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ЛАТЫН НЕГІЗДІ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ – ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ЖОСПАРЫ 
 

Сабыр М.Б. 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

Орал, Қазақстан 

 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы  мемлекет 

құраушы ұлт қазақ қауымы көптен күтіп жүрген құнды мәселелерді көтерді. Қоғамға жаңа 

сілкініс әкеліп, көңілге жылу ұялатып, болашаққа сенім туғызды. Елбасы рухани 

жаңғырудың басты қағидаларын, алдағы міндеттерді елеп-екшеп берді. «Әжептәуір 

жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды 

болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты–сол ұлттық кодты сақтай білу»,-деп 

атап көрсетті [1]. Ұлттық код неге сүйенеді деген сұрақ туындайды. Сөз жоқ ұлттық кодтың 

басты тірегі - тіл, әдебиет, тарих, ұлттық мәдениет, ата-баба дәстүрі.Уықты басқұр сақтаса, 

ұлтты дәстүр сақтаған. Бұлар - қазақ қауымын әлемдік басқа ұлттардан ажыратып, өзіндік 

бет-бейнесі бар ұлт екенімізді көрсетіп тұрған негізі атрибуттар. Осылар әлсіресе, бұзылса, 

сақталмаса, зертелмесе, ұлттық бейнеміз де бұлдырай бастайды. ХХІ ғасырда жаһандануға 

жұтылып кетпеу үшін ана тіліміздің, мемлекеттік тіліміздің әлеуеті, қызметі  әлеуметтік 

өмірдің бар саласында өркендеуі қажет. 

Мақалада көрсетілген таяу жылдардағы басты міндеттердің бірі -  қазақ тілін 

біртіндеп латын әліпбиіне көшіру. Елбасыға жүгінсек «латыншаға көшудің терең логикасы 

бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, комуникацияның, сондай-ақ, ХХІ 

ғасырдағы ғылыми және білім беру ерекшеліктеріне байланысты». Қазақ әліпбиін латын 

графикасына ауыстыру - заман талабы. Бұл еліміздің әлемдік интеграцияға  кірігуіне, түркі 

әлемімен байланысымыздың нығаюына,  дүниежүзіндегі тарыдай шашылған қазақтың басын 

біріктіруге игі ықпал етеді.  

Жаһандану кезеңінде бәсекеге қабілетті тіл болудың негізгі шарттарының бірі ұлттық 

жазуға байланысты екенін ескерген Елбасы мәселені нақты қойды. «2017 жылдың аяғына 

дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам өкілдерімен ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің 

жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау керек». 

Қазақстан Республикасы президентінің  "Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын 

графикасына көшіру туралы"  2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығы егемен ел 

тарихындағы ұлы бетбұрыс ретінде тарихта қалады. Осы жарлықпен жаңа жоба ел 

талқысына ұсынылды. 2017 жылдың 11 қарашасында  екінші жоба, ал 2018 жылғы 19 

ақпанында үшінші нұсқа бекіді.     

Жаңа латын әліпбиінің ерекшелігі қандай?  
Қазіргі таңда  диграф пен дәйекшеден арылған  Елбасы бекіткен  қазақ әліпбиінің 

латын графикасына негізделген жаңа нұсқасымен жұмыстанудамыз. Бұрынғы нұсқаларға 

қарағанда әжептәуір икемді болғанымен болашақ ұрпақ үшін мұны да талқылауға, кем-

кетіктерін жөндеуге міндеттіміз. Қазір жөндемесек, талқыламасақ, кейін үлкен 

қиындықтарға тап болатынымыз анық. Жаңа алфавитте 6 әріптің төбесіне үтір қойылған 

және бірнеше әріп біріккен.  

Сонымен, соңғы нұсқада мынадай өзгерістер бар: алты әріптің төбесіне акут 

қойылған. Яғни, А (ә), G (ғ), N(ң), О (ө), U(ү) , У (у) -дың жоғары жағында үтірі бар.  Екі әріп 

диграфпен берілген: Sh (ш), Ch (ч). Нүктесіз I – и мен қысқа й-дің, ал H х мен Һ-нің рөлін 

атқарады. Жаңа алфавите 32 әріп бар.  

Ал Ь, Ъ, Э, Ю, Я, Щ, Ё, Ц әріптері мүлдем жоқ. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

соңғы бір сұхбатында «Қазақ тілінде щ,ю,я әріптері жоқ. Японияны қазақтар Жапония 

дейді. Ч, ю, я, ь, ъ белгілері жоқ. Яғни біз осы әріптерді қолдану арқылы нағыз қазақ тілін 

бұрмаладық. Сондықтан бұл маңызды шара және онда ағаттыққа жіберуге болмайды»,-

деген сөзіне сүйене отырып, ұсынылған әліпбидің құрамындағы қазақ тіліне жат  « ф, и, в, 
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ч» дыбыстары таңбаларын, тіпті араб-парсы тілінен енді деп әспеттеп жүрген «х, Һ» 

дыбыстары таңбаларын да алып тастасақ  қазақ тілінің табиғи әуезділігіне қол жеткізер 

едік.Хдыбысын жазғанмен қ деп оқимыз. Мәселен, Асхана, Махамбет, дастархан сияқты 

сөздерде таза қ мен дыбыстаймыз: Асқана, Мақамбет, дастарқан. Ал һ дыбыстарды одағай 

сөздерде ғана кездеседі. Оның өзі әліпбидің әсері болса керек. 1929 жылы латын әліпбиін 

қабылдаған тұста Нәзір Төреқұлов осы дыбысты енгізген. Қазақтың жалпақ тілінде Алла 

тағала дейтін едік, осы күнгі оқу өткен жас молдалар Аллаһ тағала деп қақылдайтынды 

шығарды. Қанша қақылдаса да араб тілі дыбысын дұрыс айта алмайды. Осындай жөнсіз 

еліктеулер тілді бұзуға алып келеді. Жаңа әліпби қазақтың төл дыбыстарын толық және 

дұрыс белгілегені қажет. Әріп үстіндегі үтір, яғни акут қаншалықты әлібиімізге тірек 

болатынын уақыт көрсетеді. Жас ұрпақ әріп үстіндегі үтірге көңіл аудармай ә-ні а- деп оқып 

кетсе таңқалмаймыз. Мұндай қателіктер әліпби тарихында талай болған. Түріктер қ 

дыбысын, татарлар ғ дыбысын жоғалтып алғанын есте сақтау керек-ақ. 

Қостаңбамен белгіленген  Sh- ш, Ch-ч дыбыстары емле ережеде біраз қиындықтар 

тудыратыны белгілі болып тұр. Асхат (Ashat-Ашат) пен Асхананы  (Ashana-Ашана) қалай 

жазамыз деп дал болып отырмыз. Осы  Sh- ш- ны түрік  әліпбиіндегі ş –дыбысымен беріп, ал 

Ch-ч-ны мүлде алып тастауға болады. 

Бүгінгі қолданыстағы әліпбиімізде әріптерді балаға жұптап үйрететін жақсы әдістер 

бар: а-ә, о-ө, ұ-ү, ы-і, ғ-г, қ-к деген сияқты. Осы жұптық қасиет латын негізді әліпбиде толық 

сақталмаған. Әсіресе Y-ы мен I-і-нің арасы мүлде алшақ таңбалармен белгіленген. Бұны өзі 

жас баланың санасына әріп үйретуде қосымша жүк болатыны сөзсіз. 

Жаңа әліпби қабылдауда термин мәселесі өзекті мәселе болар хақ.  Тіліміз әлемдік 

тілдермен араласпай, олардан кірме сөздер, терминдер қабылдамай томаға тұйық отыра 

алмайды. Бұл-табиғи заңдылық. Бірақ осы терминдерді қабылдауда қазақ тілінің мүддесін 

жат тілдің ықпалын жығып берген тұстармыз да көп. Елбасы биылғы жолдауында да бұл 

мәселеге арнайы тоқталды. «.....Терминология тұрғысынан қазақ тілін халықаралық деңгейге 

жақындату керек»,-деп ерекше атап көрсетті[2]. Елбасы сыны терминдерді мүлде аударуға 

болмайды деген сөз емес. Мәселе қалай аударуда, қалай қабылдауда. Бұл өзекті мәселеге ұлы 

Мұхтар Әуезов те өз тұсында пікір білдірген:«Орыс тілі мен шетелдер тілінен алынған 

атаулардың орфографиясы бізде әлі дұрыс жолға қойылып болмаған сияқты. Мысалы, орыс 

тіліне француз, ағылшын, неміс, латыннан кірген ұшан-теңіз сөздер бар екен. Олар орыс 

тілінің заңына бағынып айтылады да, жазылады да. Біздің грамматикамызда осы жөнінде 

асыра сілтеу, сыңаржақтық бар сияқты» [3]. 

Тіліміздің бар байлығын пайдалана отырып, кейбір терминдері аударуға болады, ал 

аударуға келмейтін, бұрын ұғымызда болмаған, заманауи, ғылыми терминдер мен кірме 

сөздерді қабылдауда қазақ тілінің дыбыс жүйесіне бағындырып, қазақ тілің заңдылығымен 

айтылып, жазылуына мән берген дұрыс. Тілімізді жат тілдердің ықпалынан сақтап, дамыту, 

байыту азаматтық міндетіміз. Қазақ әліпбиін латын жазуына ауыстыру үдерісінде, жаңа 

емле-ереже дайындауда осы мәселелер ескерілуі тиіс. Бұл тұрғыда академик Ө.Айтбаевтың 

пікірі алдағы істің мақсат-мұратын белігілеп тұр:   «Қазақ тілі терминологиясы жазу емле 

ережелеріне тікелей тәуелді. Яғни термин сөздер үшін бөлек емле жасалмайды, ол ортақ 

ережеге бағынады. Ендеше емле ережемізде термин сөздерді жасау, қабылдау жөнінде 

жіберілген өрескел қатені түзеу кажет» [4].   

Қазақ емлесінің негізгі ережелері дайындалып халық талқысына ұсынылды. Осы 

ереже нұсқасының алғысөзі көпшіліктің мүддесімен сәйкес, жақсы жазылған екен.  Елбасы 

Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» атты бағдарламалық еңбегіндегі 

басты екі қағидатты негізге алады: «Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын 

өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек». Яғни қазақ әліпбиіне реформа жасап, жаңа 

емле ереже қалыптастыруда басты ұстаным осы болмақ. Сонымен қатар орфография 

ережелерін түзуде  А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының орфограф-

мамандары «халықтың сөйлеу тілімен санасу керек» (А.Байтұрсынұлы), «емле негізіне қожа 
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сол тілдің жаратылыс заңы болуға керек» (Қ.Жұбанов) деген ұлағатты тұжырымдарды 

басшылыққа алдық деп жар салады. Емле ережелерді қарап отырсақ. өкінішке орай сөзбен 

істің арасы тым алшақ жатырғанын байқаймыз. Бұрынғы кирилл әріпті әлібиіміздегі күрделі, 

орыс тілінің ықпалына жығылған қомасжар ережелер еш өзгеріссіз қайталанып тұр.  

Мәселен, 

I, у́ әріптерінің емлесі  

§6.  I (й), у́ (у) әріптері төл сөздерде дара дауыссыз дыбыс ретінде таңбаланады: aı, úı, oıshyl, 

aý, sáýkele, demeýshi, qaýyn.  

§7.  I (и), у́ (у) әріптері шеттілдік сөздерде дара дауысты дыбыс ретінде таңбаланады: ınstıtýt, 

kıno, granıt; ýnıversıtet, fýtbol, resýrs. 

Сонда бұл дыбыстар қай тілдің дауысты дыбысы? 

Орфографиялық жұмыс тобы қазақ емлесінің негізгі ережелерін түзу барысында қазақ 

жазуында ұлттық тілдің ерекшеліктері мен заңдылықтарының  айқын көрініс табуына баса 

назар аудардық дей отырып, өз әрекеттерін мына тұжырымдармен ақтап алғысы келеді.   

Біріншіден, қазіргі танымдық-білімдік индексті  танытатын базалық нормалардың сақталуы. 

Бұл тұста кірме сөздерді орысша дыбыстап, орыс тілі заңдлығымен жазатын таным 

түсінік пе? 

Екіншіден, халық тілінің дыбыстық қор әлеуетінің қамтылуына, үштұғырлы тіл 

саясатының ұтымды іске асырылуына айрықша назар аударылды дейді. Сонда орыс тілінен 

енген дыбыстарды еркін айта алатын дыбыстық қорды толық сақтау үшін бе. Кейбір тіл 

мамандары орыс  тілі дыбыстарын айта алуымыз жетісітік, фонологияның дамуы деп 

отыр. Үштұғырлы тіл саясатын ұтымты іске асыру үшін болашақта ағылшын тілінен 

кірген сөздерді де ағылшынша дыбыстап, сол тілдің заңдылығымен жазамыз ба? 

Біздің ойымызша, төл ұлттық әліпбидің төл ұлттық емле ережесі болу керек. Кірме 

сөз де, термин сөздерде  қазақ тіліне қызмет жасау үшін енді. Олар толық қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесіне бағынып, жазылуы қажет. Кірме сөз үшін арнайы ереже, ескертулерден 

арылуымыз қажет-ақ. Латыннегізді қазақ әліпбиі төл ұлттық емле ережелермен қорғалып, 

бектілсе нұр үстіне нұр болар еді 

Осы күрделі проблемалар дұрыс шешіліп, тілдің дыбыстық құрылымы, үндестік заңы, 

қазақы айтылым, жазылым дәстүрі толық сақталса ғана ұлттың рухани жаңғыруының алтын 

көпірі болмақ.  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1.Н.Ә.Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру// «Егемен Қазақстан» газеті, 12 сәуір, 

2017 ж. 

2.Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері. ҚР 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы// «Орал өңірі»газеті,11 

қаңтар,2018ж. 

3.М.Әуезов, Шығармалар жинағы, 19 том 

4. Ө.Айтбаев. Қазақ терминжасамы:А.Байтұрсынұлының өнегесі мен Ә.Қайдар қағидасы// 

«Егемен Қазақстан», 25. қыркүйек, 2017ж. 

5. Қ. Рысберген. Атауларды латынша қалай жазамыз?// Ана тілі газеті, №15,12-18 сәуір, 
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Türklerin tarihlerine bakıldığında yazıyla olan ilişkilerinin çok eski zamanlara dayandığı 

görülür. En eski devirlerde bile kaya resimleri (petroglifler) ile bir mesaj bırakma geleneğini 

oluşturmuşlar ve ileriki yıllarda bu geleneği kullandıkları alfabe ile yazdıkları metinlerle hep 

sürdürmüşlerdir.  

Türklerin bir dilin dilbilgisi özelliklerini gösteren en eski edebi metinlerini kendi 

damgalarından yarattıkları Göktürk alfabesiyle yazdıkları bilinmektedir. Orhun abideleri, Yenisey 

yazıtları bunlardan en önemlileri sayılır. 

Türkler her yeni kültür dairesine girdiklerinde nedense yazı sistemlerini dolayısıyla da 

alfabelerini değiştirmişlerdir.  

Maniheist ve Budist Türkler Sogd, Sanskrit ve Tibet alfabelerini kendilerine uyarlamışlardır. 

Musevi olan Türklerin İbrani alfabesini kullanması gibi Hristiyan Türklerin Ortodoks olanları 

Yunan, Gregoryan olanları da Ermeni harflerini kullandılar. 

İslam medeniyeti dairesine giren Türkler ise Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Arap 

alfabesi Türkler tarafından en geniş sahada ve en uzun zaman diliminde kullanılan alfabe oldu. 

Bugün bile Arap alfabesini kullanan Türk toplulukları vardır. Türklerin Latin alfabesiyle 

tanışmaları, daha doğrusu Türkçenin Latin alfabesiyle yazılması çok da yeni değildir.  

CodexCumanicus’tan başlayarak çok sık olmasa da Latin alfabesiyle yazılmış Türkçe 

metinlerin varlığı bilim dünyasınca malumdur. Bu örneklerin sayısı sınırlıdır. 

Ancak Latin alfabesinin ülkelerin resmi yazışma dillerinde esas alınması meselesi 

geçtiğimiz yüzyılın başlarında gerçekleşebilmiştir. 

Batı Türkçesi yazı dilinin temsilcilerinden Osmanlılar ve onların mirasçısı Türkiye 

Cumhuriyetinde de 1928 yılına kadar (1 Kasım 1928) Arap harfleri kullanıldı. Latin harflerinin 

resmi yazıya esas olarak kabulü her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti döneminde gerçekleşse de bunu 

hazırlayan görüş ve çalışmalar daha eskiye dayanmaktadır.  

Özellikle telgrafın dışişlerinde kullanılması ve gazeteciliğin yaygınlaşması bu süreci 

hızlandırmıştır. 

Telgrafta Arap harflerinin kullanılamaması dışişleri mensuplarının telgraf haberleşmelerini 

Latin harfleriyle yapması gerekliliğini ortaya çıkarmıştı. Zaten yabancı dil bilgisine sahip dışişleri 

mensupları için bu harfleri kullanmak o kadar zor olmadı. Mesele harflerin Türkçeye uyarlanıp 

uygulanması meselesiydi. 

Gazetecilikte ise Arap harfleri ile dizgi yapmak o kadar kolay değildi. Arap harflerinin 

başta, ortada ve sondaki şekilleri farklı idi. Hem de bazı harflerin birbirleriyle birleşmesi özeldi. Bu 

yüzden Arap harfleri ile dizgi yapabilmek için dört yüzden fazla karakter gerekiyordu. Şinasi bu 

konuda ileri bir adım atarak gazetesinde kullanmak üzere yeni harfler tasarlatıp döktürdü. 

Kullanılan karakter sayısı yüzden biraz fazlaya inmişti. Ama bu sayı Latin harflerinde kırk veya elli 

kadardı1. 

Metinlerin oluşturulması için harflerin dizgisinin kolay ve hızlı olması gazetecilik 

mesleğinin de gereklerinden biriydi. Çünkü haber en kısa zamanda okuyucuya ulaştırılmalıydı. 

Arap harfleri bu konuda gazetecileri yavaşlatıyordu. Gazetecilikte masrafların karşılanması için 

                                                           
* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 
1 Şinasi, İlk özel gazete olanTercüman-ı Ahval’iAgah Bey ile birlikte çıkarmış ve Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval 
adıyla da Türk edebiyatında ilk makale sayılan önsözü yazmıştır. 1862’de de Tasvir-i Efkar gazetesini tek başına 
çıkarmaya başlamıştır. 
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satışın çok olması istenilen bir şeydi. Satışın çok olması için de kalabalık kesimlere yani halka 

mümkün olduğunca çok ulaşılmalıydı. Bunun için de resmi yazışma dilinden farklı olarak halkın 

kolay anlayacağı günlük halk diline yönelmeye başlandı. Ağır Arapça ve Farsça tamlama ve 

ibareler yerine sade Türkçe gazete dili olmaya adaydı. 

Bu sırada zaten Türkçenin sadeleştirilmesi konusunda fikirler ileri sürülüyor tartışmalar 

yaşanıyordu. Bu tartışmalar nihayetinde Arap alfabesinin Türkçeyi ifade etmekteki yeterliliği 

konusuna da dayanmıştı.Osmanlı devleti içerisinde yaşayan Türkler dışındaki bazı topluluklarda da 

Arap harflerinin terkedilip Latin harflerine geçmenin doğru olacağı düşüncesi dile getirilmeye 

başlanmıştı 

Arap harflerinin öğretilmesi, okunup yazılmasındaki güçlüklerin yanında Türkçeye mahsus 

sesleri tam ve doğru olarak karşılayıp karşılayamama meselesi daha 1862 yılındaAntepli MünifPaşa 

ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından dile getirilmişti. Münif Paşa Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’de 12 

Mayıs 1862 verdiği bir konferansta Arap harflerinin ıslah edilmesi, yazılış ve okunuşun 

kolaylaştırılması için harflerin ayrık yazılması şeklindeki fikirlerini açıklamıştır. Bu konuda 

Avrupa’da çocukların 6-7 yaşlarında okuma yazma öğrenebildikleri bilgisini de paylaşmıştır. 

Namık Kemal, Şemsettin Sami ve Ali Suavi gibi aydınlar da Arap harflerinin ıslahı yönünde görüş 

beyan ediyorlardı. Bu konu Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi sosyologlar tarafından da 

tartışılmıştı.  

Özellikle II. Meşrutiyet döneminde dil ve yazı tartışmaları Arnavutların Latin harflerini 

kabul etmeleriyle alevlenmiştir. Devrin Maarif Nazırı Şükrü Bey zamanında “huruf-ı munfasıla” 

denen Arap harflerinin ayrı ayrı yazılmasına dayanan bir yazı sistemi uygulanmaya çalışılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının arifesinde Harbiye Nazırı (Genelkurmay Başkanı) Enver Paşa bu yazıyı 

ordu yazışmalarında kullanmak istemiştir. Daha sonra “hatt-ı cedîd,hatt-ı Enverî, Enver yazısı, 

Enveriye,orduelifbâsıya da Alman yazısı” olarak da anılacak bu yazı sistemi bir müddet orduda 

kullanılmaya çalışılmış, karşı olanların iletişimi zor hale getiriyor gibi itirazları yükselirken I. 

Dünya savaşı başlayınca ertelenmiştir.2 

Bu arada Türkiye dışındaki Türkler arasında da alfabe meselesi tartışılıyordu. Arap 

harflerinin Türkçenin seslerini ifade etmekte ne kadar yeterli olduğu, alfabenin öğrenilmesi ve 

kullanılmasının zorlukları öne çıkarılıyordu. 

1922’de Doğu Türkleri “Töte Yazı(TöteJazuw- Kolay Yazı” adıyla ıslah edilmiş ve Türkçe 

sesler için eklemeler yapılmış Arap harflerinden oluşan bir alfabe kullanılmaya başlamıştı.3 

Cumhuriyet kurulup birçok alanda yenilikler gerçekleştirilirken Latin esaslı alfabeye geçiş 

için beş yıl beklemek gerekti. Fakat Mustafa Kemal daha 7 Temmuz 1919’da Erzurum 

Kongresinden hemen önce Latin harflerinin kabul edileceğine dair bilgi vermişve bu Mazhar Müfit 

tarafından kaydedilmiştir 4 . 1922 yılında Arap harflerinin bırakılması ve Türk yazısının da 

karakteristik olarak Batı Medeniyeti ile bir bağlantısı olması gerektiği konusundaki düşüncelerini 

Batı Cephesinde Halide Edip ve Adnan Adıvar ile paylaşır. 5 

17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan İktisat Kongresinde Latin harfleriyle ilgili olarak İzmirli 

Nazmi ve iki, arkadaşı tarafından verilen önerge kongre başkanı Kazım Karabekir Paşa tarafından 

“Latin harfleri İslam birliğini bozar” gerekçesiyle okutulmamıştır. Bunun üzerine Kılıçzade Hakkı 

Bey yazmış olduğu makalelerinde;“Biz yalnız Müslüman mıyız? Yoksa hem Türk, hem Müslüman 

mıyız? Eğer yalnız Müslüman isek bize Arap harfleri yetişir ve Arap dili gerekir. Eğer Türk isek bir 

‘Türk Kültürüne’muhtacız. Bu kültür ise her şeyden önce dilimizden başlayacaktır… Arap 

harflerinden başka harflerle Kuran yazmak küfür değildir. İşte sorunun özü buradadır” diye 

konuyla ilgili fikirlerini beyan eder. 

Bu amaçlarla 1928 yılı başından itibaren harekete geçilerek 8 Ocak 1928’de Mahmut Esat 

Ankara Türk Ocağında, Türk Harfleri hakkında bir konferans vermiş, 24 Mayıs 1928’de de Lâtin 

                                                           
2Fotoğraf1, 2, 3, 4, 
3Tötejazuw-Fotoğraf 5 
4Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt I, Ankara 1966, s. 131 
5Halide Edip Adıvar,Türk’ün Ateşle İmtihanı, İstanbul 1962, s. 264 



8 
 

rakamları “Türk rakamları” olarak kabul edilmiştir. Mayıs 1928’de Bakanlar Kurulu kararıyla 

oluşturulan dil encümeni de (Alfabe komisyonu), 6  Lâtin alfabesine geçişle ilgili çalışmalarına 

hemen başlamıştır. 7  Mustafa Necati’nin başkanlığında çalışan bu komisyon Türk alfabesi 

konusunda ilk resmî ve bilimsel rapor olan 41 sayfalık “Elifba Raporu’nu 1928 yılının Ağustos 

ayının başlarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e sunmuştur. 8  Bu rapor içeriği Gazi’nin 

sofrasında görüşülmüş ve bazen bir kelime üzerinde saatlerce müzakere yapılmıştır. 

Bu süre içinde 1926 yılında Bakü’de gerçekleştirilen Türkoloji kurultayı Mustafa Kemal 

tarafından dikkatle izleniyordu. Önemli yabancı Türkologlarla da görüşen Mustafa Kemal 1 Kasım 

1928’de 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun ile Türkiye 

Cumhuriyetinin Resmi dili olan Türkçenin Latin esaslı Türk Alfabesi ile yazılacağını kanunlaştırdı. 

Bu kanun 3 Kasım 1928’de yürürlüğe girdi.9 

1928 yılının başlarında “Türk Harfleri” konusunda harekete geçen Mustafa Kemal 8 Ocak 

1928’de Mahmut Esat’a Ankara Türk Ocağında Türk Harfleri Konusunda konferans10 verdirmiş 

ardından da 8 Şubat 1928’de İstanbul’da Türkçe hutbe okutmuştur. Bunların ardından 24 Mayıs 

1928’de Latin rakamları “Türk Rakamları” olarak kabul edilmiştir.  

28 Haziran’a gelindiğinde de harf devrimini yapmak üzere “Dil Encümeni” oluşturulmuştur. 

17 Temmuzda Mustafa Kemal’in en yakınındaki kişi olan İsmet Paşa yedi yıllık bir geçiş sürecini 

öngörmüştür. Mustafa Kemal ise altı yedi ayı yeterli görmekteydi. En yakınındaki kişiler bile bu işe 

şüpheyle bakarlarken bu bile Latin harflerine geçişte Mustafa Kemal’in ne kadar kararlı olduğunun 

anlaşılması için yeterliydi.  

Bu konuda kesin kararını veren Mustafa Kemal 9 Ağustos 1928’te Sarayburnu Halk 

Gazinosu’nda halka verdiği nutukta ilk açıklamalarını yapmıştır. Konuşmasına: “Sevgili 

Kardeşlerim! …Sevinçliyim, duyguluyum, mutluyum”diyerek başlamış ve daha önceden Latin 

harfleriyle kaleme aldığı bir metni yanındakilerden birine vererek okumasını istemiştir. Metni 

verdiği kişi okuyamayınca: “…Arkadaşlar! Bizim kıvrak ve zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle 

kendini gösterecektir. Yüzyıllardan beri; kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurmaktan; 

aslında iyi anlaşılmayan, bizim de anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak zorundayız. 

Bunu kavramak durumundayız. Kavradığımızın izlerini yakın günlerde bütün dünya görmüş 

olacaktır.” Diyerek bir kağıda Latin harfleriyle bir şeyler yazarak Afet İnan’a okutmuştur. Afet 

İnan yazılanları okuyunca daha önceden kaleme aldığı konuşma metnini bu sefer Falih Rıfkı 

(Atay)’ya vermiş ve tamamını okumasını istemiştir. Falih Rıfkı metnin tamamını okumuştur.11 

Bundan sonra da: “Yurttaşlar! Arkadaşlar! Çok söz, uzun söz, bir şey için söylenir… Şimdi sözden 

çok, iş zamanıdır… Çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmak zorunda olduğumuz, son değil, ama 

çok gerekli bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabucak öğrenmelidir. Yurttaşa, kadına, erkeğe, 

hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu yurtseverlik, ulusseverlik ödevi biliniz. Bu ödevi yerine 

getirirken düşününüz ki, bir ulusun, bir toplumun yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde 

sekseni bilmez durumdadır. Bundan insan olanlar utanmalıdırlar…” demiş ve bu açıklamalar 

alfabe değişikliği konusundaki çalışmalara başlangıç olmuştur. 

Bu açıklamalardan sonra alfabe değişikliği konusunda tam bir seferberlik başlatılmış 

Mustafa Kemal’in önderliğinde bütün devlet memurları somut çalışmalar yapmaya başlamıştır. 12 

Cumhurbaşkanlığı yatı “Ertuğrul” ve deniz motoru “Söğüt” ün adları başta olmak kaydıyla 

bütün vapurların adı Latin harfleriyle yazılmıştır.13 

                                                           
6 Elifba Komisyonu, Elifba Raporu, Ankara 1928.  
7Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün Yanıbaşında-Çankaya Köşkü KütüphanecisiNuri Ulusu’nun Hatıraları, Doğan 

Kitap, İstanbul 2008, , s. 76.  
8 Elifba Komisyonu, Elifba Raporu, Ankara 1928, s. 41.  
9 Fotoğraf 6, 7 
10Elifba Komisyonu, Elifba Raporu, Ankara 1928.  
11 Afet İnan, “Ellinci Yılında Türk Harf Devrimi (1928)”, Harf Devriminin 50. Yıl Sempozyumu, TTK, Ankara 1991 s. 81-
82 
12 Fotoğraf 8, 9 
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Dolmabahçe’de alfabe derslerinin açılmasıyla birlikte yeni yazının eğitimi tüm yurt sahasına 

yayılmıştır. 

Valilik, belediye ve adliyeler gibi kurumların yanı sıra başbakanlık müsteşarı ve gazete 

temsilcileri de kurslar düzenlemişlerdir.14 

Hızla yayılan ve devam eden yeni alfabe seferberliğine basın da katılmış ve gazeteler 

başlıklarını ve bazı haberlerini ilk günden itibaren Lâtin alfabesiyle vermeye başlamışlardır. Ayrıca 

Akşam, Milliyet ve Cumhuriyet gibi büyük gazeteler bir levha halinde yeni yazı dersleri 

yayımlamışlar15 ve Milliyet bu derslere ek olarak yeni harflerle her gün bir fıkra neşretmiştir.16 

Dil Encümeni üyesi de olan Darülfünun müderris muavini Ragıp Hulûsi (Özdem), kitaplarda 

ve basında Lâtin harflerine geçişin beş yılda olacağını öngörmüşse de, Eylül 1928’den itibaren basın 

çok hızlı bir dönüşüm yaşamıştır. 

Yazılı basın da yeni harflere geçişe destek vermiş Hakimiyet-i Milliye (daha sonra Ulus) 

gazetesi çok kısa bir zaman sonra 2 Eylül 1928’de başlığını, 20 Eylül’de de ilk sayfasını, 15 Eylül 

1928’de Vakit gazetesi logosunu ve bazı haberlerin başlıklarını, 29 Eylül 1928’de Cumhuriyet 

gazetesi son sayfasını yeni harflerle basmıştır. Ayrıca gazeteler çeşitli sayfalarında günlük alfabe 

dersleri de yayımlamıştır. 

Okullarda ve açılacak kurslarda yeni alfabeyi halka öğretecek olan öğretmenler olacağı için 

öğretmenlere yönelik çalışmalar derhal başlatılmıştır. 

Harf Devrimi ve Millet Mekteplerinin baş mimarlarından Maarif Vekili Mustafa Necati, 26 

Mayıs 1928 tarihinde Muallimler Birliği Kongresi’nde bu durumu dile getirmiş ve ilkokul-ortaokul 

öğretmenleri 1928 yazını, alfabe öğrenerek geçirmişlerdir.17 

Yeni alfabenin devlet erkânına ve halka öğretilmesi konusunda çalışmalar da en kısa 

zamanda başlatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin16 Ağustos 1928 tarihinde yapılan 

toplantısında, Lâtin harflerinin yayılması için gerekli tedbirlerin alınması ve her mahallede bir 

dershane veya kurs açılması kararlaştırılmış ve bu dershaneler içinkapağında hem eski harfler hem 

de yeni harflerle “Halk Dershanelerine Mahsus Türk Alfabesi”ve üzerinde “Türk dil encümeninin 

karar ve tensibi ile tertib edilmiştir” bilgisi yazan alfabe kitapları bastırılmıştır.18 

Bu yeni alfabe kitapçıklarıyla dershane ve kurslarda halk örgün olarakeğitilirken halka açık 

konferanslarda verilerek yurttaşların bilinçlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

21 Ağustos’ta Darülfünun’dagerçekleştirilen konferansı salondakilerle birlikte salon dışında 

ve sokakta olanların da dinleyebilmesi için Beyazıt Meydanına hoparlörler döşenmiş ve ses dışarıya 

da verilmiştir. Bu sayede halk konferansı dinleyebilmiştir.19 Böylece eğitimli eğitimsiz, köylü kentli 

sokaktaki tüm halk harf devrimi hakkında bilgilendirilmiştir. 

Ayrıca 25 Ağustos 1928’de yeni harflerin öğretilmesi için her Maarif Merkezinde bir kurs 

açılması kararlaştırılmıştır. 20 Bu kurslarda din görevlileri dâhil pek çok kişiye yeni alfabe 

öğretilmiştir.21 

Yeni harflerin halka öğretilmesi konusunda sadece konferanslar verilmemiş daha önce 

hazırlatılmış olan “Yeni Türk Alfabesi”, “Yeni Türk Yazısı”, “İlk Kıraat” ve “Halk Dershanelerine 

Mahsus Türk Alfabesi” gibi kitaplar halka bedelsiz bir şekilde dağıtılmıştır. Dil encümeni ve özel 

basımevlerinde hazırlanan yeni alfabe kitapları, alfabe afişleri her yere dağıtılmıştır. Kaldırım, 

                                                                                                                                                                                                 
13 Ahmet Cevat Emre, İki Neslin Tarihi: Mustafa Kemal Neler Yaptı, İstanbul 1960, s. 326; Bilal N. Şimşir, Türk Yazı 
Devrimi, TTK, Ankara 1992, s. 172.  
14 Kurs verenlerden bazıları İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hilmi Bey ve Gazeteci ve Giresun milletvekili Hakkı Tarık 
Us’tur. (Bilal Şimşir, Türk Yazı Devrimi,TTK Ankara 1992, s. 172).  
15Bilal Şimşir, Türk Yazı Devrimi,TTK Ankara 1992, s.173.  
16Hayat, c.4, nr.91, 23 Ağustos, 1928, s. 2.  
17 Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, TTK, Ankara 1996, s. 227.  
18 Halk Dershanelerine Mahsus Türk Alfabesi, Ahmet İhsan Matbaası, 1928.  
19 Cumhuriyet, 22 Ağustos 1928.  
20 Talim Terbiye Kurul Kararları, Karar No: 55, Karar Tarihi: 25.08.1928.  
21 B.C.A, 51/2.7.10, 18.9.1928. (Cafer Ulu, Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde 

Mustafa Kemal’in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1900/19970.pdf) 
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köprü, iskele, istasyon, meydan ve postane önleri gibi halkın yoğun olduğu alanlarda bu levhalar 

sergilenmiştir. 22 

Yine dönemin teknik imkânları da kullanılarak yeni alfabenin yaygınlaştırılma çalışmaları 

yapılmıştır. Yeni harflerin daha kolay öğrenilmesini sağlamak amacıyla İstiklal Marşı’nın bestecisi 

ve Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi Zeki Üngör tarafından “Harfler Marşı” bestelenmiştir. 23 

Seslilerden sessizlere doğru 29 yeni harfin sıralandığı beste hem marş olarak söylenmiş hem de 

piyanoyla çalınmıştır.24 Bu güfte ve notalar 29 Eylül 1928 günü Cumhuriyet gazetesinde Lâtin harfli 

olarak yayımlanmıştır.25 Ses kaydı plak halinde ülkenin dört bir yanına gönderilmiştir.26 

Bu çalışmalar kapsamında özellikle çocuklara yeni harflerin hızlı bir şekilde öğretilmesi için 

çocuk dergilerinin basımı konusunda devlet önemli destek ve yardımlarda bulunmuştur. Arap 

harfleriyle çocuk dergisi çıkaran kişilere Lâtin harfleriyle dergi çıkarmak istemeleri halinde maddi 

destek sağlanmıştır.27 Bu destekler için Maarif Vekâleti bütçesine ek tahsisat konulmuş ve Lâtin 

harfli neşriyat himaye edilmiştir.28Ayrıca devlet desteği ile basılan bu yayınlar devlet tarafından 

satın alınarak devamlılıkları sağlanmıştır.  

Mustafa Kemal’in bizzat kendisi de yeni alfabenin tanıtılması ve öğrenilmesi için bir dizi 

yurt gezisi yaptığı bilinmektedir. Bu gezilerde bizzat kendisi kara tahta başında yeni yazıyı tanıtıyor 

hatta insanların eline kağıt kalem vererek sınav bile yapıyordu.  

Mustafa Kemal’in kararlılığı, aydınların ve medyanın da desteğiyle Latin alfabesi kısa 

sürede yayıldı ve oturdu. Açılan Halk Mektepleri sayesinde en fazla yüzde yedi olan okur yazar 

oranı beş altı yılda yüzde altmış beşlere yükseltildi. 

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin Latin harflerine geçişinin doksanıncı yılıdır. 
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EKLER 

EK 1 

 

 

1610-85 yılları arasında yaşayan Polonya asıllı Alberto sonradan Ali Ufki adını almış Türkçe sözlü 

bazı bestelerini Latin harfleriyle kaydetmiştir. Mecmua-i Saz ü Söz adlı eserinin sonunda da 

karşılaştırmalı bir latin alfabesi tablosu da koymuştur. 

 

 

 

. 
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EK2 

1763-1831 yılları arasında yaşayan ve Osmanlı sarayında Paşa unvanı da alan AntoineIgnaceMelling’e 

Padişahın kızkardeşi Hatice Sultan’ın Latin harfleriyle Türkçe olarak yazdığı mektup 

 

 

“Melling kalfa, aman şalı bir dakika evvel tekmil ettirip (tamamlatıp) Mehmed’e veresin, Dimitri’ye verip 

diktirsin. Aman çabuk şal parçasını Mehmed’e verip veresin ve iskemle yarın gelmezse işime yaramaz. Aman 

iskemleyi yarın Cuma günü bir saat evvel isterim. Sonra işime yaramaz. Pazar günü bayramdır, bugün sen 

gelme. İskemleyi tekmil ettirip (tamamlatıp) yarın alıp gelesin ve İşveriz (saray kadınlarından biri) ile 

gönderdiğim gömlek tekmil oldu mu? Aman cümlesini bir saat evvel isterim. İşleme kumaşlar buldunsa irsal 

edesin (Gönderesin). Perşembe sabahı üç”. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Xn4qP3KbXpA/WF5jU07ngDI/AAAAAAAAJ74/jQe9MmPol3kmKtQRK_m3f4G2kE3PtvMIwCLcB/s1600/elif+40.jpg
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ZUR BEDEUTUNG DER SCHRIFTENTWICKLUNG IN DER GESCHICHTE DER 

MENSCHHEIT 

 

Hans-Jakob Schmitz 

Frankfurt am Main, Germany 

 

 (Kurzform für Konferenz am 28.11.2018) 

 

Einleitung 

 

Ich bin nach 2016, 2017 jetzt zum 3.Mal an der Westkasachischen Universität in Uralsk und 

fühle mich hier fast „heimisch“. Umso mehr überrascht mich das Thema der Tagung, da es mir 

durchaus politisch brisant erscheint, wie sich eine ehemalige SU-Republik jetzt in Bezug auf ihre 

Schriftsprache von ihrem ehemaligen Mutterland zu trennen versucht und die Blicke verstärkt 

gegen Westen richtet. Ich bin wahrscheinlich der einzige Historiker auf diesem Podium – und 

zudem noch aus dem westlichen Deutschland - und möchte daher bewusst, fernab von jeglicher 

politischer Einflussnahme, meinen Beitrag ausschließlich auf die Bedeutung der Schriftentwicklung 

in der Geschichte der Menschheit richten. 

 

Wann beginnt „Geschichte“ ? 

 

Ich habe im Februar dieses Jahres an der streng religiösen Islamischen Universität in Medan, 

im Norden Sumatras / Indonesien an einem „Departement of Islamic Civilisation“ Geschichte 

unterrichtet, umgeben von den Departements of „Sharia and Law“ und „Interpretation of the 

Qu´ran“. Meine erste Frage war dort: „Wann beginnt nach islamischer Vorstellung die 

Geschichte?“ Die Antwort war sehr klar und eindeutig: „Die Geschichte beginnt mit Adam, Adam 

war der erste Mensch, lebte wahrscheinlich im 4. Jahrtausend BC – so steht es im Koran!“ Ich 

fragte weiter: „Und was ist mit dem „Java-Menschen“, der vor ca. 1 Mio Jahren im Osten der Insel 

Indonesiens lebte?“ Die Antwort war wieder eindeutig: „Der sog. „Java-Mensch war kein Mensch, 

sondern ein Affe!“ 

Auch in der christlichen Bibel steht, dass Adam der erste Mensch war und von Gott 

erschaffen wurde. Dennoch gehen wir im Westen aufgrund von Forschungen in der 

Evolutionstheorie (Darwin) davon aus, dass die frühesten Menschen nach heutigem Wissensstand 

seit 2,5 Mio Jahren in Afrika gelebt haben. 

Warum stelle ich diese Gedanken an den Anfang meines Beitrags? Über den längsten 

Zeitraum in der Geschichte des Menschen – und dies sind mehr als 99% der Zeit - wissen wir nichts 

außer über die Interpretation von „Fossilien“ und seit ca. 40.000 Jahren BC durch die Interpretation 

von „Höhlenmalereien“ im Zusammenhang mit dem ersten Auftreten des modernen Menschen 

(Cromagnon-Mensch) am Ende der letzten Eiszeit. 

