866-1896) басып шығарды, 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин өзінің
қазақтар үшін жазған оқу құралдарын осы орыс əліппесімен бастырып
шығарды.
Кирил əліпбиінің де отаршылдық саясатқа қиыстырудың
117

Күдеринова Қ. Қазақ жазуының теориялық негіздері. – Алматы, 2010. – 116 б.

118

Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия. – Казань, 1861.
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қисыны бар. 1910 жылы 13-26 маусымда Қазан қаласында өткен
миссионерлердің съезінде орыстар: «Алфавит служит целям государственного объединения» деп ашық айтқан. Барлық бодан халықтарды
бір тілде, орыс тіліне, бір дінге, бір əліпбиге ауыстыру – ХХ ғасырдың
басында ойластырған саясат.
Кеңес үкіметінің бастапқы жылдарында тек қана түркі халықтарын
ғана емес, сонымен бірге орыс тілін де латын əліпбиіне көшіру мəселесі
де көтерілген болатын. 1919 жылы Ағарту ісі жөніндегі халық комиссары А.В.Луначарский: «... барлық осы елді мекендеп отырған халықты
жаппай латын əліпбиіне көшіру қажет» дегенді айтқан болатын. Осы
пікірге орыс сөзін қолдаушылар қоғамы бірден қарсылық көрсетті.
Сол кездегі билікке жеткен Кеңес үкіметі латын алфавитін тездетіп
енгізбеу жағында болды. Осы уақытта жаңа бағдардағы мемлекет
құрып жатқан Түркияның латынды қабылдауы жаңа Кеңестік өкіметке
ұнамады. Олар бірден комиссия құрып, сол арқылы «латын əліпбиіне
көшіру шетелдіктерге орыс тілін үйретуді қиындатып жібереді» деген
мəлімдеме жасады. Солай орыс əліпбиін латынға ауыстыру бастамасы
көтерілмей жатып, бірден өшірілді.
Тілді құрметтеудің нағыз үлгісін, түрік тұлғалығының этностық
қалыптасуындағы тілдің анықтауын ең нақты түсіндірмесін Ататүрктің
сөздерінен көруге болады. Ататүрктің ойынша, Түрік ұлты пəк əрі
біртектес, бірбүтін жəне бұл ұлттың тілі де жалғыз: «Дүниедегі ең
əдемі, ең бай жəне ең оңай тіл – түрік тілі. Analarımızın dili; anadil, diller
güzeli... Yerine göre kılıçtan keskin, çelikten sert, kayadan sarp, boradan
hızlı, bürümcükten ince, kelebekten uçucu, çiçekten renkli, kokudan tatlı,
altından parlak, sudan duru Türkçe... Coşgunların hızını, dertlilerin iç
sızısını, delikanlıların sevgisini, inanını, güler yüzlü kızların kıvraklığını,
babaların öğütlerini, anaların yumuşak yürekliliğini, kızgınların öfkesini,
kırgınların iniltisini, şenlerin şakasını, göklerin ıraklığını, suların canlılığını,
Ay ışıklarının oynaklığını, güneş parıltısının keskinliğini, iç yaşayışlarımızı
da dış yaşayışımız gibi her dilden duygulu anlatan Türkçe... Bize hayatı
anlatan, hayatı kendisi ile anladığımız Türkçe. Bizi birbirimizle anlaştıran;
dünya milletleri içinde bize şanlı ve belirli bir varlık veren Türkçe…»119.
1929 жылдан бастап, Кеңестік Орта Азия елдерінде ұлы мəдени
төңкерісі басталды. Сол кездің өзінде латын əрпіне көшуге байланысты пікірталас жеті-сегіз жылға созылды.
Бұл – жаңа əліппеге алашордашылдар да мейлінше қарсылық жасады. Алаш зиялылары араб негізіндегі төтеше жазу жағында болды. Сол
119

Atatürkün Türk Dili Hakkındaki Düşünceleri // İlköğretim Okulları İçin Hazırlanan
Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuzu. – Анкара, 2005.
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жазу арқылы қазақтың мəдениеті, ой-санасы, парасаты қалыптасты деген ұстанымда болды, өйткені олар əліппені тап құралы деп есептеді,
жаңа əліпби халық санасын улайды деп қауіптенді.
Сонымен, түркі тілдес халықтар 1924-29 жылдар арасында латын алфавитіне көше бастады. Латын əліпбиін енгізу əлі ерте деп,
Мəскеудегі жиналыста айтқанымен, латын жазуына негізделген
қазақжазуының жобасын Н.Төреқұлов 28 əріп бойынша əзірледі.
1929 жылы Қызылордада Т.Шонанұлы, Е.Омаров, Қ.Кемеңгеров,
Қ.Жұбанов, Е.Д.Поливанов, т.б. қызу талқылаған конференцияда бұл
əліпби жетілдірілді.
Біздің елімізде түркі тілінде сөйлейтін халықтар орыс графикасына негізделген алфавитке көшуді қажет деп тауып, Қазақ елі де
1929 жылы «жаңа əліп» жылы латын графикасына көшті. Латын графикасына негізделген қазақ алфавитінің құрамында 29 əріп болды.
Жаңа енген сөздерді дұрыс жазуға əріптер жеткіліксіз болды. 1940
жылы қабылдаған қазіргі қазақ алфавиті орыс графикасына негізделіп
жасалды.
Қазақ тілінің əліпби кестесін жасақтаумен бітпейді, ең бастысы
оны тіл тұтынушыларының оңай да жеңіл сіңіруін қамтитын шаралар
қажет. Соның ішінде жаңа əліпбиге негізделген орфографиялық жəне
орфоэпиялық сөздіктерден бастап, қолданушыға қажетті барлық ресурстар қолда боларлықтай əлеуетті əзірлеу басты міндеттерге жатады.
Əліпби ауыстыру төңірегінде төрт бірдей пікір тайталасуда.
Біріншісі «орыс (кирилл) əліпбиіне көз үйренген, оның үстіне талайталай жазба еңбектер жарияланған. Егер басқа жазуға көшетін болсақ,
соның бəрінен бір сəтте айырылып қаламыз» – дейді.
Екіншісі, араб əліпбиін қолдаушылар оны діні бір шығыс
жұртымен қайта табысудың амалы деп есептейді. Оның үстіне Ахмет
Байтұрсыновтың төте жазуын аңсаушылық тағы бар.
Үшіншісі, латын əліпбиін жақтап отырған ғылым мен қоғам өкілдері
оны өркениет жетістіктеріне алып баратын бірден-бір төте жол деп
дəлелдейді. Оның үстіне түркі тектес елдердің бəрі латын əліпбиіне
өтіп болды немесе өтіп жатыр.
Төртіншісі, көне (ежелгі) түркілік жазуды аңсап отырған шағын топ.
Көк түрік жазуын жаңғырту – түрік жұртының əлеми қоғам алдындағы
елдік намыс-абыройын көтеретін іс.
Қазақтың барлығы қазақ тілінде сөйлемеген жағдайда латынға
асығыс көшудің қиындықтары болатыны белгілі. Қазақ тіліне сұраныс
жоқ елде, латын əліпбиіне сұраныс бола ма? Бұл – тек лингвистикалық
емес, күрделі саяси-əлеуметтік проблема. Баспасөзде латын əліпбиіне
көшу бодан елі психологиясынан құтылудың бірден-бір жолы деп жа-
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рыса жазуда. Бірақ біздің пайымдауымызща, бодандық психологияның
тамыры əліпбиден де тереңірек сияқты, ол: сана, мəдениет, дəстүр,
тəрбиеде.
Сондықтан Президентіміз «Қазақстан-2050» стратегиясында
Қазақстандағы қазақтар ғана емес, тұтас халықтың 95 пайызы 2025
жылы мемлекеттік тілді игереді деп болжады120. Осы мерзімде тұтас
халық тілді жаппай игеріп алған кезде, біз де латынға жеңіл көше
аламыз. Бұл жағын ескергенде, Елбасының үлкен көрегендігін тағы
да мойындауымыз керек. Қазақтың барлығы қазақ тілінде сөйлеп,
монотілді ұлтқа айналған кезде қазақ тілін латынға көшіру жолдары
жеңілдейді.
Кезінде түркі мəдениеті жəне өнерін зерттеу, оны əлемдік
деңгейде насихаттау мақсатында құрылған ТҮРКСОЙ-дың жиынында түркітілдес елдер латын əліпбиіне көшуді бір ауыздан
қолдаған болатын. Түркі халықтары тілі ұқсас болса да, осы кезге дейін əртүрлі əліпбимен жазып жүр, латын əліпбиін пайдаланатын түркі тілдес мемлекеттердің жазуы да бір ізге түсірілген
емес.
Бірақ негізінде оңнан солға қарай жазылатын араб əріптеріне
қарағанда, кириллица мен латын əріптерінің жүйесі бір. Тек бірқатар
əріптерінің бейнесінде өзгерістер бар. Мысалға айтар болсақ, 2014
жылдың басынан латынға көшуді қабылдаған Қазақстанда бір жыл
екі əріп жүйесі қатар қолданылып, 2015 жылдан бастап толық латын
əріптері жүйесіне өтуіне болады. Яғни, бір жылда бүкіл Қазақстан
азаматтарының латынға үйреніп кетуіне болады.