 

„Höhlenmalerei“ als erste Bilderschrift und die Erfindung der Schrift bei den Sumerern 

 

Diese „Höhlenmalereien“ – vorwiegend aus Südfrankreich und Nordspanien, aber auch aus 

dem südlichen Uralgebirge am Ufer der Belaja und wiederum aus Indonesien – können als eine 

erste Form von „Bilderschrift“ verstanden werden. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um frühe 

Formen von „Kulthandlungen einer schamanistischen Religion“ mit dem Ziel der Beschwörung von 

Jagdglück (Jagdmagie) und eines Ahnenkultes. 

Aber zurück zu „Adam“! Adam soll nach islamischer Vorstellung im 4. Jahrtausend BC 

gelebt haben. Dies ist die Zeit der ersten „Frühen Hochkulturen oder Stadtkulturen“, die sich an 

großen Flussläufen herausgebildet haben (daher auch der Name „Potamische Kulturen“): 

in Ägypten (Nil), Mesopotamien (Euphrat und Tigris), Indien (Indus), China (Hoangho). 
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In der Hochkultur Mesopotamiens erfand das Volk der Sumerer um ca. 3,300 BC die erste 

wirkliche Schrift, die von zahlreichen Völkern des Alten Orients verwendet wurde: die sog. 

„Keilschrift“! Diese sumerische Keilschrift ist neben den ägyptischen Hieroglyphen die heute 

älteste bekannte Schrift und konnte ihre Vormachtstellung bis ins 6. Jh. BC halten. Zunächst begann 

die sumerische Keilschrift als „Bilderschrift“ (Piktogramme) mit etwa 2000 Zeichen, d.h. als 

vereinfachte bildhafte Darstellungen eines Gegenstandes, die mit einem Stift in feuchte Tontafeln 

geritzt und danach getrocknet wurden. 

Die Menschen dieser Zeit lebten bereits in großen Städten (z.B. Uruk und Ur) und bauten 

imposante Tempelanlagen als Machtzentren. Die Wirtschaft und das gesamte Leben war von der 

Religion bestimmt und wurde vom Tempel her gesteuert. D.h. die sumerische Keilschrift nahm – 

ähnlich wie die ägyptischen Hieroglyphen – ihren Anfang als eine reine „Verwaltungsschrift“ der 

Tempelbürokratie, z.B. über die Abgabeleistungen der Bauern und die Organisation der 

lebenswichtigen Wasserwirtschaft. 

Es dauerte sehr lange, bis sich die Keilschrift auf das gesamte Spektrum einer literarischen 

Sprache ausdehnen konnte. Dabei wurden mehrere dieser Zeichen miteinander verbunden, um einen 

komplexeren Gedankengang zu formulieren (sog. „Ideogramme“ im Rahmen einer Silbenschrift). 

Zu den bedeutendsten  später überlieferten Texten gehört das „Gilgamesch-Epos“, eine der ältesten 

Dichtungen der Menschheit und das berühmteste literarische Werk Altbabylons aus dem Ende des 

2. Jahrtausends BC. 

 

Die phönikische, griechische und lateinische Schrift 

 

Ab dem 9.Jh. BC begann das „Phönikische Schriftsystem“ allmählich die Keilschrift aus 

dem vorderen Orient zu verdrängen. Aus dieser „Phönikischen Alphabetenschrift“, der ersten 

abstrakten Buchstabenschrift aus 22 Konsonanten – aber noch ohne Vokale – , haben sich dann die 

„griechische“, die „aramäische“, die „hebräische“ und die „arabische“ Schrift entwickelt. 

Von den beiden ersten Buchstaben des griechischen Alphabets (Alpha und Beta) leitet sich 

der heutige Name „Alphabet“ ab. Der große Vorteil des griechischen Alphabets gegenüber seinen 

Vorgängern ist die Tatsache, dass die Schrift neben den 22 Konsonanten jetzt auch Vokale 

beinhaltete. Diesem Schema der griechischen Schrift (vollendet im 4. Jh. BC) schloss sich jede 

weitere Schrift an, d.h. alle folgenden Schriften haben sich eigentlich nur noch „graphisch“ 

verändert. 

Basierend auf dem griechischen Alphabet entstand bei den Etruskern und späteren Römern 

das „lateinische Alphabet“, das bis in unsere heutige Zeit wirkt, wie unsere heutige Tagung 

eindrucksvoll belegt. Das Latein (römische Schrift) fand aufgrund der Ausdehnung des Römischen 

Weltreiches eine weitreichende Verbreitung in ganz Europa sowie rund um den Mittelmeerraum. 

 

Die kyrillische Schrift 

 

Die „kyrillische Schrift“ (neurussische Schrift) ist eine Buchstabenschrift, die in zahlreichen 

ost- und südslawischen Sprachen Europas und Asiens verwendet wird. Die meisten Buchstaben 

wurden aus dem griechischen Alphabet (in seiner byzantinischen Schriftform) übernommen. Zur 

Sowjetzeit wurde in den 1920er Jahren zunächst das lateinische Alphabet als Mittel zur 

Verschriftlichung von Sprachen propagiert, die bislang schriftlos waren oder das von offizieller 

Seite als rückständig angesehene „arabische“ oder „mongolische“ Alphabet verwendet hatten. Ende 

der 1930er Jahre wurde dann jedoch die Orthographie aller dieser Sprachen für die gesamte SU auf 

das kyrillische Alphabet umgestellt mit Ausnahme von zwei sehr alten Sprachen: dem 

„Armenischen“ und dem „Georgischen“ (Georgien war aktuelles Gastland auf der Frankfurter 

Buchmesse im September 2018). 

 

Abschlussbemerkungen 
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Es ist nachvollziehbar, dass mit dem Aufkommen einer Schrift für die 

Geschichtswissenschaft nach den „Fossilien“ und den „Höhlenmalereien“ jetzt eine ganz neue und 

zum Teil viel aussagekräftigere Form von „Quellen“ zur Untersuchung menschlichen Lebens in der 

Vergangenheit zur Verfügung stand. Daher bezeichnet man in der Geschichtswissenschaft die Zeit 

vor Erfindung der Schrift (2,5 Mio – 3000 BC) als sog. „Vor-Geschichte“ und die Zeit seit 

Erfindung der Schrift bis heute als die eigentliche „Geschichte“, eine Unterscheidung, die von der 

Sache her keinen Sinn macht, da der gesamte Zeitraum vom ersten Auftreten des Menschen bis 

heute als „Geschichte“ zu betrachten ist. 

Durch die aktuelle Globalisierung und die Verbreitung eines „weltweiten Internets“ sind 

jetzt alle Teile der Erde in einem vorher undenkbaren und schnellen Maße miteinander verbunden. 

Das hat auch Auswirkungen auf die Zukunft einer Schriftsprache, die von allen Kulturen der Welt 

verstanden werden soll („Computerschrift“). 
 

 

 

 

ҚАЗАҚ  ӘЛІПБИІ МЕН ЕМЛЕСІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жексенғалиев Б. 

ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік 

басқару академиясының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы  

Орал, Қазақстан 

 
«Мен ойлаймын, емле - жазу үшін шығарған  

нәрсе, жазу – тіл үшін шығарған нәрсе.  

Олай болса, тілді бұзып емлеге ыңғайлау  

емес, емлені тілге ыңғайлау керек» 

А.Байтұрсынұлы 

Қазір елімізде басталған қазақ жазу жүйесіндегі  өзгерістер «ұлт үшін деген ұлы іс» 

(А.Байтұрсынұлы) екендігі сөзсіз. Қазақ тілін жалпы ұлттық тілге айналдыру мақсатын 

айқындап,  қазақ жазуына реформа жасау міндетін белгілеген тарихи құжат арқылы саяси 

тәуелсіздігі әлемде толық мойындалған қазақ мемлекеті  рухани тәуелсіз ел болу жолындағы 

шешуші кезеңді бастады деп ойлаймын. Жаңа әліпби, ең алдымен, қазақ тілі болашағы үшін, 

«қазақ тілін жаңғырту үшін» керек екендігін қазақ қоғамы бүгінде анық түсінді және бұл 

өзгерістерге дайын. 

Әрине, шешім қабылданды, іс бітті деуге ерте. Өйткені Елбасы атап көрсеткендей бұл 

мәселеде де «біз тарихтың сабағын айқын түсінуіміз керек»және «бұл бүкіл мемлекет үшін 

маңызды шара және онда ағаттыққа жол беруге болмайды». [1]  Ең алдымен, латын жазуы 

негізіндегі жаңа әліпби қазақ жазуын реформалауға мүмкіндік беретіні туралы айтқан дұрыс 

болар.  Қазіргі қазак жазуы мен емлесінде қордаланып қалған, шешімін күткен мәселелер  

болашаққа жүк болмауы үшін бүгін шешілгені дұрыс.  Сондықтан да бұл жазудың 

қағидаттары мен ережелері   терең талдау мен сараптаудан өтуі тиіс. Ең маңызды, ең қиын да 

жауапты шаруа енді басталды.  

Ұсынылған әліпби мен жаңа емле ережелерінің жобасы ұлттық жазу ұғымына 

қаншалықты сай келеді? Бұл сұраққа жауап беру оңай емес. Ал ұлттық жазу ұғымына 

тоқталсақ, ол - жазудың сол тілдің төл заңдылығынан туындаған үлгісі. «Тіл болса, оның 

законы боларға керек» [2,391]  деп кезінде А.Байтұрсынұлы бекер айтпаса керек. Мәселе 

жазудың түрі мен төркінінде емес, жазуда қолданылатын қағидат-ережеде.  

Жаңа әліпби мен емле туралы айтқанда ең қиын, күрделісі – кірме, жат 

әріптерді,тиісінше  шет тіл сөздерін қолдану мәселесі. Өз тарихымызда өзге тілдің 

дыбыстық-әріптік  құрамы мен жазу ережесін түгел алған тәжірибеміз бар және оның арты 
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неге әкелгені де белгілі. Орыс тілінен, орыс тілі арқылы басқа шет тілдерден енген сөздерді 

орыс тілі ережелерімен айту, жазу тәсілінің ана тілімізге ықпалы қандай болғанын бүгінде 

қазақ ғалымдары ашық айтып отыр. 

«Олар түп негізін, түрін сақтай отырып, қазақ тілі сөздік қорының заңды жүйесіне 

орасан зор нұқсан келтірді. Олармен бірге қазақ тіліне мүлде керексіз әріптер келіп енді. 

Сонымен бірге тіліміздің айтылу, жазылу нормасы бұзыла бастады» [3]. 

«Орыс тілінен енген сөздердің тұлғасы сақталып, орыс орфографиясы бойынша 

өзгертілмей жазылады»[4] деген ережемен бірге қазақ тіліне орыс тілінің орфографиялық, 

орфоэпиялық заңдылықтары қоса келіп, бұл нормалар кірме сөздердің ғана емес, төл 

сөздеріміздің де айтылуы мен жазылуына ықпал етіп отыр. Ал  Ә.Кекілбайдың ана тілді жат 

тілдік сөздердің ыңғайына жығып берген ережені  «туған тіліміздің тағдыр-талайына зауал 

боп төнген кесір»[5] деп тануы, сөз жоқ, кешегі алаш қайраткерлерімен үндес пікір, 

қалыптасқан жағдайға берілген әділ баға.  

Емле ережелеріміз  сөздік қордағы барлық сөздерге бірдей қатысты және тіл заңынан 

туындаған болса, қазіргідей қиыншылықтар мен түсініспеушіліктер, бетімен кетушілік 

болмас еді. Өкінішке орай, әліпби мен емле  туралы әңгімеде осы басты шарт көбіне 

назардан тыс қалып келді. Ал жаңа әліпби мен емле  арқылы жоғарыдағы қазақ тілінің тас 

бұғау тіл бұзар ережесінен құтыла аламыз ба?  

Осы ұлт үшін де, тіл үшін де шешуші тұстағы негізгі міндет анық.  «Біз орыс тілінің 

ықпалынан арылуымыз керек. Мәселе, тілдің тәуелсіздігін алуда тұр» [6].  Жаңа әліпби 

құрамында «я,ю, ё, э, щ,ц, ь,ъ» таңбаларының болмауы  туған тілді өзге тілдің ықпалынан 

арылту мақсатына сай келеді.  Өте дұрыс. Заңды сұрақ туындайды. Бұл бағыттағы шаралар 

неге жартылай жүргізіледі?  Әліпбиде ұсынылған «ch- (ч), v –(в), f –  (ф). Һ – (х) » әріптері , 

«кино, инженер, институт, курс» сөздеріндегі «и, у» әріптері  де қазақ тіліне жат 

дыбыстардың таңбалары емес пе? Бұл әріптермен жазылатын сөздер көп және ол сөздерсіз 

бүгінгі ғаламдану заманында тіл өмір сүре алмайды деген уәждер айтылуда. Сол сияқты 

біздің айтылым-жасалым (акустика-артикуляциялық) жүйеміз бұл дыбыстарды айтуға 

дағдыланды деген де пікір бар. Біз жеке дыбыстарды ғана емес, сол дыбыстармен айтылатын 

тұтас сөздерді өзге тілдің заңдылығымен айтуға, жазуға дағдыланып қалдық қой. Ал ол 

дағдының тіл бұзар сипатын бүгінде біз айқын сезініп отырмыз. Ғаламдану заманында біз 

интертерминдерсіз өмір сүре алмаймыз дегенге  біз де қосыламыз, бірақ бұл өзге тілден 

келген сөзді сол тілдің айтылым, жазылым нормаларымен қоса алу дегенді білдірмейді ғой. 

Керісінше әлемдік тәжірибеде  бір тілде екі дыбыстық норма қатар болған жағдайда  сол тіл 

үшін табиғи болмысын жоғалту қаупі күшейетіні белгілі.  

Қазақ тілінің жаңа емлесі жобасында өзге тілдерден енген сөздерді кірме және 

шеттілдік сөздер деп ажыратқан, яғни кірме сөз - қазақ тілі заңына бағынған, игерілген 

сөздер (тауар, зауыт, пошта), ал шеттілдік сөздер - «жазба тұрпаты түпнұсқасынан үлкен 

айыр-масы болмайтын өзге тілден енген сөз» [7]. Бұл арада түпнұсқа тіл ұғымы нақтылықты 

қажет етеді. Емле жобасында берілген  мына бір топ сөздердің таңбасы өзгергенмен 

жазылым ережесі сол күйінде, дәлме-дәл орыс тілі емлесімен алынған.  Мысалы:   paragraf 

(параграф),  avtor (автор), rezerv (резерв), detektıv (детектив), bıznesmen (бизнесмен). Осы 

сөздердің ағылшын тіліндегі нұсқалары: paragraph, author, reserve, detektive, champion, 

bisinessman. Біздегі термин сөздердің басым бөлігі орыс тіліндегі нұсқаның көшірмесі ғана 

екені де аян. Жаңа емле де осы жолды жалғастыратыны көрініп тұр.  

Келесі бір топ  шеттілдік сөздерге барлаушы ретінде ме, әйтеуір жеке қазақ тілі төл 

дыбыстарының әріптері кіргізілген. Ал сөздер тұрпатын қазақы деп айту қиын. Салыстырып 

көріңіз. Мыс:  brıfıń (брифиң), рárоl (пәрол), pálma (пәлма), váls (вәлс), manо́vr (манөвр), 

absalút (абсалүт), аnsámbl (ансәмбл),  gаstról (гастрөл), fólklor (фөлклор), búldozer 

(бүлдозер), asfált (асфәлт), batalón (баталөн), kоról (карөл), gólf (гөлф), festıvál (фестивәл), 

álbom (әлбом). Бұл не сонда? Жартылай қазақша, жартылай орысша жазып, айтамыз ба? 

Мақсат жат сөздерді игеру болса, неге таза қазақ тілі заңымен жазбаймыз? Мыс: пәрөл, 

гәстірөл,әлбөм, әспәлт т.б. Айтылымын транскрипция арқылы шешуге болады деген 
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жауапты да естідік. «Ит деп жазып, шошқа деп оқитын» (А.Байтұрсынұлы) әдіс бізге 

қаншалықты қажет? 

Айтпақшы, шеттілдік сөздерді таза қазақша айту мен жазу сауатсыздықтың белгісі, 

олай болса, қазақ тілі заңымен жазылған сөздер көзге қораш көрінеді деп отырған ағайын да 

бар. Өзіңдікін қор, өзгенікін зор санайтын бодандық сана емес пе?  Қазіргі орыс тілі заңына 

бауыр басып қалған  ағайынға көзге қораш бола берсін. Ең бастысы, келешек ұрпақ қазақ 

тілінде өзге тілдің ықпалынсыз таза сөйлеуіне қол жеткізу емес пе? 

Халықаралық сөздер деген жиі айтылады. Бірақ ол сөздердің жалпыға ортақ жазылым, 

айтылым үлгілері жоқ қой. Әр тіл өз заңымен қолданады. Жалпы халық жатырқамай 

қабылдаған «мұражай» сөзі орнына қайтадан «музей» сөзін бекіттік. Халықаралық нұсқасын 

қалпына келтірдік дедік. Шынын айтсақ, біз орыс тіліндегі үлгісін қайта алдық. Бұл сөздің 

бірнеше шет тілдерінде қолданылуына қараңыз. Museum [mjuziam] (ағылшын) – museen 

(неміс) – muse (француз) – музей (орыс).Осы сөзді «мөзей» деп қазақша игеріп алуға қазақ 

тілінің шамасы келсе де тіл қолданушы біздің шамамыз келмей қалды, дәлірек айтсақ, 

санамыз жетпей қалды. Жаңа емле ережелері жобасынан да осыны байқадық. Сонда белгілі 

жазушы Б.Нұржекеұлы ағамыздың «Жаңа әліпби тіл бодандығын жалғастыра бере ме?» [8] 

деген сұрағына қалай жауап береміз? Өкінішке орай тіл бодандығы жалғасатын түрі бар. 

Ендеше жаңа әліпби тіл тынысын ашады, ол арқылы шет тілдерден енген сөздерді де 

ұлттық ерекшеліктерге икемдей аламыз деген ұлт зиялыларының үміті қаншалықты 

ақталмақ? Біз осы мәселеде қашан түпкілікті шешім қабылдаймыз? «Дүниеде бірде-бір тілде, 

оның ішінде орыс тілінің өзінде де, бұрын-соңды қолданылмаған, тіл табиғатына жат» 

[9:27] тәсілден қашан арыламыз? Әлде біз «өзін және өз тілін құрметтейтін» елдер қатарында 

емеспіз бе?   Олай болса, қазақ тілі қалай жаңарады, қалай төл болмысын сақтамақ? 

Жазу реформасының басты мақсаты – қазақ тілінің табиғи болмысын сақтау, тілдегі 

«тіл бұзар ережелерден»  арылу, жазылым мен айтылым нормаларының бірегейлігін 

қамтамасыз ету деп түсінеміз. Сондықтан да жат (кірме) дыбыс, жат, кірме сөздердің 

тілімізде қолданылуы мәселесіне байланысты да түпкілікті байлам мен шешімге келу 

маңызды және бұл мәселеде жартылай шешім болуы мүмкін емес, біз тіліміздің табиғи 

болмысын сақтаймыз десек, түбегейлі шешімге келуіміз керек деп есептейміз. 

Ұлттық санасы, рухы күшті халық қана өз мақсатына жететіні анық. Туысқан түрік елі 

тарихынан бір сабақ. Өткен ғасырдың 30 жылдары Түркияда жазу реформасын жүргізген 

М.Ататүріктің  басты мақсаты түрік тілін өзге тілдердің ықпалынан босату болды. «Өз 

отанының биік азаттығын қорғай алған түрік ұлты тілін де өзге тілдердің бұғауынан 

босатуы тиіс». 

Қазіргі қазақ жазуының да ұлттық сипаты күшті болуы керек. Ол дегеніміз – қазақ 

әліпбиі мен емлесінің  шет тілдерден енген сөздерді қазақ тілі заңымен жазуға мүмкіндік 

беруі.   Яғни ғасырлар бойы тілді өзге тілдер ықпалынан қорғап келген үндесім заңы ұлттық 

жазудың   тірегі болғанда ғана тілдің ажары кіріп, сөздің сәні келеді. Бұл сөздік қордағы  төл 

сөздер де, барлық шет тілдерден енген сөздер де (орыс, араб, ағылшын т.б)  тіл заңдылығына 

сай айтылып, жазылуы арқылы ғана мүмкін болмақ.  Бұл арада әңгіме жаңа емле ережелері 

туралы болып отыр. 

«Қазақ тілі терминологиясы жазу емле ережелеріне тікелей тәуелді. Яғни термин 

сөздер үшін бөлек емле жасалмайды, ол ортақ ережеге бағынады. Ендеше емле ережемізде 

термин сөздерді жасау, қабылдау жөнінде жіберілген өрескел қатені түзеу кажет»[3]. Ол 

үшін бізге ең алдымен, тілдің табиғи заңына сүйенген ұлттық әліпби мен емле ережелері 

керек. 

Біздің  басты міндетіміз  «ұлттық кодымызды сақтай білуіміз»  керек екендігін біз 

қазір анық түсіндік. Сөз жоқ, бұл мәселеде дебізөткеннен тағылым ала білуіміз керек. 

Өйткені «қазақтың тілі мен мәдениеті құрдымға кете жаздаған» кешегінің салған жарасы 

әлі толық жазылған жоқ. 

Ең алдымен, үкіметтің тиісті органдарына А.Байтұрсынұлы ат.Тіл білімі институты, 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамымен, басқа да мүдделі мекеме, ұйымдармен бірлесіп, осы 
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жылдың аяғынан қалдырмай  жаңа қазақ емлесінің  өзекті мәселелеріне арналған жоғары 

деңгейдегі арнайы жиын өткізу туралы ұсыныс түсіреміз. Жиында жаңа қазақ әліпбиінің 

қабылдануына байланысты қазақ тілі емлесіне кешенді өзгерістер енгізу мен жаңа  емле 

қағидаттары талқыланып, болашақта атқарылар іс-шаралардың бағытын айқындайтын 

қаулы-қарар, шешімдер қабылданса, ең басты мәселе – өзге тілден енген сөздерді қазақы 

қалыпқа түсіру мәселесі шешілсе, қазақ жазуының, «ұлт үшін деген ұлы істің» 

(А.Байтұрсынұлы) түзу де, даңғыл жолға түсетіні анық. 

Сонымен бірге қазіргі «Тіл туралы» заңды қайта қарап, «Мемлекеттік тіл туралы» 

арнайы заң қабылдаудың да уақыты келген сияқты. Мемлекеттік тілдің барлық өркениетті 

елдердегі сияқты конституциялық мәртебесіне сай қолданылуына қол жеткізу, қуатты 

ұлттық идеологияның негізі болатын мемлекеттік тіл идеологиясын қалыптастыру – 

мемлекет пен қоғамның басты міндеті. Әсіресе, адамдардың санасында қалыптасып қалған 

көзқарас пен ділді өзгерту үшін де қуатты тіл идеологиясы қажет және   оның басты мақсаты 

- мемлекеттік тілді ұлттық идея дәрежесіне көтеру. 

ХХ ғасырдың өзінде  үш жазу реформасын бастан кешірген, бүгінгі күні тіл 

болашағы, ұлт болашағына қатысты  шешуші қадам жасаған  қазақ ұлты үшін төл тарихы  - 

өзіне сабақ.  ХХ ғасыр басында  қазақтың ұлттық жазуын қалыптастырған ұлт ұстазы 

А.Байтұрсынұлының жазу, әліпби, емлеге байланысты қағидаттары – бұл бағыттағы біздің 

басты ұстанымыз болатыны сөзсіз. Ақаң бастаған ұлт зиялылары өткен ғасыр басында 

ұлттық жазу мәселесін ұлттық деңгейге көтеріп, ұлттық мүдде тұрғысынан шешім 

қабылдауға қол жеткізсе, бүгінгі қазақ қоғамы да осы жолда осы үлгіні басшылыққа алады 

деп сенеміз. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ АЗЕРБАЙДЖАНА НА 

ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ  

 

Садигов Ш.К. 

Государственный университет Баку, Азербайджанская национальная академия наук 

Баку, Азербайджан 

 

Алфавит не является набором графических знаков, используемым только одним 

народом. Это система, интегрирующая на весь мир и создающая взаимосвязь между 

народами. Изменение алфавита воздействует на социальную, политическую и общественную 

жизнь этого народа. Каждый язык имеет свои специальные моменты. Принятые новые буквы 

создают определённые проблемы для этого языка. Азербайджанский алфавит за один век 

изменился 4 раза. Все эти изменения стали следствием того, что было утеряно много 

полезных материалов. Но, отметим, что латинская графика самая соответствующая для 21-го 
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века. В век развития науки и технологии латинская графика позволяет создавать новые и 

современные летописи. Азербайджан с большой радостью принял новость о том, что 

Казахстан официально стал использовать латинскую графику, которая уже стала 

международным алфавитом. 

 В течение прошлых лет было сформировано достаточно записей и выводов. Учёные 

филологи, политические деятели Казахстана ждали такой алфавит, который будет иметь 

общее с тюркскими языками. На протяжении многих лет мы были оторваны друг от друга, 

что приносило вред нашему духовному состоянию. 

 Мы рады решению Господина Президента Нурсултана Назарбаева, желаем успехов 

для претворения ваших целей. Конечно, это ответственный шаг и достоин похвал, так как вы 

предвидели возможность возникновения проблем. В своём выступлении я постараюсь 

рассказать вам о тех проблемах, которые возникли в Азербайджане при вторичном переходе 

на латинскую графику.  

     Алфавит жертв идеологии… 

 На протяжении истории на Азербайджанском языке была создана богатая 

национальная литература. До конца 20-х лет XX века письменность Азербайджанского языка 

была основана на арабской графике, только с 1929-го года перешли на латинскую графику. 

Впервые идея о смене арабского алфавита была выдвинута в 60-е годы XIX века 

М.Ф.Ахундзаде и после поддержана видными деятелями Азербайджана. Но, действительные 

изменения произошли только в 1919-м году, после провозглашения независимости 

Азербайджанской Республики в мае 1918-го года. (http://modern.az/az/news/82181#gsc.tab=0) 

 Но, в советское время, начиная с 1920-го года, за исключением армянских и 

грузинских народов все остальные алфавиты перешли на латинскую графику. Этот процесс 

завершился к 1929-му году, цель которого было отдалить тюркские народы от Турции. После 

того, как Турция перешла на латинскую графику, мы столкнулись с новым алфавитом – 

кириллица. 

 В 1991-м году Азербайджанский народ во второй раз по решению Высшего Совета 

Национального Объединения перешёл на алфавит латинской графики. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что первые письменности на латинской графике 

были обнаружены Исхаг Джафарзаде на Гобустанских скалах – Римские надписи: 

: 

     В 2001-м году педагог профессор Арзу Йолчиев в одной из статей писал, «Переход 

на латинский алфавит вернул прошлое нашего народа, сформировалась уверенность в себе, 

расширились параметры национального мышления. Наш язык вновь обрёл своё место среди 

http://modern.az/az/news/82181#gsc.tab=0
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тюркских языков, показал историческую значимость и важность. Часть народа гордилась 

изменениями, некоторые же были взволнованы этим. 

В предыдущие годы изменения алфавита не зависели от воли Азербайджанского 

народа. Новый алфавит стал выбором и желанием всего народа. 

 Прошедшие 10 лет показали, что частичный и поэтапный переход на латинскую 

графику не оправдал себя. Таким образом, только малая часть населения – школьники 

смогли обучиться новому алфавиту, а среднее и старшое поколение остались в стороне». 

 Сегодня Казахский народ по своей воле принял переход на новый алфавит, и я 

надеюсь, что вам не придётся переживать сложные моменты изменений. В нашей стране на 

протяжении 10-15 лет население среднего возраста и пожилые люди столкнулись с 

серьёзными проблемами с новым алфавитом. В то время в Азербайджане  английский язык 

не был настолько развит. Сегодня Советская идеология потеряла своё влияние, и 

Английский язык получил особое место в Казахстане. Поэтому Казахстан не столкнётся  с 

нашими проблемами первых 10 лет. Господин Президент Нурсултан Назарбаев о переходе на 

латинскую графику написал в исторической газете “Egemen Qazaxıstan” (Независимый 

Казахстан): «Сегодня в школах наши дети изучают английский язык и без проблем 

используют латинский алфавит. Поэтому для молодого поколения не возникнет никаких 

проблем». 

 Мы считаем, что не надо затягивать переход на новый алфавит до 2025-го года, а 

надо оперативно и в короткие сроки выполнить все работы для достижения цели. Для этого 

очень важно, чтобы правительство сделало решительные шаги. Официальные лица 

Казахстана настроены на правильный путь. Хочу вас заверить, что, если будут созданы 

условия до 2025-го года, то в 2030-м году процесс полностью завершится.   

 С 1991-го до 2001-го года в Азербайджане латинский алфавит менялся поэтапно, не 

было принудительного принятия каких-либо норм. Серьёзные изменения в языке и алфавите 

не могли восприниматься быстро, так как в тот период были проблемы с Арменией. Народ и 

правительство были заняты борьбой с армянскими захватчиками. Целое десятилетие ушло на 

перемены и формирование языка. На протяжении того периода официальные лица и пресса 

не уделяли должного внимания переменам. Только средние школы  использовали новый 

алфавит полностью. К сожалению, вся официальная переписка велась не всегда на новом 

алфавите, но учебники уже переходили на новый формат. 

 «Состояние в азербайджанских университетах, институтах и средних учебных 

заведениях было другим. Работали как на латинской графике, так и на кириллице. 

 Министерства, организации и управления не проявляли интерес к латинской графике, 

официальная переписка в основном велась на кириллице и даже иногда на русском языке. 

Основная часть работавших в этих сферах были русскоязычными, не владеющие родным 

языком. Проведённая статистика дала возможность так судить». 

(http://www.axiska.narod.ru/Meqaleler008.htm) 

 Большинство работали по принципу Мирзы Джалила «может всё вернётся» и 

Советский Союз навяжет свои правила. К сожалению, на сегодня и в Казахстанской прессе 

прослеживаются такие высказывания. 

     По-моему, самая большая  и первая поддержка должна исходить от прессы. 

Несмотря на то, что Азербайджан в 1991-м году перешёл на латинскую графику, только 

через десять лет в 2001-м году в газете вышли статьи под заголовком «Прощай кириллица, 

здравствуй Латинская графика». С 1 августа 2001-го года по распоряжению Президента 

Азербайджан полностью перешёл на использование латинской графики. Указ Президента 

Гейдара Алиева «О совершенствовании и применении государственного языка» поставил 

работников прессы в затруднение. 

 После данного указа все министерства начали вести всю официальную переписку на 

латинской графике. 

 У нас спустя ровно 15 лет по инициативе президента Ильхама Алиева вся 

национальная и мировая литература была издана на латинской графике. Таким образом, эта 

http://www.axiska.narod.ru/Meqaleler008.htm
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задача была решена через 15 лет. Как мы уже отмечали выше общественность, социально-

политические процессы не позволяли изменить всё одним разом. Сегодня Казахстан сильное 

государство, и ваша экономика позволяет завершить процесс до 2020-го года. Будьте 

уверены в том, что народ давно к этому готов. Интернет подготовил всех к переходу на 

латинскую графику. 10-15 летний процесс уже пройден, и наши Казахские братья готовы к 

лучшим изменениям. Официально приказ издан и будет принят всеми. 

Алфавит может начать работать полной мощью только благодаря хорошей работе 

прессы. Если они быстро перейдут на использование латинской графики, то задача будет 

решена. Этот переход легче осуществить с помощью прессы, чем через учебники и массовую 

литературу. 

Вторая задача – это уличная реклама. Чем чаще мы будем визуально встречаться с 

новостью, тем быстрее примем новшества. Вся уличная реклама должна перейти на 

латинскую графику.  

Завершая своё выступление, хочу ещё раз отметить, что официальная переписка, 

учебники, пресса, реклама по распоряжению одновременно должны перейти на 

использование латинской графики. Если это проделать в течение года, то 60-70 процентов 

работы, 70-80 процентов массовости будет выполнено. Вторая важная задача – это переход 

всей литературы на латинскую графику, что займёт около двух лет. На сегодняшний день 

большинство издательств частные и владеют современными технологиями. Решить 

проблему можно быстро и легко. 

Я посвятил своё выступление этой проблеме, так как переход на латинскую графику 

очень важное событие для народа Казахстана и всего тюркского мира. 

После принятия приказа, связанного с латинской графикой, очень важно создать 

правила письма. При переходе возникнут изменения в правописании слов. Эти проблемы 

будут заметны в заимствованных словах, что надо учесть при переводе иностранной 

литературы. Представьте себе, что Азербайджан более 25-ти лет уже использует латинскую 

графику, но на сегодняшний день идут споры вокруг слов – лицей пишем как lisey или litsey, 

Hotemi, Qotemi, Götemi. Или же слова с буквой W имеют определённые сложности. Важной 

задачей для Казахстана, его бюджета, народа является решить проблемы орфографии и 

орфоэпии в помощь использования латинской графики. 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕХОДА УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА НА ЛАТИНИЦУ 

Кулмаматов Д.С. 

Узбекский государственный университет мировых языков  

Ташкент, Узбекистан 

 

Узбекский народ на протяжении всей истории своего развития до современного 

состояния пользовался разнообразной письменностью: согдийским, древнехорезмийским, 

руническим, древнеуйгурским алфавитами [1, с. 19]. После арабского завоевания на 

территорию современного Узбекистана проник арабский алфавит (VII-VIII вв.) и был долгое 

время в употреблении [6]. После присоединения Средней Азии к России (с 60-х годов XIX в.) 

в Ташкенте, Самарканде, Хиве и других крупных городах Узбекистана печатались арабской 

графикой на узбекском языке книги, выпускались журналы и газеты. 

 Следует констатировать, что до начала XX в. не было зафиксированного свода 

орфографических правил применительно к арабскому алфавиту. Буквы и правила, взятые из 

арабской и персидской письменности, были введены для обучения в школах и медресе, 

расположенных на территории современного Узбекистана. Но в 20-х годах началась 

полемика вокруг действующего алфавита. В 1921 г. состоялся I Всеузбекский съезд, 
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посвященный вопросам языка и орфографии. В октябре 1923 г. в Бухаре прошла 

Орфографическая конференция, принявшая решение подвергнуть частичной реформе 

арабский алфавит. Параллельно этому в 1923-24 гг. шла работа по составлению алфавита на 

латинской основе [1, с. 19; 3, с. 160]. 

Перевод узбекской письменности на латинскую систему письма протекал на фоне 

латинизации алфавитов всех тюркских языков, возможно, этого бы не произошло без 

массовой латинизации. В 1926 г. Первый тюркологический съезд, состоявшийся в Баку, 

принял решение о необходимости перехода с арабского на новый алфавит, основанного на 

латинской графике, с последующим применением её в школах и издательствах.  

Арабской графикой узбекский народ пользовался до 1929 г., вплоть до принятия 

латинского алфавита. В мае 1929 г. в Самарканде (в столице тогдашнего Узбекистана) при 

участии языковедов, писателей, учителей, общественно-политических деятелей проводилась 

Республиканская конференция по алфавиту и орфографии узбекского литературного языка 

[3, с. 161]. В условиях языкового строительства Узбекистана данная конференция занимает 

особое место, потому что на ней впервые были поставлены в широком аспекте самые 

актуальные вопросы усовершенствования литературного языка узбекского народа. Здесь 

обсуждались такие вопросы, как пути развития узбекского литературного языка, орфография 

простых и сложных слов, аффиксов, заимствованных из арабского, персидского и других 

языков, вопросы терминологии, издание терминологических и орфографических словарей. 

На указанной конференции было принято решение о переходе на новый алфавит на 

базе латинской графики, который состоял из 34 знаков: a, b, c, ç, d, ө, ǝ, f, g, ƣ, h, i, j, k, l, m, n, 

ᶇ, j, o, ө, p, q, r, s, ş, t, u, v, x, y, z, ƶ, ь и ’ (апостроф). 

В течение 1930-х гг. изменения, происходившие в нормативной грамматике и 

фонетической системе узбекского языка, повлекли за собой также изменения в орфографии. 

Оставались до конца не выясненными проблемы узбекского латинского алфавита, связанные 

с составом гласных и согласных.  

«Первый научный съезд по вопросам орфографии узбекского языка, созванный в г. 

Ташкенте в январе 1934 г., пересмотрел узбекский алфавит, сократил количество гласных 

букв до шести (a,ǝ, ө, i,o, u) и принял узбекский алфавит в следующем составе: a, b, c, ç, d, ө, 

ǝ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ᶇ, o, p, q, r, s, ş, t, u, v,  y, z, ƶ,  ’ (апостроф). Была ограничена функция 

знака ǝ, который стал употребляться только в случаях наличия двух близких по форме, но 

различающихся по значению слов, например: ǝlim«болезненный», «мучительный», 

«горестный», «жгучий» – alim«ученый», «знающий», «вещи, надлежащие получить от кого-

либо», bǝs«достаточно», «хватит», «довольно» – bas«наступи», «придави», sǝn«ты» – 

san«число», «количество», «бедро», ǝnǝ «вон», «вот», аnǝ  – «мать». В прочих случаях вместо 

ǝ употребляется а» [3, с. 161]. 

Таким  образом,  в  1934 году были  отменены  буквы  Ө ө,  Y y,  Ь ь. 

В  1938  году  филологи Узбекистана решили  реформировать  узбекский 

алфавит  ещё  раз,  но в  это  время  начался процесс  кириллизации, что сделало реформу 

латинизированного  алфавита  неактуальной. 

В 1939 году при Коллегии Наркомпроса Узбекской  ССР была  создана Правительст-

венная комиссия  по  разработке  узбекского алфавита  на основе кириллицы. В новый 

узбекский  алфавит  были включены  все  33  русского алфавита и отдельные 

дополнительные  знаки – Ң ң, Ҷ ҷ, Ө ө, Қ қ, Ƶ ƶ, Ҳ ҳ, а также ’ 

(апостроф).  Однако  этот  проект  подвергся  мощной критике  языковедов и  педагогов [3, с. 

163-165].  

8 мая 1940 года  III  сессия  Верховного  Совета  Узбекской ССР  приняла 

закон  о  переходе к новому узбекскому алфавиту, основанному на русской графике. Был 

утвержден следующий проект узбекского алфавита: а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, 

р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ъ, ь, э, ю, я, ў, қ, ғ, ҳ,’ (апостроф) [3, с. 165].  

 Этот узбекский алфавит, основанный на кириллице, был использован до 2 сентября 

1993 года – принятия Закона   Республики Узбекистан "О введении узбекского алфавита на 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1393
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/645906
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/565
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84
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основе латинской графики". В отличие от узбекского алфавита на основе кириллицы, 

состоявшего из 33 букв и двух знаков (мягкого и твердого), в новом алфавите оказалось 31 

буква и  апостроф: Aa – «а», Bb –  «б», Cc –  «ц», Dd –  «д», Ee – «э», Ff –  «ф», Gg –  «г», Hh 

– «ҳ», Ii –  «и», Jj –  «ж» (жонли, жўра), Kk –  «к», Ll – «л», Mm – «м», Nn –  «н», Oo –  «о», 

Pp – «п», Qq –  «қ», Rr – «р», Cc –  «с», Tt –  «т», Uu –  «у», Vv –  «в», Xx –  «х», Yy –  «й», Zz 

–  «з» Çç –  «ч», Ğğ –  «ғ», Jj –  «ж» (аждод), Ňg –  «нг», Ŏŏ –  «ў», Şş –  «ш» и ’ (апостроф). 

21 декабря 1995 года Олий Мажлис Республики Узбекистан на основе Постановления 

«О порядке введения в действие закона Республики Узбекистан» «О государственном языке» 

определил завершающую дату перехода на латинский алфавит узбекского языка» – 1 

сентября 2005 года. Он был пересмотрен и вместо него введён другой вариант, основным 

отличием которого являлось отсутствие букв  с диакритическими знаками. Буквы Ç ç, Ş ş, Ğ 

ğ, Ö ö, Ñ ñ, Ɉ ɉ были заменены на Ch ch, Sh sh, Gʻgʻ, Oʻoʻ, Ng ng, J j соответственно. В итоге 

новый узбекский алфавит принял следующий вид: Aa –  «а», Bb –  «б», Dd –  «д», Ee –  «э», 

Ff – «ф», Gg –  «г», Hh – «ҳ», Ii –  «и», Jj – «ж», Kk –  «к», Ll –  «л», Mm – «м», Nn –  «н», Oo 

–  «о», Pp – «п», Qq –  «қ», Rr – «р», S s –  «с», Tt –  «т», Uu –  «у», Vv –  «в», Xx –  «х», Yy – 

«й», Zz – «з», Oʻoʻ–  «ў», Gʻgʻ– «ғ», Sh sh –  «ш»,  Ch ch –  «ч», ng – «нг» и’ (апостроф).  

В общей сложности букв стало столько же, сколько в латинском алфавите 1928 года.  

Г. Асатова в своей статье «Из истории введения латинского алфавита в Узбекистане  

(20-30-е годы ХХ века)», указывая на значимость Постановлений, принятых в 90-годах 

прошлого столетия в Узбекистане, пишет: «Эти решения стали важными законодательными 

шагами. Латинская графика открывает перед Узбекистаном широкие возможности полнее 

воспринимать мировую культуру и всемирную информацию» (2). Заметим, что на сегодня 

30% населения всего мира пользуются латинской графикой, 20% – индийской, 10%  –

арабской  (по официальным сведениям ОНН, в частности ЮНЕСКО настоящее время 80% 

научно-технической литературы издаётся на латинице) [1, с. 19] 

В настоящее время среди филологов Узбекистана идет полемика о будущем 

узбекского алфавита,  основанного на латинской графике.  По указанию Президента 

Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева, при Ташкентском университете узбекского языка и 

литературы создана специальная комиссия, которая, изучив мнение специалистов и 

общественности, внесет предложения о совершенствовании узбекского алфавита, 

основанного на латинской графике.   