Ақпараттар тасқынына сүйенсек, жаңа əліпбидің 11 нұсқасы бар
екен. Бұл нұсқаларды кім ұсынып отыр? Филология ғылымдарының
докторы, профессор Ə.Жүнісбектің пікірі:«Əзірге қазақ жазуын
(əліпби, таңба, емле-ереже) құрастырудың екі жолы бар. Бірі – Еуропа
үлгісі, бүгінгі кирил жазуымыз, сол еуропа үлгісіндегі жазу, екіншісі –
А.Байтұрсынұлының үлгісі. Біздің жерден жеті қоян тапқандай болып
«апостроф» деп əріптің бір шекесін шертіп сəндеп, «диакритика» деп
əріптің төбесіне сызықша қойып шендеп, о əрпінің белінен тартып ө
жасап мəндеп, ае-ні қосақтап ə деп егіздеп жүргеніміздің бəрі Ахаңнан
қалған үлгі. Ендеше, қазіргі жоба авторлары алып отырған жуанжіңішкелік белгілер (əртүрлі нұсқасына қарамай) сол А.Байтұрсынұлы
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салған сара жол»121.
Қазақстан латынға көшер болса, кездесер қиыншылықтары деп нені
атауға болады? Бүгінгі таңда елімізде латын əліпбиіне көшу əлі де
екіжақты тартыс пен талас тудырып отырған мəселе болып табылады.
Латын əліпбиіне көшуді жақтаушылар «бұл мемлекеттік тілдің өзінің
күшіне енуіне оң əсерін тигізеді» десе, латынға қарсылық білдірушілер
«халық арасында сауатсыздық бел алады» деп шошуда. Кейбіреулер
Ахмет Байтұрсынов бастаған қазақтың ардақтылары латын əліпбиіне
қарсы болған деген пікірлерін де алға тартады.
Осы орайда пікір айтқан азаматтардың көпшілігі Қазақстанның кириллицадан латынға көшуінің қажеттілігін баса көрсетіп жатыр. Азғана
адам осы кириллицада айнымай қалу жайында уəж айтуда. Олардың бұл
үшін айтар бір ғана себебі бар. Ол – латын əріптеріне өткен жағдайда,
соған дейін кириллицада жазылған кітаптар, мақалалар, журналдар не
болады, келер ұрпақ осылардағы бай рухани мəдени мұрадан көз жазып қалады деген алаңдаушылық.
Бірінші – латыншаға көшкен жағдайда орыс тілін қай əліпбимен
оқимыз-жазамыз деген пікір. Орыс тілін кириллица əліпбиімен
қалдыратын болсақ, мемлекетке де, халыққа да қиыншылық туғызуы
мүмкін əрі тиімсіз. Бұл тұрғыдан алғанда, латын əліпбиіне өту үдерісі
əлі де баяу қозғалары анық.
Екінші ақын, қайраткер М.Шаханов айтқандай, латынға көшу елді
екіге бөледі. Бұл айналып келгенде, тіл, мəдениет жағынан бөлінген
қазақтардың жігін онан əрі тереңдетеді.
Үшінші – шығармалары кирил алфавитімен шыққан еңбектердің
оқылу, зерттелу мəселесі. Кирил əліпбиі негізінде көне мəдени мұра,
ауыз əдебиеті, көркем əдебиет, ғылыми еңбектер, оқулықтар жазылды. Араб графикасынан латын графикасына, латын графикасынан кирил əліпбиіне көшкен тұста қоғамның басым көпшілігі сауатсыз еді,
сондықтан ол реформалар қоғамның біршама бөлігіне жəне мəдени
мұрамыздың да салыстырмалы қарағанда шағын бөлігіне қатысты болды. Бүгін енді халықтың түгелдей сол мəдени мұрадан айырылып қалу
қаупі бар.
Бірақ жаңа əліпбиге қашан көшетініміз əзірге белгісіз. Десек те,
оның толғағы күннен-күнге жақындап келе жатқаны байқалады.
Қоғамдағы кейбір пікірлерге, соның ішінде, əсіресе, Ресейге қарап бой
түзеп үйренген азаматтардың, қоғамдық ұйымдардың қарсылығына
қарамастан, Қазақстан Əзербайжан, Өзбекстан елдері сияқты түбінде
121
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латын таңбасына көшетіні анық болып отыр.
Біз латын əліпбиіне көшер болсақ, Түркия, Өзбекстан, Əзербайжан,
Түркмен сияқты түркітілдес этнонимдердің тəжірибесіне қараймыз. Бұл
орайда филология ғылымдарының кандидаты Анар Фазылжанованың
«Графика ауыстыру, жазу реформасын жүргізу ісінде əр елдің осыған
себеп болған түрткі жайттары, тілдерінің даму деңгейі, шараларды
жүзеге асыру кезеңдері, əріп таңдау принципі əртүрлі. Сондықтан
басқа елдің оң тəжірибесін өзгеріссіз қабылдай салуға немесе теріс
тəжірибесін талдаусыз жоққа шығаруға болмайды. Ең басты мақсат
өз еліміздегі жағдайды талдап, тілдің мұқтажын, халықтың қалауын,
қазақ тілінің ұлттық тіл ретіндегі, сондай-ақ адамзат мəдениетіндегі
ерекше феномен ретіндегі сақталуы мен болашақтағы дамуына
мүмкіндік туғызуды бірінші кезекте ойлау керек»[6] деген пікірі еш
дау туғызбайды.
Қазақ елі латынға көшкенде не ұтамыз дейтін болсақ, əрине бұл
жерде көптеген лингвист-ғалымдардың пікірін басшылыққа алдық:
Біріншіден, тіл тазалығы мəселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды (щ, ч, э, ц, ю, я) таңбалайтын əріптерді қысқартып, қазақ тілінің
табиғи таза төл дыбыстарының қалпын сақтау.
Екіншіден, артық таңбаларға қатысты емле-ережелер азайып,
оқыту үрдісі жеңілдейді.
Үшіншіден, латын əліпбиіне көшу – компьютерлік жаңа технологиялар арқылы қазақ тілінің халықаралық, халықаралық ақпарат
кеңістігіне еніп, халықаралық дəрежеде көтерілуіне мүмкіндік туады.
Төртіншіден, түркі дүниесінің алыптарының бірі – Түркия латынды қолданады. Қазіргі уақыттағы толассыз жүріп жатқан экономикалық
қарым-қатынастар рухани-мəдени, ғылыми-ағарту жұмыстарына
əкеледі.
Латын əріптеріне көшкен уақытта оның іске асуында көп
қиыншылық болады деуге негіз жоқ. Өйткені бүгінгі таңда, əсіресе,
жастар ағылшын тілін де білгендіктін ертең-ақ латынға көшкеннің
өзінде қиналмай оқи да, жаза да біледі. Тіпті бүгінгі таңда ғаламторда,
Қазақстан латынға көшу жайында шешім қабылдамағанның өзінде,
олар латын əріптерімен қазақша жазып та жатыр. Қиыншылықтар,
атап айтқанда, 40-тың үстіндегі, ағылшын тілін мүлде білмейтін азаматтарда болуы мүмкін. Олар латын əріптерін бір-екі күнде оқи алатын
болса да, бірнеше ай сол əріптерде жазуда қиналары анық.
Алайда анық бір мəселе бар. Ол – қазақ тілі бүгін бе, ертең бе
міндетті түрде латын əліпбиіне көшеді. Оны Елбасы Нұрсұлтан
Əбішұлы Назарбаев өзінің Жолдауында анық айтты. Бір сұрақтың, бір
мəселенің басы айқындалды. Президент өз Жолдауында Қазақ елінің
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саяси-экономикалық, əлеуметтік-мəдени, ғылыми-ағартушылық дамуын, халықаралық кеңістіктегі орнын жан-жақты бағамдап, ішкі жəне
сыртқы жағдайды толық ескеріп, əліпбиді қашан, қандай жолдармен
ауыстыру керек, осыларға байланысты дұрыс шешім шығарды.Мемлекет басшысы келешекте қазақ тілін латын алфавитіне көшіру
отандық мəдениетті дамытуға орасан септігін тигізетінін
атап өтті. «Бұл үдеріс жақсы дайындықпен жəне ойластырылып жүргізілуі қажет. Осы орайда, XX ғасырда кириллица негізінде қазақ тіліндегі əдеби жəне ғылыми мұралардың
ауқымды қоры əзірленгенін есте сақтағанымыз жөн. Ең
маңыздысы, қазақстандықтардың болашақ ұрпағына арналған
халықтың осынау қазынасы жоғалып кеткен жоқ. Біз қазақ
тілін латын əрпіне көшіру жөнінде мемлекеттік комиссия
құрамыз», – деді Нұрсұлтан Назарбаев 122.
Бүгінгі тəуелсіз түркі тілдес мемлекеттер түркітану ғылымында
еркін кеңістікте əрекет етіп жатқанымен, оқшаулану, даралану сипат басым. Сонымен қатар ортақ мұраларды жеке ұлтқа телу, дара мекшіктену
құбылыстары да бар. Түркітану тек түркі тілдерінің өткені мен бүгінін
қарастырмайды, оның аясында түркі халықтарының тарихы, əдебиеті,
дүниетанымы, мəдениеті, этнографиясы тұтас қарастырылады.
Жаһандану тұсында түркітану саясаттау, философия, социология мəселелерінен тыс қала алмайды. Жаһандану əлемдік үрдіс
болғанымен, белгілі бір өркениеттерге сүйенеді. Қазіргі тұста
америкалық немесе батыс европалық өркениет үгіт-насихатпен де,
мың түрлі түспен қызықтыруымен де, ағылшын тілінің əсерімен де
күллі жұртқа таңылуда.