Ректор Ташкентского университета узбекского языка и литературы, доктор 

филологических наук, профессор Шухрат Сирожиддинов, в частности, говорит о следующих 

проблемах, ждущих своего окончательного выяснения – отсутствие в узбекском алфавите, 

основанном на латинской графике, специальных букв: 

1) обозначающей носового «нг». По этой причине учащиеся сочетание «н» и «г» 

(«нг») в таких словах, как «dengiz» (море), «ko‘ngil» (душа) воспринимают за два звука и в 

результате допускают ошибки в переносе слога:  «den-giz», «ko‘n-gil». 

2) передающей звук “ц”. Поэтому существуют отдельные проблемы по написанию 

интернациональных слов, связанных с согласным «ц», латинской графикой: цейтнот, 

цемент, цензура, цирк,  циркуль,   цитология. В частности, написание латинской графикой 

сочетание «ts» или буквы s  вместо   «ц» в этих словах не  оправдывает себя [см.: 4]. 

Определенные трудности вызывают слова, имеющие в своей структуре  буквы sh  (ш) 

и  ch (ч):  

qashshoq  

қашшоқ 

 

ishchi  

ишчи 

 

uchrashishmoq 

 

бедный 

 

 

рабочий 
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учрашишмоқ встречаться 

 

Приведенные узбекские слова неудобны и по написанию, и по произношению. Из-за 

многочисленности таких слов объем латинизированных узбекских текстов в отличие от 

кириллических узбекских текстов удлинился. 

В связи с этим разрабатываются новые орфографические правила написания 

подобных слов латинской графикой, соответствующих правилам произношения 

современного узбекского языка.   

 В свою очередь, необходимо отметить, что переход казахского языка на латинскую 

графику воспринимается в Узбекистане  с большим воодушевлением. Отмечая важность 

нового казахского «алфавита на основе латинской графики, как для самого Казахстана, так и 

для Узбекистана», вице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов пишет: 

«Алфавит на латинской графике всегда использовался в Центральной Азии и считался 

основным. За четверть века использования латинской графики в Узбекистане накоплен 

определенный опыт. При этом мы все понимаем, что данный процесс является нелегким, и 

его внедрение займет достаточное время. Не исключено, что могут возникать различные 

научные подходы, а также появятся по этому поводу разногласия. Однако в любом случае 

этот алфавит на латинской графике очень важен для Казахстана и Узбекистана, потому что 

нашу историю невозможно представить без нее. Поскольку написано много общих книг и 

были составлены архивные документы, в свое время, именно на основе латинской графики» 

[см.: 5]. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что переход казахского языка на латиницу 

позволит не только расширить культурное взаимодействие Казахстана и Узбекистана, но и, 

безусловно, значительно облегчит взаимопонимание между тюркоязычными народами. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

БАШКИРСКОГО ПИСЬМА 

 

Хабибуллина З.А. 

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 

Уфа, Россия 

 

Каждая эпоха предъявляет свои требования языку, определяя его специфику, 

особенности и уровень развития. Одним из важнейших показателей развитости языка 

является письменность, поднимающая язык на качественно новый уровень. Письмо не 

только накопление, хранение и передача знаний, способное преодолеть пространство и 

http://old.gym1505.ru/files/referat/ref-16267/prod19392-glava1.doc
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время. Благодаря письму мысли, идеи, знания, вся духовная, умственная жизнь человека не 

умирает вместе с ним, а делается достоянием последующих поколений. Записанное слово 

объединяет настоящее и будущее. Поэтому степень развития каждого народа тесно связано с 

уровнем развития его письма. 

Письменность тюркских народов насчитывает более чем двухтысячелетнюю историю. 

За это время тюркские народы сменили несколько форм алфавита. Все они в разной степени 

точности и адекватности отражали особенности тюркской речи. Все средневековые и 

современные литературные языки в значительной части восходят к языку Тюркского 

каганата.  В состав каганата вошли тюркоязычные, в том числе и башкирские племена табын, 

катай, тангаур, канглы и др. В Тюркском каганате пользовались руническим письмом, 

которое продолжало бытовать и после распада, в условиях новых тюркских государств. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что башкиры, как и другие тюркские народы, 

пользовались письменностью еще в далеком прошлом, в VI–X веках, до принятия арабского 

письма. 

На территории современного и исторического Башкортостана сохранилось множество 

письменных источников, которые зафиксированы 1) в эпитафиях; 2) на скалах; 3) монетах; 4) 

в украшениях, одежде башкирского народа, например, в сулпы, кумбазы, тэнкэ; 5) в наградах 

и пайцзах; 6) в приписках на краях рукописных книг; 7) в текстах различных печатей.  

Обилие вариантов письменностей в источниках позволяет не только 

дифференцировать весь фонд найденных памятников, но и выделять различные школы 

письма. Исследования последних лет показывают, что среди башкир тюркские руны, 

превратившись постепенно в набор знаков-символов, применялись довольно 

продолжительное время: из 38 букв-знаков рунического алфавита 17 распространены среди 

башкир как тамги, которые ставились на родовое или семейное имущество (утварь, 

пчелиные борти, деревья, скот, седла и т.п.).  

С X века в Волжской Булгарии вместе с исламом распространяется арабская графика. 

Во временны Золотой Орды Она служила для записи официальной документации и 

государственного делопроизводства, а также литературных произведений.  Для написания 

некоторых важных государственных актов в начале XIII-XIV веков параллельно 

использовался также уйгурский алфавит, которым выполнены памятники, найденные на 

территорииБашкортостана. К таким памятникам относятся уйгурописьменные эпитафии, 

географические указатели, монеты, браслеты, награды и др. Наибольшее распространение в 

то время получила деловая документация и литература, созданная на основе арабского 

письма, которое в начале XIV века приобрело официальный статус. Мусульманское 

население Волго-Уральского региона (как и всей России) использовало исключительно 

арабскую графику (с добавлением некоторых знаков), которая практически не 

менялась.Многие произведения башкирской литературы – многочисленные башкирские 

шежере, сказание «Чингизнаме», «Письмо Батырши царице Екатерине II», воззвания и 

приказы Салавата Юлаева и др. были написаны на арабской графике.  На этой письменности 

создана очень богатая башкирская литература, классическими образцами которой являются 

поэма древнебашкирского поэта Кул Гали  «Киссаи Йусуф» (1233); произведения поэтов 

XIX века:А.Каргалы,Т.Ялсыгулова, Х.Салихова,Г. Сокороя, М.Акмуллы, М. Уметбаеваи др. 

К середине XIX века сделаны первые попытки создания башкирской национальной 

письменности, способной передавать фонетические особенности языка. Так, в 1859 

году Мирсалих Бикчурин на южном диалекте башкирского языка на основе арабской 

графики опубликовал «Сказку царя-богатыря». Национальный башкирский алфавит на 

основе арабской графики, с дополнительными буквами для обозначения специфических 

звуков башкирского языка, появился в начале XXвека, в 1923 году в арабский алфавит был 

внесен ряд изменений, учитывающих его фонетические особенности.  Одновременно были 

разработаны новые правила башкирского правописания, опубликованные в начале 1924 года. 

И хотя эти правила впоследствии были во многом усовершенствованы, постичь систему 

письма было нелегко, поскольку эта письменность вызывал определенные трудности в ее 
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использовании. Неудобство арабского алфавита для тюркских народов было связано с 

сложностью начертания букв (в зависимости от местоположения в слове каждая буква имеет 

свою графему) и затруднениями в чтении. Неудобства арабского письма стали особенно 

заметны в условиях промышленной и информационной модернизации конца XIX-начала XX 

веков: выяснилось, что использование арабского письма делает невозможным использование 

механических пишущих машинок, затрудняет работу наборщиков типографий и осложняет 

обучение европейским языкам. Были предприняты попытки модернизировать арабскую 

графику введением букв для гласных звуков, но все они оказались безуспешными.  

В связи с началом массового применения арабского письма, тюрки придумывали о его 

замене латиницей или даже кириллицей. Так, например, азербайджанский писатель М.Ф. 

Ахундов в середине XIX века наряду с совершенствованием арабского письма для тюрков 

предлагал заменить арабский алфавит латиницей или кириллицей. Миссионер Н.И. 

Ильминский вместо арабского алфавита для тюркоязычных народов начал выпускать на 

кириллице православные книги на татарском языке для крещеных татар. В конце XIX – 

начале XX века усилилось стремление русских ученых и башкирской национальной 

интеллигенции к созданию письменности на основе русской графики. С помощью русского 

алфавита записывались образцы устного народного творчества (Р.Г. Игнатьев, М.В. 

Лоссиевский, А.Г. Бессонов, С.Г. Рыбаков и др.), создавались буквари по башкирскому 

языку (В.В. Катаринский, А.Г. Бессонов, М.А. Кулаев).  

Среди татар стремление к замене арабского письма латиницей возникает в начале XX 

века. Так, поэт Сагит Рамиев уже в 1908-1909 годах начинает применять свой латинский 

алфавит. Но его проект отвергается сторонниками совершенствования арабского письма.  

В 1920 году татаро-башкирские журналисты уже более обоснованно, исходя из 

необходимости распространения грамотности среди широких масс, поднимают вопрос о 

переводе татаро-башкирского письма на латиницу, азербайджанцы приступили даже к 

составлению азербайджанского варианта латинского алфавита. Между тем принятием 

латиницы вместо арабской графики начинают заниматься уже на уровне советского 

правительства. В 1924 году в Москве создается специальный комитет, который вскоре был 

преобразован в Центральный комитет нового алфавита Президиума ВЦИК (Всесоюзного 

Центрального Исполнительного Комитета). Появляется проект нового латинского алфавита 

для татаро-башкир, который был помещен в газете «Эшсе» (Рабочий) 18 июля 1924 года. 

Но ведущие деятели, хотя в целом положительно оценивают латиницу, выступают за 

сохранение арабской графики. Это настроение было высказано и на Первом съезде 

тюркологов, посвященный вопросам латинизации письменности тюркоязычных народов, на 

котором был создан Центральный комитет нового тюркского алфавит. Поскольку 

латинизация алфавитов ведется на уровне ЦК ВКП(б), в Башкирском областном комитете 

создается общество «Яңалиф» (новый алфавит), которое представляет для обсуждения ряд 

проектов латинского алфавита для башкирского письма и в 1928 году один из них (так 

называемый яналиф) был официально утверждён [Ишбердин и др., 1989].Новый алфавит 

позволил построить правописание на фонетическом принципе, в нем всего 36 букв: из них 10 

гласных, 26 согласных букв. 24 буквы  взяты из латинского алфавите без изменений, 8 букв  - 

с небольшими изменениями. К этому времени основные нормы фонетики, в том числе и 

орфоэпии, уже вполне сложились и это обстоятельство сыграло существенную роль в 

ускоренном усвоении не только нового правописания, но и норм фонетики башкирского 

языка, в которых наблюдался значительный разнобой.  

 Следует отметить, что после введения латинского алфавита в течении нескольких лет 

(на время переходного периода) разрешалось пользоваться арабским алфавитом. Обучение в 

школах и учебных заведениях вводилось сразу же, а делопроизводство на основе латинского 

алфавита вводилось в течении нескольких лет. Одновременно на местах в массовом порядке 

проходило обучение латинскому алфавиту с охватом почти всего взрослого населения. 

Постепенно латинский алфавит полностью вошел в сферу образования, науки и культуры, в 

http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84&action=edit&redlink=1
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быт башкирского населения. Практика употребления в течение десяти лет этого алфавита 

себя оправдала.  

Латинизированный алфавит в целом сыграл положительную роль в духовной жизни 

башкир, способствовал преодолению неграмотности, стимулировал развитие культуры и 

просвещения народа, заложил основы для его дальнейшего духовного развития. 

Стабилизация норм фонетики и усвоение нового правописания протекали в 30-х годах XX 

века в условиях невиданного роста культурного уровня всего башкирского населения, когда 

необычайно расширились общественные функции литературного языка, ставшего, именно 

благодаря расцвету национальной культуры, достоянием самых широких масс. Принятие 

латинской письменности облегчало и удешевляло печатание книг, учебников, журналов, 

газет и т.д., так как у всех тюркских народов в этот период была графика только на латинице. 

 В 1938 году на бюро Башкирского обкома ВКП(б) был поставлен вопрос о переходе 

на кириллический алфавит.23 ноября 1939 года новый алфавит был утверждён, а в 1940 году 

введён в употребление.  
 Русский алфавит в замен арабо-башкирского предлагался еще в конце XIX в. – начале 

XX в. русскими учеными и башкирской национальной интеллигенцией. Р.Г. Игнатьев (1829-

1886), В.В. Катаринский (1846-1902), А.Г. Бессонов (1848-1918), М.В. Лоссиевский (1850-

1884),С.Г. Рыбаков(1867-1926),М.А. Кулаев(1873-1958) собирают образцы башкирского 

народного творчества, пользуясь при этом русской графикой (кириллицой). В то же время 

большой интерес вызывает у них и башкирская народная разговорная речь. Возникает 

необходимость составление алифбы (башкирского букваря) на основе русского алфавита.  

В конце XIX в. на основе русской графики с дополнительными знаками для 

специфических башкирских звуков были составлены первые русско-башкирские и 

башкирско-русские словари. Автор словарей – В.В.Катаринский, первый из них «Краткий 

русско-башкирский словарь» содержит около 2500 слов разбитых на группы частью по 

семантическим, частью по грамматическим признакам. В основу словаря был положен 

разговорный язык оренбургских башкир, ныне входящий в состав ик-сакмарского говора 

южного диалекта. Второй словарь, башкирско-русский построен по алфавитному принципу и 

полнее предыдущего. В нем нашли отражение слово- и формообразующие аффиксы 

восточного и южного диалектов башкирского языка.  

В 1907 году в Казани был напечатан второй «Букварь для башкир», автором которого 

является А.Г. Бессонов. Он предлагал башкирский алфавит из 41 буквы русской графики. 

Материалом служил разговорный язык северо-восточных башкир. Свой алфавит он 

применял и при записи башкирских народных сказок.  

 В конце XIX – в начале XX в. изучением башкирских диалектов занимался Н.Ф. 

Катанов – профессор и активный деятель Казанского университета. Он дважды 

предпринимал диалектологические поездки в Белебеевский и Мензелинский уезды 

Уфимской губернии. Большой интерес представляет его «Азбука для башкирского языка» из 

33 букв русской графики.   

Значительный вклад в исследовании башкирского языка внес   Мстислав 

Александрович (Мухаммедхан Сахибкиреевич) Кулаев (1873-1958), который усматривал 

рост просвещения в приобщении башкир к русской культуре, а через него и к европейской. 

Первая его книга по башкирскому языку вышла в 1912 году в Казани под названием 

«Основы звукоподражания и азбука для башкир», где он предложил алфавит из 34 букв 

составленных на основе русского алфавита. М. Кулаев выпустил азбуку на башкирском 

языке, в которой ввел некоторые изменения: исключил дж как знак, нехарактерный для 

башкирского языка, и видоизменил некоторые буквы. Но последующий его алфавит вновь 

включал в себя 34 буквы. 

Таким образом, еще в конце XIX и в начале XX века для башкирской письменности 

предлагается русский алфавит в замен арабо-башкирского. Башкирские фольклорные тексты 

и словари, написанные на основе русской графике, явились первыми опытами создания в 

современной башкирской письменности. Однако из-за отсутствия необходимых условий для 
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принятия башкирским народом русского алфавита вышеотмеченные попытки в 

рассматриваемый период не могли выйти за рамки эксперимента. Они притворились в жизнь 

в советское время.  

  Современный башкирский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв, девять 

из которых введены дополнительно для передачи специфичных звуков башкирского языка.

 Алфавит включает 9 графем, являющихся дополнительными к стандартной (русской) 

кириллице: Әә, Өө, Үү для передачи специфичных переднеязычных гласных, и  Ҡҡ, Ғғ, Ҙҙ, 

Ҫҫ, Һһ, Ңң для передачи специфичных согласных  башкирского языка. Две графемы –

 Ҡҡ и Ҙҙявляются уникальными, то есть не встречаются больше ни в одном алфавите. 

 Таким образом, башкирское письмо прошло многовековой путь от руники к 

кириллице, и сегодня вряд ли кому бы то было необходимо поднимать вопрос о каком-то 

новом для башкир алфавите. Но знать и изучать историю алфавитов, конечно же, надо, так 

как народ не вправе забывать и нашу тюркскую рунику, ведь первые тексты наших предков 

переданы нам в наследство на ней. Башкиры должны быть признательны и арабскому 

алфавиту, ведь семь веков письменность башкир базировалась на нем. Нам кажется, в век 

информатизации современный башкир должен владеть и латиницей, помня, что 

доминирующая часть тюркского этноса, наших сородичей и других народов мира для письма 

пользуется ею. 

 Будет нелишним, если средних и высших учебных заведениях, на всевозможных 

курсах мы сумеем в наши дни параллельно наладить и должное обучение желающих 

древнетюркскому, арабскому алфавитам. А умение пользоваться латинским шрифтом, в том 

числе и тюркским – само веление времени века информатизации и глобализации. В этой 

связи необходимо восстановить латинизированный алфавит башкирского языка, который 

применялся в 30-х годах двадцатого столетия и усовершенствовать согласно современным 

условиям. Это необходимо для общения с башкирами, проживающими за пределами 

Российской Федерации, родственными тюркскими народами ближнего и дальнего 

зарубежья.  
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Тіл тек қана қатынас құралы емес, ойын жорыққа шығару, номинативтік және 

экспрессивті-эмоциальдық та қызметтері бар. Бүгінгі қазақ тілі тек қана қатынас құралы 

ретінде ғана өмір сүріп жатыр. Жасыратыны жоқ, қазақ тілінің жағдайы жылдан жылға 

күрделеніп бара жатыр. Тіл-халықтың тілі, жан дүниесі. Тіл-ұлттың  руханиятын ұрпақтан 

ұрпаққа жеткізетін құрал. Ұлттың ұлт ретінде тарихтан жойылып кетуіне себеп болатын осы 

тіл.   
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 Ұлт көсемі А. Байтұрсынұлы: «Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол 

жұрттың тілін аздыруға тырысады.  Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 

нәрсенің ең қуаттысы- тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады»,- деп ескерткен болатын. 

Қазақстан патшалық ресейдің бодандығына кіргеннен кейін, одан қалса Кеңес үкіметі 

тұсында қазақ тілі неше түрлі құқайларды басынан өткізді. 

Бүгінгі таңда тіліміздің тарихи қалпын сақтап қалу ең өзекті мәселе. Әрине бұл 

әліпбиден  басталып, жаңа латын әліппиін  қабылдауда қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 

сақталуы тиіс.  

2025 жылдан бастап латын әліпбиіне өту жөнінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

мынандай деген болатын: «Бұл ұлт болып шешуге тиіс принцпті мәселе. Бір кезде тарих 

бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 

қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен 

интернет тілін жетік игеруге, ең бастысы-қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деген 

болатын. Өте орынды айтылған пікір. Әлемдегі ең алдыңғы дамыған елдердің қатарында 

көріну  үшін білім мен ғылымның әлеміне ену үшін латын әліпбиін меңгеру ауадай қажет. 

Сонда ғана біз дүние жүзілік ақпарат пен технологияның дамуына өз үлесімізді қосамыз. 

Әрине, бұндай жағдайға латын әліпбиіне толық көшкенде ғана қолжеткізуіміз мүмкін. 

Латын графикасына көшкенде ең негізгі мақсат қазақ тілінің ерекшеліктеріне сәйкес 

келетін қазақ әліпбиін жасау. Тілімізге жат в,ё,ф,х,ц,ч,щ,ч,ь,э әріптерінен құтылу керек, 

бұлар қазақ тілінің  дыбыстары емес, Ал и,у,я,ю екі не үш дыбыстың қосындысын белгілейді. 

Сонда қазақ тілінің төл у дауысты 20 дауыссыз болып шығады,-дейді профессор Байынқол 

Қалиұлы.  Латын графикасына көшкенде осы принципті ұстануымыз керек. Сонда ғана қазақ 

тілінің табиғатын сақтаймыз, қазақ тілінің дыбыстық жүйесін қалпына келтіреміз. Осы 

уақытқа дейін қолданыста келген алфавитіміз қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне жат. 

Егемендік дәуірге дейін қазақ фонетикасы европацентризм  ықпалында болды. 

Қазақ алфавитін неше рет өзгертсек те қазақ тілінің дыбыстық жүйесін сақтап қала 

алмадық. Мысалы, қуыс, суат, киім, жуар, т.б сөздерді қалай буынға бөлеміз! Қазақ тілінде 

екінші, үшінші буындар дауысты дыбыстан басталмайтыны бәріңізге белгілі. 

Тоталитарлық тіл емле-ережелерінің салдарынан тіліміздің төл сөздеріне бірнеше 

кірме дыбыстар еніп кетті. Жоғарыдағы аталғандай бұл дыбыстар фонетикамызға теориялық 

та, практикалық тұрғыдан да нұқсан келтіріп жатқанын ғалымдарымыз жазып та, айтып та  

жатыр. Кірме әріптер тіліміздің үндесім, буын тасымал заңдылықтарын бұзды, - дейді 

Әлімхан Жүнісбек. (Біздіңше, латынға көшкенде осы тәрізді келеңсіздіктерден құтыламыз. 

Біз латын графикасына көшкенде «бір дыбысқа-бір таңба» деген принципті 

қолданамыз. Соңғы үшінші жобадағы қысаң ы/і дыбыстарының екі түрлі таңбамен берілуіне 

қосылуға болмайды. Осы екі дыбыстың бірі жуан, бірі жіңішке дыбыстарды апострофты 

пайдаланып бір таңбамен беру керек деген пікірді қолданамыз. Соңғы нұсқадағы орыс 

тіліндегі «в» таңбасының берілуі де артық. Бұл дыбыс қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне тән 

емес. Егер «в» дыбысымен айтылатын сөздер болса, оларды «б» дыбысымен айтса да 

түсінікті. «ф» әрібінің басы артық.   Сөйлеу процесінде ешкім, Фатима, фабрика, фамилия, 

шофер деп емес, Пәтима, пәбрика, пәмилия, шопыр деп дыбыстайды. Жобадағы и,х,ч 

дыбыстары туралы да осындай пікіріміз бар. 

Біздіңше соңғы бекітілген латын графикасында х, һ екі ұяда берілуі керек. В әріпінің 

қаншалықты керегі бар? Осы дыбыстардан басталатын сөздер кездессе, оларды өзіміздің 

тілімізге икемдеп б деп айтуға болады. Кеңес үкіметінің 30-40 жылдарда орыс тілінен енген 

сөздер қазақ тілінің заңдылығына байланысты бейімделіп айтылған, жазылған. Жаңа латын 

алфавитіндегі ч дыбысының таңбасы артық. Ч дыбысы деп айту өте қиын. Қазіргі қазақ 

есімдерінде бұл дыбыс қолданылмайды. 

Профессор Байынқол Қалиұлы «В, И, Ф, Х, Ч дыбыстарының таңбасын жаңадан 

жасалып жатқан қазақ-латын әліпбиінің құрамына кіргізер болсақ, онда «таза ұлттық әліпби 

жасадық» дегеніміз бос сөз болып шығады, Баяғы таз кепешімізді қайта киіп, орыс тілінен 
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енген сөздерді сол баяғысынша айтып, баяғысынша жазып жүре беретін боламыз» деген 

пікірін бізде қолдаймыз. 

 Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін және 

болашақта барлық саладағы іс қағаздар мен оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс 

екендігін қадап айтты. Сондай-ақ, Үкіметке қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты 

кестесін жасауды тапсырып, уақыт ұттырмай бұл жұмысты қазірден бастап қолға алу 

қажеттігін атап өтті. Демек, көп кешікпей Егемен еліміздің латын әліпбиіне көшетіні 

айқындалды. Ал осы мақсатқа кедергісіз қол жеткізу үшін не істеу керек? 

 Әрине әліпбиді қашан және қандай жолдармен ауыстыру қажеттігін дұрыс 

қабылдаған жөн. Әліпбиді ауыстыруға ұзақ уақыт, қомақты қаражат, сонымен қатар ең 

бастысы интелектуалдық күш-жігер керек. Тағы бір айта кетерлік жайт, кейбір 

ағайындарымыздың латын әліпбиіне көшуіндегі орын алған олқылықтарын қайталамайтын 

оңтайлы жолды қарастыру қажет. Бұл мәселеге төменде толығырақ тоқталатын боламыз.  

 Жаңа әліпбиге көшкеннен соң мазмұнды оқулықтар мен әдебиеттің барлығын 100 

пайыз сауатты етіп аударып шығу қажет. Өйткені, кезінде араб әріпінде жазылған небір 

әдебиеттер әлі күнге дейін шаң басып жатыр. Себебі, біз оларды оқи алмай, қиналдық. Ал 

латын әліпбиіне көшетін болсақ, кешегі, бүгінгі рухани дүниелеріміздің бәрін сауатты 

қалпында аударып алсақ, кейінгі буын трагедияға ұшырамайды. 

Ақпарат құралдары: «Бүгінде әлемнің әр түкпірінде 5 миллионға жуық қазақ тұрады. 

Оның 80 пайызы латын әліпбиін қолданады. Демек, біз болашақта латын әліпбиіне көшсек, 

сол қазақтармен жақындаса түсеміз. Түсіне білген адам үшін мұның да маңызы зор» деген 

пікірлерді тартуда. 

Ойыңды дәйектеу үшін оқырманға жалған ақпарат ұсынуға болмайды Сол 

миллионның 1,5 миллионы Қытайда, ондағы қандастарымыз төте жазуды пайдаланады, ал 

миллионнан астам Өзбекстандағы бауырларымыз, миллионға жуық Ресейдегі 

қандастарымыз, сондай-ақ Монголиядағы қазақтар кириллицаны пайдаланады. Түркия мен 

Кәрі құрлықтағы қандастарымыз ғана латын әліпбиін пайдаланады. 

 Ақпарат үшін: бүгінде әлемде 8 268 тіл бар болса, соның 6 642-сі ғана өмір сүруде. 

 Әлеуметтанушылардың пікірінше, қоғамымызда латынға көшуді қолдайтындардың 

үні басым түсіп отыр. Өйткені латынға көшу уақыт талабы, замана сұранысы екенін халық 

терең түсіне білді. 

Демократия үрдістеріне сай қоғам үшін аса маңызды мәселелер референдум - жалпы 

халықтық дауыс беру арқылы шешілуі қажет. Әліпби мәселесі бойынша референдум өткізу 

қажет деген пікірлер де бар. Өкінішке орай, бұған дейін қазақтан ешкім қай әліпби бойынша 

оқуды қалайтынын сұраған емес. 

 Бірқатар ғалымдар латын әліпбиін ендіру саясатын «ана тіліміздің болашағын ойлап, 

қолданыс аясының одан әрі кеңейе түсуіне мүмкіндік жасап келе жатқан қиянатын 

болдырмай, қазақы айтылым (орфоэпия) мен жазылым (орфография) талаптарын жүйеге 

түсіру деп түсіну керек» деген тұрғыда сипаттап келеді. 

 Жаңа әліпбиге көшуге орай ғалымдар мен сарапшылар төмендегі ойларды алға 

тартуда. 

Артықшылықтары: 

1. Қазақстан саяси тәуелсіздік алып, дербес ел атанса да, орыс империясының рухани 

басқыншылығынан әлі күнге құтыла алмай келе жатыр. Бұл ықпал әсіресе руханиятқа 

қызмет жасайтын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы нақты іске асып келеді. Сол 

құралдардың бір үлкен арнасы – мерзімдік баспасөз тасқыны. Латынға көшу арқылы осы 

тасқынға аз да болса тосқын жасау мүмкіндігі бар. 

2. Зерттеушілердің дәлелдеуіне қарағанда, бүкіл дүниежүзіндегі ғаламтор 

материалдарының 80 пайызы латын жазуымен жарияланады екен. Ендеше бұл шрифт-

дүниежүзілік деңгейде байланыс құралына айналып отырған ғаламтордың арқа сүйейтін 
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негізгі әліпбиі. Демек бұл әріпті пайдалану-дүниежүзілік қауымдастыққа жақындаса түсудің 

кезекті бір жолы болу әбден ықтимал. 

3. Егер латынға көшсек, Кеңес дәуірінде жасалған бүкіл әдебиетіміз, қазақ тілінде 

жазылған тамаша ғылыми еңбектеріміз ұмытылып қалып қояды, кейінгі ұрпақ оқи алмайды 

деген уәж бар. Қазіргі ғылым мен техника мейлінше дамыған жаңа технологиялар заманында 

одан күдіктену орынсыз. 

4. Тәуір деп танылған дүниелердің барлығы латын қарпіне көшірілетіні даусыз. 

Сонымен бірге макулатураның жемі болуға дайын тұрған көптеген артық қағаздан тазарып 

қалатынымызды да ұмытпау керек. Айталық, көркемдігі төмен немесе таза кеңестік рухта 

өмірге келген жазындыларды оқырмандарың кейінгі буындарына тықпалаудың түк те қажеті 

жоқ. 

Кемшіліктері: 

1. Қазақ тіліндегі ғылыми әдебиеттің осы уақытқа шейін тұтастай дерлік тек кирилл 

графикасында жазылуы. 

2. Жаңа әліпби бойынша мұғалімдер дайындау. 

3. Жекеменшік мекемелердің бұрынғыша кирилл әріптермен жұмыс істей беруі. 

4. Латын әліпбиімен шығатын ұлттық баспасөзге деген сұраныстың азайып кетуі. 

5. Сонымен бірге қазақтардың бұрыннан да кириллицамен оқитын тобы әліпби екіге 

бөлінгеннен кейін, латын шрифтісімен жазылғандарды мүлде қолға алмай кету 

ықтыималдығы. 

6. Екі әліпби бойынша оқитын (орыс мектептерінде кириллица бойынша оқитын қазақ 

балалары) топтастырушы деп танылған қазақ ұлтының өзінің екіге бөлінуіне алып келу 

ықтималы. 

7. Түрлі әліпби бойынша білім алатын қазақтар мен басқа ұлттар арасының тағы да 

алшақтай түсуі.  

8. Латынға көшкеннен кейінгі мемлекеттік тілдің ахуалының қандай деңгейде 

болатындығы. Мемлекеттік тіл бар, бірақ оның шеті мен шегі, қоғамда алатын орнының 

деңгейі заңнамада толық нақтыланбаған, жалпы нысан ретіндегі болмысы әлі де бұлдырлау. 

 Қорыта айтқанда, басқа түркі халықтары тәрізді өзге тілдерден кірген сөздер қалай 

айтылса, солай жазуға көшуіміз керек. Тілімізде зорлап, сындырып кірген сөзді сол 

қалпында айтуда, жазуда қате. Мысалы альбом дегенді әлбом, артель дегенді әртел 

автомобиль дегенді аптамабил, шофер-шопыр деп айтсада қазақ үшін түсінікті. Осылай 

айтып қалыптастырсақ орыс тілінен енген басы артық дыбыстардан құтыламыз. Бұндай 

жазумен айту 1948 жылдарға дейін кеңінен қолданылған. Сол тілімізге қайта оралсақ оның 

ешқандай айыбы жоқ. 

Егемендік дәуірде ғасырлар бойы тілімізге тоталитарлық жүйенің күшімен еніп келе 

жатқан, тілімізге жат дыбыстардың таңбасымен қоштасатын күн келді. 

Көрші Өзбекстанның тәжрибесі 

Көршілес Өзбекстан сонау 1993 жылы латын әліпбиіне көшу туралы заң қабылдаған. 

Содан бері табаны күректей 23 жыл өтсе де, елде әлі күнге дейін латын дәуірі орнаған жоқ. 

Большевиктер латын жазуына көшу кеңес мұсылмандарына сауатсыздықтан арылуға 

және ғасырлық артта қалушылықтан арылуға көмектеседі деп санады. 

Оның үстіне, большевиктер атеистік мемлекет құрып жатқанды, ал араб тілі ислам 

дінін уағыздаумен пара-пар болатын. 

Өзбектерге 12 ғасыр қызмет еткен араб әліпбиі дұшпанның жазуы ретінде 

пайдаланды. 

Осымен бір мезетте Туркияда ұлы Кемал Ататүрік жазу реформасын жүзеге асырып, 

араб әліпбиін латын тіліне ауыстырды. 

Саясаттанушы Анвар Назиров: «Өзбекстандағы латиницаға көшу саясаты дұрыс 

болды, бірақ бұл процесс дұрыс басқарылмады, кәсібилердің пікірі еленбеді» деп есептейді.  

Әзірге латын әліпбиін мектеп бағдарламасына толық енгізуге және осы жазумен 

оқулықтарды басып шығаруға қол жеткізілді. Латын графикасы әзірге тек көше, көлік 
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қозғалысы бағдарларының атауларны, метродағы жазуларды жазуда басымдыққа ие болды. 

Іс-қағаздарын жүргізуді де жаңа жазуға ауыстыру мүмкін болмай отыр, өйткені халықтың 

басым бөлігі кеңес мектебінде білім алған. Үкіметтің және құқықтық-нормативтік 

құжаттарда, іскерлік хат алмасуда кирилл әліпбиі қолданылады. 

 Министрлер кабинетінің, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың, сот-тергеу 

органдарының ресми құжаттамасы, ведомстволардың нұсқаулық материалдары мен 

ережелері, зерттеу және ғылыми еңбектер, статистикалық және қаржылық есепке алу және 

есеп беру бланктері, прейскуранттар-мұның барлығы толығымен кириллицамен басылады, 

толтырылады және жүргізіледі. 

Телеарналар мен кинода екі әліпби қатар қолданылады. 

Өзбек ғаламторы аймағында да екі әліпби қатар жүреді. 

Баспасөз оқырманнан айырылып қалмау үшін әлі күнге дейін кириллицамен 

басылады. 
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ЛАТЫН НЕГІЗДІ  ҚАЗАҚ ТІЛІ ЕМЛЕСІ  ТУРАЛЫ 

 

Садуақас Н.А. 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік   университеті, Ақтөбе, Қазақстан  

Матбаева Н.С. 

Сарбұлақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәніннің мұғалімі 

Ақтөбе  облысы, Қазақстан 

 

Жазу пайда болған кезден бастап сөздің мағынасын  дәл жеткізу үшін  жазу-сызуға 

қойылатын  талаптарға, жазу  емлесі мен оның ұстанымдары  туралы мәселелерге  ерекше 

мән беріліп   келеді. Cөзді айтушысы мен оны  естушісі, сонымен бірге  осы хабарды жазба 

түрінде жеткізуші мен  оны оқу арқылы қабылдаушы арасындағы  ақпарат  сөзбе-сөз дәл 

мағынасында жеткізілмесе, тілдің қарым-қатынас қызметі де өз мәнінде жүзеге аспағаны 

деуге болады. Сондықтан  ойдың дәл таңбалануы жазудың жетістігі болып есептеледі. Ал 

тілдегі кірме сөздердің шамадан тыс көбейе түсуі тілдің  қызметін ауырлата түседі.  Бұл 

қиындықтан шығудың бір жолы әліпби өзгерту болып отыр. Латын әріптері - өркениеттің 

жазуы ретінде өмірдің өзі талап етіп отырған басты қажеттіліктердің бірі.  Мемлекет 

басшысы  Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты  мақаласында  қазақ  

жазуын  латын  әліпбиіне   көшіру  туралы  айтып, осы маңызды шараны бастауға тапсырма 

берген болатын [1].  Елбасының  рухани жаңғыру бағытында  баяндаған терең мәнді  ойлары  

халық тарапынан  қызу қолдау  тапты.  Жұртшылықтың қатысуымен өткізілген талқылаулар 

нәтижесінде  әліпби нұсқалары  да  жетілдіріліп,  қазіргі нұсқасы бекітілді. Енді жақында 

«Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері» Жобасы жарияланып, бүкіл ел 

болып талқылау  ісі қайта жалғасты[2]. Емле ережелері   ұлттық тіліміздің  ерекшеліктері 

мен заңдылықтарына сәйкес болуына, тіліміздің дыбыстық қорының мүмкіншілігін толық 

қамтуына   ерекше назар аударылған. Жаңа емле жобасында  қазақ тілінің  бұрынғыдан келе 

жатқан ережелерінің негізі  сақталған. Бұл жағдай емлені тез меңгеруге көмектеседі.  Емледе  

бұрынғы жазу  қағидалары, сөздерді  біріктіріп жазу тәртібі,  ғылым мен техниканың әртүрлі 

саласына қатысты теминдік мағынаға ие болған сөз тіркестерінің жазылуы, адам аттарының 

емлесі, кейбір жарыспалы тұлғалардың емлесі,   өзге тілден келген сөздерді қазақтың сөйлеу 

тіліндегі айтылуынша  жазу туралы, т.б. мәселелер  айқын көрініс тапқанын байқауға 

болады[2].Емледе  қазақ жазуындағы ұу/үу, ый/ій  қосар әріптерді   бұрынғыдай бір ғана «у»  
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мен  «и» таңбалары  арқылы  жазуды ұсынған екен.  Бұлай таңбалау   жазуда  әріп 

үнемділігіне де пайдалы болғандығы айтылып келеді.  Бірақ осылай таңбалану сыры дұрыс 

түсіндірілмей, бұл жағдай  дыбыс пен әріпті шатастырып айтуға жол бергенін білеміз. Қазақ 

жазуында   «и»  мен  «у» -  орыс тіліндегі сөздер құрамында келетін дауысты дыбыс, қазақ 

тіліне кірме дыбыстар деп есептеледі. Қазақ тілінің төл сөздерінің құрамында дауысты «и», 

«у»дыбысы жоқ.Сондықтан осы дыбыстарды айту-жазу заңдылықтарын шатастырмай 

қолдану жолдарына ерекше назар аударған жөн. 

Жаңа емледе шетел сөздерін  жазудың тиімді жолдары көрсетілген. Әліпбиден 

шығарылып тасталған әріптермен келген сөздерді жазудың ережелерін мұқият оқып, танысу 

керек. Емледе  (§90)  «Сөз ортасындағы  қайталама сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, 

кк, уу дыбыстарын білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады»,-деген ереже бар[2.28]. Бұл 

ереже тіліміздің табиғатына сай алынған, себебі біздің тілімізде екі бірдей дауыссыз дыбыс 

қатар тұрмайды. Мысалы:  komısar,  profesor, gramatıka, sımetrıa, amıak, anagram, kardıogram; 

metalýrgıa, elıps, elınızm, kolej, sılabýs, koloıd, bılıard, brýselóz, talı, kolokvıým, trıler, alofon, 

troleıbýs, alúzıa; kotej, atestat, popýrı, sparıń, korektor, aparatýra, aplıkasıa, ıpodrom, opozısıa, 

sýgestıa; adıtıv; akaýnt, akord, akredıtasıa, hokeı, ındıvıdým. Бұл ережеге қосымша ескертуде 

«сөз мағынасы өзгеретін жағдайда сс, мм, лл, тт, нн, бб, рр, пп, дд, кк әріптері сақталып 

жазылады»,- деген анықтама бар екен: esse, mass-medıa, massa; sammıt, ballada, mıllıgram; 

getto, nettо; tonna, vanna.  

Емледе  жіңішкелік белгісі (ь) бар сөздердің жазылуы туралы төмендегідей ереже бар: 

(§84) «Жіңішкелік белгісі (ь) бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі жазылады, 

қосымшалар түбірдің соңғы буынына үндесіп жалғанады, жіңішкелік белгі (ь) ескерілмейді» 

[2.26]. Мысалы: аnsámbl (-diń, -i, -ge, -der), dúbl (-diń, -i, -ge, -der), asfált (-tiń, -i, -ke, -ter), púlt 

(-tiń, -i, -ke, -ter), batalón (-niń, -i, -ge, -der), medalón (-niń, -i, -ge, -der), kоról (-diń, -i, -ge, -der), 

gаstról (-diń, -i, -ge, -der), álpınıs (-tiń, -i, -ke, -ter), álternatıv (-tiń, -i, -ke, -ter), kоbált (-tiń, -i, -ke, 

-ter), festıvál (-diń, -i, -ge, -der), álbatros (-tyń, -y, -qa, -tar), bálzam (-nyń, -y, -ǵa, -dar), pálma (-

nyń, -sy, -ǵa, -lar);  Бұл ережеге қосымша ескертуде «Мына сөздерде жіңішкелік белгісі 

ескерілмейді, қосымшалар түбірдің соңғы буынына үндесіп жалғанады»,- деген анықтама 

бар екен:: bron (-nyń, -y, -ǵa, -dar), monastyr (-dyń, -y, -ǵa, -lar), gýash (-tyń, -y, -qa, -tar), týsh (-

tyń, -y, -qa, -tar).  

Ал  (§85) «Жіңішкелік белгісімен (ь) келген буын құрамында e, ı әріптері бар сөздерде 

жіңішкелік белгісі ескерілмейді, қосымшалар түбірдің соңғы буын үндестігіне сәйкес 

жалғанады» [2.27]. Мысалы: akvarel (-diń, -i, -ge, -der), stil (-diń, -i, -ge, -der), lager (-diń, -i, -ge, 

-ler), artıkl (-diń, -i, -ge, -der), kegl (-diń, -i, -ge, -der), premer (-diń, -i, -ge, -ler), premera (-nyń, -

ǵa, -lar), relef (-tiń, -i, -ke, -ter), barelef (-tiń, -i, -ke, -ter), brakoner (-diń, -i, -ge, -ler), barer (-diń, -

i, -ge, -ler), shıfoner (-diń, -i, -ge, -ler), kelt (-tiń, -i, -ke, -ter), fılm (-niń, -i, -ge, -der), gelmınt (-tiń, 

-i, -ke, -ter), atele (-niń, -si, -ge, -ler), relef (-tiń, -i, -ke, -ter). Бұл ережеге қосымша ескертуде 

«Ономастикалық атаулар мен кейбір мағынасына нұқсан келетін сөздерде жіңішкелік 

белгісінің (ь) орнына ı әрпі жазылады»,- деген анықтама бар екен: Pıer; pıesa, lıe.  