Түркітану дербес ғылым ретінде ХVІІІ ғасырда пайда болды
дедік, бірақ бұдан ХVІІІ ғасырға дейін түркі халықтары мен олардың
тілдері туралы зерттеулер дүниеге келген жоқ деген тұжырым тумауы керек, қалыптасуына əлі екі ғасыр бола қоймаған жас ғылымның
бүгінгі таңдағы жетістіктері қуантады да, алдағы болашағы үлкен үміт
күттіреді. Бұл рухани тұтастыққа жетудің жалғыз жолы – осы тұста
бүкіл түркі халықтарының сүйенер қалқаны, жаһандану теңізіне жүзер
желкені түркі өркениеті болмақ.
Мақаламызды қазақ тіл білімінің, түркітану мен алтайтанудың
алуан түрлі салалары бойынша əлемдік деңгейдегі құнды зерттеулер
жазған түркітанушы Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдарды 90-ның төріне
122
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шығуымен жəне жақында жарық көрген «Қазақтар: ана тілі əлемінде»
атты этнолингвистикалық сөздігімен құттықтаймыз. «Етегі мен
төскейлері, қойнаулары алуан түрлі жан-жануарға, малға толы ен жайлау болады. Мұндай таулар өзінің көз ұшындағы заңғар биігіне, ақ қар,
көк мұзға оранып жатқан төбесіне дейін бірте-бірте биіктейді. Биіктігі
байқалмайтын таулар, міне, осындай болмақ. Академик Əбдуəли
Қайдардың тұлғасы осы тауларға меңзеп тұрады»123 деп ағамыздың 85
жасында сыр толғаған болатын ғалым- қайраткер Жансейіт Түймебаев.
«Түркі əлемінің бірлігі латын алфавитіне көшуде» деп дүниеге жар
салған Қазақ елі мен Түркі əлемінің академигі, ұлы ұстаз Əбдуəли
Қайдар Жамбылдың жасын жасасын!
«Ғылымдағы ғұмыр: Ана тілі жəне түркі əлемі» академик
Ə.Т.Қайдардың 90 жас мерейтойына арналған Халықаралық ғылымитеориялық конференцияматериалдары. – Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2014. – 57-60 бб.
ЖАУЫНГЕР АКАДЕМИКТІҢ ҮШ ЕРЛІГІ
Ғ. Əнес
Əуелгі сөз
Осыдан аттай отыз жыл бұрын Алматы желтоқсанның ерекше бір
қысында, суық қытымыр күні мен Əбекеңді алғаш көріп, алдына жұмыс
сұрай барған едім. Жалғыз университет – КазГУ-ді бітірген талабы
зор қарадомалақтардың біразы жыл сайын ауылына қайтпай, астанада
қалмақ болып, ойға-қырға шапқылайтын, бір тесікке тұмсығын сұқса,
бірде «библиографиясы» қиыспай, мекемеден мекемеге, пəтерден
пəтер ауыстырып, басын тауға, тасқа ұрып жүретін бір кез еді ғой ол
заман... Менің қос курстасым – Сейсенбай мен марқұм Шамалған –
бұл кезде Академия қабырғасында екі-үш ай жұмыс істеп, кімнің кім
екенін біліп қалған «лаборанттар», мені итергендей қылып ішке енгізіп
жіберіп, өздері сыртта қалды. Атшаптырым бөлменің төріне жайғасқан
қалың көзəйнекті бастық, шынын айтсам, шаршаңқы, шынашақтай
шал болып көрінді. Көргеніміз аз, білмегеніміз көп балаң шақта жұмыс
сұрай келіп тұрған мекемем үлкен қарашаңырақ, қазақ тілін зерттейтін
бірден-бір ғылыми институт, ал мен көріп тұрған «шал» осы Тіл білімі
институтының директоры, Қазақ КСР Ғылым академиясының мүшекорреспонденті Əбдуəли Қайдаров екенін қайдан білейін.
123

Түймебаев Ж. Түркі сөзінің тамыршысы // Егемен Қазақстан. – №90-93 (25939)
12.03. 2010.
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Бес жыл қарқ болған студент ботқасының өзі көзден бұл-бұл ұшып,
қабырғамнан күн көрініп, мойным ырғайдай болып тұрған соң аяды
ма, кім білсін – «прописка» мəселесін шеше алсам, лаборант болып
қызметке тұратын болдым. Одан кейінгі «дəреже-баспалдақ» кіші
ғылыми қызметкер екенін, бірақ оған бір ай бұрын «Социалистік
Қазақстан» бетінде конкурс жарияланып, сонан соң үлкен іріктеу болатынын мен сол күні шала-пұла ұқтым…
Міне, содан бері талай су ақты, қаншама өзгеріс-төңкерістер болды: мəңгілік көрінген Кеңес үкіметі де құлады, мызғымас Одақ та тарады… Кей-кейде бəрінен итжандысы адам ба деп қаласың. Бүгінде
бар атақты бір басына жинаған академик Əбекең де, оған ұқсауға
тырысқан жадау шəкірті де сол баяғы бір ағынмен, бір бағыт-сораппен
жүзіп келеміз. Өйткені «тіл шаруашылығы» деп айқайлап айдар
тағылмаса да, мехнат-бейнеті басқа шаруашылық түрлерінен бір кем
емес тіл білімі мен тіл саясатының қазаны ешқашан оттан түскен емес,
«ұлттың тілі – соңғы қамал» болғандықтан да, тіл үшін күрес бірде
күшейіп, бірде саябырсып, əйтеуір бір сəт тоқтаған емес. Тіл білімі институты демекші, Əбекең де осы Академия қабырғасына университет
бітіре салып, 1951 жылы келген екен, міне, табан аудармастан алпыс
жылға жуық бір есіктен шығып келеді. Жас түлекті одақтық академик, Академия президенті Қаныш Сəтбаевтың өзі қамқорлап, жаңадан
ашылған «ұйғыр тілі» мамандығына бейім көріп, аспирантураға
жібереді. Данагөй ғалым қателеспеген еді, о баста-ақ Əбекеңнің кең
салалы түркітанушы болуына Жаратқанның өзі жар болған сияқты:
көшіп-қонып екі ауданның ауылдарын түгел адақтаған милиционер
əкенің ізімен əуелі «Əліппені» татар мектебінде таныды, үш-төрт жыл
бастауыш сыныптарда ұйғырша оқыды, қалған бес класты қазақша
оқып бітірді. Соғыс жылдарында ана тіліндей болған орыс тілі тағы
бар, міне, Əбекең үш тілде – қазақша, ұйғырша, һəм орысша көсіле
сөйлеп, келістіре жаза береді… Академияның іргетасын қалаған
Қ.Сəтбаев, М.Əуезов, Ə.Марғұлан, Н.Сауранбаев, І.Кеңесбаев жəне
басқа да ғұламалармен əріптес болған Əбекеңнің жөні бір басқа, əрине,
сол кісінің шапағатымен жұмысқа қабылданып, ғылыми қызметкер
санатына қосылған біздің өзіміз академик І.Кеңесбаев, мүшекорреспонденттер М.Балақаев пен Ғ.Мұсабаев, профессор А.Ысқақов
ағаларымызды көре алдық. Өрімдей жастарға үлгі-өнеге болған, ғұмыр
жастарын қысқа жаратқан ағаларымыз (жатқан жерлері жарық болсын!): Ж.Аралбаев, Ғ.Айдаров, М.Томанов, К.Аханов, Қ.Өмірəлиев,
Е.Жұбанов, Ə.Ибатов, Ə.Құрышжанов, С.Исаев, Ə.Абдрахманов,
С.Омарбеков, Ə.Нұрмағамбетов, А. Махмудов, Қ.Есенов, Т.Арынов
жəне басқа арыстай азаматтар, оқымысты ғалымдар, ұлағатты ұстаздар
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қандай жайсаң жандар еді… Бүгінде бəрінің соңында жандарын жеп
жазған ғылыми мұрасы, ашқан азды-көпті жаңалық-іздері қалды…Көз
көргендердің көкейінде күлкілі күндері мен күрсіністі түндері сайрап
тұр. Ана тілінің абырой-беделі үшін, тіл білімінің тұғырлылығы үшін
тер төккен олардың көбі туған тілдің бағы жанып, мерейлі мəртебеге ие
болғанын көре де алмай кетті. Зерттеу əдісі мен ғылыми сапасы алтын
сақадай қолға ілкімді болғанымен, өктем саясат, ұлттық кемсітушілік
ноқтаға басы сыймайтын таланты зор ағаларымыздың біразын құса
мен қамығудың, шарасыздық пен шамасыздықтың заманауи кемесіне
жолықтырды…
Бүгінде ұлт ұстазы Ахаңның атына ие Тіл білімі институтының тарихи жолы толқын-толқын, буын-буын тілші ғалымдардың тағдырлы
керуен-көші болса, институтты ұзақ жылдар басқарған Əбекеңнің
тұлғалық өмірбаяны да осы тұстан қоса өріліп, онымен егіз тұтасып
кеткен шежіре-кітап десек болғандай. Осы шежіре бетінен бүгінде
өзі де Ана тіліміздің Абызына айналған ақсақалымыздың алар орны
қандай? Сөйлеп бір кетсе қиып түсер семсер емес, көпті ықтырып
қол бастай қоятындай көсем де емес, мынау бояма-жылтырағы көп
дүнияуи өмірде жарқылдап жиі-жиі көзге түсе бермейтін ғалымды
неге біз əулие тұтамыз?!. Академиктігі – дəл қазір екінің бірі қол созса,
бойы жетер атақ-дəрежесі үшін бе? Осындай бір ой ұшқындары қазақ
тілі білімінің көркем шежіресін кестелесем деп жүрген мені де жиі мазалаушы еді. Соның түйіні тарқатылар бұйрықты сəт бүгін туғандай…
Сонымен, хош, мен академик ұстазымның азаматтық түр-тұлғасынан
үш ерліктің жөн-жосығын айқын көргендей болдым…
1. От кешкен жылдар (1942-1945)
Əбекең 1942 жылы мамырда, 9 класты бітірген бойда өз еркімен
майданға аттанады. Бұл кезде бір шаңырақтан тағы үш адам – əкесі
Қайдар Туғанбайұлы (Əбекеңнің құжатында, керісінше, Туғанбайұлы
Қайдаров деп жазылып кеткен), əкесінің інілері Майлыбай мен Сексен де əскерге алынып, үшеуі де сол соғыстан қайтпай, хабар-ошарсыз
кетеді.