Емлені шетел сөздерін  тіліміздің табиғатына жақындата жазуға  бейімдеп құрастырғаны 

байқалады. Шетел сөздерінің айтылымындағы дыбыс тіркестері қазақ тілінің айтылымына 

қарай жақындатылғаны дұрыс болған. Мысалы,  (§97). «Сөз соңындағы -нг әріп тіркесі ń 

әрпімен жазылады, қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады»,-деген ереже бар[2.29].  

Мысалы: parkıń (-niń, -ge, -i, -der), boýlıń (-niń, -ge, -i, -der), brıfıń (-niń, -ge, -i, -der), reıtıń (-niń, 

-ge, -i, -der).  «Ағылшын тіліндегі түпнұсқасында w әрпімен басталатын кейбір сөздер «ý» 

әрпімен жазылады»,-деген ереже бар[2.29].   Мысалы: ýаtsap, ýıkı, ýıkıpedıa, ýeb-saıt. Ал 

(§99). «-ог әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан жалғанады», Мысалы: 

pedagog- tar, pedagog-y, dıalog-tar, dıalog-y, еkolog-tar, еkolog-y. 

Емле ережесінде  (§92) «шеттілдік сөздердің соңындағы «а» әрпі сөз мағынасына әсер 

етпеген жағдайда түсіріліп жазылады. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп жалғанады: gazet 

(-tiń, -i, -ke, -ter), mınýt (-tyń, -y, -qa, -tar), sıfr (-dyń, -y, -ǵa, -lar), kordınat (-tyń, -y, -qa, -tar), 

kapsýl (-dyń, -y, -ǵa, -dar), kardıogram (-nyń, -y, -ǵa, -dar). Бірақ matematıka, pedagogıka, 
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statıstıka, mehanıka болып жазылады»,-деп жазылған[2.28]. Кейбір жағдайда сөз соңындағы 

«а» дыбысы қазақы айтылымда жуан-жіңішкелі «ы-і» (касса-кассы, клеёнка-кілөнкі, плёнка- 

пілөнкі) болып  қолданылатынын да ескеру керек деп ойлаймыз.  Бұрын қатар келген екі 

дауыстыны  кіріктіріп айтып-жазатын болсақ, енді жаңа емлемізде екі дауысты қатар жазыла 

беретін сияқты. Мысалы, ортаазиялық, қараағаш, қараалма, қараөзек, ешкіемер, батааяқ, т.б.  

Емле ережесінде  кейбір кирилл әріптері мен шеттілдік сөздердің емлесі тарауындағы «ё» 

әрпі «о́» әрпімен таңбаланады, оларға қосымша соңғы буынның үндесіміне сәйкес 

жалғанады(manо́ vr (-diń, -i, -ge, -ler), brýselо́ z (-diń, -i, -ge, -der), aktór (-diń, -i, -ge, -ler)»,   «ц» 

әрпі және «сц» әріп тіркесі «s» әрпі арқылы жазылады(sırk, sıfr, sılındr, sırkýl; desımetr, 

medısına, proporsıonal, abzas;. Қатар келген «ц» әрпі «ts» тіркесі арқылы таңбаланады(pıtsa, 

Nıtsa), «-тч» дыбыстар тіркесімен аяқталатын сөздердегі «т» әрпі түсіріліп жазылады( skoch, 

skech, mach), «щәрпі төл сөздерде «shsh» әріп тіркесімен, ал шеттілдік сөздерде «sһ» әрпімен 

таңбаланады(ashshy, tushshy, keshshe), «э» әрпі «е» әрпімен жазылады(element, elevator, 

epopeıa), «-оэ» әріп тіркесімен аяқталатын сөзде «э» әрпінің орнына «ı» жазылады(aloı, 

kanoı), «ю» әрпі төл сөздерде, сонымен бірге шеттілдік сөздерде сөз басында және дауысты 

дыбыстан кейін «ıý» әріп тіркесімен(aıý, oıý; Iýpiter, Iýrmala)  ал дауыссыз дыбыстан, айыру 

белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь) кейін «ú» әрпімен таңбаланады(parashút, absalút, 

glúkoza), т.б. баптар қазақ тілінің табиғатына сай  жазылған ережелер  деп есептейміз[2.25].    

Жаңа емледе  бірге жазылатын сөздердің  заңдылықтары жан-жақты көрсетілген. «Екі 

түбірден құралған бір ғана зат пен ұғым атауы бірге жазылады: jertóle, baǵdars ham, 

beınebaıan, sýsabyn, kereńqulaq (өс.), ıtsandyq (өс.), kelteshash (өс.) »,-деген ереже бар[2.15].   

Тіркескен сөздердің бір сыңарының мағынасы көмескіленсе, немесе атау мәнде жұмсалса 

бірігеді екен.  Күрделi сөз сыңарының бiрiктiрiлiп жазылу себебін айқындау,  оның  нақты 

критерий қандай болатындығы туралы  ғалымдар Р.Сыздық, Н.Уәли, Қ.Күдеринова  

еңбектерінде айтылған тұжырымдар осы емледе де жалғасын тапқан. Ғалымдар Н.Уәли мен   

А.Алдашеваның «Қазақ орфографиясындағы қиындықтар» кiтабында да баяндалған 

жазудағы қиындықтар негізінен шешімін тапқан[3]. Сонымен бірге бірге және бөлек 

жазылатын сөздердің орфографиясы туралы толығырақ мағлұмат алу үшін ғалым  

Қ.Күдеринова  зерттеулеріне ерекше назар аудару керек деп есептейміз[4].    Себебі оның  

еңбектерінде  сөздерді бірге жазудың бірнеше белгілері  жан-жақты талданып көрсетілген 

болатын. Ғалым сөздің тұрпат межесі  мен мазмұн межесін назарға ала отырып, құрама 

сөздің сыңарларының  тура мағынасы мен ауыспалы мағынадағы қолданыстары арқылы  

оларды бірге не бөлек таңбалаудың тиімді жолдарын  ғылыми тұрғыда көрсете білген. Қазақ 

тіліндегі  құрама сөздердің  бірге, бөлек тұлғалану негіздерін арнайы зерттеу нысанына алған 

ғалым Қ.Күдеринова  тіркесті сөздердің құрамындағы сыңарлардың тұрпат межесі мен 

мазмұн межесін тұлғаланудың негізі ретінде қарастырады. Құрама сөз сыңарлары  

арасындағы  қатынасқа,  кемінде екі сөзден тұрып, бір ғана зат не құбылыстың   атау бірлігі 

болып жұмсалу ерекшеліктеріне қарай отырып, бірігуге сұранып тұрған сөздерді, автордың 

өз  сөзімен айтқанда, «босаралықсыз жазылатындарды екі белгісіне – формалды және 

семантикалық белгілеріне – қарай»  топтастырады. Тіркесті сөздердің құрамындағы 

сыңарлардың   жазба түрінің мазмұн межесі ретінде оның фонема, морфема  және  

морфемалардың универб, предикаттық катынас  мазмұнын, ал  тұрпат межесі  әріп, олардың 

босаралықпен, қосаралықпен, босаралықсыз таңбалануын танытатынын айта келіп,  БС бен 

КС-ді тұрпат межесі тұрғысынан босаралықпен таңбаланатыңдар, босаралықсыз 

таңбаланатындар деп екіге бөліп қарастырады. Формалды белгі ретінде сөздерді біріктіруге  

жетелеу  қызметі бар қосымшаларды  «ұластыруыштар» деп, ал мағынасының дерексіздігі, 

дербес қолданысының сиректігі, талғап жалғануы, жұрнаққа тән сипаттың болуына қарай  

«аффиксоид құрастыруыш»,   ортақ стандарт мағына үстеуімен, сандық жағынан  

өнімділігімен танылатын  «стандарт құрастыруыш», бүтіннің бөлшегі ретінде басқа көп 

сөздермен  ортақ байланысып,  жалпы мағынада жұмсалатын  ұғымды жинақтау қызметін 

атқаратын «жинақтаушы  құрастыруыш»  деп үш түрлі  «құрастыруыштарды»    талдап 

көрсетеді.Жазу емлесi ғасырлар бойы бірте-бірте  қалыптасқан жазу дәстүрi, жазу 
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тәжiрибесi, жазу  дағдысын қамтитын  өте күрделi құрылым  болып есептеледі.  Әр  тілдің  

өзіндік ерекшеліктері мен қоғам дамуына сай тілдің ішкі-сыртқа жағдайларға  қарай дамуы, 

жаңа сөздермен толығуы сияқты мәселелер  жазу емлесінде дер кезінде ескеріліп отыруы 

керек. Тіліміздегі сөздік құрамның молаюы, сөздіктерімізде  қамтылатын  атаулардың көбеюі 

біріккен сөздерге де қатысты болып табылады. Қорыта айтқанда, сөздердің бірге, бөлек 

жазылу  мәселесін шешу, автордың өзі айтқандай, «БС, КС және сөз тіркесі тәрізді аса 

күрделі лингвистикалық ұғымдарының арасын айқындайтын теориялық мәселеге 

тәуелді»[3.106]. Қазақ жазуы үнемі өзгерiп, емлесi жаңару, толығу үстiнде. Соған қарамастан 

қазiргi қазақ орфографиясының  өз шешімін күткен қиындықтары да бар.Сөздің сыртқы және 

ішкі тұрпатының ықшамдылығына деген тілдегі үнемділік заңының нәтижесінде біріккен 

сөздердің көбейе түсуі қалыпты жағдай болып табылады. Тілдің қоғаммен бірге  дамуы 

барысында, яғни лексикалық қорының толыға түсуінде біріккен сөздердің үлесі арта түседі.  

Сондықтан, қазіргідей жаңа емле ережелерін негіздеп жатқан тұста,  лексикалық 

қорымыздың толыға түсуі үшін өз үлесін қосып, бұрынғы қалыптасып қалған таптаурын 

көзқарастарды ысырып тастап,  бірігуге сұранып тұрған  күрделі сөздердің жолын ашып, 

сөздердің бірге не бөлек жазылуының теориялық мәселелерін негіздеген  ғалым 

Қ.Күдеринова  зерттеулері қазіргі латыннегізді емлемізді    теориялық  жағынан  нығайта 

түседі деп есептейміз. 

Жаңа емле Ережелері  қазіргі жаһандану заманында бірнеше тілде сөйлеп жүрген  

жастарымыздың  қазақ  сөзінің  үйлесімін  бұзбай сөйлеуін, сөзіміздің әуезділігін, тіліміздің 

әсем ырғақпен айтылуын қамтамасыз ете алады.  Сөздің айтылымын ескермей, жазылымы 

бойынша айтуға, көзіне көрсетіп қойған  дыбысты дұрыс айтпай,  тілді бұзып сөйлеуге 

бейімделіп бара жатқан жаһандану кезеңінде  мектептерде емле Ережелерін оқытуға ерекше 

назар аударылуы керек.  Әліпби мен емле қазақ тілінің үндесім заңына сай  болуы  арқылы  

мемлекеттік  тілдің  дамуына да  ықпал ете алады. Жаңа емле қазақ тілінің табиғи 

заңдылықтарына сай жүйелі, ғылыми тұрғыда құрастырылғандығымен ерекшеленеді. Емледе  

бұрынғы жазылуы әртүрлі болып келген орфограммалар бір  ізге түсірілгені  де  анық 

байқалады. Қазіргі жаңа әліпби  мен емлемізде тіл  үндесімінің  негіздері басшылыққа 

алынған, сондықтан латыннегізді  ұлттық  әліпбиіміздің  болашағы зор деп сеніммен айтуға 

болады. 

Қорыта айтқанда,  қазіргі кезде,  әліпби құрамындағы дыбыстар мен жазу емлесіне 

қатысты мәселелерді  өзара байланыста  қарастырып, екі тізгінді тең ұстап, тіліміздің  

пайдасына  ортақ ұтымды  шешім қабылдау арқылы тіліміздің мәртебесін асқақтата түсетін  

сәт келді. 
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ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА В ИСТОРИИ 

КЫРГЫЗСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ  

 

Кадыркулова У.К. 

Иссык-Кульский государственный университет имени К.Тыныстанова 

Каракол, Кыргызстан 

 

В данной статье автор прослеживает историю применения латинского алфавита в 

кыргызской письменности. Также анализируются преимущества и недостатки перехода 

кыргызского алфавита с арабского на латиницу, с латинского на кириллицу. 

Ключевые слова: алфавит, письменность, арабская письменность, латиница, 

кириллица, межнациональный язык. 

 

The period when the Latin alphabet was usedin the history of Kyrgyz script 

The author traces the history of the Latin alphabet use in the Kyrgyz script in the article. It 

also analyzes the advantages and disadvantages of the Kyrgyz alphabet transition from Arabic to 

Latin, from Latin to Cyrillic. 

Keywords: alphabet, script, Arabic, Latin, Cyrillic, international language 

 

Кыргызский народ имеет очень богатую и более чем двадцатидвухвековую историю.  

История становления кыргызского языка столь же интересна и противоречива, как и история 

формирования кыргызского этноса, впервые упомянутого в китайских источниках 2 века до 

н.э.  Столь древняя нация не могла не иметь своей письменности, пережив 

«великодержавие». Кыргызская письменность прошла следующие этапы становления: 

1.Орхоно-Енисейский рунический алфавит, который состоял из 27 знаков; 

1. Письменность кыргызов на Алтае (Алтайская письменность);  

2. Тяньшанский период; 

3. Караханидский период (общетюркская письменность М.Кашгари);   

4. Чагатайский язык; 

5. Арабская письменность; 

6. Латиница;      

7. Кириллица. 

 

Кыргызский народ в начале XX века стоял перед выбором: продолжить применять 

арабский алфавит, который не отвечал требованиям обслуживания или разработать новый 

алфавит, отвечающий и языковым особенностям, и доступный всем широким массам. 

Считается, что первая национальная письменность на основе общенародного 

разговорного языка была создана в 1924 году. С этого времени стала выходить на 

кыргызском языке первая национальная газета «Эркин-Тоо» («Свободные горы»). Она 

положила начало развитию кыргызской письменности, которая возникла на базе 

реформированного арабского алфавита. Сам факт рождения этой письменности, 

приспособленный к особенностям общенародного кыргызского языка, явился большим 

историческим событием в духовной и общественной жизни нашего народа. На 

реформированном языке печатались первые книги и журналы, на нем велось обучение во 

вновь созданных кыргызских школах, что дало огромный толчок появлению кыргызской 

интеллигенции. Таким образом, реформированный арабский алфавит для своего времени 

сыграл положительную роль и был важным этапом в истории становления и развития 

кыргызской национальной письменности. 

Арабский алфавит для записи кыргызского языка стал использоваться в первой 

половине XIX века. В 1911 году на этом алфавите появились первые киргизские печатные 

публикации [Кудайбергенов, 1972: 93-98].   
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Арабский алфавит, как показывали многие ученые-лингвисты, по существу 

приспособлен к особенностям арабского языка, в звуковом составе которого бедно 

представлены гласные фонемы. Имея всего лишь три буквы для обозначения гласных звуков, 

он с трудом мог отвечать всем особенностям кыргызского языка, в котором 6 долгих гласных 

и 8 кратких гласных (всего 14). В арабском алфавите насчитывалось 28 букв. И полностью 

особенности кыргызского и других тюркских языков не мог отражать. Не только кыргызский 

народ пытался адаптировать его к своему языку. Другой причиной, тормозящей процесс 

охвата арабской письменности в Средней Азии, была недоступность для большего числа 

населения.  

Наличие письменности является основополагающим фактором формирования и 

развития языка. Но при условии ее доступности и всем слоям общества и обслуживании всех 

членов общества.  

Наряду с введением в реформированный арабский алфавит на основе фонетического 

принципа необходимых изменений и дополнений, применительно к особенностям 

кыргызского языка, в целях максимального сближения письменной речи с разговорным 

языком, была перестроена и его орфография. Но пока практически положительных 

результатов было мало: арабский алфавит не был достаточно гибким. Это первое 

фонетическое письмо просуществовало до принятия латинской графики. Необходимость 

замены его практически более удобной, перспективной графикой диктовалась самой 

жизнью. «Реформированный киргизский алфавит, - писал проф. И.А.Батманов, - в принципе 

мало отличается от дореформенного». Он был сложным и недостаточно четко передающим 

фонетические особенности как киргизского, так и ряда других тюркских языков. «Поэтому 

сразу же после реформы киргизской орфографии. В 1925 году, раздались голоса о 

необходимости, по примеру других народов Советского государства, отказаться от арабского 

алфавита и заменить его другим, построенным на основе латинской графики [Батманов, 

1948: 16].   

В 1923 году К. Тыныстанов реформировал арабский алфавит, приблизив его к нуждам 

кыргызской фонетики[Кудайбергенов, 1972: 93-98] В 1924 году на этом алфавите И.Арабаев 

написал первый кыргызский букварь. 14 октября 1926 года облисполком Киргизской 

АССР постановил начать постепенную замену арабского письма латиницей. Для этого в 

республике был образован комитет нового алфавита. 12 декабря 1927 года ЦИК Киргизской 

АССР признал латинизированный алфавит государственным наравне с арабским. С 1927-

1928 учебного года латинизированный алфавит стал преподаваться в ряде школ, а с 1928-

1929 года на него было переведено всё образование. 1 января 1930 года арабский алфавит 

был окончательно выведен их всех официальных сфер употребления по республике. 

В латинизированном кыргызском алфавите в самом начале его существования еще не 

было букв ф, в, х, ж (латинские f, v, h, z). Для обозначения 9 кратких гласных применялось 

лишь 5 букв, а фонемы ө, ү, и самостоятельного буквенного обозначения не имели (для 

обозначения в письме этих гласных в основном применялись те же приемы, что в арабском 

алфавите). Весь алфавит пока еще состоял из 24 букв. Не были приняты еще заглавные 

буквы, что вызвало ряд практических неудобств при передаче на письме собственных имен, 

а также при определении начала предложения текста. Но все эти недочеты со временем были 

устранены, что создало возможность в 1938 году ввести стабильный свод правил новой 

орфографии кыргызского языка, изложенный в 35 параграфах. 

После обновленной новой орфографии кыргызский алфавит состоял уже из 31 буквы. 

В самом своде правил более последовательно были разработаны принципы кыргызской 

орфографии [Кудайбергенов, 1972: 93-98].   

Одним из достоинств нового свода правил являлось то, что в нем были даны более 

стабильные нормы орфографирования русских заимствованных слов в кыргызском языке. 

Для этой цели и были введены в состав алфавита буквы ф, в, х, ж. 

Латинизированный алфавит несомненно сыграл в свое время положительную роль в 

развитии национальной письменности и культуры кыргызского народа. Он на практике 
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доказал свое превосходство над арабским алфавитом. Благодаря латинскому алфавиту 

удалось в кратчайшие сроки ликвидировать безграмотность взрослого населения, облегчить 

обучение в школе, этим шрифтом печатались первые газеты, учебники и литература и т.д. 

Латинизированный алфавит, дополняясь и уточняясь, просуществовал 12 лет. 

Он в основном отражал фонетическую структуру кыргызского языка и был 

относительно легким для усвоения. Но, имея и преимущества над арабской письменностью, 

латинская графика имела и недостатки. Главный недостаток заключался в том, что не 

обеспечивала более успешного изучения русского языка, который был так необходим для 

культурно-экономического прогресса кыргызского народа. Для обучения на родном языке 

кыргызы использовали латинский алфавит, а при изучении русского языка пользовались 

русским алфавитом. Молодому поколению и всем желающим стать грамотными 

приходилось одновременно изучать два алфавита: латинский и русский. Это, безусловно, 

удлиняло период овладения русской грамотой и преодолению сложностей в усвоении 

графических основ разных по своей природе письменностей.  Например, многие буквы 

латинского алфавита имеют одинаковые начертания с русским, но читаются по-разному: и, в, 

п, с, х и т.д. Функционирование двух алфавитов создавало тормозящее действие в 

книгопечатании и культурном, образовательном развитии. Стало вполне понятным, что 

латинский алфавит полноценно не отвечает требованиям культурно-экономической жизни 

кыргызского народа. Не только в нашей республике, но и в других соседних республиках 

ставился такой вопрос. Он был поднят группой научных и практических работников на 

страницах газеты «Кызыл Кыргызстан» 10 июля 1939 года. В обществе поднялось широкое 

обсуждение. Вскоре были разработаны и предложены варианты нового алфавита, на 

собраниях и совещаниях высказывались предложения о том, как лучше передавать 

особенности родного языка. После длительного обсуждения в конце 1939 года был 

разработан окончательный проект, представленный на утверждение Правительства.  Проект 

был подготовлен и опубликован Научно-исследовательским институтом кыргызского языка 

и письменности на новый алфавит на основе русской графики. В январе 1941 года на 

четвертой сессии Верховного Совета Киргизской ССР был принят Закон о переводе 

кыргызской письменности на новый алфавит. В сентябре того же года Указом Президиума 

Верховного Совета Киргизской ССР был утвержден свод правил новой киргизской 

орфографии, который действовал до издания нового и последнего (1953) свода. 

В состав нового алфавита кыргызского языка были включены 33 буквы русского 

алфавита и 3 дополнительные буквы: ө, ү, ң, графически являющиеся видоизменениями 

русских о, у, н. Долгие гласные кыргызского языка, являющиесясамостоятельными 

фонемами, передаются удвоенными знаками: аа, оо, уу, ээ, өө, үү. Учитывая, что в 

кыргызском языке согласно законам сингармонизма, глубокозаднеязычные к (къ) и г (гъ) 

сочетаются с гласными заднего ряда: ак – белый, карга – ворона, карыган – старый; а 

среднеязычные к и г с гласными переднего ряда: келечек – будущее, тегерек – окружность, 

эгин – посевы. Для обозначения четырех согласных звуков было достаточно двух букв. Дело 

в том, что дифференциация этих согласных при чтении слова производится по гласным 

звукам, стоящим рядом с ними в одном слоге.  Во время обсуждения нового проекта этот 

вопрос был предметом острых дискуссий. Некоторые возражали и предлагали эти звуки 

обозначать самостоятельной буквой. Однако в основу окончательного проекта были 

положены предложения К.Юдахина, в которых было научно доказано целесообразность 

обозначения четырех вышеуказанных согласных буквами к и г. Глухие согласные 

обозначаются буквой к, звонкие согласные буквой г. Такой принцип обозначения 

вышеупомянутых согласных функционирует и в алфавитах туркменского, татарского, 

алтайского и тувинского языков. 

Буквы я, ё, е, ю в кыргызском языке в заимствованных словах употреблялись в той же 

огласовке, что и в русском языке. В кыргызском языке они обозначают сочетания й с 

глаными й+а=я, й+э= е; й+о=ё; й+у=ю. Наример: таяк - палка, туюк - закрытый, боёк – 

краска и т.д.   
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Буквой ж обозначаются два разных звука, употребляемых в кыргызском (жол – 

дорога, жалбырак – лист, жылкы – лошадь) и русском (этаж, журнал, вожатый) языках.  

Таковы в общих чертах процессы формирования кыргызской национальной 

письменности, которая в ходе своего развития прошла три главных этапа: на первом из них 

использовался арабский алфавит, на втором – латинская графика, а в начале 40 годов – 

переход на русскую графику.  

Необходимо отметить особую роль первого кыргызского профессора, драматурга, 

передводчика, лингвиста и общественного деятеля Касыма Тыныстанова, чье имя было 

предано забвению. И в трудах до 80 годов XX века не указывается заслуга известного 

лингвиста, попавшего под репрессию. Но народ вернул честное имя героя, и заслуженные 

труды заняли достойное место среди первых исследователей кыргызского языкознания. 

Также надо отметить заслугу К.Тыныстанова в переходе на латинский алфавит, а в 

последующем на кириллицу. Именно К. Тыныстанову принадлежат первые учебники по 

грамматике кыргызского языка: «Алиппе для взрослых», «Морфология кыргызского языка» 

и т.д. [Азыркы адабий кыргыз тили, 2009: 506-507].   

Новый алфавит облегчил изучение родного языка, способствовал улучшению 

издательского дела, открыл возможности молодежи быстрее изучать русский язык, а с его 

помощью глубже осваивать достижения русской и мировой науки и культуры. Вместе с тем 

следует также отметить, что вышеупомянутые этапы становления и развития кыргызской 

письменности не были случайными или стихийными. Наоборот эти важные исторические 

события являлись закономерными, вытекающими из насущной потребности языкового 

строительства, укрепляющими позиции имеющегося кыргызского письма. 

На современном этапе в веке происходят большие изменения в поисках целей и задач, 

заново пересматриваются страницы истории и порой идет совсем иная интерпретация фактов 

и явлений, имевших место в истории.  

На современном этапе на территории Кыргызстана используется письменность на 

основе кириллицы, а другая кыргызская письменность на основе арабского алфавита 

используется группой этнических кыргызов на территории Китая.  

На сегодняшний день16 государств используют кириллицу. А страны, пишущие на 

латинице, занимают 60% всего мира. Все чаще задают вопрос: Будет ли переходить 

Кыргызстан по примеру соседних государств латинице?  

С приобретением независимости республики бывшего СССР самостоятельно 

принимали решение выбора национальной письменности. Узбекистан в 1993 году первой в 

Центральной Азии перешла на латиницу.  Но в стране до сих пор употребляется кириллица, 

органы дублируют информацию на двух письменностях. Более успешным был опыт 

перехода на латиницу в Туркменистане и Азербайджане – в этих странах осталось мало 

следов кириллицы.  Молдова также использует латиницу. 

На сегодняшний день среди политиков и лингвистов есть и сторонники и противники 

перехода на латиницу. Сторонники за переход отмечают полное сходство звучания и 

написания. Некоторые ученые считают, что в латинском алфавите превосходно освещены 

присущие только для кыргызского языка звуки, что Кыргызстан, как страна развивающая 

туризм, будет более привлекательна для туристов с латинскими надписями. Но на 

сегодняшний день мы являемся страной билингвальной, где кыргызский язык имеет статус 

государственного, а русский язык – статус официального.  

Русский язык имеет по исторически сложившимся причинам преимущество для 

кыргызского общества. Русский алфавит с небольшим только приспособлением способен 

вполне выразить оттенки и особенности кыргызской фонетики и сделать кыргызский язык 

самостоятельным, каков он на самом деле есть и каковым должен быть в интересах 

кыргызского образования и развития. 
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КАЗАХСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ) 

Каксин А.Д. 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова  

Абакан, Россия 
 

Для успешного перехода на новые начала письма в Республике Казахстан имеются 

достаточные предпосылки. В полной мере может быть учтен предшествующий позитивный 

опыт: как известно, при создании новых алфавитов (или совершенствовании письменности) 

для малочисленных народов России в качестве основного принималось правило «одна 

фонема – одна буква». Учитывались при этом и другие закономерности перехода от одной 

формы письма к другой: применительно к каждому отдельному языку разрабатывался свой, 

определенный, алгоритм перехода, актуализировались все письменные традиции, 

существовавшие на территории, занимаемой искомым языком. 

Некоторые позитивные предпосылки, связанные с предстоящей реформой, 

объясняются общей благоприятной обстановкой, сложившейся во всех современных 

государствах, в том числе и в Республике Казахстан. Эти обстоятельства известны: всеобщая 

грамотность населения, восприимчивость к новому, прогрессивному, научное обеспечение, 

общественный консенсус, техническая готовность и финансовые возможности, готовность 

руководства страны поставить мероприятия по проведению реформы в число приоритетных 

задач. Единственная проблема может быть связана лишь с тем, что исходным импульсом 

(точкой опоры) для начала реформы должно быть убеждение в том, что живет, развивается, 

звучит в широком пространстве, объемно представлен в коммуникации сам казахский язык. 

И, видимо, такое убеждение в руководстве страны есть. Иначе реформа не началась бы. 

Общественность также, вероятнее всего, удостоверилась в этом факте. Как никто другой, 

ученые (особенно, конечно, лингвисты) знают, что в случае с языком на первое место надо 

ставить именно говорение. Поскольку письмо все-таки – вторая семиотическая система. 

«Письмо, безусловно, особая знаковая система, другая, качественно отличная от 

звукового языка. … Письмо – это естественная семиотическая система. Она не была создана, 

придумана людьми с некоторой определенной целью, – она возникла, развивалась и 

продолжает развиваться так же стихийно, как и сам звуковой язык. Сказанное нисколько не 

противоречит тому общеизвестному факту, что системы письма для многих народов 

создавались и создаются искусственно, нередко по инициативе и усилиями определенных 

лиц… » [1, с. 101-102]. 
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В связи с казахской письменностью можно обратиться ко многим страницам и очень 

древней, и отдаленной, и современной истории. Не все они имеют прямое отношение к 

современному казахскому письму, но равно интересны в историческом плане. Таких форм 

письма, на которых, в принципе, могло бы основываться современное письмо казахов, три – 

древнетюркское руническое (орхонское), уйгурское и арабское. Вообще, если еще более 

углубляться в древность, нужно отметить следующее: складывание принципиальной основы 

всех трех названных типов письма возводится к эпохе развития арамейского письма, 

которое, в свою очередь, изошло от финикийского письма. От финикийского письма, кстати, 

ведет начало и другая, помимо арамейской, ветвь (или традиция) – греческая. А славянская 

(кириллическая) и латинская системы – это просто две разновидности греческого 

архаического письма. 

Зависимости между языком и письмом может не быть (есть и бесписьменные языки), 

но если она есть, если целый ряд языков региона обрел письменность, то неизбежно 

устанавливаются взаимоотношения, всегда переплетенные и очень сложные. Понятно, что о 

руническом и уйгурском письме тюрков, в связи с казахским письмом, можно говорить лишь 

условно: о них приходится упоминать исключительно в связи с историей тюркских языков. 

Тюркские языки двигались из глубин Азии, т.е. с востока, а письменность – шла, напротив, с 

запада. Хотя, конечно, тоже из Азии – но Передней. Известно, что принципы арамейского 

письма, в согдийском своем варианте, еще в древнюю эпоху “ушли глубоко в Азию”, и еще 

долго практиковались «в неустойчивых государственных образованиях, возникавших на 

Востоке после македонского завоевания (4 в. до н. э.) … В условиях средневековья 

грамотность была сосредоточена в среде духовенства. Поэтому распространение каждого 

алфавита связывалось с определенной религией… Письменность с арамейскими 

гетерограммами распространялась главным образом с зороастризмом. … На основе 

согдийского… письма создались разные виды письма тюрков Центральной Азии 

(важнейшие – уйгурское и тюркское «руническое»)» [2, с. 377-378]. 

Однако тюркское руническое письмо вряд ли затронуло область распространения 

предков казахов – кыпчаков: ко времени появления рунического письма на Орхоне они 

находились уже к западу от этого ареала. Здесь, к западу от общей тюркской прародины, к 

тому времени уже сложились предпосылки для возникновения письма еще в одном варианте 

согдийского письма – уйгурском. 

«Уйгурским письмом писали сверху вниз, нанизывая буквы на вертикальную черту и 

располагая строки слева направо. В зависимости от места в слове буквы имели разные 

начертания – особые аллографы для начала, середины и конца. Религиозные сочинения 

обычно писались строгим, т. наз. книжным, почерком, а деловые бумаги и т. п. – 

скорописным курсивом» [3]. 

Но уйгурское письмо не прижилось для широкомасштабного воплощения на письме 

среднеазиатского языка тюрки (который в средние века служил литературным языком для 

носителей кыпчакских диалектов). Поэтому на следующем этапе развития письменных 

традиций в регионе распространения казахского языка (и других языков Средней Азии) 

стало естественным принятие – в статусе основной графической – арабской системы письма. 

«Казахи в дореволюционный период пользовались адаптированным вариантом 

арабской графики» [4, с. 244]. 

После Великой Октябрьской социалистической революции (1917), создания СССР 

(1922) и национально-государственного переустройства Средней Азии (1924-25) в научной 

среде были обсуждены различные проекты алфавитов тюркских языков. «В 1926 году в Баку 

на 1-м Всесоюзном тюркологическом съезде, посвященном вопросам латинизации 

письменности тюрко-язычных народов, был создан Центральный комитет нового тюркского 

алфавита» [5, с. 90]. 

Небольшое отступление в связи с вышесказанным. В этой истории участвовали и 

разработчики алфавита хакасского языка. И хакасскому языку повезло: он получил очень 

грамотно составленный, адекватный своей фонологии алфавит. Поначалу хакасский 
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литературный язык был ориентирован на качинский диалект (определенную роль сыграло то, 

что в то время большинство грамотных специалистов оказались представителями этого 

диалекта), а в последующие десятилетия – на сагайский диалект. За советский период 

хакасский литературный язык проделал большой путь в своем развитии. Но не обходится и 

без проблем. На начало нынешнего столетия языковая ситуация в Республике Хакасия (в 

отношении хакасского языка) характеризовалась как противоречивая: скореекак удручающая 

по степени распространения живой хакасской речи и вполне благополучная по степени 

внимания к вопросам хакасского языка официальных, образовательных и научных структур. 

Имеют место быть и “упаднические” настроения: дескать, можно привести много фактов, 

свидетельствующих о небольшом числе говорящих на хакасском языке в пределах 

Республики Хакасия; не секрет, что почти все этнические хакасы являются билингвами, а 

представители молодого поколения – монолингвами (говорящими только на русском языке). 

Но в то же время, просматривая многочисленные публикации последних десятилетий, можно 

сделать вывод, что в пределах Республики Хакасия хакасский язык успешно развивается. 

Выполнению этим языком его общественных функций способствуют функционирование 

издательства, выпускающего литературу на хакасском языке, национального радио, 

телевидения, национального драматического театра… 

Вернемся, однако, к казахскому языку. В результате деятельности Всесоюзного 

центрального комитета нового алфавита (ВЦКНА) для казахского языка, с 1929 года, была 

принята графическая система на основе латиницы. В 1940 году казахская письменность была 

переведена на кириллицу – на графику, в основе которой был алфавит русского языка. 

Такова вкратце историческая подоплека современного решения о переходе на 

латиницу. Как видим, между языком и формой письма на нем нет жесткой необходимой 

связи, зависимости. Но на современном этапе действительно одно правило: для вновь 

создаваемых форм письма желательно проведение в жизнь соответствия «одна фонема – 

одна буква». Поэтому принимаемые в состав алфавита графемы должны максимально точно 

отображать соответствующие фонемы. Как известно, фонологическая система казахского 

языка характеризуется следующими основными чертами: 

«Характерные черты фонетики – наличие 9 гласных фонем, последовательное 

соблюдение нёбной гармонии (уподобление по степени подъема), соблюдение губной 

гармонии (уподобление по огубленности) до второго слога включительно» [6]. 

При всей своей специфике, фонетическая система казахского языка не очень сильно 

отличается от общетюркской системы, а также и отдельных тюркских языков региона 

Центральной Азии. Другими словами, и чисто практически имелась возможность взять за 

основу алфавит турецкого языка, уже девяносто лет существующего как раз на основе 

латинской графики. Но, видимо, это было нецелесообразно по совокупности факторов, 

главными из которых являются следующие два: небольшая, но все же специфика, в фонетике 

и морфонологии, и существующие правила графики и орфографии (представляющие собой, 

хотя и на кириллической основе, но все же устоявшиеся графические традиции). Разумеется, 

на окончательное решение каким-то образом влияли и чисто социолингвистические 

факторы. Здесь следует помнить: эти, экстралингвистические, факторы будут больше всего 

влиять на проведение алфавитно-орфографической реформы в жизнь и на закрепление ее 

результатов. 
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ЕМЛЕ ЕРЕЖЕСІ ЖОБАСЫНДАҒЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР ЖАЙЫНДА 

 

Боранбай Б.Е. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

Қызылорда, Қазақстан 

 

Жасыратыны жоқ, 1983 жылдың 25 тамызында қабылданған «Қазақ тілі 

орфографиясының негізгі ережелерінен»  басқа осы күнге дейін мемлекеттік дәрежеде 

қабылданған емле ережесі болған жоқ. Тиісінше соңғы жылдары жарияланып келген 

орфографиялық сөздіктердің де, ондағы емле ережелерінің де тек ұсынымдық сипаты болды, 

ол өз кезегінде емледегі ауа жайылушылыққа алып келді. Латыннегізді қазақ әліпбиіне көшу 

жөнінде саяси шешім бар, ендігі міндет соны жазуда пайдалану нормасын – емле ережесін 

бекіту міндеті тұр алдымызда. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында алға қойған міндеттердің біріншісі қазақ жазуын латын негізді 

әліпбиге көшіру екендігі аталмыш мәселенің маңыздылығын көрсетсе керек. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ұжымы даярлаған, Шаяхметов атындағы 

«Тіл-Қазына» оқу әдістемелік орталығы сынамадан өткізген «Қазақ емлесінің негізгі 

ережелері» атты құжат мамандар тарапынан талқыланып келеді. Соның нәтижесінде біршама 

пікірлер ескеріліп, өзгертулер енгізілді де.  Дегенмен де, тілшілер арасында, сонымен қатар 

жалпы тіл жанашырлары арасында туындап жатқан таласты мәселелер жоқ емес. Пікірлер 

баспасөз беттерінде болсын, әлеуметтік желілерде болсын әлі де толастаған жоқ. Әрине, 

пікір таласы ешқашан тоқтамайды да. Толастамайды екен, кейін жөндеуге болады екен, 

әзірге осы нұсқаны қабылдай берейік деген сынды пікірлер де жоқ емес. Емле ережесі 

қандай болмақ керек деген мәселе Ахмет Байтұрсынұлынан бастап, беріде Ә.Жүніспек, 

С.Мырзабек, Б.Қалиұлы сынды білімпаздар тарапынан негізделгенімен [1;2;3;4.],  1983 

жылғы емле ережесіндегі ұстанымдардан шыға алмай келеміз. Емле мәселесіне қатысты елде 

қызмет ететін, әлеуметке жақын жүретін, күнде жұртпен  араласатын  тіл маманы ретінде өз 

пікірімізді айтпасақ болмас. 

Талас тудырып жүрген жайлар мамандар қауымына жалпы таныс. Атап айтқанда, 

әліпбидегі кейбір дыбыстардың  дұрыс таңбаланбауы емлені түзуде қиындықтар келтіруде, 

тіліміздің дыбыстық заңдылығына сәйкес келмейтн жалаң и мен у емлесі де дау туғызуда, 

б,в,г,д әріптерінің шет сөздерде сөз соңында келуіне қатысты мәселесінің шешімін таппауы 

түсініксіз, бірге, бөлек жазу мәселесінде келісімге келмей жатқан тұстар бар, Ахаң айтқандай 

«қосып жазуға құмарлық» бар[5.25] шет сөздерді транслитерациялау жайын әлі де болса 

тиянақтай түсу қажет, «үнемдеу» қағидаты толық  ескерілді ме деген сұрақ туындауда, т.т. 

Емле түзуде тіліміздің дыбыстық заңдарын, дыбыстық құбылыстарды, екпін және 

интонация мәселелерін негізге алмаса болмайды. Емлені жасауда лексиколог пен фонетистің 

ортақ пәтуаға келуі қажет-ақ.  Емле мәселесіне қатысты өзім қызмет ететін Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ғылыми-әдістемелік кеңесінде баяндама 

жасадым. Тілімізге негіз болатын сингармонизм заңының бір парасы – тіл сингармонизмін 

әріптестерім қабылдаса, ерін сингармонизміне мысал келтіргенде, «бұл қырғыздың тілі ғой» 

дегендей шу ете қалды. Яғни қазіргі таңдағы қазақ тілін тұтынушылар арасында тіліміздің 

әуезділігіне нәр беретін ерін үндестігі жазудан тыс қалғалы, «дыбыс жүйелі емле» [5.25]  
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(фонетикалық принцип) қолданыста азайғалы ұмытыла бастағандай.  Жалпы дауысты дыбыс 

әріптерін буын талғайтын және буын талғамайтын деп жіктеудің салдары осындай келеңсіз 

жағдайға душар еткенін бәріміз де білеміз.  

Емледегі үнемдеу мәселесі   30-жылдардағы латын қарпі негізіндегі қазақ жазу 

емлесіне қатысты да сөз болған. «Ы», «і» әріптерін сөздің соңғы буынында келсе, оған 

дауыстыдан қосымша жалғанғанда түсіріп жазу, тіпті «мылтық» сөзін «млтқ» деп үнемдеп 

жазу ұсыныстары да болған[6.19]. Тілдегі редукция құбылысына сай бұндағы бірінші мәселе 

ішінара емле ережесінде орын алды, дегенмен ескерілмеген тұстары да бар. Осыған 

байланысты профессор Сейдін Бизақовтың «Қысаң дауыстылардың акустикалық жағынан 

солғындау естіліп редукцияға ұшырауын, сондай-ақ кейде мүлдем түсіп қалуға бейім тұруын 

ескеріп, мәжліс, төңрек, зрыл, қоңрау, құрлыс, тәжрибе, дәргер, аңзақ, жадрау, топрақ, 

бадрақ, кішпейіл, ертінді, кеклік, слаң, клем, жрау деп жазғанда, ол сөздердің айтылуы да 

жазылуына сәйкестеніп кетер ме еді. Әуел баста, сөздің табиғи айтылым қалпын сақтап 

аброй, айрықша, баурым, жарғым, қазна, қойлым, құблыс, қатнас, қрым, мәмле, отрыс, 

күңрене, топрақ, ықлас деп жазылып келген сөздерге кейін келе қысаң дауыстының 

үстемелеп жазылуына көз үйреніп, дағдыға айналып кетті» деген пікірін, толығымен болмаса 

да,  ескерген жөн[7.4]. Соңғы кезде шыққан сөздіктерде аулы, ауылы, орны, орыны сынды 

бір сөзді екі түрлі жазуды нормаға айналдыруға ұмтылыс болғанын айтпасақ та болады.  