1943 жыл. Балтық бойына, Ленинград қоршауын бұзуға бағытталған
Кеңес армиясы шабуылы жаудың жантəсілім қарсылығына тап болады.
Əрбір сай, əрбір биіктік үшін қиян-кескі шайқас. Осындай жан алып, жан
беріскен ұрыс үстінде командирдің айқайы естіледі: «Оқ-дəрі азайып
келеді. Біз бен немістер арасындағы «нейтральный жердегі» пулеметті
жеткізу керек. Кім барады?» Ұрыста тұрыс бар ма? Өз қалауларымен
Конаненко деген украин жігіті екеуі алға ұмсынады. Бауырын жерден
көтермей мысықтабандап жылжып келеді. Бір кезде аралықта қалып
қойған өз пулеметіне де жетеді. Иесіне оқ тиген, өліп жатыр. Қос
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оқшантайымен қоса пулеметті сүйретіп, жер бауырлап қайта қайтады.
Сол маңдағы «61сопка» атанатын биіктік үшін талас-тайталас тіптен
ерекше болады. Немістер араққа тойып алған, мас, əндетіп шабуылға
шығады. Алды-арттарында танкілер, қаптап келеді, əрең-əрең беттерін
қайтарады. Осындай арпалыс шайқас үстінде дəл жанынан снаряд
жарылып, бір метрдей топырақ жалы басып қалады. Өзі жарақат, контузия алып, ес-түссіз жатып қалады… Кейінірек топырақтан аршып
алған жолдастары «салазка» деп аталатын бірнеше ит жегілген арбаға
мықтап байлап, тылда орналасқан медбөлімге бағыттап жібереді. Иттер алуын алып келгенмен ес-түссіз Əбекеңді «нежилец» деп өліктер
жатқан салқын жерге аттандырады… көрер жарығы таусылмаса керек,
бір сəттерде есі кіріп, ыңқылдап дыбыс берген соң ғана алғашқы көмек
көрсетіледі. Екі күннен кейін келген кішкентай ұшаққа тиеп, жақын
маңдағы қалалардың біріне жеткізіледі. Екі ай қалалық госпитальда
емделіп, қайтадан… майданға жіберіледі. Міне, осы ерлігі – жау мен
жасақ аралығындағы бос жерден қосымша пулемет, оқ-дəрі жеткізгені
үшін алғашқы əскери орден – III дəрежелі «Даңқ» орденімен марапатталады.
1945 жылы алған қос «Қызыл Жұлдыз» орденінің тарихы да
ұмытылмақ емес. Біздің əскер атақты Одер өзеніне келіп жетеді. Арғы
бет – жау бекінісі. Кіші сержант Ə.Қайдар түн жамылып екі мəрте
жападан-жалғыз жау жағына қайықпен бассауғалап жетеді. Күндізгі
жарықта айнала төңіректі, жау бекінген тұсты сызбаға, картаға белгілеп
алады, болашақ өткел жол мен плацдармның ау-жайын байқастайды.
Осы екі сапар, екі жолғы із кесу, жер жағдайын шолудың құпия
деректері кейін негізгі күш өзеннен өткен кезде кəдеге асады. Осы
барлау материалдарының құндылығы үшін екі рет «Қызыл Жұлдыз»
орденімен марапатталады.
Міне, мұндай майдан эпизодтары, елге төрт бірдей əскери орденмен, бірнеше медальмен оралу – туа бітті момын Əбекеңнің алғашқы
ерлігіне куəлік етеді деп ойлаймыз.
2. Тіл майданы (1987-1990 жылдардың басы)
1985 жыл. Советтер Одағы атты алып империяның жұлын-өзегіне
айналған КПСС-тің сəуір Пленумы. Тоқырауда, тыныш ұйқыда
жатқан мұхит бетін астан-кестен қылған Қайта құру… Кезінде мектепте жүргенде оқушы едік: Африкадағы ұлт-азаттық қозғалыстың
арқасында əлем картасы қайта бір əдіптеліп, қаншама су жаңа мемлекеттер пайда болды деп… Тылсымы көп жаһандық тарихтың жерасты
дүмпулері, жойқын сілкіністері енді біздің басымызға түскендей. Одан
бассауғалау, қашып құтылу тірі пендеге мүмкін емес. Алапат дауылдың
алдындағы аз-кем тыныста əркімге өз таңдауын жасау қажеттілігі туды.
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Өз арыңның, өз болмысыңның алдындағы таңдау ғана əрі қарайғы өміртіршілігіңнің мəнін айқындайтындай күн туды… Желтоқсан, қанды
Желтоқсан… Ескі мен жаңа, өткен күн мен келер таң бітіспес ашық
майданға шықты. Қару-сайманы жоқ жалаңтөс көптің басты байрағы
– Қазақ тілі болатын. Ғасырлар, мыңжылдықтар тоғысындағы өліара
сəтте бауырын бір көтеріп, бойын тіктемесе, енді ешқашан ондай
мүмкіндіктің тумайтынын есті азаматтың бəрі түйсінді. Төрінен көрі
жақын тілші академигіміз, əлемдік деңгейге шығып кеткен ақынымыз
қазақ тілінің (яки қазақ жұртының, қазақ елінің) болашағы орыс тілінсіз
бұлдыр деді. Олардың сөзі, ой-пікірі ұшқары, қате деп те, ұлт мүддесіне
кереғар деп күстəналау да дұрыс болмас еді. Сол аумалы-төкпелі, барар жерің бұлыңғыр замандағы алағай-бұлағай пікірлерге бүгінде сараптама жасау, əрине, оңайдың оңайы. Шындығында да, шырқыраған
өмірлік шындық сондай болатын. Десек те, қабырғасы тұтаса бітіп,
кірігіп кеткен сиам егіздерін ажыратсаңыз бірінің тірі қалуы мүмкін,
бірақ сол сəтте екіншісінің дəм-тұзы таусылары тағы анық. Сол
іспеттес ана тіліміздің болашағы туралы екіұдай пікір, қостүйінді
көзқарас, мойындайық, не мойындамайық, бойында қазақ қаны бар
əрбір пенденің басында барлығы, ондай күмəн-күдіктің күні бүгінде
де екінің бірінің бойында сақталғандығы сөзсіз. Сол үрей-көзқарасты
жеңу – ең алдымен, өзіңді жеңу, түн бітпеймін десе де, күн шықпай
қоймайтынына сену, сол бір күндерде үлкен ерлікке парапар қадам
болатұғын. Міне, осы бір буырқанған күндерде Əбекең өз таңдауын
жасай білді. Қазақтың болашағы дүбəралығында емес, бір тілділігінде,
қазақ тілінде деп биік мінберлерден қасқайып айта білді. Шегінуге
мəжбүр болған кездерінде, мəжбүрлеген кездерінде де қасқайып
осы пікірінен қайтпады. Тіл майданында солқылдақтық танытпай,
жалындағы жиырмадағы қан майдандағы ерлігін қайталағанына сол
кездерде қаумалаған елі куə («Қазақ тілі» қоғамы), қасында жүрген біз
куə…
Ақ-адалын айтсақ, Əбекеңнің өзі сол кезде ескінің адамы едітін. Заман солай деп өзі құралыптас, серіктес əріптестеріндей балашағасының бəрін орысша оқытты, артынан ерген құлындарын
жат жұрттың жосық-дəстүрімен тəрбиеледі. Үкімет пен партияға
адал қызмет істеп, өзіне бұйырған ризық-несібесінен құр қалмады.
Лениндік ұлт саясатының жасампаздығы, орыс тілінің қазақ тіліне игі
əсері деп бума-бума ақ қағазды шимайлайды… Десек те, жүрегі дауалап, соңғы сəтте өз таңдауын жасады, өмір көшінің соңғы вагонына
қазақи қалыппен, қазақ болып өмір кешу үшін секіріп мініп үлгерді…
Бүгінде не көп, қазақ тіліне жанашырлық танытқан гəп көп,
таужығардай ұсыныс-тілек көп, даңғаза айқай-шу көп. Неге екенін
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қайдам, сол сансыз шулағанның көпшілігінде жоғарыда сөз болған
таңдау жоқ сияқты болып көрінеді. Əйтпесе, тəуелсіз азат елде жиырма жылға жуық тірлік кешіп жатқан бөрікті азаматтар бала-шағасы
болмаса да, өз немере-шөбересін қазақ мектебіне бермес пе еді, ел
адақтап, мойынына бұршақ салып қалған жұртты сол жолға үгіттемес
пе еді… Ондай азамат-арыстардың атын атап, түсін түстеп (марқұм
Шона Смаханұлы сияқты), кейінгі буын олардың бұл қадамдарының
бəсіресіне оларды өз заманының ерлеріне баламас па еді…
3. Ғалымның хаты мен заты (1974 жылдан бастап)
Əбекең ер жасы елуге толып, докторлық атағын алып, көңілі бір
жайланған соң, қазақ тілінің сөз байлығын түгендеу ісіне біржолата
ден қойды. Əрбір түйір сөзді қастерлі дүниедей көріп, оның жекежеке мағыналық қырларын ашып көрсететін мысалдарды əртүрлі
дереккөздерінен жинай бастайды. Ғалым-ұстазымызбен талай рет сапарлас болудың сəті түсті. Сонда ұдайы байқайтыным, айнымайтын
бір көрініс: Əбекеңнің қолынан кітап түспейді. Қолы қалт етсе бас
бармағы шошайып (суретшілігінен қалған əдет пе деймін), көненің
көзіндей қара сиялы қаламымен, маржандай қолтаңбасымен жарты бетжарты бет болып қиылған ақ қағазға мысал-сөздерді көшіріп отырады.
«Қанша сөз, мағына жинадыңыз?» – деп сұраймын риясыз көңілмен.
«Миллион жарымдай шығар», – деп жауап береді ұстазым. Ол карточкалары үшін арнайы жасатқан жəшіктерін де көргенмін, арнаулы
үстел үстінде айналып тұрады. Міне, осылайша тынымсыз тірлікпен
жағаласа жүріп жинаған ұшан-теңіз сөз байлығын ғалым үш томдық
«Қазақтар: ана тілі əлемінде» атты ерекше бір сөздік кітапқа топтастырып отыр. Күш-қуаты жетіп, «Адам», «Табиғат» жəне «Қоғам» атты
бұл томдарды аяқтап, жарыққа шығара алса, Əбекеңнің қазақ тіл білімі
ғана емес, жалпы тіліміздің қоржынына салар олжасы салмақты болмақ.
«Қазақтың басқалардан сөзі ұзын» деп бекер айтылмаған ғой, аталмыш
еңбек, жаңадан жасақталып, шығып жатқан 15 томдық «Қазақ əдеби
тілінің сөздігі», жаңадан жасау қолға алынған мақал-мəтел, фразеология, аймақтық лексика, қос сөз, теңеулер сөздігі, синонимдер сөздігі
жəне басқалар жарық көрген кезде еңбегі еш, тұзы сор тілші қауымның
тірлігі жаңаша бағаланып қана қоймай, қазақ тілінің əлеует-құдіреті
артып, кеңістік-көкжиегі кеңейіп, ана тілінен жерінген кейбіреулердің
көкейіндегі күмəн-күдік те сейіліп, болашақ асыл тіліміз басынан құсы
ұшып, жығасы қисайған жиырмасыншы ғасырдағы ауылдың тілі емес,
тамырын тереңге жіберіп, болашаққа құлашын кеңге жаяр заманауи
өркениет тілі деген түсінік қалыпты құбылысқа айналар еді.
Əбекең – бүгінде 10 ғылым докторының, 60 ғылым кандидатшəкіртінің томағасын сыпырып, үлкен ғылым жолына ұшырған алды
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кең ұстаз. Олардың дені – жоғарыда аталған үш томдық сөздіктің
сүйегін құрайтын, қазақ топырағындағы бір кезде жаңа сала атанған,
қазір өзіндік мектеп болып қалыптасқан этнолингвистика тақырыбына
жазылған еңбектер.
Тақырыпқа тақырып қосылып, ғалымның шəкірттерінің өзі
хақындағы («Адам»), қоршаған орта туралы («Табиғат») түсініктанымдары, дүниетанымы («Қоғам») жаңа қырынан ашылып, толығып,
толыса түспек. Өзге де қоғамтану ғылымдарын алға сүйрер осы бір
бағыт, идея жалпыхалықтық мұрат-мақсат, ұлттық идеяға арқау болса, уақыт өте келе ғаламдық деңгейдегі адамзаттық идеялардың
ықпалдастығына да араласып, ұлтымыздың бəсекеге қабілеттігін ширата түсудің бір тетігіне айнала алар еді.
1980 жылдардың басында Əбекең негізін қалай бастаған «бір
түбіршілер» теориясы, осы жолдағы ізденушілердің өзіндік мектебі
туралы əңгіме қаулап, артынан саябырсып қалған болатын. Бұл –
берісі түркологиялық, əрісі алтаистикамен байланысты қызықты
да қиын сала-тақырып. Түбі бір түркі тілін жержүзінде қаншама
ғұлама ғалымдар зерттеп, зерделеп жатыр. Түптің түбінде, түркі
тілдерінің түпкі тарихы жекелеген сөздеріміздің түп-төрікіні (этимологиясы), шығу тегі айқындалған кезде ғана түпкілікті шешімін
таппақ. Осы мəселені шешуге Əбекең ғылым жолындағы барлық саналы ғұмырын арнап келеді десек те болады. Қаншама жылдардан
бері «Қазақ тілінің этимологиялық сөздігін» түзуде. Бірақ əлемдік
лингвистикадағы тəжірибе көрсеткендей, бір ғалымның толыққанды
бір тілдің этимологиялық сөздігін түзіп шығаруға ғұмыры жете
бермейді. Э.Севортянның өзі «Түркі тілінің этимологиялық сөздігінің»
алғашқы томдарын ғана көріп кетті, соңғыларын шəкірттері оның атынан əупірімдеп шығарып келеді. Жəне бір байқайтынымыз, əлемдік
тəжірибенің көрсеткеніндей, жалқыдан жалпыға ұласқан ғылым саласы да, жалпыдан жалқыға айналған тармақтанған жекеленген салалар
да бір кездерде тоқырауға ұшырап, аз-кем тыныс алады. Бүгінгі таңда
əлемдік түркология (оның ең мықтысы кеңестік түркология еді ғой)
да, оның ішінде тарихи, салыстырмалы, этимологиялық зерттеулер де
уақытша тығырыққа тірелгендей… Зерттеу, ізденістер жоқ емес, бар,
бірақ нақты нəтижелерді көре алмай отырмыз. Мұны енді ғылыми талас, болашақтың əңгімесі десек те болады…
Сонымен, ұстаз туралы аз-кем сөзімізді түйіндер де кез келді. Сені
жарық дүниеге əкелген ата-анаңды талғап-таңдамайтының сияқты көп
жағдайда ғылыми жетекшіні де бір бұйрықты күш бұйыртады. Бірақ
Əбекең тек менің жетекші ұстазым емес, бүгінде барша халықтың тілін
тербеткен ұлт ұстазы. Жиырмасында Отан үшін отқа түскені үшін де,
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ел басына таңдаулы сын сағат туғанда да бірсөзді ер мінезінен қайтпай,
сол кездегі ел басшысы Г.Колбинге қарсы сөйлей алғаны үшін де, қазақ
тіл білімін сапалық деңгейге көтерген ерен ғылыми еңбегі үшін де
оны тек біз емес, күллі ел-жұрты əулиедей сыйлап, құрметтейді. Бұл
жалған дүниеде ел құрметінен, ел тілегінен артық не болуы мүмкін?!.
Ер туғызбай тұра алмайтын Еліміз аман болсын, оның алтын діңгегі
Тіліміздің болашағы жарқын болсын!..
«Ана тілі» № 49 (990),
10-16 желтоқсан 2009. 6-7 бб.
Шора Сарыбаев,
Өмірзақ Айтбайұлы
«ҒЫЛЫМНАН БАСҚА» ДЕГЕН УАҚЫТ МЕНДЕ ЖОҚ.
БОЛҒАНДА ЕМЕС.
Академик Əбдуəлі Қайдармен сұхбат
Əдетте газет үшін сұхбатты журналистер алады. Солар сұрақ
қояды, солар жауапты қағазға түсіреді. Бұл жолы басқаша болды.
Бұл жолы ел газетті «Егемен Қазақстан» үшін сұхбат материалдарын дайындауға екі бірдей елге танымал тұлға білек сыбана кірісті.
Оның бірі – тіл білімінің көрнекті маманы, академик Шора Сарыбаев,
екіншісі – академик, халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті
Өмірзақ Айтбаев. Бірі келер жылы тоқсанға толғалы отырған, екіншісі
енді екі жылдан кейін сексенге толғалы отырған екі бірдей ардақты
ағамыздың мұндайлық шала бүлініп, сұрақ дайындап, жауаптарды
жазып алып, қағазға түсіріп, редакцияға жолдап жатуына не себеп?
Себеп – қазақ тіл білімінің аса көрнекті тұлғасы, академик Əбдуəли
Қайдардың биыл 90 жасқа толатын торқалы тойы! Шіркін, осындайда азамат ардақтаған алашыңнан, аға құрметтеген қазағыңнан қалай
ғана айналып кетпессің! Ал Əбдуəли Қайдар – қалай құрметтеугеде
лайықты тұлға. Академиктің лексикология, диалектология, этнолингвистика, тіл құрылысы, түркітану жəне алтаистика, ғылым тарихы,
тіл саясаты, оқулықтар дайындау салаларындағы монография, сөздік,
жинақ, мақалалары ұшан-теңіз. Əбдуəли Туғанбайұлы «Қазақ тілі»
қоғамын құрудағы еңбегі, қазақ тіліне мемлекеттік мəртебе алып беру
мəселесінде көрсеткен ерлігі өз алдына, арнайы əңгімелейтін тақырып.