Емледегі қайшылықты пікір, біздің ойымызша, қазақтың төл сөздері мен шеттілдік 

сөздер емлелеріне қатысты болып отыр. Шеттілдік сөздерге келгенде орыс тілінен енген 

сөздер мен қазіргі таңда тілімізге көптеп еніп жатқан ағылшын сөздерінің жазылуы жайына 

қатысты пікір де екіге айырылады. Соңында нг әріптері қатар келген сөздерді сол тілдегі 

айтылу ерекшеліктері ескеріліп, жалғыз ң әрпімен беру мақұлданса, орыс тілінен енген 

сөздердегі сөз соңында келетін б, в, г, д әріптері қатаң жұптарымен, яки п, к, т әріптерімен 

алмастыру жөніндегі ұсыныс қолдау таппады. «Дауыссыздардың емлесі» бөлімінде өзге 

дауыссыздармен бірге сөз басында, сөз ортасында және сөз соңында жазылады деп, 

мысалдарына төл сөздермен бірге кірме сөздерді де араластырып берген. Мұнда орыс тілінен 

енген сөздер орыс тілінде берілгеніндей өзгертусіз берілген. Б, в, г, д дыбыстары қазақтың 

төл сөздерінде де, кірме сөздерде де сөз басында және сөз ортасында ғана келеді деген 

ұсынысымыз өтпей қалған. Қазіргі таңда қалай жазылса, солай оқуға жұрттың, жалпы 

жұрттың ғана емес жорналшылар қауымының да (әсіресе, теледидар мен радиодадағы) әдет 

еткенін ескерсек, тіліміздің әуезділігін қалай қалпына келтіреміз. Тілші ғалым Исхан 

Бейбіттің пікірінде осыған жауап бергендей: «...жобалық тұжырымдама авторлары:  «Сөз 

аяғында [б] [г] дыбыстары қолданылмайды, сондықтан штаб, клуб, педагог, демагог т.б. 

атауларды штап, клуп, педагок, демагок деп орфографиялау қажет деген пікір орынды болып 

саналмайды. Дәстүр бойынша бұл типтес сөздер қосымшалармен түрленгенде: штабы, 

клубы, педагогі, демагогі т.б.түрінде жазылады» деп қазақ тіліне тән түбір сөз бен 

қосымшаның немесе бір әуенмен (ритммен) айтылатын екі сөздің ара жігінде болатын 

фонетикалық құбылыс – дыбыстардың бір-біріне тигізетін кейінді ықпалын орынсыз дәлел 

ретінде келтіріп, мұқым елді адастырмақ болғандай. Сонда «кітап – кітабы, қазақ – қазағы, 

күрек – күрегі» сияқты т.б. сөздерді де ұяң дауыссыз дыбыстармен аяқтап жазуымызға 

болады екен ғой!» [8].   

«Дефистің қолданылуы» тарауында «§48. Ýeb, eks сөзалды сыңарларымен келетін 

сөздер дефис арқылы жазылады: у ́eb-braýzer, у́eb-dızaın, у́eb-ınterfeıs, у́eb-saıt; eks-ákim, eks-

múshe» деген ереже берілген. Мұндағылардың бірінші буындары бірінде - желі, екіншісінде - 

бұрынғы деген мағына береді, желі интерфейсі, бұрынғы әкім дегендерді орыс тілінің 

ыңғайында неге дефис арқылы жазуға тиіспіз. Бұлардың қатарына СД карта, СД дискі, DVD 

дискі,USB карта сықылдыларды жатқызуға болады.  

Ережеде кісі есімдеріне қатысты мысалы:Ábýnasyr ál-Farabı, Áz- Zahır Rýkn ád-Dın 

Beıbarys сөздеріндегі дефистерді қолданбай, бөлек жазған дұрыс, өз тілдерінде де солай. 

Жобада «§59. Ертегі, миф кейіпкерлерінің аттары бас әріппен және бірге жазылады: 

Jelaıaq, Qambarata, Oısylqara, Zeńgibaba, Shekshekata, Shopanata.» деген ереже түсініксіз. 
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Желаяқ сөзі жалпы есім түрінде де бірге жазылады, ал онан кейін тұрған жалқы есімдердің 

мифтік атау болғаны үшін де бірге жазылуы түсініксіз. Профессор Ә.Қоңыратбаев Қорқыт 

атаны мифтік тұлға деп таниды, сонда оны да қосып жазамыз ба? 

Шеттілдік сөздерге қатысты тараудағы кейбір ережелер төл сөздерге қатысты 

ұстанымдарға сәйкес келмей жатады. Мысалы: «ё әрпі о́ әрпімен таңбаланады. Оларға 

қосымша соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанады: manо́vr (-diń, -i, -ge, -ler), brýselо́z (-

diń, -i, -ge, -der), aktór (-diń, -i, -ge, -ler), amóba (-nyń, -ny, -ǵa, -lar), dırıjо́r (-diń, -i, -ge, -ler), 

rejısо́r (-diń, -i, -ge, -ler).». Төл сөзде ө әрпі буын талғап, шет сөзге келгенде буын талғамай 

кетуі ортақ  ұстанымның болмауын көрсетеді. Дегенмен, ө-нің осылай қолданылуы шеттен 

келген сөзді «сындыруға» тәуір қызмет етіп тұрғанын мойындауымыз керек. 

Осындай «сындыру» әдісі ә әрпіне қатысты да орын алған: «§84. Жіңішкелік белгісі (ь) 

бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі жазылады, қосымшалар түбірдің соңғы буынына 

үндесіп жалғанады, жіңішкелік белгі (ь) ескерілмейді: аnsámbl (-diń, -i, -ge, -der), dúbl (-diń, -

i, -ge, -der), rúbl (-diń, -i, -ge, -der), parо́l (-diń, -i, -ge, -der), asfált (-tiń, -i, -ke, -ter), púlt (-tiń, -i, 

-ke, -ter), ált (-tiń, -i, -ke, -ter), ós (-tiń, -i, -ke, -ter), vólt (-tiń, -i, -ke, -ter), búldog (-tyń, -y, -qa, -

tar), batalón (-niń, -i, -ge, -der), medalón (-niń, -i, -ge, -der), kоról (-diń, -i, -ge, -der), gаstról (-diń, 

-i, -ge, -der), аlkogól (-diń, -i, -ge, -der), kúlt (-tiń, -i, -ke, -ter), gólf (-tiń, -i, -ke, -ter), vestıbúl (-

diń, -i, -ge, -der), sırkúl (-diń, -i, -ge, -der), roıál (-diń, -i, -ge, -der), álpınıs (-tiń, -i, -ke, -ter), 

álternatıv (-tiń, -i, -ke, -ter), kоbált (-tiń, -i, -ke, -ter), festıvál (-diń, -i, -ge, -der), álbatros (-tyń, -y, -

qa, -tar), álbom (-nyń, -y, -ǵa, -dar), álmanah (-tyń, -y, -qa, -tar), áltron (-nyń, -y, -ǵa, -dar), álfa (-

nyń, -ǵa, -lar), váls (-tiń, -i, -ke, -ter), bálzam (-nyń, -y, -ǵa, -dar), pálma (-nyń, -sy, -ǵa, -lar), 

оftálmolog (-tyń, -y, -qa, -tar), búldozer (-diń, -i, -ge, -ler), múltfılm (-niń, -i, -ge, -der), últrasáyle (-

niń, -si, -ge, -ler), fólklor (-dyń, -y, -ǵa, -lar), vólfram (-nyń, -y, -ǵa, -dar)». Жоғарыда атап 

өткендей, дауыстыларды буын талғайтын, талғамайтын деген жіктемені алып тастасақ, 

шеттілдік сөздерді де «сындырар» едік, ерін үндестігі сынды «жоғалтып алған» әуезімізді 

қалыпқа келтірер едік. 

О әрпіне қатысты әңгіме басқаша.  Мәселен: «Шеттілдік бірқатар сөздер түпнұсқа 

тілдегі тұрпатына ұқсас жазылады және оларға қосымша буын үндестігіне сәйкес жалғанады: 

moderator (-dyń, -y, -ǵa, -lar), ..., aıfon (-nyń, -y, -ǵa, -dar), banknot (-tyń, -y, -qa, -tar), 

...,skrınshot (-tyń, -y, -qa, -tar), ...» деген ережедегі сөздің соңғы позизициясында о-ның 

қолданылуы тілімізде сөйлеу тілінде де дыбыстық заңдылығымызға томпақ келеді. 

Тырактыр (немесе тірәктір), модератыр (немесе мөдерәтір), іскриншөт, т.т. 

Апакопа. Ережеге назар аударыңыз: «§92. Шеттілдік сөздердің соңындағы а әрпі сөз 

мағынасына әсер етпеген жағдайда түсіріліп жазылады. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп 

жалғанады: gazet (-tiń, -i, -ke, -ter), mınýt (-tyń, -y, -qa, -tar), sıfr (-dyń, -y, -ǵa, -lar), kordınat (-

tyń, -y, -qa, -tar), kapsýl (-dyń, -y, -ǵa, -dar), kardıogram (-nyń, -y, -ǵa, -dar). Бірақ matematıka, 

pedagogıka, statıstıka, mehanıka болып жазылады». Шолтию құбылысы тілімізге ертерек 

енген сөздерде кеңінен қолданыс тапты да, (газет, алимент) математик (математикші), 

педагогик, статистик (статис), механик (механикші) 30-жылдардағы емледе орын алып, 

кейіннен орыс тіліндегі кейпінде қолданыла бастады. Жаңадан қабылданып жатқан 

шеттілдік сөздерге шолтию құбылысын кеңінен қолдануға болады деп ойлаймыз. 

«Б, в, г, д әріптері қазақтың төл сөздерінде де, шеттілдік сөздерде де сөз басы мен 

ортасында ғана жазылады» деген ережені енгізетін болсақ, келесі параграфтың қажеті де 

болмай қалар еді: «§99. -ог әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан 

жалғанады: pedagog-tar, pedagog-y, dıalog-tar, dıalog-y, еkolog-tar, еkolog-y» (негізі соңына к 

әрпін қолдансақ. Қосымша жуан болмай ма?). 

Қорытындылай келе, қазақ жазуының ережесі, яки емлесі қазақ үшін, қазақ тілі үшін 

екендігін естен шығармаған жөн демекпіз. Емлемізді осы кезден дұрыстап алу керек, «көш 

жүре түзеледі» деген атам қазақтың сөзіне иек артып, істі кейінге шегере беруге болмайды, 

бұдан соң мүмкіндіктердің бола беретініне күмәніміз бар. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛАТЫНША ЖАҢА ӘЛІПБИІ НЕГІЗІНДЕГІ ЕМЛЕ 

ЕРЕЖЕЛЕРІНІҢ ЖОБАСЫ ТУРАЛЫ 

 

Исхан Б.Ж. 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 

Алматы, Қазақстан 

 

Ұзақ уақыт бойы жүргізілген басқыншылық идеологияның санамызды әбден улап, түп 

тамырымыздан үзіп тастағаны соншалық – күні бүгінге дейін біз орыстандыру мақсатында 

жасалған «қазақ-орыс» әліпбиін өзіміздікі деп малданып әрі кең пайдаланып келдік. 

Тәуелсіздік алып, егемен ел болғаннан кейін, одан, демек құлдық сананы қалыптастырып 

келген әліпбиден қазақ тілінің төл дыбыстарын ғана қамтитын латынша ұлттық әліпбиін 

дайындап, соны қолданысқа енгізу арқылы ғана құтыла аламыз деген алдымызға үлкен 

мақсат қойдық. Оған жету үшін ширек ғасырдай әрі-сәрі болып жүрдік. 

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2013 жылғы Қазақстан халқына арналған 

Жолдауында «Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге 

кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде 

біз мұндай қадамды жасағанбыз» [1],– деген сөзінен кейін елiмiзде жазуымызды латыншаға 

көшіру мәселесі қызу талқылана бастады. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» [2]атты бағдарламалық еңбегінде 

айтылған қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру жөніндегі мәселе Парламентте тыңдалған 

соң, бұл мәселе нақты сипат алды. 

Латын алфавитіне көшу жобасынан халық тек қазақ тілінің ғана жаңғыруын емес, бүкіл 

қазақ қоғамының да жаңғыруын күтетіні анық. Себебі латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің 

өзінің табиғи болмысына қайта оралып, құлдық санадан арылуды ғана қамтамасыз етіп 

қоймай, осы әліпбиді пайдаланып отырған бауырлас түркі елдерімен де тығыз байланыс 

жасауға, әлемдік жаңалықтар мен өзгерістерді жедел игеріп, меңгеруге де ықпал етіп, ұлттық 

жаңғырудың қозғаушы күшіне айналаты сөзсіз.  

2018 жылы 19 ақпанда латыншаға негізделген жаңа әліпби қабылданды. Қазіргі 

уақытта жаңа әліпби бойынша емле (орфографиялық) ережелерін дайындау қолға алынып, 

оны (жобалық) Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мен Ш.Шаяхметов 

атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы дайындады. Біз сол жобамен 

таныса келе, дөмендегідей мәселелерге назар аудардық. 

Жобаны дайындау барысында осы күнге дейін қолданылып келе жатқан кирилше 

жазудың емле ережелері басшылыққа алыныпты [3]. Сол себептен болар, оның бұрынан 

күмәнді болып көрінетін кейбір тұстары қайталаныпты.  

§1 параграфқа еш дауымыз жоқ.  
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Ал §2-дегі «А́, о, о́ , u, ú әріптері сөз басында, бірінші буында, сондай-ақ қос сөз бен 

біріккен сөздің екінші сыңарының басқы («басында» дегісі келген болар! Авт.) және екінші 

буындарында да жазылады» дегенге онша келісе қоймаймыз. Қазақ сөздерінде «о» 

дыбысының екінші буында және сөз аяғында қолданылмайтыны заңдылық. Еріндік «о́», «u», 

«ú» дыбыстарының екінші, үшінші буындарда жазылмауына еріксізден-еріксіз келісейік-ақ 

дейік, өйткені «қазақ тілінде дауысты дыбыстардың ерін үндестігі біртіндеп жойылып бара 

жатыр» деген қағида сонау «Ақымет Байтұрсұнұлы» заманынан бері келе жатыр [4]. Бірақ 

«á» дыбысының екінші буында, тіпті сөз соңында да жазылмауын қандай заңмен негіздейміз. 

«Араб, парсы тілдерінен енген кейбір сөздердің екінші буынында а́ әріптері жазылады: 

sirá, kiná, kýá, ińkár, kúmán, shúbá, zámzám, dúdámal» деп ескерту жасағанымызбен, «а́» 

дыбысының жанды (ауызша) тілдегі қолданысы бұл сөздермен ғана шектеліп қалмайтыны 

анық.  

«А́» дыбысының қазақ сөздерінің барлық орындарында (позицяларында) 

қолданылатына шектеу қоюда орыстандыру саясатының ізі жатыр [5]. Олар дауысты 

дыбыстар үндестігі қазақ тілінде ұлы заң екенін біліп, тілді бүлдірудің бір әрекеті ретінде 

осы дыбыстың қолданылуына қасақана шектеу қою арқылы жүзеге асыра бастаса керек [6].  

Егер жаңа емле ережелерін жасауда оның («á» дыбысының) барлық буындарда да 

қолданылуын жолға қойсақ, әзірбайжан тілі секілді біз де өзгетілдік сөздерді өзіміздікі етіп 

игеруге біршама мүмкіндік алар едік [7]. Мысалы, өз сөзіміз «кітап» дегенінен «кітәп» 

дегені, өзгетілдік «машинана» деген сөздің «мәшине» дегенінен гөрі «мәшинә» дегені қазақ 

тіліне бір табан жақын емес пе? 

§3. J, z, к, q, l, m, n, p, r, s, t, sh, f, h, v, ch, ı, ý әріптері сөздердің барлық буынында 

жазылады: vırýs, vıolonchel, gvardıa, avtor, rezerv, detektıv.  

Бұл параграфпен де келісе алмаймыз.Өйткені аталған әріптердің ішінен мысал ретінде 

өзгетілдік әріп пен сол дыбыстар қолданылатын өзгетілдік сөздердің емлесінің көрсетілуі 

ақылға симайды екен. Тіпті мысалға келтірілген кейбір сөздердің жазылу емлесі қазақ тіліне 

мүлдем жат. Қазақ тілі сөздік құрамына өзінің заңымен кірейін деп отырған осы сияқты 

өзгетілдік сөздерді қазақшалап жазбаған соң, олардың емлесі туралы жазудың да түкке 

керегі жоқ-ау! Оларды сол қалпында қалдыра салатын болсақ, дыбыстық жүйесі мүлде 

кереғар, грамматикалық құрылымы бір-біріне сәйкес келмейтін тілдерге (орыс, қазақ) ортақ 

ереже шығаруға қайтадан баратынымыз сөзсіз[8]. 

§2-де «о» әрпі екінші буында жазылмайды делінген. Біз онымен келістік. Бірақ сөйте 

отырып, «абырой», «жапон» деген бар-жоғы екі-ақ сөздің қазақша дұрыс дыбысталып, 

жазылуын жөнге қоя алмай жүріп, енді «vıolonchel, avtor, rezerv, detektıv» сықылды т.б. 

толып жатқан өзгетілдік сөздерді тілімізді бұрап айту және олардың қалай жазылатынын 

әрең еске түсіріп жазу үшін соларды заңдастырмақ болып жатырмыз.  

Мәселен, «vıolonchel», «avtor», «rezerv» деген сөздерде қазақ тілінің табиғи 

заңдылығына мүлдем кереғар өзгетілдік алты заңдылық бар.  

Біріншіден, «vıolonchel» сөзінің оқылып-айтылуы тіліміздің буын үндестік заңына 

сәйкес келмейді.  

Екіншіден, қазақ тілінде «и» мен «о» ешқашанда тіркеспейді (бұл – «chempion» сөзінің 

емлесіне де қатысты).  

Үшіншіден, «avtor» сөзінің екінші буынындағы «о» – орыс тілінің заңдылығы бойынша 

екпінсіз (безударный) дауысты дыбыс. Орыс тілі заңдылығы бойынша, ол оқылып-айтылған 

кезде дыбысталмайды. Демек, біз «v» дыбыс-әрпінен айырылғымыз келмей отырғандықтан, 

«avtor» сөзін «avtыr», егер «v» дыбысынан құтыла қалатындай күн туса, онда «aпtыr» деп 

жазып-айтуымыз керек.  

Төртіншіден, қазақ сөзінің соңы үнді мен қатаң даусызға (рп) аяқталмайды.  

Бесіншіден, «rezerv» сөзі ұяң «v» дыбысына аяқталып тұр, қазақ тілінің табиғи 

заңдылығы бойынша ұяң дауыссыз дыбыстардан тек «з және «ж» дыбытары ғана сөз аяқтай 

алады.  
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Алтыншыдан, егер «rezerv» сөзін қазақшалап «rezerп» деп жаздық-ақ дейік, бірақ бұл 

да таза қазақша емес. Қазақ тілінің өз заңдылығына орай, оның таза қазақша жазылып-

оқылуы үшін, қос қатаң дауыссызға аяқталған өзгетілдік сөздерді айтып-жазған кезде 

протеза үдерісі іске қосылып, ол «rezerіп» болып жазылуы керек еді [9, 260]. Сондықтан да 

«v» әрпін барлық орында жазылады дегеніміз артықтық (асығыстық).  

§4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14-терде айтылғандар, негізінен, дұрыс. Дегенмен§ 11-тегі 

«muǵalim» сөзінің дұрыс айтылып-жазылуын жолай жөндей салып, оны жаңа емле бойынша 

«muǵalуm» болып жазылады десек, артық болмас еді.  

§13-тегі«kógal» сөзінің жазылуына ойлану керек сияқты. «Kógoraı-ga» деп қосымша 

жалғанады дегенде емлелік қате кетіп қалған болар, әйтпесе, «аптырлардың» тұжырымы 

бойынша, ол сөзге қосымша жуан жалғанып, «kógoraı-ǵa» делініп жазылуы керек еді ғой?! 

§15-тегі «Соңғы буынында y, i әіптері бар түбір сөздерге тәуелдік қосымшасы 

жалғанғанда, соңғы буындағы y, i әріптері түсіріліп жазылады. Мысалы: aýyl – aýly, daýys – 

daýsy, erin – erni, halyq – halqy, oryn – orny, ǵuryp – ǵurpy, qyryq – qyrqy, kórik – kórki (бет-

ажар), árip – árpi, naryq – narqy, paryq – parqy, qulyq – qulqy. Е с к е р т у. Мағынасына 

нұқсан келетін сөздерде y, i түсірілмей жазылады. Мысалы: qulyq – qulyǵy; kórik – kórigi 

(ұстаның құралы); qalyp – qalyby (нанның қалыбы); qyryq – qyryǵy (сандық мағына); naryq – 

naryǵy (термин)» деген ереже мүлдем қате.  

Бұл – кирилше емле ережелеріміздегі қателікті қайталау [10, 260]. Біздің ойымызша, 

бұл параграфтың ережесі керісінше берілуі қажет. Өйткені мысалға келтірілген және тағы да 

бірқатар басқа сөздердің ғана соңғы буынындағы қысаң әрі езулік y, i дыбыстары оларға 

тәуелдік жалғаудың үшінші жағының қосымшасы жалғанғанда айтылмайды. Демек, 

жазылмайды да. Бұл заңдылық барлық сөздерге тән болмағандықтан, түсіріліп айтылатын әрі 

жазылатын жиырма шақты сөздерді ғана атап көрсету керек немесе академик 

Р.Сыздықованың: «... Бұл заңдылық ы, і дыбыстарының үнді (сонор) р, л дыбыстары мен 

қатаң қ, к дыбыстарының аралығында келген жағдайда ғана байқалады. Ал қалған сәттерде 

соңғы буындағы қысаң дыбыстар сусымайды, сақталып айтылады және жазылады» деген 

тұжырымын басшылыққы алу керек [11, 260]. 

§16. Соңғы буынында á әрпі жазылатын түбір сөздерге ашық дауыстылармен келетін 

қосымшалар жуан жалғанады: kúnáǵa, kúnádan, kinálaý, shúbáǵa, shúbálaný, kýáǵa, kýádan, 

kúmánǵa, kúmándaný, ińkárǵa, ал қысаң дауыстылармен келетін қосымшалар жіңішке 

жалғанады: kúnási, kúnásiniń, kinási, kinásiniń, shúbási, shúbásiniń, kýási, kýásiniń, kúmáni, 

kúmániniń, ińkári, ińkáriniń. Бірақ: kúnásina, kúnásinan, kinásina, kinásinan, shúbásina, 

shúbásinan, kýásina, kýásinan, kúmánina, kúmáninan, ińkárina, ińkárinan деп жазылған. 

Бұл баптағы ережені де қайта қарау керек сияқты. Өйткені соңғы буынында «á» 

дыбысы айтылып-естілетін сөздер қазақ тілінде аса мол. Бірақ біз санаулы сөздердің ғана 

екінші немесе соңғы буынына оны жазып, сосын халыққа айтып, құлақтарына сіңіріп жүрміз.  

Ал сол жазып жүрген сөздерімізге септік жалғауларының (атау, көмектестен басқа) 

жуан нұсқаларының жалғануы ешқандай ғылыми дәлелі де, дәйектемесі де жоқ, бар болса да, 

қиыннан-қиюластырылған жасанды ереже.  

Әлбетте, біз қазақ тілі морфологиясына «á» дыбысымен келетін қосымшалар (гә, кә, дә, 

нән) қосайық дегенді айтып отырған жоқпыз. Ондай қосымшаларды қоспай-ақ та, «е» 

дыбысымен келетін жалғауларды (ге, ке, де, нен) жалғап, жазудың әсерінен бұзылып бара 

жатқан ауызша тіліміздің (тілдің өмір сүруінің негізгі формасы) буын үндестік заңын бір 

жөнге келтіре аламыз. «Аптырлардың» өздері «былай жазылады» деп көрсеткен мынадай 

тұрпаттағы сөздерін: «kúnásina, kúnásinan, kinásina, kinásinan, shúbásina, shúbásinan, kýásina, 

kýásinan, kúmánina, kúmáninan, ińkárina, ińkárinan» оқып-айтып көріңіздерші, буын 

үндестігінің өрескел бұзылып тұрғанына нақты көз жеткізесіздер.  

Ал осыларды: kúnásinе, kúnásinеn, kinásiпе, kinásinеn, shúbásinе, shúbásinеn, kýásinе, 

kýásinеn, kúmániпе, kúmáninеn, ińkárinе, ińkárinеn деп жазып-оқысақ, қандай өрескелдік болар 

еді?! 

§17, 18, 19, 20, 21-лер негізінен алғанда, біздің ойымызша, дұрыс.  
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§22. Екінші сыңары асы, ағасы, анасы, басы тұлғаларымен жасалған біріккен сөздерге 

септік жалғаулары сөздің тәуелдік формасына жалғанады: Elbasy (-na, -n, -nda), qonaqasy (-

na, -n, -nda), otaǵasy (-na, -n, -nda), otanasy (-na, -n, -nda), otbasy (-na, -n, -nda).  

Бұл баптың бір кемшілігі – «Бәлелі жерге тұмсығыңды сұқпа» дегендік болса керек. 

Бүй деп отырғанымыздың себебі, авторлар аталған тұлғадағы сөздерге тәуелдік жалғаудың 

үшінші жағының көрсеткіші қалай жалғанатынын айтпай, оны аттап өткен. 

§23, 24, 25, 26, 27-ші параграфтар да,біздің ойымызша, дұрыс. 

§28. Da, de, ta, te шылаулы тіркестерімен келген күрделі сөздер бөлек жазылады: ý da 

shý, as ta tók, ur da jyq, qara da tur, kir de shyq. Бірақ -лық қосымшасымен келгенде бірге 

жазылады: urdajyqtyq, astatóktik.  

Бұл баптағы нұсқаулық дұрыс болып көрінгенмен, қазақ тілінің кейбір тілші 

ғалымдары аталған тұрпаттағы күрделі сөздерге «жүзбе-жүз», «бетпе-бет» сияқты т.б. 

сөздерді де жатқызады. Демек бұлардың жазылуы біртектес болғаны дұрыс шығар. Алайда 

жоба авторлары «жүзбе-жүз», «бетпе-бет» сияқты т.б. сөздердің қалай жазылатыны туралы 

жақ ашпаған. 

Авторлар қазақ тілі емілесінің жаңа ережелерін дайындау барысында кейбір басқа 

парграфтарда тағы бір заңдылықты қалтарыста қалдырған. Ол заңдылық бойынша, «Қазақ 

тілінің түбір марфемасы құрамында екі дауысты дыбыс қатар тұра (дыбыстала) алмайтыны 

сияқты екі морфема біріккен кезде де екі дауысты дыбыс қатар тұра алмайды». Сондықтан 

оларды біріктіріп жазатын болсақ, біреуін түсіріп (қаларалық), не болмаса оларды тек тіркес 

сөз ретінде (қала аралық) ғана жазу керек еді. Алайда олай болмай, «босаға атар», «қала 

аралық», «Еуроодақ» сияқты т.б. сөздерді жаңа емлеміз бойынша, «bosaǵaattar, qalaaralyq, 

Eýroodaq (бірақ: Eýrazıa)»деп жазуымыз керек деген. 

§94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103 дұрыс. Келісеміз. 

§104-те «Құрамында e, ı, k, g әріптері бар сөздерде жіңішкелік белгісі түсіріліп 

жазылады. Қосымшалар жіңішке түрде жалғанады» деп дұрысырақ көрсеткенімен, бұндай 

сөздердің де жазылуын таза қазаша дей алмаймыз. Өзгетілік бұл секілді сөздердің жазылу 

емлесін дайындаған кезде де қазақ тіліне тән заңдылықтар есекрілуі керек еді. Сонда ғана 

қазақ жазуы (емлесі) өзінің төл табиғатын тауып, айтылым (орфоэфия) мен емле 

(орфография) арасындағы сәйкессіздіктен арылып, өзгетілдік бүкіл сөзді «өзілік» ете алады.  

Мәселен, осы парагрфтегі «artıkl»»kegl», «kоrоl», «gаstrоl», «аlkogol», «golf», «preme», 

«brakoner», «shıfoner», «vedomos», «аlternatıv», «fılm», «kоbаl», «festıvаl»деген сөздер 

жартылай ғана қазақ тілі заңдылықтарына икемделген. 

Бұлай болып отырғаны жаңа емле жасаушыларқазақ тілі дыбыстық жүйесінің табиғи 

бітім-болмысына тән: «қазақ тілінің түбір, туынды түбір марфемалары, біріккен морфемалар 

(сөздері) құрамында екі дауысты дыбыс қатар тұра (дыбыстала) алмайды; қазақ тілі сөздері 

қос дауыссыздан басталмайды; қазақ тілі сөздері үнді мен қатаң дауыссыз дыбыстар (й+т, 

л+т, н+т, р+т) тіркесімімен аяқтала алғанымен, сөз соңы екі дауыссыз, әсіресе екі қатаң 

дауыссыз және қатаң мен үнді даусыз дыбыстарымен аяқталмайды; қазақ тілінде «з», «ж» 

дыбыстарынан басқа ұяң дауыссыздар сөз соңында қолданылмайды; қазақ тілінде сөз екпіні 

(екпінді буын) деген нәрсе жоқ, ол қазақ тілі сөздерінің лексикалық мағынасын өзгертуге еш 

әсер ете алмайды. Сол себептен екпін барлық буынға бірдей түседі және екпінді (ударный), 

екпінсіз (безударный) делініп дауысты дыбыстар ерекшеленбейді» деген сияқты т.б. 

заңдылықтарын мүлдем ескермеген.  

Егер осы заңдылықтар ескерілгенде мысалға келтірілген сөздердің қазақша жазылуы, 

біздіңше, былай болмақ: «artıkіl»»kegіl», «káról», «gástról», «álkágól», «golір», , «pіreme» 

«bіrákóner», «shıпáner», «vedаmуs», «аlternatıр», , «fılіm»,«kóbál», «festıвál». 

§108-де «Сөз ортасындағы қайталама сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу 

дыбыстарды білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады» деп оған өзгетілдік сөздерден 

мыналарды: «patıson, komısar, aksesýar, rejısоr, resor, profesor, prosesor, klasıfıkator,asonans, 

dısonans, renesans, pasat, dısıdent; gramatıka, komýna, komentarı, komýnızm» мысалға келтіре 
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отырып, өзіміздің «қата» жазылып жүрген: «ләззат», «махаббат» сияқты т.б. сөздердің 

«ләзәт», «мақабат» делініп жазылуын ұмыт қалдырған. 

Қорыта айтқанда жол-жөнекей түзей салуға ыңғайы келіп тұрған бірталай бұрынғы 

қателіктер сол қалпынша қалған. Мысалы, жаңа әліпбимен «қате/qate» деген сөзді 

«кәте/káte» немесе «қата/qata» деуге, ал «газет/gazet» дегенді «гәзет/gázet» деп жазамыз 

деуге әбден болатын еді ғой. Бұндай кемшіліктердің орын алып жатуының басты себебі – 

қазақ тіліне тән буын үндестігі сияқты т.б. нақтыланған заңдылықтардың [12, 260], әлі де 

болсын, ескерілмей жатқандығы деп ойлаймыз. 
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ЛАТЫН ҚАРПІНЕ ӨТУДІҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

Қапалбек Б.С. 
Мемлекеттік тілді дамыту институты 

Алматы, Қазақстан 

 

Түйіндeмe 

Мақалада қазақ әліпбиіне алынған латын қаріптерін клавиатурадағы 26 таңбаға 

сыйдырудың жолдары көрсетілген. Автор ол үшін А.Байтұрсынұлының өз әліпбиінде 

қолданған сингорманизм заңын тірек етіп алып, соған электрон бағдарлама жасауды 

ұсынады. Сондай-ақ мақалада әліпбиді енгізуге асықпау керектігі, алдымен ереже емледегі у 

мен и бойынша ғалымдар арасындағы түрлі пікірлерді бірізге түсіріп алу керектігі, бірге 

және бөлек жазылатын сөздер бойынша әлі талқылау қажет екендігі және шеттен енген 

сөздердің жазылуы бойынша автордың өз ұстанымы айтылған.  

Мақалада қазақ тілінің ХІХ ғасырға шейін жазуға байланбай ауызша дамығандығы, 

соның нәтижесінде қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің өте жақсы жетілгендігі, онда сөз 

басында, сөз ортасында, сөз аяғында келетін дыбыстардың көп өзгеріске ұшырамайтындығы 

және қазақ тілінде хат тану үшін 1 сыныптың баласына төрт-ақ апта қажет екендігі 
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көрсетілген. Автор осының негізінде латын қарпіндегі әліпбиді енгізуге көп уақыттың қажет 

еместігін фактілер келтіре отырып дәлелдейді. 

Тірек сөздер: латын қарпі, үндестік заңы, емле ереже, А.Байтұрсынұлы әліпбиі, 

дыбыстық жүйе. 

ABOUT ENTERING LATIN ALPHABET (SUGGESTION) 

Resume 

The article is presented how to put Latin characters in Kazakh alphabet into 26 characters in 

keyboard. For that the author takes A. Baitursynov`s law of singularity, which he used in his 

alphabet, and proposed to create an electronic program. It should also be noted that the article 

should not be in a hurry to introduce the alphabet, and first of all, it is necessary to remind the 

different opinions between letter rules of у and и, the author's own opinion on the necessity to 

discuss the words together and separate words. 

The article concludes that until  nineteenth century Kazakh language developed orally , as a 

result of which the sound system of the Kazakh language has been perfectly improved, in the 

beginning of speech, in the middle of speech, end of the speech don`t  change sounds and requires 

that the first form child needs only four weeksto recognize Kazakh language . The author proves 

that the introduction of the Latin alphabet needn`t take a long time. 

Key words: Latin alphabet, consensus law, spelling rule, A. Baitursynov's alphabet, sound 

system. 

Кіріспе. 

Білгенімді баяндайын. Бұл өзі жиырма бесінші жылға шейін жоспарланған шара. Бірақ 

неге екенін қайдам, әйтеуір 2019 – 2020- сыншы оқу жылы әліппені латын қарпімен 

шығарамыз. Сондықтан осы жыл аяқталмай жазудың емле ережелерін бекіту қажет деген 

жоспар құрылып, соны орындау үшін жауапты мекемелер(А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл – Қазына»ұлттық ғылыми-

практикалық  орталығы) жанталасып жатқан жайы бар.  

Дыбыстарға таңдаған таңбалары дұрыс болып, жасаған емле ережелеріміз тіл 

табиғатына жайлы болса, жаңа әліпбиді қоғамға енгізуге көп уақыт қажет емес. Осыдан бір 

ғасырдан аса уақыт бұрын жасалған Ақаңның әліпбиімен хат танып кету үшін қабілеті 

орташа балаға төрт-ақ апта қажет (Т.Шонанов) болғандығы белгілі. Ал енді сауаты бар 

қазаққа дұрыс әліпбимен жүгіртіп оқып, жазып кету үшін төрт-ақ сағат қажетболар. Яғни 

дайын әліпбиді енгізу қазіргі таңда тіптен оңай шаруа. Қазіргі ІТ технологияның дамыған 

кезінде электронды нұсқасы бар кириллдегі барлық мәтіндер 2-3 минутта конвертер арқылы 

жаңа латын әліпбиіне қотарыла салады. Бұл өте қарапайым операция. Мұндай жұмыстарды 

қазір атқаруға құлшынып отырғандар көп. Бірақ оған әлі ерте. Өйткені қазақ дыбыстарына 

белгіленген латын таңбалары әлі нақтыланыпболған жоқ. 

Негізгі бөлім. 

Қазақ әліпбиінде тек төл дыбыстарға ғана таңба арналуы керек. Қазіргі қолданыстағы 

орыс әліпбиінде 42 таңба бар. Оның он төрті жат таңба, 28-і ғана төл дыбыстарды 

бейнелейді.Мына есепке қараңыз: 

 42-28=14 

Бар халықтың әліпбиі тек өзінің төл дыбыстарына ғана арналып түзілген. Әлі құлдық 

санадан арыла алмаған біздің әліпби ұсынғыштар ұлттық әліпбидің ішіне әлгі 14 жат 

таңбаның біресе анаусын, біресе мынаусын тықпалап әуре. Бұл мүлдем дұрыс емес. Бұның 

ешқандай негізі жоқ. Қазақ әліпбиі тек төл дыбыстардың таңбасынан түзілуі керек те, емле 

ережелердің негізі де осы төл дыбыстардан құралған сөздердің жазылуына арналуы 

керек.Бекітілген әліпбидегі (32-28=4)/F, H(Х,Һ), V, CH таңбалары артық. 

Қазақ тілі күні кешеге дейін жазуға байланбай, дыбыстық жағынан әбден жүйеленіп 

дамыған тіл және қазақ тілі сөз ішінде түбір мен қосымшаның жігі айқын көрінетін 

жалғамалы тілдер тобына жатады. Емле ережелерін түзу кезінде қазақ жазуына 
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фонематикалық, фонетикалық, морфологиялық, тарихи-дәстүрлік принциптерінің ішінен 

біреуіне басымдық беру кезінде қазақ тілінің осы ерекшеліктерін басты назарда ұстау шарт. 

Қисық әліпбиден қисық емле шығатынын естен шығармаған жөн. Әліпби де, емле де ұлттық 

болуы керек.  

Иә, емленің жобасы бар. Оны қазір латын жұмыстарына жауапты мекеме Шайсұлтан 

Шаяхметов атындағы «Тіл – Қазына»ұлттық ғылыми-практикалық  орталығы 

республикадағы тілші ғалымдарға талқылап, нақты ұсыныс айту үшін таратып берді. Содан 

кейін бір-екі айдың ішінде бұл ереже ресми түрде бекітілмекші.Жоғарыдан талап солай. 

Меніңше, латын жұмысына қатысты ресми мекемебасшылары ондағы ғылыми кеңестің 

шешімімен емлеережелерді бекітуді әлі де зерттеп, пысықтай түсуі үшін ең құрмағанда бір 

жыл мерзім сұраулары қажет. Өйтпеген жағдайда, қазақ әдеби тілінің он бес томдық сөздігін 

асығыс шығарған секілді ел алдында, әсіресе болашақ алдында ұятқа қаламыз. Латын 

жұмысына жауапты мекемелер не сұраса, соны жасап бере беретін қытай зауытының рөлін 

атқармаулары тиіс. Бұл әкімшілік жолмен шешілетін мәселе емес. Әр қадамның ғылыми 

негізі болады. Соған сүйенсе, өздері де адаспайды, жұртты да адастырмайды. 

Осыдан төрт-бес жыл бұрын он бес томды соған жауапты азаматтар (атын атап, түсін 

түстемей-ақ қояйын) мерзімін белгілеп қойып,көлемінасығыс толтырып, ұйымдастыру 

кезінде«менбілемге»салып,тез-тез шығарып тастады. Алайда артынан іле-шала сол он бес 

томға енбей қалған тағы бір том (Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы, 2014)  жарық 

көрді. Бұрынғы 10 томдық сөздіктің бар жұмысын атқарған өте тәжірибелі маман, профессор 

Байынқол Қалиев белгілі бір себептермен он бес томдықтың жұмысына тартылмағандықтан 

сөздік ішінде көптеген теориялық қателер кеткен.13 мың сөзбен сөз тіркесі сөздікке енбей 

қалған.Оны тәжірибелі маман «Түсіндірме сөздік жасаудың теориясы мен практикасы» деген 

еңбегінде тізіп көрсетіп берді. Ал оны 15 томдық сөздікті жасаушылардың бірде-біреуі 

терістей алмады. Міне асығыстық пен жұртқа ортақ жұмысқа осы саланы білетін 

мамандарды түгел тартпаудың,«менбілемдіктің» кесірі. Профессор Б.Қалиевтің атқарған бұл 

қыруар жұмыстары 15 томдықты жетілдіруге енді көмегін тигізбес, бірақ болашаққа бағдар 

болары сөзсіз.  

Латын қарпіндегі қазақ жазуының емле ережесін жасауда да дәл осы қателіктер 

қайталануы мүмкін. Әлі де зерттей түсуді қажет ететін мәселелердің барлығы емлені тез 

бекіту қажет деген асығыстықты тежей тұруды қалайды. Мәселен,үнді дауыссыздар и мен у-

дың емлесі, бірге не бөлек жазылатын сөздер емлесі және шеттен енген сөздердің жазылуы 

бойынша тілші ғалымдар әлі де бір мәмілеге келген жоқ.БАҚ-та бұл мәселелер қызу 

талқылануда. Оның шешімі біреу – асықпайәрқайсысын жеке-жеке талқылап, оң-терісін 

өлшеп, тіл табиғаты үшін тиімдісін таңдап барып бір шешімге келу. Оған уақыт қажет 

екендігі белгілі. Қазір әлі піспеген, әлі жетілмеген емле ережемен қаржы шығарып, әліппе 

және басқа да қажетті оқулықтар басу немесе конвертер жасау не үшін керек? Ертең бәрі 

керексіз, жарамсыз болып қалатынын біле тұра мұндай қадамдарға бару зиянкестік емес пе? 

Алдымызда әлі жеті жыл уақыт бола тұра,алдымен асықпай жатық әліпби мен жақсы емле 

құрастырып алмай оны енгізуге кірісетіндей, осы бізді қуып келе жатқан қандай жын 

екендігін біле алмадық. 

Үнді у және и дыбыстары бойынша ұсынылған тұжырымдамадағы ережеге көп ғалым 

қарсы. Бұл төл ережеміз болғандықтан оның тиімді-тиімсіз жақтарын әбден саралап алу 

керек. Мемлекеттік тілді дамыту институты өзінің http://latyn.mtdi.kz сайтында осы мәселені 

мамандарды қатыстыра отырып біршама талқылады. Мұның лингвистикалық жағы баршаға 

түсінікті. Енді экономикалық және педагогикалық жағын әбден салмақтап, тіл, жазу 

мәдениетіне әсерін парықтап, сол салалардың мамандарын қатыстыра отырып бір шешімге 

келуіміз керек. Ұсынылған тұжырымдаманың жобасында бұл мәселе ескіше қалдырылған. 

Сондай-ақ у мен и дыбыстарының жаңа әліпбидегі таңбасы жөнінде уәжді ұсыныстар бар. 

Емлешілер бекітілген барға икемделмей, осы жөнінде де айтуы пікірлерге құлақасуы тиіс.  
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Бірге және бөлек жазуды жеке ғалымның зерттеуіне, жеке көзқарасына сүйеніп шешуге 

болмас. Бұл мәселеге де осы саланы зерттеп жүрген өзге де мамандарды қатыстыра отырып, 

кеңесіп пішкен жөн. 

Сынама жұмыстарының нәтижесіне сүйеніп, әліпбиімізге келмей тұрған 4-5 таңбаның 

мәселесін шешіп алуымыз керек. Пернетақтадағы 26 латын таңбасы жетпегендіктен кейбір 

дыбыстарды таңбалау үшін әліпби ұсынушылар өткен ғасырдағы механикалық екі рет басу 

тәсілдерін қолданған. Қазіргі таңда қазақ тілінің сингармонизм заңына негізделген жасанды 

интеллектке, инновациялық заманауи тәсілдерге, бүгінгі ІT технология жетістіктеріне жүгіну 

қажет. Меніңше, ә, ө, ү, і дыбыстарына пернетақтадан орын іздеп керегі жоқ. Олардың басын 

әрі түртіп, бері түртіп (А', Ä) немесе қосақтап (АЕ) әуре болмай, тарихқа, тәжірибеге 

жүгінейік. А.Байтұрсынұлы қазақ жазуының тарихында «төте жазу» деген атпен 1929 жылға 

шейін қолданылған өз әліпбиінде дауыстылардың сөз ішінде бірыңғай жуан немесе бірыңғай 

жіңішке айтылу заңдылығына сүйеніп, олардың жуан-жіңішке түрлерін бір-ақ таңбамен 

беріп, сөз алдына дәйекше қойып отырғаны белгілі. Қазір бізге пернетақтада тек жуан 

дыбыстарды ғана белгілеп, бірақ мониторға немесе принтерден қағазға олардың жіңішке, 

нормаға сай дұрыс жазылу нұсқасын шығарып беретін, сингармонизм заңына сүйенген 

электронды бағдарлама керек. Мәселен, Alypbi деп тереміз. Ал ол бағдарлама арқасында 

немесе бір нүктені басу арқылы автоматты түрде мониторға Әlÿpbi немесе Älÿpbi болып 

шығады, қағазға да солай басылады. Сонда төрт жіңішке дауысты дыбысқа пернетақтадағы 

26 таңбаның ішінен жеке таңба іздеп жатпаймыз. Олар жуан дауыстылардың таңбасымен 

теріледі, бірақ көзге сингармонизм заңына негізделген бағдарлама арқылы өзгертілген жеке 

таңба ретінде көрінеді. Қолмен жазғанда, қағазда, әліппеге басқанда, әліпби тізбесінде жеке 

таңба ретінде тұрады. Тіпті оларды жаңа әліпбиде көз үйренген Ө,Ә күйінде қалдыра берсе 

де болады, өйткені пернетақтада олар жуан нұсқасымен ғана теріледі. Қазіргі  жастар бір-

бірімен хат алмасқанда амалсыз солай қолданып та жүр. Қазір ХХІ ғасыр. Ақаңның 

кезіндегідей әріптерді қорғасын қалыпқа құятын кез емес.Қазір компьютерге жақындап 

сөйлеп-ақ сөзіңізді термей өзі басып шығаратын бағдарламалар жасалды. Желінің арғы 

басынан жіберілген жобаны өзіңнен дайын материал күйінде шығарып алатын 3Д 

принтерлердің заманы келді. Енді сипырлы Қазақстанға айналамыз деп қыруар қаржы 

жұмсағалы жатқанда, өткен ғасырдағыдай әріптерді қосақтап немесе қолмен екі басып 

таңбалап, механикаға бет қоюымыз естіген елден ұят. Сондықтан ІТ мамандардың бүгінгі 

міндеті – қазақ тілінің үндестік заңына арнап бағдарлама жасау. Яғни Ақаңның кешегі 

дәйекшесінің қызметін бүгінгі электрон бағдарламаға жүктеу.Ең басты жұмыс – алдымен 

әліпбиімізді түзеп алу. Қисық әліпбимен түзу емле шықпас. Ал қисық әліпбиге емлені бұрып, 

икемдеу дегеніміз – мәселенің ғылыми негізін елемеу деген сөз. Емле жасаушылар 

керісінше, негізсіз, ойдан алынған таңбаларды қолдану барысындағы қиындықтарды 

көрсетіп, ұлттық комиссияға өз ұсыныстарын айтып, пысықтауға мерзім сұраулары тиіс. 

Шеттен енген сөздерді жазудағы тұжырымдамадағы талаптар бүгінгі күні жүзеге 

аспайтын, ертең жоғары жақта бекітілер кезде белден басып тоқтатылатын қадамдар болып 

табылады. Орыс тілінің орфографиялық нормасымен еніп, тілімізде тұтасып тұрған сан 

мыңдаған термин сөздерге бір-ақ ережемен бірден қазақы шапан кигізу мүмкін емес. Сөз түп 

нұсқасынан оғаш көрініп, бірден көпшіліктің жаппай қарсылығын тудырады. Ең бастысы 

орыс, ағылшын және т.б тілден енген сөздер былай жазылсын деген типтік ережелер жасау 

мүмкін де емес, өйткені ол тілдер жалғамалы тілдерге жатпайды.Ол тілдердің типі бөлек, 

яғни сөз құрамы мен дыбыстарының тіркесімі бөлекше болып келеді.Мәселен, осы 

жұмыстармен өз бетінше айналысып жүрген Табылды Каюповтың базасында 96 мың 

қолданыстағы қазақ сөздері бар. Оның 38 мыңы қазақтың төл сөздері, 58 мыңы басқа тілден 

енген сөздер. Қазақтың төл сөздерінің де кирилл әріптерінің қолдану аясын арттыру 

мақсатында и, у, я, ю әріптері енгізілгендіктен 12 мыңы қате жазылған. Сөйтіп 70 мың сөзді 

дұрыстау қажет. Әрине, осынша сөзді қолмен екі жылда да талдап шығу мүмкін емес. 

Сондықтан мұны өңдеуге компьютерлік бағдарламалар қолдануды және төмендегідей топтар 

құруды ұсынады – автор: 
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 1. Өңделмей латын әріптеріне өткізілетін сөздер саны шамамен 26 мыңдай болады. 

Оны да бір топ ғалым саралауы керек. 

 2. И, у, я, ю әріптері кездесетін 12 мыңға жуық қате сөздерді икемдейтін топ. 

 3. Таза орыс сөздерін икемдейтін топ. 

 4. Латынша және медициналық терминдерді икемдейтін топ. 

 5. Діни сөздерді икемдейтін топ. 

 6. Жер, су, адам аттарын икемдейтін топ. 

 7. Басқа сөздерді икемдейтін топ. 

Меніңше, көңілге қонатын жұмыстар. Осындай мамандарды тартып, кеңесіп пішкен 

тон келте болмас еді. Басында  оларды латынның 26 қарпінде тұрған нұсқасымен-ақ  

қабылдап, содан кейін бірте-бірте Мәскеу,Бейжің, Ресей, мәшине, стансы, мәйкі деген 

сияқты өзіміздің төл әліпбиімізге икемдей берсек болар еді. Оларды аудару немесе өз 

тілімізге икемдеу үрдісі үздіксіз жүріп отыратындығы белгілі. Шеттен енетін сөздер 

қазақтың төл таңбаларымен таңбалану жағынан келгенде бірнеше категорияларға бөлінеді: 

таңбалануы бірдей, сәл өзгеше және мүлдем танылуы қиын және т.б. Латын қарпіне 

көшкенде шеттен енген сөздерді оқып-жазуда мүлдем сауатсыздыққа ұшырамас үшін және 

көптің қарсылығына ұшырамас үшін бізге қазір бұларды бірден емес, біртіндеп игеру 

позициясын ұстану қажет.  

Қорытынды. 

Қазақ тілі ХІХ ғасырға шейін жазуға байланбай ауызша дамыған, соның нәтижесінде 

қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің өте жақсы жетілген, онда сөз басында, сөз ортасында, сөз 

аяғында келетін дыбыстардың көп өзгеріске ұшырамайды және қазақ тілінде хат тану үшін 1 

сыныптың баласына төрт-ақ апта қажет. Сондықтан емле жасауға уақытты көбейтіп, 

латынды енгізуге мерзімді азайту қажет. Жоғарыдан уақыт сұрап ғалымдар кеңінен отырып 

талқылайтын ең басты мәселелер бірге және бөлек жазылатын сөздер, дауыссыз и және у 

дыбыстарының емлесі, шеттен енген сөздердің жазылуы. сондай-ақорфографиялық 

жұмыстар бойынша кейбір бұрынғы талаптарға негізделген ережелерді қайта қарау үшін осы 

салаға қатысты мамандарды түгел тартып, әлі де талқылай түсуді ұсынамын. 
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Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 

Уфа, Россия 

 

Первые лексикографические работы по башкирскому языку относятся к концу 

XVIIIвека [Ишбердин, 1986: 11 – 18; Баишев, 1982: 117, 118; Суфьянова, 1998: 11, 12]. 

Лексические материалы башкирского языка были включены 

в«Сравнительныесловаривсехязыковинаречий, собранных десницеюВсевысочайшей особы» 

(1787 – 1798 гг.). Первым словарем башкирского языка считается рукописный «Перевод слов 

на башкирский язык» М.Бикчурина, датируемый 80-ми годами XVIIIвека. Этот русско-

башкирский словарь содержит перевод 560 русских слов на башкирский язык, при этом 

переводы приводятся на русской и арабской графике [Ишбердин, 1986: 11]. В настоящее 

время известны пять словарей, составленные М.Бикчуриным. Два из них двуязычные: 

русско-башкирский (360 слов) и русско-чувашский (286 слов), а остальные три 

https://www.facebook.com/bizhomart.kapalbek.3
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многоязычные: русско-арабско-персидско-мишарский (357 слов), русско-хивинско-бухарско-

киргизско-мишарский (277 слов), русско-черемисско-чувашско-мордовский (357 слов). 

В1869годувКазанибылаизданакнигаМирсалиха Бикчурина «Начальное руководство к 

изучению арабского, персидского и татарскогоязыков с наречиями бухарцев, башкир, 

киргизов и жителей Туркестана» сословарем, который составлен по тематическому 

принципу. В нем сначаладаютсяалфавитыиправилачтенияпоназваннымязыкам:арабскому, 

персидскому и татарскому. Слова расположены в виде таблиц, это нагляднопоказывает 

лексические отличия башкирского языка от татарского. Например:тат. абый–башк. ағай, 

тат. түтәй– башк. апай, тат. борон– башк.танауи др. На всех языках приведены 

наиболее употребительные фразы и нравоучительныеизречениядляперевода, 

примерыдлячтения.На башкирском языке дан текст народнойсказки«Батыр батша әкиәте» 

(«Сказка о смелом царе»). Даются также русско-персидско-татарские слова, расположенные 

по тематике, а в сносках указаны отдельные слова, которые по-разному произносятся у 

башкир и киргизов. Следующий раздел составлен в виде диалогапо урокамна русско-

персидско-татарских языках, а уроки подготовлены по определенной тематике, даны 

прописи на всех трех языках [Суфьянова, 1998: 11, 12]. 

В конце XIXвека вышли в свет два сравнительно больших словаря, составленные В.В. 

Катаринским при участии и помощи М. Куватова«Краткий русско-башкирский словарь» 

(Оренбург, 1893) и «Башкирско-русский словарь» (Оренбург, 1899). Эти словари положили 

начало более основательному знакомству с башкирским языком. Здесь звуки башкирского 

языка изображаются русскими буквами. Для обозначения чисто башкирских звуков сделаны 

«необходимые изменения», то есть применены дополнительные знаки. В русско-башкирском 

словаре слова расположены по темам: человек, родство, занятия, местоимения, учебные вещи, 

одежда и белье и др. (всего 43 темы). К словам даны только переводы: бумага – язу, тетрадь 

– тетрадь, теккән язу и т.д. 

Второй словарь В.В. Катаринского является наиболее полным словарем 

дореволюционного периода и включает в себя около 2500 башкирских слов. В этом словаре 

слова даны по алфавиту, производные слова приводятся в одном гнезде с корневым. 

Например: ҡолын – жеребенок, ҡолынна– ожеребиться, ҡолын бәйлә – привязать жеребенка 

(когда доят кобыл, башкиры жеребят привязывают). Все значения даются подряд: арҡа – 

спина, опора, покровительство, хребет горы. Ко многим словам приведены примеры, иногда 

в качестве примера приводятся и пословицы башкирского народа. В словаре слова не только 

переводятся на русский язык, иногда дается их толкование, объяснение: ҡорот – сыр 

башкирский в виде шариков и т.д. Глаголы даются в форме повелительного наклонения: 

һоғон – брать в рот чего-нибудь горстями (башкиры делают так во время угощения гостей 

бишбармаком). 

К заимствованным словам из русского языка дана этимология: көршөк [рус] горшок и 

т.д. Если у заглавного слова имеются варианты, то автор дает их рядом с основным в 

скобках: икмәк (ипмәк) – печеный хлеб, каравай. Катаринский в словаре старался отразить 

особенности живого разговорного языка башкир, а в толкованиях характеризовал особенности 

их быта, обрядов, национальные традиции, что в какой-то мере закладывало основы 

современных культурологических словарей. 

В 1869 – 1871 годах доцент восточного факультета Санкт-Петербургского университета 

Л.З.Будагов издал «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий со включением 

употребительнейших слова арабских и персидских с переводом их на русский язык». В словаре 

имеются ценные сведения и по башкирской лексике. В сравнении даются слова, употребляющиеся в 

башкирском языке с пометой баш. или башк. Все слова расположены по корням, апроизводные слова 

даются в одном гнезде с производящими. Здесь представлены географические названия, имена 

собственные, слова, обозначающие некоторые реалии быта и обычаи тюркских народов. Как и в 

словарях В.В.Катаринского, так и в данном словаре встречается безэквивалентная лексика башкирского 

языка.Например: башк. ҡашмау – головной убор башкирок, унизанный бисером, а сверх бисера 
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серебряными и золотыми монетами или просто оловянными кружочками; сзади ҡашмау, вдоль поспине 

висит какая-нибудь материя, унизанная также бисером и монетами. Сверх ҡашмау – кәләпүш, 

остроконечная шапочка, также унизанная. У незамужних голова покрывается только платком. 

Башкирская лексика также включена в словарь академика В.В.Радлова «Опыт словаря тюркских 

наречий». Этот словарь начал издаваться в 1895 году в Санкт-Петербурге и был высшим достижением 

тюркской лексикографии по богатству материала и его систематизации. 

После Октябрьской революции и образования Башкирской АССР, когда встал вопрос о 

введении башкирского языка в государственную практику, в печать, литературу и школьное обучение, 

разработка его литературных норм, выявление и систематизация всех возможностей языка, в 

том числе лексических, становится неотложной задачей. Осущеетвление ее затруднялось тем, что 

башкирский язык никогда не функционировал в качестве письменного языка. Башкиры в течение 

нескольких веков пользовались языком «тюрки» и признавали его своим письменным литературным 

языком. Теперь необходимо было создать новый письменный язык, основанный на собственно 

башкирском. Однако «тюрки», отработанный в определенной степени как письменный язык, 

имеющий в этом качестве более или менее сложившиеся лексические, грамматические и 

стилистические нормы, не мог быть игнорирован совершенно. Он, наряду с башкирским 

народным разговорным языком и достаточно хорошо отработанным в литературном 

отношении языком эпического фольклора, легв основу башкирского литературного языка 

[Биишев, 1982: 117]. 

Границы функционирования создаваемого башкирского письменного литературного 

языка сильно расширялись. Для удовлетворения новых требований необходимы были новые 

средства языка, и потребность в этих средствах прежде всего ощущалась в области 

терминологии. Поэтому первые лексикографические работы, появившиеся в первой половине 

20-х годов, терминологические словари. «Потребность в этих словарях была настолько 

велика, что печатали их по мере готовности частями в республиканских газетах и журналах, 

не дожидаясь полной разработки» [Там же: 118]. 

Для того, чтобы собрать богатую и своеобразную лексику башкирского языка, была 

организована серия экспедиций, составлены словари отраслевой лексики. В 1924 году в 

журнале «Белем» был опубликован словарь Г. Вильданова «Башҡорт лөғәте», а в 1926 году 

вышел «Башҡорт лөғәте» (Уфа, 1926) Н. Тагирова. 

С точки зрения современной башкирской лингвистики оба словаря являются 

диалектными, но в них получили отражение многие архаические структурно-семантические 

особенности башкирской лексики, поэтому они по сей день не потеряли научной ценности 

[Ишбердин, 1986: 18]. 

В1927годувышелсловарьГ.Вильданова«Эшатамалары».Ив последующие годы было 

издано более тридцати башкирско-русских и русско-башкирских терминологических 

словарей по математике, физике, медицине, химии, ботанике, а также словари юридических, 

этнографических терминов ит.д. Эта работа продолжается и в настоящее время, особую 

остроту она принимает в связи с принятием в Республике «Закона о языках», согласно 

которому башкирский язык получает статус государственного языка Республики 

Башкортостан. 

Первым двуязычным словарем был «Русско-башкирский словарь» Г.Р. Каримовой под 

редакцией Н.К. Дмитриева (Уфа, 1942). Словарь оказалсяочень компактным и удобным 

лексикографическим пособием и вследствие большого спроса был переиздан (М., 1954). 

Первый большой двуязычный словарь под редакцией Н.К. Дмитриева, К.3. Ахмерова, 

Т.Г. Баишева был издан в 1948 году, авторами словаря являются: К.3. Ахмеров, Т.Г. Баишев, 

А.М. Бикмурзин, Мажит Бурангулов, Г.И. Ишбулатов. А.Ш. Кутушев, А.И. Харисов, Махмут 

Хафизов. Данный лексикографический труд имел большое значение в культурной жизни 

Башкирии и сыграл определенную роль в нормировании лексики башкирского литературного 

языка. 
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В истории башкирской лексикографии большое место занимает «Башкирско-русский 

словарь» (М., 1958), включающий 22 тысячи слов. Словарь вышел под редакцией К.3. 

Ахмерова, Т.Г. Баишева, Г.Р. Каримовой, А.К. Юлдашева. Составителями словаря являются: 

К.3. Ахмеров, Т.Г. Баишев, А.М. Бикмурзин, У.М. Яруллина, Б.С. Саяргалиев, Р.Н. 

Терегулова. 

Новый «Русско-башкирский словарь» был издан в 1964 году (46 000 лексических 

единиц), авторами словаря являются Т.М. Гарипов, З.К. Ишмухаметов, М.Л. Рафиков, 

У.М.Яруллина. Словарь издан под редакцией К.3. Ахмерова. 

Одним из больших двуязычных словарей является «Башкирско-русский словарь», где 

ответственнымредактором является3.Г. Ураксин (М., 1996). Словарь содержит более 40 

тысяч слов, 32000 заглавных слов. В основу словаря положен принцип нормативности, то 

есть слова имеют нормативную характеристику, унифицирована орфография ряда слов и 

словоформ 

Абсолютное большинство слов и фразеологизмов снабжено цитатами. Шире, чем в 

предыдущих словарях, представлены продуктивные неологизмы, наиболее употребительные 

заимствования, общественно-политическая и научно-техническая, безэквивалентная лексика 

и терминология. При башкирских реалиях и понятиях, не имеющих русских эквивалентов, 

дается пояснительный перевод. Например: ент – вид пищи из размельченного сухого творога 

с сахаром. В других случаях значение слова объясняется способом транслитерации, в скобках 

дается пояснительный перевод: еләнI – зилян (верхняя легкая одежда на подкладке и без 

застежки в виде халата без воротника; женская шьется в талиго, иногда украшается 

монетами и вышивками; мужская – без сложных украшений). 

Этот же словарь переиздан в 2005 году под редакцией академика З.Г. Ураксина (Уфа, 

2005, т. 1. А – О, 808 с.; т. 2. П – Я, 680 с.), составителями являются И.М. Агишев, А.Ф. 

Гиндуллина, Г.Д. Зайнуллина, З.К. Ишмухаметов, С.Ф. Миржанова, Ш.В. Нафиков, З.А. 

Сиразетдинов, Н.Ф. Суфьянова, З.Г. Уразбаева, З.Г. Ураксин, Р.Н. Хадыева.Словарь 

содержит 60 тысяч слов современного русского литературного языка. Основную часть 

словаря составляют наиболее употребительные слова; включена также разговорная и 

просторечная лексика, фразеологические выражения и активная часть научной 

терминологии. 

Еще в 20 – 30-е годы башкирские ученые начали исследовать говоры башкирского 

языка, более целенаправленный характер эта работа приняла после 50-х годов. Для 

определения нормы литературного словоупотребления необходим анализ всей лексической 

системы общенародного языка и тщательный отбор соответствующей лексики. С этой целью 

был составлен трехтомный словарь говоров башкирского языка: «Башҡорт һөйләштәренең 

һүҙлеге». Т.1.Көнсығыш диалект / Төҙ: Н.Х. Мәҡсүтова, Н.Х. Ишбулатов, С.Ф. Миржанова, С.Г. 

Ғилманова / Н.Х. Мәҡсүтова һәм Н.Х. Ишбулатов редакцияһында. – Өфө, 1967. В 1970 году 

вышел IIтом (южный диалект), в 1987 году – IIIтом (западный диалект). 

Создание двуязычных словарей, расширение круга лингвистических исследований дали 

возможность разработать ряд специальных словарей: аспектных, фразеологических, 

ономастических, терминологических, орфографических, этимологических, 

лингвокультурологических и др. 
Наряду с академической лексикографией в последние годы можно отметить 

становление в Башкортостане учебной лексикографии – теории и практики составления 

учебных словарей. К таким словарям можно отнести следующие словари: К.3.Ахмеров 

Орфографический словарь башкирского литературного языка. Для начальной школы. 2-е изд.– 

М., 1952; В.И.Хажин Орфография һүҙлеге. I – III кл. уҡыусылары осон ҡулланма. – Өфө, 

1978; «Русско-башкирский учебный словарь» / Авторы-составители: Л.Г.Саяхова, 

3.Г.Сахипова, 3.Г.Ураксин, Ф.Ф.Асадуллина. – Уфа, 1986. Словарь переиздан в 1997 году; 

Р.Ғ.Аҙнағолов Башҡорт теленең орфография һүҙлеге. Урта мәктәп уҡыусылары әсән 

ҡулланма. – Өфө, 1988; А.Ф.Гиндуллина, Р.Х.Каримова Русско-башкирский учебный 
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ситуативный словарь фразеологических единиц. – Уфа, 1992; Р.Ғ.Аҙнағолов Башҡортса-русса 

мәктәп һүҙлеге. – Өфө, 1993; 3.Г.Ураксин Краткий русско-башкирский словарь. – Уфа, 1994; 

3.Б.Мулюкова, З.М.Ганеева, С.Т.Мунасипов Учебный немецко-русско-башкирский словарь. – 

Уфа, 1996; Л.Г.Саяхова, 3.Г.Ураксин, Д.М.Хасанова Русско-башкирский иллюстрированный 

тематический словарь. – Уфа, 1998 и др. 

Особо нужно отметить толковый словарь башкирского языка в двух томах под 

руководством А.Г. Баишева, вышедший в 1993 году «Башҡорт теленең һүҙлеге» / Авт. 

И.М.Агишев и др./Ред. кол. А.Г.Биишев и др. 

Толковый словарь башкирского языка «Башҡорт теленең һүҙлеге»ставит задачу 

полно отразить лексическое богатство собственно башкирского языка, определить границы 

литературного словоупотребления и раскрыть значения слов и фразеологизмов. Наряду с 

этим в словнике словаря определенное место занимают диалектизмы, арабские, персидские 

заимствования – устаревшие и книжные слова. В словарь включены также общеизвестные, 

употребительные термины, производные формы слов с регулярными словообразовательными 

аффиксами и т.д. 

Большим достижением науки является толковый словарь башкирского языка 

«Башҡорт теленең академик һүҙлеге» в 10 томах под редакцией доктора филологических 

наук, профессора, члена-корреспондента АН РБ Ф.Х. Хисамитдиновой(2011 – 2016 гг). 

Академический словарь башкирского языка является первым в истории башкирской 

лексикографии толково-переводным словарем. Словарь в основном включает в себя 

общераспространенные слова и фразеологизмы современного башкирского языка. Кроме 

этого, в словарь включены наиболее распространенные диалектизмы, устаревшие и новые 

слова, народная и научная терминология, а также имена собственные, имеющие более 

широкое употребление. Толкование слов и фразеологических единиц дается на башкирском 

языке с переводом на русский язык. Заглавные слова переводятся на русский, английский и 

турецкий языки.  

Предлагаемый словарь призван стать наиболее полным по охвату многовекового 

богатства лексики и фразеологии башкирского языка, разработке их значений и переводу, по 

раскрытию возможностей словоупотребления, литературно-нормативным оценкам слов и 

выражений. 

Толковые словари имеют большое значение в культурной жизни любого народа, 

обобщают достижения языкознания, лексикографии и являются базой для дальнейшего 

развития национальной культуры.Названные словари определяют новые перспективы в 

развитии башкирской лексикографии. 

В 1996 г. издан словарь «Башкортостан. Краткая энциклопедия», где главным 

редактором является Р.3. Шакуров. Этот словарь является первой энциклопедией о 

республике. Здесь отражается все: природа, население, исторические очерки, народное 

хозяйство, наука, народное образование, башкирская литература, фольклористика, 

здравоохранение, философская мысль, религия и церковь, архитектура, культура и 

искусство, книгоиздательское дело и полиграфия, периодическая печать, радиовещание и 

телевидение, туризм, международные связи. 

Данный словарь является неоценимым источником знаний о Башкортостане. Читатель 

может узнать все, что его интересует по истории, природе, культуре Башкортостана. 

Более дополненным вариантом данного словаря является «Башкирская 

энциклопедия», выпущенная под редакцией М.А. Ильгамова (Уфа, 2005 – 2017гг.).Она 

состоит из 7 томов и включает свыше 17 тыс. статей, треть которых биографические. В 

энциклопедии содержатся статьи о странах мира и субъектах Российской Федерации, с 

которыми Башкортостан имеет исторические, экономические и культурные связи; о районах 

и населенных пунктах Республики Башкортостан; о географических объектах (горах, реках, 

озерах и др.); об отраслях экономики; о предприятиях, учреждениях, организациях; о 
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важнейших исторических событиях; о народах республики. Приводятся подробные сведения 

о культуре и быте башкир. Освещаются вопросы образования, науки, литературы, искусства. 

Материалы данного нами обзора башкирской лексикографии свидетельствуют о том, 

что современные типы словарей, в том числе словарь безэквивалентной лексики, 

подготовлены всем предшествующим опытом разработки теории и практики составления 

словарей башкирского языка. К какому бы словарю мы ни обратились, во всех словарях 

встречаем безэквивалентную лексику башкирского языка, то есть реалии и понятия, 

связанные с культурой и понятийной языковой картиной мира башкирского народа. Они даны 

не в полном объеме, но все-таки они есть и их нужно былособрать, дополнить материалами, 

извлеченными из текстов художественной и научной литературы, чтобы представить как 

особый пласт лексики, как единое системно организованное целое. С этой целью нами был 

составлен словарь безэквивалентной лексики башкирского языка «Реалии башкирской 

культуры», который стал основой для дальнейших исследованийподанной проблеме. 
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ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНІҢ ТІРЕГІ – ЖАЗУ 

 

Сағындықұлы Б. 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті 

Павлодар, Қазақстан  

 

Қазақ барына қанағат қылып, жоқты іздемеген. Тағы бір ерекшелік сол, жаңа нәрсеге 

тосырқай қарамаған. Санасы уланбаған тұста, 1916 жылды айтып отырмын, патшаға да 

қасқайып қарсы тұрыпты. Мерейі мұқалмаған тұста, Әлімхан Ермековтің Ленинмен көп 

сағаттық әңгімелесуін айтып отырмын, сары қасқа орыстың ұлына қазақтың қарапайымдығын 

жеткізе отырып, қазақ елінің шекарасын сызғызып алыпты. 1930-31 жылдары сағы сынып, 

қымқуат заманға кезіккенде де Т.Рысқұлов қарап жатпай, жанын шүберекке түйіп, Сталинге 

кіріпті дейді. Көп ұзамай 1937-38 жылдар келіпті. Қазақтың қаймағы сылынған тұста, 

Ғ.Мүсірепов «Бейімбет жау болса, мен де жаумын» дегенді жазыпты. Ал қырқыншы жыл 

қырқаға көтерілгенде, әлсіреп-ақ қалып ек. Орыс тілінің дендеп енуіне еш қауқар қыла 

алмаған қазақ ішінен ғана түңіліп күн кешті. Сол орыс тілі өзінің 80 жасқа толар-толмас 

шағында, қарттық меңдеп, о дүниелік болуға икемделді. Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде деген 

осы. Алып орыс кемесі де, Кеңес одағын айтып отырмын, 70-75 жыл ғұмыр кешіп, құрдымға 

кетіп еді. 

Біле білгенге бүгінгі жайт елеп-екшеуді білетін жұрт едік, - деп солудың жолы емес. 

Алдымызда 32 таңбалы жаңа әліпби. Бұл біздің болашағымыздың конституциясы. Тек 

таңбаның ғана алгоритмі емес, жалпы мәдениетіміздің алтын тірегі. Танымды 

әртараптандырған тарихымыз да, санаға саңылау салған әдебиетіміз де тек жазумен жеткен. 

Жазумен тарқатылатын да болады. Қос өзен бойындағы шумер мәдениеті аздаған әрпімен 

танылғанын тарих көрсетті. Алтай тілдеріндегі арғымақ әріп те көне түркілік жазбамен 

ұласқанын неге ұмыталық. Ал әріп жазуының бүгінгідей жетілген тұсында қазақ жұрты 

көштен қалмасын деп тілейік. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаратын кезең де осы. 
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Қазақ мәдениетіне тірек болған жазу бүгіннен басталмайды. Оның қалыптасуы бар, 

даму тарихы бір төбе. Қалыптасу сонау Алтай тілдерінің бедерінде жатыр. Даму көне түркі 

жазуы мен орта ғасыр ескерткіштерінің тілімен безбенделді. Ел Президенті бұл жайтты 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында тағы бір қаперге салды: «Қазақ тілінің 

әліпбиі тым тереңнен тамыр тартатынын білесіздер, - дейді Н.Ә.Назарбаев.  – VI-VII ғасырлар 

- ерте орта ғасыр кезеңі. Бұл уақытта Еуразия құрлығында ғылымға «Орхон-Енисей 

жазулары» деген атаумен танылған көне түркілердің руникалық жазуы пайда болып, қол-

данылды. Бұл адамзат тарихындағы ең көне әліпбилердің бірі ретінде белгілі. V-XV 

ғасырларда түркі тілі Еуразия құрлығының аса ауқымды бөлігінде ұлтаралық қатынас тілі 

болды.  Мәселен, Алтын Орданың бүкіл ресми құжаттары мен халықаралық хат-хабарлары 

негізінен ортағасырлық түркі тілінде жазылып келді. Халқымыз Ислам дінін қабылдаған соң 

руникалық жазулар біртіндеп ысырылып, араб тілі мен араб әліпбиі тарала бастады. Х 

ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 900 жыл бойы Қазақстан аумағында араб әліпбиі қолданылды» - 

дейді Елбасы [1].  

Орта ғасырым арабы жазуға икемделсе, онан кейінгі ғасырлардағы жазуым әріптік 

жазудың бүге-шігесін таразылады. Ахмет жазуы жазира далама жайылды. Ой-қырдағы 

тарихымды түгел түгендеп, қазақ мәдениетінің мәңгілігіне жол салды. Қазақ жұрты латын 

харпіне екі келді. Екіншісінің ғұмыры ұзақ болатынын болжаймыз. Себебі сол, Елбасының 

ойын берсек: «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын тілін оқып, латын 

әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын үшін ешқандай қиындық, кедергілер 

болмақ емес.  2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам өкілдерімен 

ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын 

қабылдау керек. 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта 

мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет» [1].  

Бірыңғай стандарт қабылданды. Мамандар даярлауға бет бұрмақшымыз. Дегенмен 

мойындайық. Латын негізді жазуымыздың әліпбиіндегі таңбаларды толық қабылдап кеткен 

қауым көп емес. Әсіресе, зиялы қауымның аузынан Президентке қарата айтылған ащы ақпар 

газет-журнал бетінен шығып, әлеуметтік желілерде жария болуда. Қайдан екенін қайдам, 

Елбасының алдына барған екі таңба да таңырқатып отыр.  

Жаңа жазудың емлесін көргендер де кеңестік көзқарастың әлі де болса бой түзеп 

тұрғанын айтады. Шын мәнінде де, қазір қазақы ақиқатты шүлдір шындық жеңген заман 

болып тұрғандай әсер етеді. «Қазақ әдебиеті» газетіндегі Рабиға Сыздықтың емле жайлы ой-

тұжырымдарын елеп-ескеріп жатқан жоқпыз. Әлімхан Жүнісбековтің де әлді сөздері 

әліпбиден де, емледен де орын таппай отырғандай. Сонда, шынымен де «Құндылықтардың 

құлдырауын» (Төрегелді Шарманов) серік етіп алғанымыз ба?! 

Латын негізді жазудың бекіп, бетегеден де биік талдауларға айналып отырғаны 

шындық. Лингвистикадан хабары бары да, компьютерге жетігі де, тіпті қарапайым қолданушы 

да өз жобасын ұсынғаны бар. Озығы оза шауып, көмбеге бұрын жетті дегенді айту ғана оңай. 

Әйтпегенде таусылмас талап пен қайтпас қажырдың қажеттігі әлі де болса өзекті екені даусыз. 

Қазір әр халықтың (ұлттың деп түсініңіз) өз жазуы болуы керек деген ой тұманға 

айналғанын түсіндік. Тіпті, әлемнің 170-ке тарта мемлекеті қолданылып отыр деген латын 

таңбасының қай халықтікі, қай мемлекеттікі екені де айтылмайды. Қоғам «Латын Америкасы» 

мен «латын жазуы» деген атаулармен таныс. Ғажабы сол, сол жазу, жоғарыда айтқанымыздай, 

170 мемлекеттің мәдениетін түзуге ықпал етіп отыр. Осындайда ойға оралатыны, «Мұның 

қандай құдіреті бар», - деген тылсым сұрақ. Біздің танымымыз «Таңбаның сыйқырлы күші» 

тәмсілін қабылдайды. Шамасы солай-ау! Әлемдік экономиканың қуатты айналымына 

айналған доллар таңбасын көз алдыңызға елестетіңізші ($). Жоғарыдан төменге түскен тік 

сызыққа табынған бұл таңба «Мен әлемді шексіз бағындырамын» - деп тұрғандай. Осы доллар 

таңбасы магиялық тартылысқа ие емес дей аламыз ба? Үлкен сұрақ. Бәлкім, латын негізді 

жазуымыздың кем дегенде бір таңбасы (Біздің ойымызша, ол қ әрпі болуы керек еді) 
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сыйқырлық күшке ие болып тұрса деген ой кеш болса да көңіл түкпірінен сығалайды. 

Сөйлемдік тұрғыдағы мәнге ие қытайдың иероглифіндегідей алып күш біздің сына 

жазуымыздың әр таңбасында болып еді. Бірақ олар арманның асуындай болып алшақтап, тіпті 

көз ұшында да көлбеңдемейді. Әттеген-айы да осы болса керек. Сонда деймін-ау, Президент 

мақаласындағы «Біздің кешегі тарихымыз бұлтартпас бір ақиқатқа - эволюциялық даму ғана 

ұлттың өркендеуіне мүмкіндік беретініне көзімізді жеткізді. Бұдан сабақ ала білмесек, тағы да 

тарихтың темір қақпанына түсеміз» дегенін түйсігімізге қондыра алмағанымыз ба? 

Қарға тамырлы қазақ бес өнердің бастысы сөзді серік еткен. Сөзбен мүсін құйған, бұра 

тартқанды батпаққа батырып, бірге бармақтың соңынан ерген. Қазақтың сөз ұстағандары 

Цицерон мен Демосфеннің қатарында тұр. Ел аузында «Цицерон сөйлегенде халық көзіне жас 

алған, ал Демосфен сөйлегенде олар үйіне жетіп, шешеннің айтқанын істегенше асыққан» 

деген тәмсіл қалыпты. Ал Ұлы даланың қазысы мен биі сөйлегенде қараша жұрттың айызы 

қанып, бәрекелдіге салыпты деседі. Сөзімен сезімді сергітіп, сенімді ұялатқан қазақ жазуға 

келгенде кеш қалыпты дейтін өрескел қателік. Көне түркіні сөйлеткен Ғұбайдолла Айдаров 

пен Қаржаубай Сартқожаұлы; әкелі-балалы Аманжоловтар; Орта ғасыр ескеткіштеріне түрен 

салған Әрсен Құрысжанов пен Әуелбек Қоңыратбаев; хандар тілі мен жылнамалар жинағын 

жариялаған Рабиға Сыздық; зар заман ақындарының тіл синтаксисін сергіткен Төлеубай 

Қордабаев; ХІХ-ХХ ғасыр жазбаларын түгел қотарған Бабаш Әбілқасымов еңбектері жазумен 

өрнектелген тарихты таразылағаны ақиқат. 

«Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

жолдауда Ел Президенті «Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын 

әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе» деген 

болатын [2].  Ақиқаттығына көз жетті. Тарих ілгерілей түсуде. Содан бері де алты жылға аяқ 

бастық. Міне, қолымызға емле ережелерінің жобасы да ұсынылды. «Адамзаттың Айтматовы» 

«Егер біз шығармамызда оқырмандарды «Бәрі жақсы, бәрі тамаша, бәрі ойдағыдай!» - деген 

мазмұнмен алдай берсек, олардың ұлы күреске күші де, зауқы да болмайды» деген екен. Егер 

біз де бәрі жақсымен ертеңге иек артсақ, көрген ұрпақ пен ерген ұрпақтың алдындағы 

жауапкершілігіміз мойынымызда қалады. 

Айтып-айтпай не керек, қабылданған латын негізді жазу – менің ұлтымның төл 

таңбасы. Мейлі 32 таңбадан тұрсын, мейлі сүзгіден өтіп 28 болсын, Қазақстан халқы үшін 

қызмет ететін жазу болатынына сенемін. Осыдан біраз уақыт бұрын бауырлас башқұрттың 

дәмі бұйырды. Көшесінде кирилмен жазылған сөздерден көзге таныс, «ә», «ү», «ө» 

дауыстыларының таңбаларын көрдім. Әредік бір әңгімеде әйдік бауырымыз қазақтың 

әліпбиіндегі «ұ» қарпінің сақталуына таңданыспен қарап, осы дыбыс-таңбадан 

айырылмасаңдар етті сынды ойын жеткізді. Ойымыздан орын тепкен тұжырым қазақы 

ұғымға сай таным-түсінігімді ұлғайтты. Шынында да, кирилдік «Ұ» әрпі – басқалардан 

өзгеше таңбаланған екен. Кісібойлық сұлбасына көз  салсаң, беліңді  буатын белдігі бар 

сияқты. Ал қазақтың белдікке бейқам қарамағаны баршаға аян.  

Жауырыны қақпақтай,  

Жұдырығы тоқпақтай.  

Түскен жауы қолына  

Иленеді батпақтай.  

Белбеу тағып қайыстан, 

Қаймықпаған сайыстан.  

Ат мінгенде алшайтып  

 

Бесті белі қайысқан – дейтін қазақтың ұрпағымыз.  

Нар тәуекелге бетін бұрып, «Не бел кетеді, не белбеу кетеді» - деп тәмсілдеген де біздің 

бабаларымыз. Жаңа әліпбиіміз осы дыбыстың таңбасын жалпылатындық «у-мен» 

алмастырып, бірінші буындық қызметіне одан әрі орасан мүмкіндік берді. Әттегені-айы сол, 

екінші-үшінші буындағы қызметінде ұлғаю жоқ. 
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Емледегі «ө» таңбасының «о» (нөмір), «ë» дыбысты сөздерді алмастыратыны кәстөм, 

манөвр, парөл, режисөр көңілге қона кетті.. Сондай-ақ, «ә» дыбысының активтенуіне 

талпынуын қолдауымыз керек-ақ. Мысалы: асфәлт, ансәмбл. Сондай-ақ «ү» дыбысы да 

үркер жұлдыздай жарқырамаса да, «ю» әрпін ығыстыруы оңтайлы шаруа болғандай: сүжет, 

бүлетен; екінші буындағы қызметі де көгеріпті: парашүт, абсалүт т.т.б.  

Дауыссыз дыбыстардың ішінде «ң»-ның рөлі артыпты. Қазаққа айсбергтің аудармасын 

«Ңөң» деп жеткізген Оспанхандық (Әубәкіров) ой сақталыпты да, сөз соңында «нг» болып 

келетін шеттілдік сөздер «ң»-ның ыңғайына жығылыпты: паркиң, боулиң. 

Ал бүгінгі жазу техниканың, компьютердің заманы десек, ұлы дала ұландары оған да 

жорға қосатынына сенейік. Себебі «Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің 

қанымызда бар қасиет, - дейді Ел Президенті «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында. Сонымен қатар «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 

дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала 

алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 

полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды. Бұл – тарлан 

тарихтың, жасампаз бүгінгі күн мен жарқын болашақтың көкжиектерін үйлесімді 

сабақтастыратын ұлт жадының тұғырнамасы» деген ой да осында айтылған. Бәс тігілді, 

берекесі мен бәрекелдісі көп істерге куәгер бола берейік, ағайын! 

 

1. Назарбаев Н.Ә. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру // Егемен Қазақстан. 12 сәуір, 2017. 

2. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
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ЕЛІМІЗДЕ  ЛАТЫН  ӘЛІПБИІН  ҚОЛДАНУ  ПРАКТИКАСЫ 

Абдрахманова Ж.М. 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 

Атырау, Қазақстан 

 

 Қазақ әліпбиін латын графикасына  көшіруге байланысты  мемлекет тарапынан 

жоспар жасалып, 2025 жылы енгізуге дайындық жұмыстары басталып та кетті. Осы нақты 

іске көшкенге дейін қоғамда латын графикасына көшу жөнінде көптеген тартысты әңгіме 

болғаны да белгілі. Бірінші сұрақ латын графикасына көшудің қажеттігі мен мақсаты жайлы 

болды, бірақ қазіргі әлемдік медиакоммуникациялық кеңістіктегі латын алфавитінің 

қолданыс аясының кеңеюі, оны қолдануды негіздейтін бірден-бір фактор ретінде интернет 

пен электрондық мәдениеттің дамуы айналып келгенде жеткілікті дәлел мен объективтік 

фактор болғаны сөзсіз. Осыдан кейінгі аса маңызды, тіпті негізгі мәселе, қазақ тіліне 

бейімделген, оның тілдік ерекшеліктерін қамтитын латын графикасын жасау еді. Оның да 

бірнеше нұсқалары жасалды және  Елбасы барынша қазақ тіліне ыңғайланған нұсқасын 

енгізу жөніндегі Жарлыққа қол қойды. Осыған байланысты біздің еліміздегі лингвистикалық 

кеңістікте латын графикасының осыған дейінгі және қазіргі қолданыс практикасы қандай, ол 

қаншалықты кеңінен тараған деген сұрақтарға жауап іздеу қажеттігі туады. Себебі, бұл сұрақ 

арқылы біз еліміз тұрғындарының латын графикасын қолдануға қандай тәжіребиесі бар, 

қаншалықты осы таңбаларды  қабылдауға және қолдануға дайын деген сұраққа жауап алуға 

болады. Бұл жерде біз сонау 1929 жылдан 1941 дейін қолданыста болған латын әліппесінің 

тарихын айтып отырған жоқпыз. Әңгіме қазақтардың әр ұрпағының латын әрпін оқу, жазу 

тәжіребиесі қандай деген сұрақтың төңірегінде болып, бізің елімізде күнделікті немесе 

кәсіби қызметте латын әрпін қолдану, онымен жұмыс істеу тәжіребиесі қандай деген сұраққа 

жауап іздеу төңірегінде болмақ.  Ең біріншіден, үлкен ұрпаққа қатысты айтатын болсақ, 

жоғарыда айтылғандай 1929-1940 жылдары қазақ әліппесі латын графикасында болғаны 
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белгілі. Сол кезде мектепте оқыған аға ұрпақтың есінде ол қалғаны сөзсіз. Бұл қазіргі 

қарттарымыз, ардагерлер. Одан кейінгі ұрпаққа келер болсақ  1961 жылдың 27 мамырында 

КСРО министрлер кеңесінің «шетел тілдерін оқуды жақсарту» жайлы қаулысы шыққан екен. 

Ол бойынша елде 700-ден аса арнаулы мектептер ашылып, шетел тілінің жаңа оқулықтары 

шыға бастаған. Егер кеңес одағы кезінде жоғарыдан (мәскеуден) шыққан қаулының бәрі 

одақтас республикалар үшін заң екенін ескерсек, бұл қаулы қазақстанда да орындалғаны 

сөзсіз. Демек, оның нәтижесінде қазақ мектептерінде де ең болмаса латын әріптерін танып 

білуге мүмкіндік болды деп санаймыз. Сонау 1961 бері де талай бала шет тілін, мейлі ол 

ағылшын болсын, неміс пен француз болсын оқу барысында латын әріптерін үйренді деген 

сөз.(Бұл жерде тіл туралы айту қиын, себебі, шет тілін оқыту сапасы мен оған көзқарастың 

қандай болғанын сол кездегі ұрпақ біледі). Ал сонау 70-80 жылдары сол кезде жайлап кеңес 

еліне тарай бастаған атақты «Rolling Stones»,  «Pink Floyd», «The Rolling Stones»,  «Modern 

Talking»,  «The Beatles»,  «Boney M» топтарының тек кирилл әрпінде ғана емес латынша 

жазылған аттарын оқушы дәптерінен, ауылдағы, қаладағы  граффитилерден көруге болатын 

еді. Демек, бұл да латын әрпін пайдаланудың кеңестік кездегі тәжірибесі деуге болады.  

Латын әрпі сонымен бірге кеңес еліне, әсіресе 80-жылдардан кейін джинсилермен (Adidas) 

және басқа киімдермен бірге молынан келе бастады. Латын әрпін білетін, тіпті оны жұмыс 

барысында қолданатын кәсіби мамандар тобы да кеңес үкіметі кезінде баршылық болды, 

олар: шет тілі мамандары, дәрігерлер,  педагогтар (математик, филологтар, физик, химик, 

биолог және т.б.). Осы аталған мамандықтардың көбінде «латын тілі» пәні де жүргізілді. 

Жалпы сол кездегі жоғарғы  және кейбір орта білімді мамандардың бәрі дерлік аты-жөнін 

жазатындай деңгейде латын әліпбиін білгені сөзсіз. Ал жалпы латын әрпін жаппай қолдану 

біздің елімізге ұялы телефондар мен компьютерлік техника келуінен басталды. Компьютерді 

жаппай қолдану, e-mail  пошталардың  қолданысқа енуі, интернет қажеттігі үшін латын 

графикасын үйрену қажеттігін туғызды, бұл да осы алфавиттің халық арасына тез тарауына 

әсер етті.Алғашқы ұялы телефондарда кирилл әрпінің болмауынан жаппай латын әрпі 

қолданылғаны да сол кездегі замандастардың есінде.  Орысша және қазақша жазуға, ақпарат 

беруге  телефонда бар латын әрпі жеткілікті болды, әрине олар қазақ тілінің төлтума 

дыбыстарын беруге жеткіліксіз болғаны белгілі және оның қолданысы  қазақ әріптерінің, 

дыбыстардың  қолданыстан шығуына әкелді. Мысалы, «ң» әрпінің орнына «n», «ө» орнына- 

«о», ал «ү», «ұ» орындарына «u» қолданылғаны белгілі.  Әрине, бұл әріптермен –ақ 

жоғарыда айтылғандай ақпараттар беріліп жүрді, әлі беріліп те жүр. Бірақ оның бәрі қазақ 

төлтума дыбыстарының шет қалуына, ауызша айтылғанмен, жазғанда көптеген 

бұрмалаушылықтың болуына әкелді. Мысалы, «Бүгін үйде болмаймын, жеңіс күніне 

арналған шараға барамын» деген сөйлем былай жазылды: «bugin uide bolmaimyn, zhenis 

kunine arnalgan charaga baramyn». Сөйлемдегі ақпарат түсінікті болғанымен, айтқанда дұрыс 

дыбыстағанымызбен, айналып келгенде қазақ тілінің құрылысын толықтай бұзушылық 

болып шығады. Міне, сондықтан қазақ әліпбиін латын графикасына көшіруге байланысты 

шаралар осы мәселені шешуге байланысты болып келеді. Бірақ осы тәжірибелердің бәрі 

еліміздегі ресми болмаса да кириллмен қатар латын әрпінің кең тарауының басы 

болды.Осындай жағдай ҚР азаматының жеке куәлігі және халықаралық паспорт, жүргізуші 

куәлігі, банк карточкалары сияқты құжаттарда да молынан кездеседі. Бұл тәуелсіздік 

жылдарындағы латын әрпі келуінің екінші үлкен кезеңі еді. Мүмкін, алғашқы ұялы 

телефондар жұрттың бәрінде болмаған шығар, бірақ құжаттың әрбір азамат, азаматшада 

болғаны сөзсіз. Жалпы тәуелсіздік жылдары  халықаралық коммуникациялық кеңістікке  

бейімделген латын графикасындағы жазуы бар осы құжаттардың пайда болуы да тек іс 

қағазы емес қоғамдық санаға, әліпби қолданысына үлкен өзгеріс әкелді, бұл құжаттардың 

жаппай қолданыста болуының өзі қазіргі болып отырған әліпби ауысуына дайындық сияқты 

сипат алды. Себебі, адамдар өзі аты-жөнін болса да латынша оқыды, үйренді, әріпке көз 

үйретті.Енді жалпы латын алфавитінің біздегі қоғамдық өмірдегі басқа да қолданысына 

келер болсақ, бүкіл жаһандаған қазіргі әлемдегі сияқты Қазақстан Республикасында көптеген 

шетелдік компаниялар, фирмалар, инвесторлар қызмет етеді. Ағылшын тілінің іскерлік, 
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экономикалық салада кеңінен тарауы да латын графикасының  күнделікті өмірде, әсіресе 

қалалық лингвистикалық кеңістікте молынан кездесуіне мүмкіндік жасап отыр. Қалалардың 

өсуіне байланысты урбонимдер де салалық, тілдік бағыт жағынан кеңею үстінде. Солардың 

ішінде тенк қана кирилл әрпіндегі немесе қазақша ғана емес, латын әрпімен жазылған 

ағылшынша, түрікше және тағы басқа тілдердегі атаулармен қатар латын әрпімен жазылған 

қазақша және орысша онимдер де жеткілікті. Енді соларға тоқталып өтсек.   Бүгінде қалалық 

ономастика кең диапазонға ие құбылыс екені белгілі. Оған көше атаулары, шағын аудандар, 

әлеуметтік-мәдени құрылымдар (мектеп, аурухана, балабақша және т.б) атаулары сияқты 

көптеген нысандар енеді. Осының бәрі қалалық әлеуметтік-кеңістіктегі тіл құбылысын 

қамтиды. Бірақ соның ішінде үлкен құбылыстың бір ғана саласын –  қаладағы іскер 

кәсіпорындар, жалпы экономикалық іскерлікпен, кәсіпкерлікпен байланысты атаулардың 

басым екенін айтқан жөн. Бұл бағыт  –  қазір  «эргоурбонимдер» деген атау алған тілдік, 

лингвомәдени зерттеу саласы болып табылады. Атау екі сөзден құралады, ол  «эрго» –  

грекше «ergon» – жұмыс және түбірі «қала» сөзінен тараған «урбоним» сөздерінен құралған.  

Қаладағы эргоурбонимдерді бірнеше салаға бөлуге болады: сауда-саттық орындар, 

қызмет көрсету орталықтары, фирмалар, кіші кәсіпорындар және т.б. Олардың қалалық 

тілдік кеңістіктегі орын алу, көріну түрлері: маңдайшалар, жарнамалар, баньнерлер және т.б.   

Іскерлік саласында, соның ішінде мұнай өндірісінде, оған қызмет етуші түрік 

компанияларының да үлесі жоғары, сондықтан түрікше номинациялар да негізінен латын 

графикасында кездеседі. Қазір елімізде мың жарымнан аса түрік компаниялары бар екен, 

демек, осыншама латын атаулары бар деген сөз.Мысал үшін мыналарды ғана атап кетуге 

болады: «Basaran group», KOÇ Holding, YILDIRIM, Yildizlar SSS, KIBAR Holding, Ulker 

Group,«TurkuazGroup», «YildirimGroup», «YildizHolding», «AkfelHolding», «AselsanElectronic»,

 «Acibadem», «Calik Holding», «Аgrobest Group», «Yildirim Holding», «Yildizlar SSS Holding» 

және тағы басқа атаулар.Болмаса итальяндық «Saipem International B.V.(ENI Group 

Company)»,Қазақстандық ТОО «Magnum Cash&Carry»,«Astana»,«Dastan Hotel Aktobe» және 

мыңдаған американдық, батыс еуропа елдері компаниялары бер екенін ескерсек,  соның 

ішінде жүздеген латын әрпімен жазылып жүрген отандық компания, фирмаларды айтуға 

болады.  Айта кету керек, еліміздің көптеген үлкен компаниялары өз атауларын бұрыннан-ақ 

әлемге ортақ латын алфавитінде жазып келді. Қазірдің өзінде елімізде жаңа қабылданған 

латын әліпбиінде жазылған мыңдаған атауларды көруге болады. Еліміздегі үш тілде оқыту 

концепциясын жүзеге асыруға бағытталған жұмыстар, жүздеген ағылшын тілі курстары, 

алыс шетелмен байланыстың күннен күнге нығаюы, шетелде оқып және жұмыс істеп жүрген 

қазақстандықтардың көбеюі, әлемдік интернет, әлеуметтік жүйелердің кеңінен тарауы, міне 

осының бәрі еліміздегі латын графикасының барған сайын тарап бара жатқанынан хабар 

береді. Енді қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі ұлттық тіл деңгейіндегі  жазудың жаңа 

нұсқасын жүзеге асыруға мүмкіндік беретіні сөзсіз. Қазірдің өзінде Президент жарлығы 

шыққан биылғы жылы көптеген атаулардың, баспасөз аттарының, мекеме маңдайшаларының 

латын әрпімен қазақша жазылғанын көріп, оқып жүрміз. Сонымен қатар ел арасында 

жүргізіп жатырған латын әліпбиін үйрету, насихаттау жұмыстары да өз нәтижелерін бере 

бастады деуге болады. Әрине, бұл бағыттағы жұмыстарды әлі де кеңейтіп, жұртшылықтың 

көзі үйренетін бағытта жүргізе берген дұрыс. Мысалы, сыртқы ақпаратпен қатар, мекемедегі 

бөлімдер, тауардың атауы сияқты халық жиі оқитын, шығыны да көп емес жазуларды тарата 

берген дұрыс сияқты. 

Осы айтылғанды қорыта келгенде, қазақ тілінің латын графикасына көшуі белгілі бір 

қолданыс тәжірибелері бар, ешкімге жат немесе тосын емес, қолдану алғы шарттары бар 

шара деуге болады. Жоғарыда айтылғандарды түйіндейтін болсақ, қазақ баласының әрбір 

ұрпағының латын әрпін үйренуге, қолдануға   мүмкіндігі болған. Ал тәуелсіздік алғаннан 

бері интернет, ұялы телефон, компьютерлік технология келуімен латын алфавитін қолдану 

күнделікті нәрсеге айналып отыр. Қолданысқа еніп жатқан «qazaq latin keyboard» сияқты 

бағдарламалар әріп енгізу үрдісін техникалық жағынан жеңілдетері тағы да сөзсіз. 

 

http://www.krn.kz/agentstvo/1134
http://www.krn.kz/agentstvo/1663
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Обретение Казахстаном независимости повлекло глобальные перемены в обществе. 

Программы модернизации «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру», предусматривающие 

гармоничное развитие трехъязычия, уже осуществляются в переводах 100 лучших книг 

мира на казахский язык, а также в конкретных мерах по внедрению трехъязычия, и 

обусловливают активизацию отечественного переводческого дела: выросло число языков, 

вовлеченных в перевод, появились новые отрасли перевода. Динамичному развитию 

теории перевода способствует когнитивно-концептологический подход к анализу 

переводческой деятельности, что позволяет определить переводческую стратегию, 

отвечающую растущим запросам современности. 
Стремительное развитие глобализации в настоящее время делает более 

востребованными переводы с языка на язык. Перевод оказывается важнейшим 

инструментом, способствующим большему сближению носителей разных языков и 

культур, через познание различий в укладе жизни, традициях, кухне, интерьере, дизайне, 

одежде и др. Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире значение 

перевода многократно выросло в связи с процессом глобализации и возрастающей 

необходимостью установки и развития коммуникативных связей между странами.  

Развитие мировой науки, ее антропоцентристская составляющая придают новые 

импульсы, особенно гуманитарному знанию, изначально ориентированному на человека. 

Теория перевода, тесно связанная с пограничными науками – психолингвистикой, 

контрастивной лингвистикой, социолингвистикой, теорией межкультурной коммуникации и 

др. и вследствие этого современной наукой признаваемая междисциплинарной дисциплиной, 

испытывает все те концептуальные новшества, которые происходят в современной 

парадигме научного знания. Так, ключевыми при изучении переводческой деятельности 

с когнитивной точки зрения являются понятия языковой картины мира, концепта, 

концептуализации и другие категории когнитивной лингвистики. При этом перевод уже не 

рассматривается только как акт лингвистического переноса, то есть исключительно передачи 

содержания на исходном языке средствами языка перевода. На современном этапе развития 

теории перевода в связи с интересом к глубинным речемыслительным процессам при 

встрече (стыке) двух лингвокультур в сознании переводчика его деятельность в процессе 

перевода воспринимается в широком социокультурном контексте, обусловленном не только 

различием двух языков – исходном и цели, но также и внешними (социальными, 

культурными) и внутренними (психологическими) факторами. Иными словами,  «в новой 
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парадигме современного переводоведения важный акцент  делается на когнитивной 

составляющей деятельности переводчика и его когнитивном (интеллектуальном) 

потенциале, что детерминирует обращение к терминологическому  аппарату психологии, 

психолингвистики, когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, поскольку этого 

требует анализ речемыслительных процессов, происходящих в процессе перевода (на всех 

этапах, начиная с понимания исходного текста и заканчивая созданием нового текста на 

языке перевода) [1, С.75-76]. При этом подразумевается новое, когнитивное, понимание 

перевода как «взаимодействие разных когнитивных структур адресанта и адресата через 

когницию переводчика» [1, С.76] И как следствие все большую популярность в современном 

переводоведении, и в особенности зарубежном, завоевывают лингвокультурологическое, 

когнитивно-дискурсивное, прагматическое направления, призванные еще более 

приблизиться к достижению адекватности и эквивалентности как главных критериев 

качества перевода. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  

Обретение Казахстаном государственного суверенитета и придание казахскому 

языку статуса государственного  на фоне мировых процессов глобализации и интеграции 

послужили толчком к значительному рывку в развитии казахстанского переводоведения в 

целом, и в частности – к развитию и активизации таких пар языков, как казахско-

английский, англо-казахский переводы (в советский период такие переводы 

осуществлялись в основном через посредничество русского языка), более интенсивным 

становится казахско-русский перевод (ранее в этой паре языков доминировал русско-

казахский перевод), англо-русский перевод расширил диапазон: стали осуществляться 

переводы научно-технических текстов, устный и письменный коммуникационно-медийный 

перевод, появилась потребность в русско-английском переводе. 

Новая объективная реальность – активизация переводческого дела, расширение 

видов и типов перевода – требует осмысления современного состояния, анализа текущих 

процессов и узких мест, разработки и внедрения в практику переводческого дела новейших 

достижений переводоведения как науки, призванной обеспечить успешное посредничество 

в межъязыковом и межкультурном общении.   

Основанием для его осуществления являются новые исследовательские подходы 

современной теории и практики перевода: антропоцентризм современного научного знания 

с его интересом к человеку и его деятельности,  отчего перевод рассматривается как 

интеллектуальная речемыслительная деятельность, подчиняющаяся законам познания и 

языка как его неотъемлемой части, формирующей «ментальные конструкты» (термин 

О.Н.Селиверстовой), или когнитивные структуры; теория межкультурной коммуникации, 

которая рассматривает перевод как посредничество межъязыковом и шире – 

межкультурном общении и др.  [6; 1].   

Сложившееся в настоящее время понимание перевода обусловлено когнитивным 

подходом к исследованиювербальной коммуникации и в силу его (перевода) 

междисциплинарного характера обладает значительным потенциалом в объяснении 

механизмов постижения и передачи смысла иноязычного текста при переводе. Так, сегодня 

практически любой перевод – это перевод не только с языка на язык, то есть чисто 

«лингвистический перенос», он выходит далеко за рамки переключения с одного языкового 

кода на другой и по существу представляет собой компромисс между двумя картинами мира 

и двумя культурами, иначе говоря, перевод культур, создание культурно детерминированных 

текстов [8]. Текст при этом рассматривается не только как языковой фрагмент, но часть 

вербализованного мира, а перевод – как межкультурный трансфер. Решающим является не 

текст исходного языка, как раньше, оригинал является лишь средством для создания нового 

текста - уже на языке перевода („Informationsangebot“ Chr. Nord). Язык не изолированный 

предмет per se, а часть культуры. [10] Это, в свою очередь, предполагает расширение 

предмета переводоведения за счет включения широкого социокультурного контекста, 

охватывающего влияющие на него внеязыковые факторы, так называемые социальные, 

культурные и психологические детерминанты.  Следовательно, продукт настоящего 
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проектного исследования базируется на новом исследовательском подходе к анализу 

переводческого процесса и его теории применительно к казахстанскому «полевому 

материалу», который состоит в объединении когнитивно-концептуального, лингвокультуро-

логического, прагматического, дискурсивного аспектов анализа.  

Если учесть, что в этот же период, на стыке ХХ и ХХІ вв. формируется новый взгляд 

на человека и его язык, который обусловлен антропоцентризмом современной науки и нашел 

выражение в когнитивистике, частью которой являются когнитивная лингвистика, 

когнитивная психология и др., то правомерно ожидать существенные динамические 

процессы, еще не ставшие объектом самостоятельного исследования, в том числе 

впереводоведении.    

 

 

 

Список литературы: 

1 Мошкович В.В. Адекватность и эквивалентность как основополагающие критерии оценки 

качества перевода.  автореф диссертации на соискание уч степени канд филол наук   Тюмень 

– 2014 ;  

2 Киынова Ж.  Казахстанское переводоведение в контексте общей научной парадигмы: 

истоки и современное состояние. – 2015; 

 3 Аманова Г. Т. Культурно-когнитивный аспект перевода // Молодой ученый. — 2015. — 

№10. — С. 1366-1367.  

4 Алдашева А. Аударматану: лингвистикалық және лингвомәдени мәселелер. – Алматы: 

Арыс, 1998. – 243 б.;  

  5 Жұмабекова А.Қ. Аударма теориясы: Оқу құралы. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 

2010. – 264 б. 

6. Селиверстова О.Н. Когнитивная семантика на фоне общего развития лингвистической 

науки. – ВЯ. – 2002, №6, с.12-26 

7. Vermeer, Н. J. (1996). A Skopos Theory of Translation (Some arguments for and 

against),Heidelberg: TEXTconTEXT 

8. Шеметов В.Б. Курс лекций по теории перевода для студентов второго и третьего курсов, а 

также до подготовки к гос.экзаменам. - 

Users/home/Desktop/переводоведение%20проект/доки%20с%20каф%20компа/ShemetovBV-

090.pdf 

9. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус. Проблемы. Аспекты - М.: Наука 1988, с.8-9 

10. Peter Newmark. Approaches to Translation. Centre for Translation and Language Studies 

University of Surrey Phoenix ELT New York London Toronto 1995 P. 71 
 

 

 

УДК: 81-2(81-22) 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА ӨТУІ – ЗАМАНАУИ УАҚЫТ СЕРПІНІ 

Тугельбаева А.Т. 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты 

Атырау, Қазақстан 

 

Цифрлық, графикалық дәуір өткелінде ұлттық, мемлекеттік тілімізді сақтап, сол тіл 

арқылы сан ғасыр тоғысында тарихымызды, мәдениетімізді, ұлтымызды, мемлекетімізді 

нығайтып, оны тарих беттерінде шежіре қып таңбалағымыз келсе -  латын графикасына 

өтуіміз өте орынды реформа.  
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Биылғы жылдың 12 сәуірінде Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында Қазақстанның 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшетіндігін мәлімдеген 

болатын.  

Н.Ә. Назарбаев өз мақаласында тіліміздің тарихын тереңнен толғай келе «Латыншаға 

көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, 

коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылыми және және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты» деп, келешекті мақсаттың түпкі негізін айқындап берді . 

Қазіргі дәуір – ол жазу заманы, латын графикасын енгізіп отырған елдердің 

әліпбиінде әріп саны тілдегі фонемадан әлдеқайда аз болуы да оның жетістігі екені анық. 

Сонымен қатар, бұл жоба ақпараттық кеңістік үдемелі түрде дамып отырған заман 

талабымен бірге алға ілгерілеуді, ғылым мен инновацияда алдыңғы қатарлы озық тәжірибелі 

елдер қатарына қосылу мақсатын көздейді.  

Менің ойымша бүгінгі күннің өзекті мәселесі «Қазақ тілінің латын әліпбиіне кезеңді 

өтуі» жобасының әрбір оқу орнында (мектепте, орта кәсіптік оқу орындарында, жоғары оқу 

орындарында) 2017-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары болғаны дұрыс. Себебі, 

латын графикасына біртіндеп өту бағытындағы жұмыстар - халықты бейімдеу 

этаптарынан бастап, толыққанды латынға өту сатысына дейін, шикіліксіз, 

толыққанды әрі жүйелі түрде атқарылуы тиіс.  

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың  «Қазақстан-2050» бағдарламасын, «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын басшылыққа ала отырып ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын, қоғамның зиялы өкілдерінің, жастардың, мемлекеттік қызметкерлердің жеке 

көзқарастарын білу, және мониторинг жүргізу мақсатында анкеталық сұрақтар, тесттер 

өткізу, қазақ тілінің тарихын,  тілтанушы ғалым А.Байтұрсынұлы еңбектері жөніндегі 

мәліметтер бойынша дәрістер жүргізу, латын графикасының тиімділігі мен артықшылығы 

жөнінде түсінік жұмыстары сияқты бейімдендіру іс-әрекеттерінен бастап, күрделі қызмет 

түрлеріне:  латын графикасында сауат ашу, грамматикалық сауаттылық негіздерін 

үйретуге қарай сатылы түрде жүргізілгені тиімді.  

Ұлттың өзіне тән, іштей дамитын рухы бар, сол рухтың ерекшелігін сыртқа шығарып, 

сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа беруші күш – тіл. Ұлт пен тіл еш уақытта ажырамайтын, бірімен-

бірі кірігіп, бөліп алуға болмайтын нәрсе. Ұлттың ең негізгі қасиеті – қабілетінде, ал қабілет 

ойлауымен байланысты, ал ойлаудың негізін құрайтын тіл. Кейбір тұстарда ұлттың рухы 

тілдің де мазмұнын рухтандырып тұрады. Рухсыз тіл-тіл емес[1]. 

Қазақ тілінің біртіндеп латын әліпбиіне көшуі - жаңа заман талаптарына сәйкес 

реформа болғанымен, қазақ жазуының тарихындағы жаңа реформа емес. Қазақ жазуының 

бұдан бұрынғы ғасырларда да түрлі өзгерістерге ұшырап отырды.  Соның ішінде қазақ 

жазуының латын әліпбиінде таңбалаған жылдар да бар.  

Латын әліпбиін қабылдау мәселесін қозғар болсақ, ағартушы педагог, ақын, қазақи 

баспасөз ұлттық үлгісінің негізін қалаушы публицист, қазақ халқының ұлттық мүддесі үшін 

еңбек еткен қайраткер, алғаш қазақ зиялыларының бірі Ахмет Байтұрсынұлы сөз қозғамау 

мүмкін емес.   

Ұлы ағартушы: «Біздің заманымыз–жазу заманы» – деген. А. Байтұрсынұлы 1910 

жылдардан бастап қазақ жазуымен (графикасымен) айналыса бастайды. Қазақ тілінің дыбыс 

жүйесі мен оны таңбалайтын әріптер туралы пікірлерін ол 1912 жылдан бастап «Айқап» 

жұрналы мен «Қазақ» газетінің беттеріне білдіре бастайды.    Қазақ жазуына, тіліне 

ыңғайлысы ол «Арап» әріптері еді. А.Байтұрсын араб жазуын қазақ тіліне икемдеген 

нұсқасын қазақ жұртшылығы, әсіресе мұғалімдер қауымы ешбір талассыз қабылдады, себебі 

А. Байтұрсыновтың реформасы қазақ тілінің табиғатына сүйеніп, ғылыми негізде жасалған 

болатын. Сонымен қатар оның 1912 жылдардан бастап ұсынған, осы альфабитті негізге алған 

жаңа жазуы ( ол «Жаңа емле» деп аталады) іс жүзінде қолданыла басталды. 1915 жылдың бір 

өзінде осы емлемен (жазумен) 15-тей қазақ кітабы басылып шығыпты және бұл жазуды 

(«Жаңа емлені») 1912 жылдардан бастап мұсылман медреселері мен қазақ – орыс мектептері 

де қолдана бастапты. 1924 жылы Орынборда маусымның 15 – сіндегі мәжілісінде А. 
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Байтұрсын «Әліпби тақырыпты» деген баяндама жасайды. Ол түркі халықтарының қолданып 

келе жатқан жазуы бар екендігін, оны тастап, басқа графикаға көшу оңай емес деген пікірін 

осы съезде дәлелдейді. Әліпби (графика) қандай қасиеттерге ие болу керек деп, қазақ халқы 

қолданып отырған, икемделіп, өңделген (реформаланған) араб алфавитінің он сипаттарын 

(қасиеттерін) көрсетеді де, латынға көшкенде, латын алфавитін қолданушы Еуропа 

халықтары тіліне түркі жұрттарының қатысы жоқ дей келіп, «латын әліпбиін тұтынған 

(еуропалық) жұрттар орыстың орнында болып, аузына қарап… Онда алуға мағына бар дер 

едік» деп ойын орнықтыра түседі. А.Байтұрсыновтың осы баяндамасын және латын 

таңбаларын алуды қостаған Алаш арысы, біртуар мемлекеттік қайраткер Нәзір 

Төреқұловтың баяндамасын талқылап, екі алфавиттің оң – теріс жақтарын сарапқа салып 

қарағаннан кейін, съезд: «Қазақ тұтынып отырған түрк (араб таңбалы) әліпбиінің баспа түрін 

дара болмауы баспа ісіне де, үйрету жағына да қолайсыздық қылатын болғандықтан, ол 

қолайсыздықтан құтылу үшін түрк әліпбиінің өзін түзету өзге әліпби алудан анағұрлым оңай 

болғандықтан, түрк әліпбиінің жазба түрін осы күйінде қалдырып, баспасын дара түрінде алу 

керек» деп А.Байтұрсынов реформалаған және баспа түрінің де вариантын ұсынған араб 

жазу негізіндегі қазақ алфавитін қабылдау керек» деген қарар ұсынды[3].  

ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарында қазақ мәдениеті, жазба тілі үшін графика 

(әліпби) мәселесі мен қазақ жазуы емлесі жайындағы әңгіме баспасөз беттеріндегі 

пікірталастар түрінде әлеуметтік үнге ие болды.  

Бұл – қазақ рухани-мәдени дүниесінің едәуір көтерілгенін, ұлттық проблемаларға бара 

алатын зиялы топтың, мәдени күштің жетіле бастағанын танытты. Қазақ жазбасы сан ғасыр 

бойы қолданылып келген, ХХ ғасырдың басында реформаланып, қазақ тілінің дыбыстық 

жүйесіне лайықталған, кезінде үлкен ғалымдар (Поливанов, Яковлев т. б.) «Байтұрсынов 

жазуы» деп, ал А. Байтұрсыновтың өзі «Қазақ жазуы» деп, кейінгі зерттеушілер «Қазақтың 

тұңғыш ұлттық жазуы» деп аталған араб таңбалы жазуды ХХ ғасырдың алғашқы 

жартысынан бастап латынға ауыстыру науқаны басталды. Бұл қарекет, әрине, жеке-дара 

қазақ мәдениетінде емес, түріктер мен әзірбайжандарда басталып, Ресей қол астындағы түркі 

халықтарының (татар, қазақ, өзбек, қырғыз, ноғай т. т.) барлығының саяси-мәдени өмірінде 

белсенді түрде орын алғаны белгілі. Бұл құбылыстың алдыңғы кезеңдердегі алфавит, соған 

сәйкес жазу тәртібі – орфография мәселелерінің қойылуынан өзгешелігі сол – бұл кезеңде 

(1924 – 1929 жылдары) графика мен орфография үлкен саяси-әлеуметтік үн алды. 

Конференция, жиындар өткізілді. Бұл проблемаларға арналған ғылыми-практикалық 

негіздерге сүйенген баяндамалар жасалып, үлкен пікірталастар орын алды, қазақ 

ағартушылары мен ғалымдары арабшылар – латыншылар болып айқын екі жікті құрады. 

А.Байтұрсынов, М.Дулатовтар бастаған «арабшылар» (реформаланған араб жазуын 

ұсынушылар) азшылық болды. Сол кезеңнің саясатына қарай өзге түркі халықтары 

өкілдерінің көпшілігі латын жазуын жақтап, Кеңес Одағына қараған түркі халықтары үшін 

латын жазуына көшу ұйғарылды. 

Латын жазуын қабылдау туралы ұйымдастырылған жиын-конференциялар мен 

баспасөз беттерінде емле мәселелерімен қатар пунктуация жайы да кеңірек айтылды.  

Жазба мәтіндерде тыныс белгілерінің ережелерін түзу (жасау) және оны пайдалану 

проблемасы қазақ мәтіндерінде ХІХ ғасырдың соңғы онжылдықтарында көтеріліп, ХХ 

ғасырдың басында дұрыс, сауатты жазу үшін пунктуация өте қажетті проблема екендігі 

орнықты.  

Араб таңбалы жазуда тыныс белгілерінің жоқ болғандығы, бас әріп таңбасының 

жоқтығы мәтінді дұрыс жазуға, түсініп оқуға кедергі келтіретіндігі сөз болды. Әсіресе, 

«Түркістан уәллаяты» мен «Дала уәллаяты» газеттері жарық көре бастағанда, тыныс 

белгілерін қолдану әрекеті басталды. «Синтаксистік тұтастық» деп аталатын 

мәтін сегменттерін(бөліктерін) айырып азат жолдан (абзацтан, жаңа жолдан) бастап жазу да 

осы кезде көрінді.  

А. Байтұрсыновтың оқулықтары мен еңбектерінде, ХХ ғасырдың басында шығып 

тұрған «Қазақ», «Айқап» газеттерінде кеңінен орын алды. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Араб жазуымен ұсынылған мәтінде орын алмаған мәселе – бас әріптің қолданылуы 

болып қала берді, сондай-ақ дефис пен сызықшаныңқолданысы, оқшау сөздердің сөйлемдегі 

өзге сөздерден тыныс белгілерімен, көбінесе үтірмен бөлектетіліп көрсетілуі сияқты 

пунктуацияның жеке тұстары да әлі айқындалып, тұрақталмағандығы көрінді.  

Сөйтіп, нағыз ғылыми дәлелдермен орын алған үлкен тартыстан кейін 1929 жылы қазақ 

халқы сан ғасыр қолданып келген араб жазуынан жаңа жазу – латынға көшті. Оның 

қолданылу тәртібі – орфографиясы 1929 жылы жеке талқыланып (Қызылордада өткен 

конференцияда), осы кезден бастап іс жүзінде қолға алынды: мектептер мен баспасөз және 

баспа орындары енді латынша жазуға көшті. 

Міне, осымен тарихымызда, А.Байтұрсыновтың қазақ халқына, қазақ тіліне үйлестіріп 

қайта сұрыптап жасаған, өзінің алфавиті мен бірге халқының сауат ашып, қара тануына зор 

еңбегін сіңіріпқана қоймай осы жолда бар ғұмырын сарп етті десек артық болмас [4].   

Қоғамның жылжып өзгеруіне байланысты тіл де дамып, өзгеріп отырады. 

1923 жылы Орынборда қазақ, орыс тілдеріне бірдей мемлекеттік мәртебе берілген тіл 

туралы алғашқы декрет жарияланып, қазақ тілін дамытуға деген үлкен көзқарас қалыптасты. 

Көптеген істер қолға алынып, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыратын жоғары деңгейдегі 

құжаттар бірінен соң бірі қабылданып жатты. 

Алайда, отызыншы жылдардың ортасынан бастап қазақ халқының басына түскен 

қасіреттер, сталиндік өктем саясат қазақ тілінің басымдығы, мемлекеттілігіміздің нығаюы 

жолында жан аямай іс атқарып жүрген қазақ зиялыларының басына бұлт үйірді. 

Өткенімізден ажыратып, тарихымыздан алыстату үшін 1929 жылы төте жазудағы әліпбиіміз 

латын алфавитіне, одан түркі тілдес халықтар тіпті бір-бірін мүлде түсінбес үшін он жылдан 

кейін кириллицаға көшірілді. 

Қазақ жазуының тарихында тағы бір маңызды белес тұр. Ол – графика ауыстыру 

науқаны. Науқан деп атауға тура келетін болса, расында да қазақ даласы үшін әліпби 

алмастыру әлеуметтік-саяси дәуірлердің ауысуына сай келетін немесе соны бекітетін, саяси-

экономикалық мәні бар, ұлт саясатының құрамдас бір бөлігі болып саналды. Бұған бүгінгі 

жазуымызға дейінгі дәуірлік әліпбилерімізге қарап көз жеткізуге болады. Бір қуанарлық 

жайт бұл мәселе бүгінде аяқасты, бір құрылтай мүшелерінің қатысуымен ғана шешіле 

салмай, көпшілік назарына ұсынылып, әлеуметтік мәселеге айналуында. Бір қуанарлығы– 

жаңа әліпби бір ай ішінде қабылданып, (мысалы, орыс графи- 

касына көшу 1939 жылдың 20 желтоқсанынан 1940 жылдың 15 қаңтарына дейінгі аралықта 

орындалды), оны қолданбағандар үкімет әліпбиін аяққа басқандар деп, жауапқа тартылатын, 

оны бақылау прокуратураға тапсырылатын (Ижанов З. Әліпби туралы архив не дейді // ҚӘ 

7.07.00.),болмаса араб жазуынан латын жазуына көшердегідей, бір дауыстың формалды 

артықшылығымен (Қазақстан оқу комиссары Н. Зәлиұлы орнына қағаз жүзінде латын 

жазуын қолдаған артық дауыс берілген) мәселені шеше салу науқанының келмеске кеткені 

(Қамзабекұлы Д. Қазақ зиялыларының әліпби айтысы // ҚӘ 14.12.01.). Міне, сондықтан 

әліпби ауыстыру үстірт, асығыс саясаттың араласуымен науқан түрінде өткізіліп келуі ендігі 

жаңа жазу – латын графикасына көшуде мәселенің экстралингвистикалық та, 

лингвистикалық та шарттарын өзара үйлестіре отырып қарастыруды міндеттейді. 

Отызыншы жылдардың соңында қазақ зиялыларының қуғынға ұшырауы халықтың 

арасында үрей туғызды. Қазақ тілі қалтарыста қалып, тұрмыс тілі дәрежесінен де төмендей 

бастады. Осыдан кейінгі кезеңдерде «өркениетке тек орыс тілі арқылы ғана жетеміз» деген 

саясат жүргізілді. Жиырмасыншы ғасырдың тоқсаныншы жылдарына таяу қоғамда тіл 

тағдырына деген түсіністік орныға бастады. 

1989 жылы 21 қыркүйекте алғашқы қабылданған «Қазақстан Республикасындағы тіл 

туралы» Заң сол кезеңдердегі қоғамдық-саяси ахуалымыздың жемісі болды. Бұл Заңда «Тіл –

халықтың ұлы жетістігі, әрі оның ажырамайтын және бөлінбейтін белгісі» делінген. Ал, 

бірінші баптың бірінші тармақшасында «Қазақ тілі –Қазақстан Республикасының мемле-

кеттік тілі болып табылады» деп жазылған. Бұл Заң халықтың санасын оятып, қазақ тіліне 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81_%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D2%9B%D1%88%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D1%88%D0%B0%D1%83_%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
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көңіл аударуына тікелей әсер етті. Алғашқы сәттерде өзге ұлттар да балаларын қазақ мек-

тептері мен балабақшаларына беріп, қазақша сөйлеуге ден қоя бастады. 

1995 жылы 30 тамызда қабылданған Ата Заңмен қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі 

нақтыланып, мемлекетіміздегі басқа тілдер қамқорлыққа алынды. 

Сегіз жылға жуық уақыт қызмет еткен алғашқы заңға түбегейлі өзгерістер енгізіліп, 

1997 жылы «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 

екінші рет қайта қабылданды. Бұл заңда қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі біраз 

айқындалғандай болды.  

Осы Заңға 2004 жылдан бастап әр жылдарда 8 рет бірқатар өзгертулер мен түзетулер, 

толықтырулар енгізілді. Онда ономастика және терминология мәселелерінің басы ашылып, 

анықталып, тілдер туралы заңнамалардың сақталуына бақылау жасайтын уәкілетті органның 

қызметі нақтыланды [5].  

Осылайша, қазақ халқының тарихына назар аударар болсақ,  дәуір өткелінде қазақ 

жазуы бірнеше рет түрлі реформалаудан өткендігін  көреміз. Бұл реформалардың қай-

қайсысы да әр қоғамда да ұлт мүддесінен туған мәселе болып табылады. Латын әліпбиіне 

көшу реформасының қолға алынып, сол бағытта жұмыстардың қарқынды  жоспарлануы, 

мәселенің күн тәртібіне қойылуы - «Алаш» зиялылары бастап көтерген мәселенің күні 

бүгінге дейін өзектілігін жоймағанының айғағы.  Бұл тіл саясатының негізін құрайтын 

біртұтастығы – ұлт тілін ғасырлар бойына өз қасиетін жоймай сақтау. Себебі, тіл – ұлттың 

бар болмысының, дүниетанымының, рухының сарқылмайтын қоры, халықтың басты 

қазынасы болып табылады. Бұл ретте, латын әліпбине көшуі – өз тарихымызбен қайта 

қауышу, «Алашшылар» салған жолға қайта оралу, ұлттық мүддемізді, рухымызды қайта 

жаңғырту болмақ. Сонымен қатар, әліпби ауыстыру – қазақ елі, мемлекеті үшін 

тарихымыздағы маңызды бетбұрыс болмақ.  

Тіл – адам қоғамы туындылары ішіндегі асылдың асылы, қымбаттың қымбаты, адамды 

адам еткен ұлы күштердің бірі. Ол қоғам тарихының барлық дәуірінде де, оның күресі мен 

дамуының құралы, рухани өмірінің, бүкіл мәдениетінің, парасат жолымен дамып жетілуінің 

тұтқасы болып келеді. Қоғамдық ой сана, дүниетаным тіл арқылы ғана қалыптасып, тіл 

арқылы ғана жарыққа шығады, басқаларға білінеді.  