Сонымен, биыл тоқсанның төріне көтеріліп отырған академиктің
сұхбатына назар салыңыз, қадірменді оқырман.
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– Сіздің шəкірт дайындау үлгіңіз қызықтырады. Сонда оларға
тақырыпты қандай қағидат бойынша таңдап бересіз?
– Қағидат болғанда мен берген тақырыптардың баршасы көне де
жаңа үрдіскееліктеуден туындаған тақырыптар емес. Олардың барлығы
өзім шұғылданып, ойланып-толғанып жүрген идеялардан туындаған,
өз зерттеулерімнің бір жалғасы, жаңа деректер арқылы жаңа қырларын
ашып, тереңдете түсетін, өзім зерттеуге уақытым болмай жүрген,
мақсат, нəтижесі алдын ала айқындалған, тек соны ғылыми жүйеге салып, орындап шығуды талап ететін тақырыптар.
Сондықтан да болар, жетекшілік жасап, ақыл-кеңес айту мен үшін
қиын емес. Мен мұны өз ой-пікірімді шəкірттерім арқылы жалғастыру
деп түсінемін. Мұны рухани жалғастық деп те айтса болар.
– Өз идеяларыңызды ойдағыдай жалғастырушылар бар ма?
– Əрине, бар. Мəселен, түркі тілдер түбірін зерттеу идеясын доктор шəкіртім Ерден Қажыбеков ойдағыдай жалғастырды. Оның
синкретикалық бір буынды түбірлерге, байырғы түркі сөздерінің
мағынасына байланысты еңбектері осының айқын айғағы. Этнолингвистика саласы бойыншадоктор шəкірттерім Жамал Манкееваны, Əділ
Ахметовті,т.б. атай аламын.
Кандидаттық диссертация деңгейіндегі зерттеулердіңбаршасы өз
идеяларымыздың жалғасы.
– Сіз саналы өміріңіздің 25-30 жылын ұйғыртану саласына
бағыштадыңыз. Бұл саланы таңдауыңыздың сыры неде?
– Университеттің соңғы курсындаоқып жүргенде мен Шоқан
Уалихановтың ұйғырлар туралы еңбектерімен таныса бастадым, оған
қызықтым. Ұйғыр тілін білгендігімді пайдаланып, мен де Шоқан
дəстүрін жалғастырғым келді. «Болмасаңда ұқсап бақ, бір ғалымды
көрсеңіз» деген еді ғой ұлы Абай. Мен де солай, ғылыми ізденістеріме
ұйғыр тілін таңдап алдым. Ол үшін өкінбеймін. Кандидаттық,
докторлық диссертацияларымды мен ұйғыр тілі бойынша қорғадым.
Сөйтіп өз өмірімнің саналы да сапалы жас кезеңін мен ұйғыртануға
арнадым.
Еңбектерім бағаланды. Шəкірттерімде бар. Ұйғыр тілі бойынша
ұжымдық еңбегіміз қытай тіліне аударылды. Қытайша-ұйғырша араб
жазуымен қайта басылып шықты.
– Ұстаздарыңыз кімдер? Жəне олар өзінің қандай ерекшеліктерімен жадыңызда қалды?
– Ғылымдағы ұстаз дегенді мен кең мағынада жəне тар мағынада
түсінемін. Кең мағынада өз зерттеулерімізде еңбегін, ғылыми мұрасын
пайдаланған ғұламалардың баршасы мен үшін ұстаз. Олар ақылкеңесін, өнеге-үлгісін жазып қалдырған ұстаздар. Жəне олар біреу
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емес, көп.
Ал тар мағынада тікелей жетекшілік еткен, ақыл-кеңес беріп, жөнжоба көрсеткен ұстаздарымды айтамын. Олар да бір адам емес. Ана
тілін сүйіп өсуіме ұстаздық еткен, оның асыл қасиетін болмысыма
сіңіріп, бойыма дарытқан анамды да (аты Жанбала еді, 95 жасында
дүние салды) ұстаз санауыма болады. Екінші ұстазым дұрыс сөйлеуге
үйреткен алғашқы мұғалімім – Алтынбекова Мырза апай.
Ғылым-білімнің тіл саласына баулыған ұстазым – академик Ісмет
Кеңесбаев. Тіл құдіретін тілші маман ретінде танып білуге жол-жоба
көрсеткен ұстаздарым С.Е.Малов пен К.К.Юдахин сынды ұлағатты
жандар.
Олардың əрқайсысының бірін-бірін қайталамайтын өз орны,
ерекшеліктері бар. «Ұстаз– шəкіртке сыншы» дейді, əдетте. Мен
айтқан болар едім: «Шəкірт те ұстазға сыншы». Бұл өз алдына əңгіме.
– Сіз 14 жыл Тіл білімі институтында директордың орынбасары, 18 жыл директор болдыңыз. Басшылық пен ғалымдықты қатар
алып жүру жұмысыңызға кедергі келтірген жоқ па?
– Басшылықтың ғалым ретінде өсуіме зияны болған жоқ, бірақ
ғалымдық мүмкіншілігімді толық пайдалануыма кедергісі (уақыт
жағынан) болды. Бастықтың көп уақыты жиналыстар мен қоғамдықəлеуметтік шараларды орындауға кетеді.
75-тен кейін жариялап жатқан жұмыстарымды да көп жыл директор
болмасам, əлдеқайда бұрын шығарған болар едім. Міне ғылымда басшы болудың пайдасымен зияны осындай.
– Сіздің зерттеулеріңіз тілтанудың негізгі салаларын түгел
қамтиды. Осының себебін түсіндіре кетсеңіз?
– Біріншіден, ғалымдар ұйымын басқару деген сөз өз тақырыбыңмен
шектеліп қалмай, тіл білімінің сан саласынан хабардар болуды талап етеді. Міне, осындай өндірістік қажеттілік меніңде əр салаға
қызығушылығымды арттыра түсті. Біріншіден, ұжымға бастық болу
сол ұжымдағы істеліп жатқан зерттеушілердің баршасына бағытбағдар беру ғана емес, «баға беру» міндетінде жүктейді. Үшіншіден, тіл
білімінің (синтаксистен басқа)əр саласына, əсіресе лексикологияның
салаларына (этимологиялық фразеология, парамилология, лексикография, т.б.) жеке басымның маман ретінде қызығуым басымырақ болды.
Қазақ тіл білімінде де, жалпы түркітану саласында да бұрын болмаған
зерттеу нысаны – этнолингвистика да мені қатты қызықтырды. Бұл салада ғалымдардың пікірі бойынша (М.Копыленко) менің өз мектебім
қалыптасты, түркітану бойынша да осыны айтуға болады.
– Егер сіз дүниеге қайта келіп, мамандықты қайта таңдаған
жағдай бола қалса, қандай мамандықты таңдаған болар едіңіз?
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– Тек ғана тілші мамандығын. Өйткені тілші ретінде менің тап
аңғарғаным, тіл – барша ғылымның бастауы, түпнегізі, тіні, ұстыны,
мəн-мағынасы, маңызы. Сондықтанда тілші болу барлық ғылымнан
хабардар болу деген сөз. Ең бастысы, тіл – адам дүниесін, рухын, дінін,
ой-тұжырымын, өткені мен бүгінгісін, болашағын түсінуге болатын
асыл қазына, мəңгіліктің мəңгілігі. Этнос өзін-өзі тек өз тілі арқылы
ғана танып біле алады.
– Жастық шағыңыздың ұмытылмай жүрген сəттері бар ма?
– Жастық шақ қызығы мол өткен өмірдің елесі ғой. Əрине, есте
қалған, жадымда сақталған жайттар баршылық. Бұған сол жастық
өмірдің өзі де (егер ол 25-ке дейін деп есептесек) мен үшін тұтас
дүние бола қойған жоқ қой. Ол жылдарым өртті жылдардың өртіне
шалдықты. Отан соғысы басталғанда мен 16 жаста едім. 17 жасымда
өзім сұранып, майданға аттанып кеттім. Содан 22 жасымда оралып,
қиыншылық кезеңде мектеп пен КазМУ-ді бітірдім. Студенттік өмірді
де өз қатарымнан ересек шағымда өткердім. Мұның ар жағы түсінікті
болар.
– Сіз 9-шы сыныпты бітіре салып, соғысқа өзіңіз сұранып
кеттіңіз. Бұл не, патриотизмдік пе, жоқ əлде басқа ма? Қалай
түсіндірер едіңіз?
– Бұл сауалға дəл сол жылдардағы сезіммен жауап берсем, иə, бұл
Отанға деген шынайы патриоттық сезімнен туған əрекет дер едім. Бүкіл
ауыл еркектерсіз қаңырап бос қалғанда, бір үйден бірден 3 адам (əкем,
екі ағам) аттанып, үй іші бос қалғанда мен өзіме лайықты орын таба
алмадым. Солардың қатарында болғым келді. Соғысқа сұранып, арыз
жазуыма бұл бір себеп болса, екінші себеп 41-жылдың қыркүйегінде
еркек мұғалімдердің баршасы майданға кетіп, мектепте 10-сыныптың
сабағы басталмай қалды.
«Бəрі Отан үшін, жеңіс үшін!» дейтін ұран жаста болсақ жан
дүниемізге қатты əсер етті. Көшеде ойнап жүруді ар көрдік! Несі бар,
жас болсақ та, азаматтық борышымызды абыроймен орындап қайттық.
5 əскери орден, 12 медаль – соның бір белгісі. Ғылыми тірлік «Олжабай» болып қайтқаннан бергі тірлік нəтижесі.
– Қызметтес болған ғалымдар жөнінде не айтар едіңіз?
– Менің өмірім 60 жыл бойы Тіл білімі институтының қарашаңырағы
астында өтіп келеді. Барым да, базарым да осы ұжым құзырында деп
айта аламын. Ұжым болғаннан соң онда əртүрлі адамдармен қызметтес
болуға тура келеді. Əсіресе, бастық үшін солардың бəрімен тіл табысу
міндетті нəрсе. Мен де соны істеуге тырыстым. Бірақ, сөйтіп жүрсеңдағы, халық айтқандай, «біреу даттап кетеді, біреу мақтап...» таластартыс та болды, үстімізден «домалақ арыз» домалатқандар да болды,
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мақтап-мадақтағандар да аз болған жоқ. Қысқасы, өмірді өз салтымыз
бойынша «қазақша» өткізіп келеміз. Олай дейтін себебім, қазақтың
біреуді мақтаса, алты қабат аспанның аржағына асырып жіберетін, ал
даттаса, жетіқабат жердің астына батырып жіберетін əдеті бар ғой.
– Ғылымнан басқа уақытта немен шұғылданасыз, яғни хоббиіңіз
не?
– Күлкілі болсада айтайын, «Ғылымнан басқа» деген уақыт менде жоқ. Болғанда емес. Өйткені ғылым деген тұңғиық терең мұхит
қой. Ғылымға тұтас берілген адам (атақ-дəреже алу үшін ғана жүрген
адамдардай емес) оны өз саласы бойынша толық меңгеруге тырысады. Ол деген табиғат сыйлаған дарын мен қасиеттен басқа ұлан-ғайыр
уақытты талап етеді. Ал ол уақытты қарта ойнауға, бильярд ойнауға,
аңшылық, балықшылық, т.б. осы сияқты еркектердің құмартып
істейтін істейтін кəсіптеріне жұмсасаң, сөзсіз ғылымың ақсайды. Ал
дəл осы құмарлықойындарында «қызықты», рахаттанатын ермекті
сол ғылымның өзінентапсақ көп дүниені орындауға болады. Мен
осы аталған қызығы мен рахаты мол дүниені сөз құдіретінен таптым.
Сөздіктерді қарап, сөздердің табиғатына үңілу, соны танып-білу мен
үшін ең жоғары рахат сезімін алумен барабар. Шора, мен сен сияқты
«коллекционерлік» кəсіпке үйрене алмадым. Менің коллекциям қазақ
тілінің басқа түркі тілдерімен салыстырмалы түрінде) сөз байлығын
жинақтаумен, жүйелеумен, соларды анықтаумен ғана шектеледі. 4
томдық «Қазақтар: ана тілі əлемінде» атты этнолингвистикалық сөздік,
т.б. сөздіктер міне соның нəтижесі.
– Тіл білімі, тілтану сізге рухани, моральдық азық бола алды ма,
жоқ əлде ол мамандық дəрежесінде ғана қалып қойды ма?
– Егер таңдап алған мамандығың жан дүниеңе, болмысыңа рахат
сезім сыйламаса, ондай өмірдің өзі де қызық емес. Мен өз өмірімді
мəн-мағыналы өткізгенім, таңдап алған мамандығымның маған мол
рухани, моральдық азық сыйлағанына байланысты. Сондықтан өмірді
тек мамандық деңгейімен ғана өлшеуге болмайтын сияқты.
Сүйіп істеген ісіңнен еш уақытта шаршамайсың да жалықпайсың.
90-ге келгенше 64-жыл бойы шұғылдансам да, мен тіл табиғатын зерттеуден жалыққан емеспін. Əрқашанда ойлайтыным:өзімнің ең сүйікті,
«үкілі» еңбегімді əлі жаза алмай жүрмін ғой деймін. Мүмкін Алла
тағала рақым қылса, оны əлі жазармын да.
– Достарыңыз кім? Дос таңдауда, достық қатынасты сақтауда
ұстанатын принципіңіз қандай?
– Дана халқымыздың «Мың досың болса да аз сана, бір дұшпаның
болса көп сана» деген дана сөзі бар.
Əрине, дұшпандарым жоқ емес, бірақ достарым көбірек. Қолынан
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келген жақсылығын күнде емес, күндердің күнінде, əсіресе қиынқыстау сəттерде істеген достарды ұнатамын. Күн ашықта көлеңкедей
жаныңнан қалмайтын, бұлтты сəттерде іздесеңде табылмайтын достардан аулақ жүргенді абзал көремін.
Сондықтан да болар, барша сыннан өтіп сұрыпталған, «барлауға
бірге баруға болатын» достарым көп емес жəне олар жыл өткен сайын
азайып келеді.
– Ғылымдағы жастарға деген көзқарасыңыз қалай?
– Ғылымға, тіл біліміне бүгін келіп жатқан жастар – сол ғылымның
ертеңгі болашағы. Менің түсінігім бойынша, ғылым да, ғылымның
болашағы да санымен емес, сапасымен өлшенеді. Шора досым, сенің
мұқият жинақтап жүргенмағлұматың бойынша қазақ тіл білімі саласында бұдан 10-15 жыл бұрынғы70 жылдай дəуірде қорғалған
(докторлық жəне кандидаттық) диссертациялардың жалпы саны бір
мыңға жетер-жетпестей болса, ал сол кейінгі 10-15 жыл барысында
қорғалғандардың саны 500-ге жетіп қалыпты.
– Қазақ тіл білімінің бүгінгі даму үрдісі мен барысына көңіліңіз
тола ма?
– Тіл білімі бойынша істеліп жатқан зерттеулердің санына, тақырып
аумағына көңілім толғанымен, сапасына онша көңілім толмайды. Толмайтын себебі жаңалық аз, қайталау, таптаурын болған ізбен жүру көп
сияқты.
Біз кеше егемендік алғанға дейін өз зерттеулерімізде коммунистік
идиология шеңберінен шыға алмай, диссертацияларымызды тек орыс
тілінде қорғауға, еңбектерімізді тек орыс тілінде жазуға мəжбүр болып,
көп нəрседен шектеліп келсек, бүгін «еркіндіктің» екінші бір əсеріне
душар болып отырмыз.
Филология саласында қазір ғылыми жұмыстар жаппай қазақша жазыла бастады. Ол ғалымдардың өз пікірін еркін айтуға мүмкіндік тудырады. Əрине, айтатын нəрсе болса, қазақша айтқан-ақ жақсы ғой. Бірақ
сол айтылып жатқан пікірлердің, теориялық тұжырымдардың басым
көпшілігі кейде түркология саласындағы орыс т.б. ғалымдардың бұрын
айтып, тайға таңба басқандай танытып кеткен ой-тұжырымдарын аударып, өңін айналдырып қолдану, қайталау болып келетіні өкінішті-ақ!
Тіл ғылымының бұл үрдісі мен даму барысын өзгерту қажет.
Түркология – мол қазына-мұра қалдырған көне сала. Оны жеке тілдерді
зерттеу арқылы дамытқымыз келсе, əрбір зерттеуші аз болса да, бір
жаңалық қосқаны жөн болар еді.
Тіл білімі бойынша зерттеулердің санының көп, сапасының төмендеу
болуының тағы бір себебі – бұл ғылымның табысы мен жаңалығын
бақылау жəне бағалау орталығы жоқ. «Əр кəллада бір қиялға» бүгінде
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жол ашық.
– КСРО ыдырағаннан кейін отандық түркологияның бұрынғы
тығыз байланысы, түрколог ғалымдардың тығыз қарым-қатынасы
тоқтаған сияқты. Сіздің осыған көзқарасыңыз қандай?
– Тоқтағаны рас. Жеке тілдерді ғана зерттеумен шектеліп, жалпы
түркологиядан томаға-тұйық қалу осы ғылымның болашағына нұқсан
келтіретіні сөзсіз.
Иə, отандық түркітану ғылымының біртұтас іргетасы да құлаған
сияқты. Ғалымдардың бұрынғы өзара тығыз қарым-қатынасы тоқтады,
байланыс үзілді, түркі тілдеріне тəн ортақ идея, ортақ проблемалар
бары байқалмайды.
Жалпы, бұл түркология үшін оң құбылыс емес, келешекте бір
орталық – түркология қауымдастығын құру қажет.
– Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын құрып, көп жылдар
бойы тіл майданында жүрсіз. Осы еңбегіңіздің нəтижесіне
қанағаттанасыз ба?
– Біріншіден, ол іске мен емес, барша халық, қазақ қауымы
қанағаттанарлық сезімін əлдеқашан білдірген. Өйткені біз құрған
қоғам қалғып кеткен халқымыздың санасын оята алды. Жүздеген,
мыңдаған қазақ балабақшалары мен мектептері ашылды. Қоғамдық
өмірде тəркілене бастаған ана тілімізге мемлекеттік мəртебе берілді.
Енді біз оны қорғауға заңды құқық алдық. Қоғам əрекеті алғашқы 4-5
жыл ішінде бұқаралық қозғалыс сипатына ие болды. Бірақ амал нешік,
қоғамды қолдаушы заң, қаржыландырған Үкімет бола қойған жоқ.
Оның үрдісі бəсеңдеді.
Бірақ қоғам өз жұмысын жалғастырып келеді. Əлі де жалғастыра
бермекке мен қоғамның президенттігін , Өмірзақ, саған тапсырдым.
–Ұстаз бен шəкірт арасындағы қарым-қатынастың қалай болуын
қалайсыз?
– Ұстаз бен шəкірт арасындағы қарым-қатынас əдетте ресми
сипатқа ие болады. Бірақ кейбір шəкірттер бұл шеңберден шығып,
ғалымдықпен қатар адамдық қарым-қатынасқа да бейім келеді. Олармен ғылым туралы ақылдасумен қатар өмір жəне өмір тəжірибесі туралы да сырласуға, пікірлесуге болады. Мұндай шəкірттер менің өмірлік
ғылыми тəжірибемнен көбірек тағылым, өнеге-үлгі алуға мүмкіншілігі
көбірек болады. Ал кейбір шəкірттер о бастан-ақ тек ресми қатынаста
жүруді қалайды. Ондайлардың кейбіреулерінің диссертациясын
қорғағаннан кейін ұстазын ұмытып, тіпті аман-сəлеміңді жөнді алмайтыны да кездеседі.
– Өміріңізде жамандық істеуге əрекеттенген адамдар да болған
шығар? Қарымта ретінде қайырған əрекеттеріңіз болды ма?
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– Көбіне-көп «Таспен атқанды аспен ат!» деген қағидатты ұстанамын,
бірақ көп жағдайда маған ойлайтын жамандықтың себебін қолма-қол
айқындауға тырысамын. Менің тарапымнан түсінбестікболса, кешірім
сұрауға, оны жөндеуге тырысамын.
Дос болып жүріп, қастық істеуге барған адамдар менің өмірімде аз
болған жоқ. Оның ең басты себебі – пендешілік. «Бірге өсіп, бірге жүрген
адам қалайша менен озып кетті?» деген іштарлық, көре алмастық. Мен
осындай «достарымнан» өш алуға, кегімді қайтаруға, шырақ алып,
артына түсуге ешқашан барған емеспін. Өз денсаулығымды сақтауды
артық көрдім.
Ал ұзақ ғұмырымда үстімнен «домалақ арыз» жазғандар да аз болған
жоқ. Олармен де қатарласып, қауымдасып өмір сүріп келе жатырмын.
Ұялса, өздері ұялсын, бірақ менің ұялатын жерім жоқ.
– Үйдеге бала-шаға тəрбиесіне қалай көңіл бөлесіз?
– Үш қызым бар. Олардың бойжетіп, ересек болғанын білмей де
қалған сияқтымын.
Барлығы дұрыс білім алып, ел қатарында өмір сүріп келе жатыр.
Үлкен қызым Жанна Америкада жұмыс істейді. Компьютер техникасын, ағылшын тілін меңгеріп жүр. Оның қызы – Аян біздің
қолымызда. КазМУ-де оқыды, қазақ орта мектебін бітірген, ағылшын
тілін жақсы біледі. Екінші қызым – Əсел. Араб тілінен мамандық алған.
Академияның Тарих институтында араб тіліндегі бұлақтар бойынша қызмет істейді. Үшінші қызым – Баян. Шетелдік фирмада қызмет
істейді, аға аудитор. Ағылшын тілін жетік меңгерген. Мамандығы экономист. КИМЭП-ті бітірген. Ол да үйлі-жайлы болды.
– Демалысты қалай өткізесіз?
– Мен «демалыс» деген ұғымның шынайы мəнін түсіне алмай келе
жатқан адаммын. Кейбіреулердей демалысты жылына бір рет те жөнді
ұйымдастыра алмай жүрмін.
Ғылыми жұмысымды істеуге тыныштық, жағдай болса, мен үшін
ең жақсы демалыс сол. Жастау кездерімде біраз санаторийлерге
барғаным бар. Соларды қайталай беруді міндетті деп санамаймын.
Алла тағаланың берген қуаты əзірге жетіп жатыр.
–75-ке келгеннен кейін 25 кітап жазуды жобаладыңыз. Осының
жайы қалай?
– Бұл Алла тағала денсаулық берсе, орындауға тиісті реальді жоспар.
Олай дейтін себебім: мен 32 жыл бойы институт бастығы болдым.
Тілдің əртүрлі проблемаларын ойлану, ой елегінен өткізу көбірек
болды да, кітап жазу мүмкіншілігі аздау болды. Солай болса да мен
жариялаған 40 шақты кітап менің ғылыми ой-толғаныс, идеяларымды
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толық қамти алмады. Мен əр алуан мəселе бойынша (фразеологизм,
мақал-мəтел, этимология, этнолингвистика, қос сөздер, еліктеуіш
сөздер, тіл тарихы, азаматтық тарих т.б.) материал жинап, топтастыра
бердім. Міне, енді қол босағаннан кейін мен соларды кітап етіп жариялап отырмын. Жобаланған 25 кітаптың жартысы жарық көрді. Қалғаны
денсаулық болса, жақын жылдары жарық көрмекші. Солардың ішінде
2 томдық этимологиялық сөздік, 4 томдық этнолингвистикалық сөздік,
«Қазақ қандай халық?» деген де еңбек бар.
– Өмірде ұстанған прициптеріңіз қандай?
– Көп болмаса да, тұрақты ұстанатын принциптерім бар.
Жанымдағы адамға қолымнан келгенінше жақсылық қылу. Бірақ
«қанша жақсылық қылсаң да, оны міндет етпе, оның қарымын
қайтаруды талап етпе» деген принципті қатал сақтаймын.
Жасы үлкенді, атақ-лауазымды құрметтеуді ешқашан құлшылық,
табынушылықпен шатастырып көрген емеспін.
Демек, адамға деген шынайы құрмет пен жағымпаздану – екеуі
мүлдем екі басқа дүние екен деп білемін. Менің өмірлік принципім
- қандай адам болсын, оның жамандығын, пасықтығын, т.б. сүйкімсіз
мінез-құлқын, іс-əрекетін өз көзіммен көрмейінше оған оң көзіммен
қарап, оған құрмет көрсетуге тырысамын.
– Жек көретін адамдарыңыз бар ма?
–Əрине, жек көретін адамдарым бар. Ол жалпы адамға тəн ең
жоғары адамдық қасиеттен жұрдай болғандар: айтқан сөзінің пəтуəсі,
шындығы жоқ, берген уəдесінде тұрмайтын, біреу туралы арамдық
ойлайтын, жақсылық істеу қолынан келмейтін, мейірімсіз, қатыгез,
қарау, даурықпа, даукес, т.б. осы сияқтылар. Сөзі тəтті, діні қатты,
суайт, жалақор, бəлеқор, т.б. осы сияқты қасиетсіздіктерді бойына
сіңірген адамдарды жек көрем.
Сөзінің пəтуасы жоқ, көк мылжың, малтасын езіп көп сөйлейтін
үлкен-кіші замандастардың қасында қас-қағым уақытта тұрғым
келмейді. Көпе-көрінеу өтірік мақтап, өзіңде жоқты бар етіп, өзіңе
жамап, өзіңді-өзің танымайтындай етіп, аспанға шығарып, жерге
түсірмей мақтайтындардың жанынан тұра қашқым келеді. Сыпайы
түрдегі жақсы лебізбен жаныңа жарасатын достық пікірдің жөні бір
басқа деп білемін.
– Əңгімеңізге рақмет. Тоқсанға толар тойыңыз құтты болсын!
Ұзақ өмір тілейміз!
«Қазақ əдебиеті» газеті, №45
29 қазан 2014ж. 6-б.
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09.1942-05.1945 жж. Ұлы Отан соғысына қатысқан
кіші лейтенант Ə.Т. Қайдаров

Ұлы Отан соғысының ардагері, ҚР ҰҒА академигі Ə.Т. Қайдар

348

Əбдуəли Қайдар

Ə.Т. Қайдар – А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының директоры. 1985 жыл.

Белгілі түркітанушы ғалым А.М. Щербак Тіл білімі
институтының ұжымымен бірге 1987 жыл.
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М.Əуезов мұражайындағы жиында І.Кеңесбаев, Олжас
Сүлейменов, Ə.Марғұлан, М.Балақаев, Р.Сыздық, А.Ысқақов
т.б.

Тіл білімі институтының кезекті мəжілісі.
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Əбдуəли Қайдар Ғ.Сəдуақасов, Т.Талипов бастаған бір топ
ұйғыртанушылардың ортасында 1987 жыл.

Ұстазы Н.А. Баскаков жəне бір топ түркітанушы
ғалымдармен бірге 1985 жыл.
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Академик Ə.Т. Қайдардың «Отан» орденімен марапатталған
кезі. 1997 жыл.
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Мемлекеттік тілден емтихан тапсырып болғаннан кейін
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев комиссия мүшелерінің
ортасында. Астана, 20.10.1998 жыл.

Елбасы Н.Ə. Назарбаевқа Халықаралық «Қазақ тілі»
қоғамының «Ана тілі айбары» алтын белгісін тапсыру сəті.
1999 жыл.
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Үш академик – Шора Сарыбаев, Рəбиға Сыздық, Əбдуəли
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