Тіл – адам баласын қазіргі парасаттылық пен өркениетке жеткізген ұла да бірегей 

туынды. Осы себептерден де сөйлеу мәдениетіне жетілу, тілді дұрыс та тиімді және шебер де 

тартымды пайдалана білу талабы көне замандардың өзінде-ақ басталған. 

Қоғамның мәдени  дәрежесін көтеру бағытындағы әрбір қадам, алдымен тіл 

мәдениетін, жазу, сөйлеу өнерін дұрыс жолға қою, оны үздіксіз жетілдіре беру талабынан 

басталып отырған [1]. 

Латын әліпбиіне көшу жайлы алғашқы пікір акад. Ә.Қайдардың 1993 жылдың 24 

қазанындағы “Ана тілі” газетінде жарияланған “Латын әліпбиінің болашағы зор” атты 

мақаласынан бастау алды. Ғалым қазақ жазуының жедел түрде орыс графикасына көшуінің 

мынадай себебін келтірді: “Түркия елінің 

ғалымы, профессор Тимур Қожаоғлу “Жаңа түсінік” газетіне (09.08.1991) былай деп жазады: 

“Кеңес үкіметі 1927 жылы КСРО-дағы бүкіл түркі халықтары қолданып келген араб жазуын 

латыналфавитімен ауыстырды. Бірақ Түркияда да 1928ж. латын алфавиті түрік жазуы болып 

қабылданғандықтан кеңес басшылары Анатолия түріктері мен Кеңес Одағындағы түркітілдес 

халықтардың мәдени байланысының арта түсуінен қауіптеніп,1939-1940жж. кейін оларға 

міндетті түрде кирилл алфавитінің бір-бірінен парқы бар алты түрін қабылдатқызды”. Сол 

себепті ғалым ендігі әліпби ауыстыру саясаттың араласуынсыз еркін таңдауда болатынын 

және ол “ұлтаралық, халықаралық, жалпы дүниежүзілік таралу деңгейі жоғары”, әрі “тілдік 

фактілерді” дәл таңбалаудың үлгісі ретінде ресми түрде халықаралық 

фонетикалық транскрипция болып қабылданған латын жазуыболу керектігін пайымдайды. 

 Дүние жүзінде орын алып жатқан өзгерістер, Қазақстанның білім саласындағы 

реформаларының, тіл саясатының, білім мазмұнының уақыт талабына сай болып, күнделікті 

өмірдегі қажеттіліктерді өтеуге бет бұруын міндеттейді. 
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 Қазіргі уақытта коммуникативтік біліктілік, тілдесім, ойын еркін жеткізумен бірге, 

топтар арасында өзін-өзі ұстай білу, ақпаратпен жұмыс істеу, компьютерленген техника тілін 

білу, бірнеше тіл меңгеру қай елде болмасын басты талапқа айналып отыр.  Сол талаптарға  

сәйкес алға ілгерілеудің, ұлт аралық, мәдениетаралық қарым-қатынасты орнатып, оны 

дамытудың бірден -бір жолы – қазақ жазуын, тілін латын графикасына көшіру. 

 Бүгінгі жаңа  заманауи талапқа тіл реформасын сәйкестендіріп, күшейту – 

«Мәңгілік ел» идеологиясын толыққанды жүзеге асыруға  зор мүмкіндіктер беріп отыр.  

Бұл ретте ұсынылып отырған әдістемелік жұмыстар қазақ тілінің латын әліпбиіне 

көшу мәселесінің теориялық аспектісін қамтып қана қоймай, жоба арқылы қамтылатын 

бірыңғай жұмыстар жүйесін ұсынуы қажет.  Бұл жұмыстар жүйесі латын әліпбиіне сатылы 

көшуді қамтамасыз етеді.  

 Бұл жерде аса қатты көңіл бөлетін мәселе ол тіл меңгерудегі грамматикалық 

сауаттылық пен жазудың емлесі. Тіл үйренуші қазақ тіліне тән ә, ө, қ, ғ, сияқты дыбыстардың 

латын графикасында таңбалануын ұғынып кетсе, латын графикасында жазу аса қатты 

қиындық тудыра қоймайды.  

Сонымен қатар, біздің елде қызмет бабында жүрген шет елдік азаматтарға қазақ тілін 

меңгерту әлдеқайда жеңіл тиеді, олардың да өздеріне таныс латын графикасы арқылы қазақ 

тілін меңгеруге деген құлшыныстары оянады деген ойдамын. Және де, бұл графикаға ену 

біздің тіліміздің әлсіреуіне әкеліп соға ма деген сауалмен тіл мәселесіне жанашырлық 

білдірушілердің қапері негізсіз дегім келеді, өйткені, тіл сол қалпында қалады, өзгеріс тек 

таңбалануында ғана. Керісінше, латын графикасының әлемде беделі өсіп тұрған кезеңде, 

қазақ тілінің одан әрі нығайып әлемдік кеңістікте сақталуына ықпал ететініне сенім артамын.  
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 ЖАҢА ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ — ҰЛТТЫҚ СТРАТЕГИЯ 

Нұрпейіс Г.С. 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты 

Атырау, Қазақстан 

 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның мемлекет ретіндегі бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру және осы мемлекетке атау берген қазақ халқының рухани әлеуетін 

күшейту үшін қашанда жаңғыруға бастайтын идеяларды ортаға салып, олардың 

орындалуына мән беріп тұрады. Президенттің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласы қазіргі кезеңдегі қазақ елінің бүгінін сараптап, ертеңгі бағытын айқындаған 

бағдарламалық еңбек. Біз осынау маңызды еңбектегі ұлттық сана, ұлттық бірегейлікті сақтау, 

интеллектуалды қоғам қалыптастыру сияқты мәселелердің аса өзекті екендігін сезіне 

отырып, олардың ішінде бір ғана мәселеге – латын әліпбиіне көшу мәселесіне тоқталмақпыз. 

Елбасы таяу жылдардағы ең маңызды міндеттерді атап өтіп: «Біріншіден, қазақ тілін 

біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге 

неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 
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Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» деді. Латын әліпбиіне көшудің, әлбетте, 

кейбір қиындықтары болады. Дегенмен, қиындықсыз өтетін реформа да болмайды. 

Мәселенің маңыздылығы ондай қиындықтарды еңсеруді қажетсінеді. Еліміз үшін де, 

ұлтымыз үшін де тиімді боларлық мәселенің шешілуіне байланысты қоғамда әртүрлі 

пікірлер қалыптасуда десек, сол ойлардың көпшілігі жаңа әліпби таңдауды қолдайды. 

Дегенмен, бұл бастамаға қарсы пікірлер де баршылық. Біз сол пікірлердің негізгі уәждеріне 

тоқталсақ. Біріншіден, латын әліпбиіне көшсек, қазіргі жазумен хатқа түскен әдебиеттерді 

оқи алмай қаламыз, оларды жаңа әліпбиге көшіруге уақыт пен көп қаржы керек деген 

пікірлер де айтылып қалады. Жаңа әліпбиге көшкен сәттен бастап ондай әдебиеттер 

оқырмансыз қалмайды. Себебі, кирилше оқи білетіндердің буыны әлі де сан ондаған жылдар 

ондай әдебиеттерді қалағанынша оқи береді. Сонымен бірге, кирилше оқи алмайтындар, яғни 

мектепте сауатын латын әліпбиімен ашқандар он бір жыл оқып мектепті бітіргенше әлгі 

әдебиеттердің ең маңыздылары мен қажеттілері латын әліпбиіне көшірілетін болады. 

Сондай-ақ, үш рет әліпби ауыстырылған ХХ ғасырда қазақ баласының сауатсыз болып 

қалмағанын уақыттың өзі дәлелдеді емес пе?! Қазіргіден де қиын шақта сауатсыз болып 

қалмаған халқымыз бүгінгі білімі мен ғылымы, ақпараттық технологиясы дамыған дәуірде 

сауатсыз болмақ емес! Енді кейбір ағайындардың бұрынғы мұраларды білмей қаламыз 

дегеніне нақтырақ тоқталайық. Қазақ хандығы дәуірінен бері алсақ, онда біздің 

шамалауымызша, 650-700 томдық еңбектер жаңа әліпбиге бастапқы кезеңде көшірілуі тиіс. 

Қазақстанның қазіргі даму деңгейі үшін осы 700 том кітапты дайындау дегеніңіз аса үлкен 

шаруа емес. Қазір Қазақстан жылына екі жарым мыңнан астам атаулы кітап шығарады екен. 

Ендеше жаңағы 700 том дегеніңіз Қазақстанның 3-4 айлық баспа өнімі ғана. Бастапқы 

жылдарда осындай еңбектерді дайындап халыққа ұсынсақ, одан кейінгі жылдарда үдеріс 

мейлінше жылдамырақ қарқын алып, қалың көпшілік латынға көшкенімізге алғысын 

айтатын болады. Екіншіден, латын әліпбиіне көшсек, онда қазақ тілін үйрену қиындайды 

дейтіндер де бар. Мәселе әліпби де болса орыстілдер 20 жылда кириллицамен тілімізді 

меңгеріп алар еді, ендігілері сылтау ғана. Тіл үйренуге талап білдіріп, шынайы мақсат қойған 

адам сол латын әліпбиі негізіндегі ағылшыншаны да, тіпті әліпбиі мүлдем күрделі делінетін 

қытай тілін де үйреніп алды ғой. Үшіншіден, латын әліпбиін енгізсек жаһандануға тезірек 

бейімделіп кетеміз дейді базбір ағайындар. Бұл да соншалықты қауіп ететін себеп емес. 

Жаһандану заманында ұлттық келбетімізді сақтап қалу – әліпбиге байланысты емес, ол 

ұлттың дін, рух, намыс, тіл, дәстүр сияқты қасиеттерін жоғалтпай ұстануына байланысты. 

Сондықтан бүгінгі және келешектегі қазақ баласы өзінің ұлттық тамырларына аса берік 

болса біз мықты халық, іргелі ел, қуатты мемлекет болмақпыз. Латын әліпбиіне әлдеқашан 

көшкен өзбектер мен түрікмендер, әзірбайжандар бізден бұрын жаһанданудың құшағына 

еніп кетпегенін көріп отырмыз ғой. Төртіншіден, қытай, жапон, корей, еврей, грузин, армян, 

грек жұрттары өз әліпбилерінде, олар латынға көшпейді, бірақ солар жұрттан қалып жатқан 

жоқ, сондықтан бізде қазіргі әліпбиде қала берсек деген сыңай байқалады. Әлгі аталған 

халықтардың әліпбилері олардың байырғы жазулары. Кирилл жазуы біздің қай атамыздан 

қалып еді, осы араны ажырата білген жөн. Одан да тереңірек білгіміз келсе ХІХ ғасырдың ІІ 

жартысында қазақ даласына келген алғашқы кирилл әліпбиі ғылыми ортада «Миссионерлік 

алфавит» деп аталады. Басында Ильминскилер тұрған осы миссионерлік алфавит - отарлау 

саясатымен славяндардан басқа халықтарға таңылған алфавит. Сондықтан да ол отарлық 

саясаттың қазіргі өміріміздегі «мұрасы». Бұл жөнінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

мемлекеттік тілдің болашақта үстем болатындығын айта келіп: «Осы контексте қазақ 

жазуының кириллицаның перифериялық нұсқасы болып отырған бүгінгі жағдайынан 

арылуымыз қажет» деген болатын. Ал латын әліпбиі бұл біздің тәуелсіз ел ретіндегі өзіндік 

еркін таңдауымыз. Бұл таңдау тіліміздің төл табиғатын сақтау, түркілік тұтастыққа жету, 

әлемдік ақпарат кеңістігіне ену үшін жасалған қадам. Ендеше бұл стратегиялық қадамның 

дұрыс – бұрыстығын емес, оны орайымен орындаудың амалдарын қарастырғанымыз абзал 

болмақ. Бесіншіден, кейбір әріптестеріміз латын жазуына қарсылықтарын Ахаң бастаған 

Алаш зиялыларының латынға қарсы болуымен ұғындырғысы келеді. 1920 жылдардың орта 



80 
 

тұсында Ахмет Байтұрсынұлы бастаған ұлт зиялылары латын әліпбиіне қарсы болғаны рас. 

Ахаңдар бізге мұсылмандықпен келген, исламның ізгі, иманды қасиеттерін дарытқан 

байырғы араб жазуын қалдыру үшін латын әліпбиіне қарсы болып, жаңа өкіметтің 

саясатынан қауіптеніп, қазақты араб жазуы арқылы ата дінінен ажырамаса екен деген 

тілекпен жаңаша жазуды қабылдағысы келмеді. Ахаңдардың араб жазуын қимауының жөні 

де, жайы да қисынды, ал біздің түбі миссионерлік саясатпен келген қазіргі жазуды 

қимауымыз тіптен қисынсыз. Сондықтан да мұнда Ахаңдардың қарсылығын емес, неге 

қарсы болған принциптерін мейлінше терең ұғынған жөн болар. Ал Ахаңның әліпби түзудегі 

керемет көрегендігі мен білгірлігі бүгінге де үлгі болмақ. Қазіргі кезде қоғамның барлық 

саласы дерлік латын әліпбиіндегі таңбалармен жақсы таныс деуге боларлық. Айталық, 

мектеп оқушысы бастауыш сыныптан бастап-ақ латын әліпбиі негізіндегі ағылшын немесе 

француз, неміс тілдерін оқиды, одан жоғарылай келе бірліктері осы әліпбидегі физиканы, 

периодтық жүйесі латыншамен берілген химияны, өсімдіктер мен хайуанаттар әлемінің 

атаулары тағы да осы әліпбимен таңбаланған биологиялық пәндермен танысады. Химиядағы 

Менделеевтің периодтық кестесі, физикадағы халықаралық бірліктердің СИ жүйесі, барлық 

математикалық шартты белгілер мен теңдеулер латын таңбаларымен берілген. Ендеше, орта 

мектепті бітіргендердің баршасы латын таңбаларымен әлденеше рет кездесіп, оларға көздері 

әбден үйреніскен. Бұған қоса, күнде тұтынып жүрген тұрмыстық заттарымыздың барлығы 

дерлік шетелдің дүниелері. Олардағы жазулардың баршасы да латын таңбаларымен 

жазылған. Соларды шатыспай-ақ баршамыз күнделікті таңбасын танып, қажетті тетігін 

басып қолданып жүрміз. Әртүрлі сусындар, киімдер, заттар атаулары да латын таңбаларымен 

берілген. Оларға да жалпы халықтың көзі үйренген. Бұларға қоса интернет ресурстарының 

адрестері тек латын таңбаларымен белгіленген. Қазіргі балалар мен жастар интернетті 

қолданғанда біз сияқты кирилл әріптеріне тұра жүгірмейді, негізінен, латын әріптерін 

пайдаланады. Бұлар аз десеңіз, көшедегі латын әріптерімен берілген қызылды-жасылды 

жарнамалардан көз тұнады. Яғни, қазіргі қоғамда өмір сүріп жатқан кімге де болса, латын 

әріптері етене таныс. Ал 1929 жылы Қазақстан латын әліпбиіне көшірілгенде халық дәл 

бүгінгідей осы алфавитпен таныс болды дей алмайсыз, сонда да сол заманда сауатсыз, 

мүлдем мақұрым қалған адам болмаған. 

Бір әліпбиден екінші әліпбиге көшу, әлбетте, кейбір қиындықтар тудыруы мүмкін. 

Бірақ осыны желеу ететіндердің тарихқа көз жүгірткендері абзал. Қазақ ашаршылдық 

жылдары араб әліпбиінен латынға, соғыс жылдары латын әліпбиінен кириллицаға көшкенде 

аса оңай болмаған шығар. Бүгінгі күніміз сол жылдардан әлдеқайда шүкіршілік ететін емес 

пе?! Қазіргі компьютер заманында, қоғамның едәуір бөлігі латын әліпбиіндегі таңбаларды 

тани, оқи алатын мейлінше өркениетті, ілгері қоғамда «қиын болады», «сауатсыз болып 

қаламыз» деу не түсінбестік, не мәселенің маңызын ескермегендік. Сондықтан өзімізді 

шаршатпай өзгелерді тура жолдан айнытпай жаңаны қабылдаған жөн, ағайын. Латын 

әліпбиін енгізуді кешіктіретін болсақ, онда жаңа жазудың қоғамға толық енуі қазіргі 

мемлекеттік тілдің жайы сияқты кешеуілдей береді. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе 

алуына, барлық салаға толық енуіне мүдделі болмай жүрген орыстілділер латын әліпбиіне 

көшуге де ықылас таныта қоймайтыны қазірден байқала бастады. Сөйтіп ол барынша кешіге 

бермек. Сондықтан көштен қалмағанымыз, үлестен қағылмағанымыз абзал, ағайын! Жоғары 

және орта білім беру орындары латын әліпбине көшуді қолдайды. 
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3. Р.Сайротхан . Ахмет Байтұрсынұлы және латын әліпбиі //  «Қазақ үні» ұлттық порталы. 26 

ақпан 2013.  
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ЛАТЫНҒА КӨШУДЕГІ ТӘЖІРИБИЕ МЕН КӨЗҚАРАС 

 

Аманғалиева М.Ж., Тұржанова С.С. 

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 

Атырау, Қазақстан 

 

Қазірде жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан түрлі өзгерістер 

мен жаңашылдықтар еліміздің экономика саласына да, білім беру жүйесіне де тың ізденістер 

енгізіп отыр. Бұл қатынастардың оң нәтижелі болуы, ел мен елдің, халық пен халықтың өзара 

ынтымақтастығы, өзара түсіністігі тіл арқылы жүзеге асырылуда. Тәуелсіздіктің тегеурінді 

екпіні басты құндылығымыз-тіліміздің тынысын ашып берді.  

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017  

жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ 

тілін латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 

дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік 

алғаннан бері мұқият дайындалдық» деп айтқандағаны мәлім.  [1.1] 

1929 жылғы  7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық 

Комиссарлары Кеңесінің Президиумында  латындандырылған жаңа әліпби – «Біртұтас түркі 

алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. Бұл әліпби 1929жылдан  1940 жылға дейін 

қолданыста болды. 1940 жылғы  13 қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден 

орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданған. [3.1] 

 Елбасымыз 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін айтарлықтай 

жұмыстар атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге 

асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын 

әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек деп арнайы тапсырмалар мен міндеттерді атап көрсеткен 

болатын. [2.1] 

Сондықтан тіл мәселесі күнделікті өзекті , өткір мәселелер қатарында болып отыр. Тіл 

тағдырын тереңнен толғау осы тұста жолға дұрыс қоюды талап етіп отыр. Бұл – ұлт болып 

шешуге тиіс принципті мәселе. Егер тарихқа сүйенсек, біз мұндай кезеңнен өткендігімізді 

баяндай аламыз. Болашағымыз үшін осындай шешімді оңынан қабылдай отырып, қазақ тілін 

жаңғыртудағы барлық жағдайларды пайдалана білуіміз қажет. 

Бүгінде қолданып отырған кирилл әліпбиіндегі қазақ тіліміз – Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі, сонымен қатар алыс-жақын шет елдерде тұратын 

қазақтардың ана тілі. XX ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ 

фонетикасының ерекшеліктері ескеріліп, араб графикасына негізделген «төте жазу» 

пайдаланылған. Дегенмен 1940  жылдан бері кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеміз. 

Мысалы, қазақ тілінің жазылуын шет елдегі қазақ бауырларымыз әртүрлі қолдануда.  

Мысалы,  Түркия, Германия, АҚШ т.б батыс елдерінде әртүрлі қалыпты емес латын жазуын 

пайдаланады. Осыған орай Қазақстанның латынға көшуі әлем қазақтары үшін ортақ жазу 

үлгісінің қалыптасуына әкелуі қажет.  [3.2] 

Латынға Түркия 1928 жылы көшсе, Өзбекстан, Әзірбайжан мемлекеттері КСРО 

ыдырағаннан кейін ауысты. Егер осы елдердің тәжірибесіне қарасақ, Өзбекстан 1928 жылға 

дейін өзбек араб әліпбиін қолданған. Ал, 1928-1940 жылдар аралығында жазулары латын 

әліпбиі негізінде болған. 1940-1992 жж. кириллицаны қолданып, 1993 жылы өзбек тілі латын 

графикасына ауыстырылып, бүгінгі күнге дейін қолданып келеді.[4.1] 

 Бұндай жағдай Әзірбайжанда 1925 жылдарға дейін ресми әліпби рөлін араб тілі атқарса, 

1926-1939 жылдары латын әліпбиін қолданған. 1940-2001 жылдары кириллица, кейін 2001 

жылы қайтадан латын әліпбиіне көшті.  
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Еліміздің  латын әліпбиіне көшуі ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. 

Тарихқа көз жүгіртсек, бірінші тұғырлы байлық –жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет 

және оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет 

Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 

нәрсенің ең қауіптісі – тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиінде жазу-сызуды 

қолданды. Бұл қазақ үшін таңсық дүние емес. [3.3] 

Латын әліпбиіне көшу – ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және 

жаһандық әлеммен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиіне қайта оралып, 

ұлттық салт пен сананың қайта жаңғыруына жол ашады. 

Қоғамда қызу талқыға түскен осынау кезек күттірмес өзекті мәселегехалық белсене 

қатысуда. Елбасы өз сөзінде:« - Латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің ұсынылған 

жобасын бекіту туралы жарлық шығару қажет. Комиссия жұмысын аяқтады.Соңғы нұсқа 

жарияланды. Ғалымдар, тіл танушылар, саясаткерлер, жастар және Қазақстан халқы 

Ассамблеясының өкілдері ортақ мәмілеге келді. Жалпы, қоғам қолдап отыр,» - деп 

мәлімдеді. Ендігі кезекте тіліміздің тағдыры өз қолымызда. 

Латын әліпбиіне өту – Рухани Тәуелсіздікке жасалған болашағы зор жарқын қадам! 

Елбасы өз сөзінде «Латын әліпбиі қабылданғаннан соң, мемлекеттің негізгі ресми әліпбиі 

ретінде жұмыс істейтін болуы тиіс,» - деп көрсетті. 

Латын әліпбиі әлемдік өркениетке аяқ басуымызға септігін тигізеді. Кириллица 

жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады екен. Ал  дүниежүзі халықтарының 80%-ы 

осы әліпбиге көшкен. Зерделеп қарай түссек осының есебінен басқа тілдерді үйренуге 

мүмкіндігіміз артады.   

Латын қарпін талқылауда зор белсенділік көрсеткен халық енді жаңа әліпбиімізді 

өмірге енгізуде қарқынды жұмыс жасай білуі қажет. Рухани жаңғыруымызға темірқазық 

болып отырған жаңа әліпбиіміздің тұғыры мықты, болашағы айқын болады деп сенеміз.  

Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де 

кешегі кезеңге көз жіберіп, тіл мен тарихымызды зерделей білуіміз керек. Демек біздің жүріп 

өткен жолдарымыз, бастан кешкен қилы кезең қатпарларына терең үңілсек  латын бізге жат 

емес. Әлемде латын әліпбиі барлық салада қолданыста екендігін білеміз.Латынға көшу біз 

үшін жаңа белеске қол жеткізумен пара-пар. Өйткені түбі бір түркі елдерімен бірдей жазу 

үлгісінде бола отырып олармен қарым-қатынастың барлық түрінде ортақтаса түсеміз. Бұл 

достық қарым-қатынасымызды күшейтіп, елдігімізді танытып, экономикалық, саяси 

және  әлеуметтік хал-ахуалымызды арттырудатаптырмас құрал. 
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – ЕЛІМІЗДІҢ РУХАНИ ӨМІРІНДЕГІ ЕЛЕУЛІ ҚАДАМ 

 

Шектібаева А., Мұхтарова С. Қ. 

Х.  Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 

Атырау, Қазақстан 

 

Қазақстан – ұлан-ғайыр жері шикізат көздері мен табиғат ресурстарына бай кең 

байтақ өлке. Қазақ елінің осындай ерекшеліктері «Тәуелсіздік» атты қасиетті ұғымға қол 

ұшын жеткізудің бір бағыты болды, бүгінде біз басқа да дамыған елдермен тереземізді 

http://kk.wikipedia/
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теңестіру жолындамыз. Тәуелсіздіктің бет бұрған жолында еліміздің ұлттық рухани асыл 

қазынасы, экономикасы, саясаты, мәдениеті дамып, гүлденуде, біз санаулы жылда адам 

айтқысыз, айтса сенбейтін жетістіктерге жетіп отырмыз. Ең бастысы – тіліміз мемлекеттік 

мәртебесін алып,  ата-бабамыздың рухы бір серпіліп қалды, қасиетті аманатты уыстан 

шығарып алмай, дер кезінде тұғырына бағыттай, бекіте білдік.  Қ.Р. Президенті Н.Ә. 

Назарбаев 2017 жылы 12 сәуірде “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” мақаласында: 

”Бірінші қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз 

мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған 

кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық” деп айтқан еді. Н.Ә. Назарбаев 2012 

жылғы Қазақстан халқына арналған Жолдауында “Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді 

латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – қазақ елі болып шешуге тиіс 

принципті мәселе. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешімге келуге тиіспіз, және 

бұл әлеммен бірлесе түсуімізге балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік 

меңгеруіне, ең басты қазақ тілін жаңғыруға жағдай туғызады”- делінген. 

«Латын әліпбиіне көшу заман талабы» Елбасының «Болашаққа бағдар рухани 

жаңғыру» атты көлемді мақаласында қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру қазақ халқының 

алға жылжуына жаңа заман талабына сай – өсіп өркендеуіне әкелері сөзсіз. «Латын әліпбиіне 

көшу – қазақ тілінің халықаралық  дәрежеге жетуіне жол ашады» деген болатын. Бұл үрдіс 

қазақ еліне ешқандай жат еместігін, тамыры сонау ежелден таралғанын тарқатып, 

елбасымыздың көреген көшбасшы ретінде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласы  халықты бастауы айқын сара жолға бастайтынын атап көрсетті. 

Әліпбиді ауыстырудың астарында саяси - әлеуметтік те мән бар. Жасыратыны жоқ, 

орыс жазуынан қашу – көрші Ресей империясының сан ғасырларға созылған «ағалық» 

ықпалынан құтылудың, құлдық санадан айығудың бір амалы. Қазақы көпшілік қауым мұны 

дұрыс түсінуде. Ақиқаты, егемендіктің айғақ белгісіне елтаңба, ту, әнұранмен бірге, 

күнделікті тірлік мазмұны жазу да енбек. Яғни, жазу – тек әріптер жиынтығы емес. Ғылым 

тілінде, жазу әліпби, таңба, ереже-емлелерден құралмақ. Әліпби – тілдің 

дыбыс құрамы, таңба – дыбыстың қауызы, ал емле-ереже – әліпбимен таңбаның 

ұлттық дәнекері. Қысқасы, әліпбиі, таңбасы мен емле-ережесі үйлескен жазу – тіл 

егемендігінің кепілі. Тіпті, әліпби ауыстыруды айтпағанның өзінде, қазақ жазуын бір екшеп, 

саралап алар мезгіл жеткендей. Демек, бұл бағыттағы шараны тек әліпби ауыстыру ісі деп 

қарамай, кең тұрғыдан жазу реформасына ұластыру орынды болмақ. Шынтуайтында, қазақ 

жазуының тарихы қазақ зиялылары үшін «әліпби айтысының» тарихы да. Оған дәлел, қазақ 

білімпаздарының 1924 жылғы Орынборда өткен тұңғыш съезінің материалдары. Не болмаса, 

Ахмет Байтұрсынұлыныңжазуынан латынға, латыннан кирилге көшкеніміз тарихтан белгілі. 

Кирилге жарлықпен бір-ақ күнде көшкеніміз де мәлім (Түрік Республикасының да өз кезінде 

түрік латын әліпбиіне жарлықпен бір-ақ күнде өткені де белгілі). 

Қазіргі «әліпби айтысының» да ауқымы кең болары байқалды. Бұған да Елбасымыз 

тұқ етерін айтып, нүктесін қоя білді. 

Тіл білімі ғалымдары бастап, зиялы қауымның басым бөлігі қостап сонау тәуелсіздік 

жылдарынан бастап ауық-ауық көтеріліп жүрген латын әліпбиіне көшу мәселесіне Елбасы 

саяси шешім қабылдап соңғы нүкте қойылды. Мәселені халық болып талқылау барысында 

түрлі пікірлер айтылды, қарсылықтар да болды. Бұл қалыпты жағдай. Өйткені Қазақстан 

қоғамының, қазақ ұлтының тағдыры мен болашағына өзгеріс әкелетін өте маңызды оқиға 

болғандықтан бейтарап қалу мүмкін емес еді. Мамандардың пікірінше латын әліпбиі 

компьютер тілі және тілімізді халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады, түркі тілдес 

елдермен ынтымақтасуды кеңейтеді. Ендігі латын әліпбиін кімдерге қалай, қанша уақытта 

үйретуге болады деген мәселеге тіреледі. Латын әліпбиіне көшкен кейбір түркі тілді 

республикада мектеп оқушылары мен студент жастар тез меңгергендерімен ересектер, орта 

жастан асқандар үйрене алмай кириллицада қалып екі топ бірінің жазғанын бірі оқи алмай 

қиналуда екен. Сондықтан латын әліпбиін тезірек, ұйымдасқан түрде және ғылыми негізде 

үйретуге назар аудару керек сияқты. Латын әліпбиі ең алдымен қазақ ұлтына қатысты 
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болғандықтан бәріміз жұмыла осы іске кірісуіміз қажет. Латын әліпбиін үйрену латын тілін 

емес таңбасын (әліпбиін) игеруҚазақстан үшін латын қарпіндегі жаңа әліпби – әлемнің 

ақпараттық кеңістігіне кіруге, озық технологиялар мен компьютер тілін меңгеруге жол аша-

ды. Қазақстандықтардың рухани-мәдени әлеуеті деңгейін нығайтады. Бірте-бірте қазақ тілі 

бауырлас түркітілді елдермен жақындай түседі. Үш тұғырлы тіл арқылы, қазақ тілінің 

халықаралық сипат алуы, инновациялық техникалық құралдардың тілін меңгеру жеңіл 

болмақ. Бұл – қазақстандықтарды, түбі бір түркі елдерімен туыстық қарым-қатынасты ны-

ғайтып қана қоймай, ел мен елдің ынтымағын арттырары сөзсіз. Бұл – ауқымды 

дипломатиялық қатынастарға, өркениеттік рухани-мәдени қатынастар мен діни 

конфессияаралық үндестіктердің қалыпты дамуына ықпал етеді. Жаңа әліпби – әлемдік 

өркениет өрісіне апарар тура жол.   

Қазақстан Президенті Н.А. Назарбаев 2018 жылдың 19 ақпан күні №637 Жарлыққа 

қол қойды. Онда «Қазақ тілін кириллицадан латын тіліне көшіру» туралы аса маңызды 

мәселе аталған. Қазақстан халқына лайықталған жаңа латын алфавитінде  32 әріп, оның 

ішінде қазақ тілінің төл әріптерін ерекшелеп көрсету үшін 6 әріп (ә, ғ, ң, ө, ү, у) көрсетілген. 

Одан кейін 2 әріп - ш,ч әріптерін екі әріпті қосып жазу арқылы берілген. Бұл нұсқа 

бұрынғыларына қарағанда жазудың ыңғайына дұрыс құрылған сияқты. Қазіргі заманда әлем 

бойынша мойындалған және БҰҰ-да тіркелген 6 тіл бар. Олар: ағылшын, француз, араб, 

қытай, орыс және испан тілдері. Бұл тілдер жер шарының мемлекеттеріне кең таралған. 

Бүгінгі күні жаһандану заманында ақпарат алмасудың және технологияның тілі 

ағылшыншаға басымдық беріліп отыр. Өйткені, әлемге кең таралған ағылшын тілі көп 

қолданысқа ие екендігі белгілі. Яғни, ағылшын тілінің бүкіл әлем бойынша ортақ түсінісетін, 

ақпарат пен технологияны дамытуда үлкен артықшылығы бар. Енді, осындай жаһандану 

жағдайында Қазақстан Республикасы әлемдегі дамыған мемлекеттердің көшінен қалмау 

үшін және бүкіл дүниежүзілік ақпарат пен технологияның, білім мен ғылымның кеңістігіне 

енуі үшін аса қажет латын алфавитін үйрену, меңгеруі және сол алфавитте жазуға көшуге 

қадам жасауы заман талабынан туындап отыр. 

Латынға көшкенімізде ұтатын тұстарымызды былайша жіктеп көрсетуге болады: 

Ең алдымен,тіл тазалығы мәселесі, қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың өз 

еркімен қалап алмаған, кешегі бодандық жүйенің өктем саясатының әмірімен күшпен 

таңылған кейбір кірме әріптерден арылып, таза казақ әліпбиін калыптастыру бағытындағы 

игілікті қадам деп түсінеміз. Сондықтанда тіліміздегі жат дыбыстарды таңбалайтын 

әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. 

Екіншіден, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол 

ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат 

кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. Қарапайым ғана мысал келтірер болсақ, қазір 

ұялы телефондарымыздың өзінде латын қарпінде жазу оңай, ал кириллицада қазақшаны тере 

алмай қиналып жататынымыз бар.Себебі, латын әліпбиінің базасы қалыптасқан, әрі ауқымы 

кең. 

Үшіншіден, бүгінгі таңда кириллица жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады 

екен.Ал қалған мемлекеттердің көбі толықтай латын әліпбиіне көшкен. Түбі бір түркі 

дүниесі негізінен латынды қолданады. Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, 

экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол-табиғи іс. 

Сондай-ақ бүгінде әлемнің әр түкпірінде 5 миллионға жуық қазақтар тұратынын ескерсек, 

солардың  80 пайызы латын әліпбиін қолданатын көрінеді. Демек, біз болашақта латын 

әліпбиіне көшер болсақ, сол қандастарымызбен жақындаса түсеміз. Түсіне білген қоғам үшін 

мұның да маңызы зор екенін атап көрсеткім келеді. 

Латынға көшкенімізде ұтатын тұстарымызды былайша жіктеп көрсетуге болады: 

Ең алдымен,тіл тазалығы мәселесі, қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың өз 

еркімен қалап алмаған, кешегі бодандық жүйенің өктем саясатының әмірімен күшпен 

таңылған кейбір кірме әріптерден арылып, таза казақ әліпбиін калыптастыру бағытындағы 
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игілікті қадам деп түсінеміз. Сондықтанда тіліміздегі жат дыбыстарды таңбалайтын 

әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. 

Екіншіден, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол 

ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат 

кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. Қарапайым ғана мысал келтірер болсақ, қазір 

ұялы телефондарымыздың өзінде латын қарпінде жазу оңай, ал кириллицада қазақшаны тере 

алмай қиналып жататынымыз бар.Себебі, латын әліпбиінің базасы қалыптасқан, әрі ауқымы 

кең. 

Үшіншіден, бүгінгі таңда кириллица жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады 

екен.Ал қалған мемлекеттердің көбі толықтай латын әліпбиіне көшкен. Түбі бір түркі 

дүниесі негізінен латынды қолданады. Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, 

экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол-табиғи іс. 

Сондай-ақ бүгінде әлемнің әр түкпірінде 5 миллионға жуық қазақтар тұратынын ескерсек, 

солардың  80 пайызы латын әліпбиін қолданатын көрінеді. Демек, біз болашақта латын 

әліпбиіне көшер болсақ, сол қандастарымызбен жақындаса түсеміз. Түсіне білген қоғам үшін 

мұның да маңызы зор екенін атап көрсеткім келеді. 
Деректерге сүйенер болсақ, дүние жүзі елдерінің көбі осы латын қарпін қолданып 

келеді. 1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. ХХ ғасырдың басында 

Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ фонетикасының ерекшеліктері ескеріліп жасалған, 

араб графикасына негізделген «төте жазу» пайдаланылған. 1929-40 жылдар аралығында 

латын графикасына негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері қарай 

кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. Мысалы, айта кетсек, Қазақ тілі үшін әр 

кезеңдерде және әр аймақтарда келесі жүйелер Қазақстан Республикасында кирилл 

жазуы негізінде, ресми түрде Қазақстанның бүкіл жерінде және Моңғолияның Баян-Өлгей 

аймағында пайдаланылған. Тағы да көршілес Қырғызстан, Ресей, Түрікменстан және 

Өзбекстан елдерін бірыңғай мекендеген қазақ жұрты пайдаланады, сонымен бірге басқа 

ыдыраған КСРО республикаларында да пайдаланылады. Сонымен қатар Түркия, Германия, 

АҚШ, т.б. батыс елдерінде қазақ диаспорасы әртүрлі қалыпты емес латын 

жазуын пайдаланады . Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы негізінен нақты 

саяси себептермен айқындалып келді. Латынға Түркия 1928 жылы көшсе, Өзбекстан, 

Әзірбайжан КСРО ыдырағаннан кейін ауысты. Cол елдердің тәжірибесіне қарасақ, мысалы, 

Өзбекстан 1928 жылға дейін өзбек тілі араб әліпбиін қолданған. 1928-40 жылдар аралағында 

жазулары латын әліпбиі негізінде болған. 1940-1992 жж. кириллица қолданылып. 1993 жылы 

өзбек тілі қайта латын тіліне көшіп, қазіргі кезге дейін қолданып келеді. 

Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. 

Ұлы Дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, 

үшіншісі – мемлекет және оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог 

ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп 

болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-

сызуда қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. 

Латын әліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда 

болып, б.з. I ғасырда қалыптасқан. Орта ғасырда латын әліпбиі Еуропаға тарады. Африка, 

Америка және Азия халықтары пайдаланды. Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. Дауысты 

дыбыстар е әрпі созылыңқы және қысқа айтылуына байланысты мысалы: Liber - тәуелсіз, 

Liber – кітап сөздердің мағыналары өзгереді. 

2017 жылы 17 қарашада Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Ұлттық комиссия 

құрылғанын мәлімдеп, жоспарларымен таныстырған болатын. Бұл жобада қазақ әліпбиін 

латын графикасына 2025 жылға дейін біртіндеп көшіру көзделген. 

Бірінші кезең: 2018-2020 жылдар – дайындық, талқы, соңғы латын нұсқасын бекіту 

кезеңі. Бұл тұрғыдан алғанда соңғы шешім шыққанға дейін әлі 1 жыл 10 ай уақыт бар. Осы 

аралықта тағы да сараланып, кемшіліктер болса түзетілуі әбден мүмкін. 
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Екінші кезең: 2021-2023 жылдар. Бекітілген нұсқа бойынша жалпы беттік 

дайындықты пысықтап, кезең-кезеңімен, сала-саламен латынға көшу. 

Үшінші кезең: 2024-2025 жылдарды қамтиды. Латын графикасына өтудің соңғы 

басқышы. 

Сонымен қатар сараптау мен тестілеу кезеңі, ұстаздар корпусын дайындау барысы, 

заңдық-құқықтық базаны жасау және жалпы жаңа әліпбиді қолданысқа енгізу үрдісі Ұлттық 

комиссияның жіті назарында болады деп көрсетілген.Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 

желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің 

позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі 

кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді 

латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс 

принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. 

Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен 

бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең 

бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп латын әліпбиіне көшудің 

қажеттілігін атап өтті. 

Біздің қазіргі кирилл әліпбиіндегі қазақ тіліміз – Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі, сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және т.б. елдерде 

тұратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде 

қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай тармағына жатады. Сонымен 

қатар қырғыз, татар, башқұрт, қарашай-балқар, қырым, құмық тілдеріне жақын. Қазақ жазуы 

бірнеше рет өзгеріске ұшырады. жазу тарихында қазақ тілінің әліпби жүйесі бірнеше тарихи 

кезеңдерді басынан өткізіп, ұлттық әліпби деңгейіне жеткен. Түркияның ғалымы Әбдіуақап 

Қара өзінің «Латын әліпби қазақ тілін еркіндікке шығарады» атты мақаласында Түркия 

халқы латынға 1928 жылы өткенімен онда бар-жоғы 29 әріп бар. Олардан бірқатар 

дауыстылар ескерілмегенін бүгінгі ғалымдар айтып отыр. Негізі түркі тілдерін 34 таңбамен 

белгілеуге болады. Бүгін түрік латын әліпбиінде 5 әріп кем болып отырғанын айтады. Тіл 

ғалымдары, солардың ішінде ең ұтымды алфавиттің Қазақстан қолданған кирилл әліпбиі 

екенін айтуда. Мәселен, түрік ғалымы Хатиже Ширин Ұсер қазақ-кирилл әліпбиі өзге түркі-

кирилл алфавитіне қарағанда, таңбаның графикалық және фонетикалық тұрғыдан бір-бірімен 

байланысты болуы және бір дыбысқа бірден көп таңба берудің болмауына байланысты 

мұқият дайындалғанын айтады. Бұл тұрғыда қазақ-кирилл әліпбиін дайындаған тіл ғалымы 

С.А. Аманжоловтың рөлінің зор екендігін атап өтеді. 

Бүгінгі күнге дейін Тіл саласының білікті мамандары латын қарпіне негізделген қазақ 

әліпбиінің жобаларын жасауда қызу талқылауда ойларын да айтып бөлісті. Айта кетсек, 

солардың бірі - филология ғылымдарының докторы, профессор Әлімхан Жүнісбектің пікірі: 

«Латын әліпбиіне көшудің қиыншылығы қазіргі біздің қолданып жүрген әліпбиіміз қазақтың 

төл әліпбиі емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге өзге тілден енген дыбыстар араласып 

кетсе онда кедергілер туындайтынын, латын әліпбиіне төл дыбыстарымызды баптап, соның 

аясында көшуін және қазақ жазуына тек әліпби ауыстыру ғана емес, түбегейлі реформа керек 

екенін, ол реформа үш мәселені дыбыс, әліпби және емле ережені бірдей қамтиды – деп 

айтты. Әрине, ұлт үшін маңызды өзекті мәселелердің оңды шешілуіне қосып отырған кәсіби 

білікті мамандардың пікірлері ескеріліп, латын қарпіндегі қазақ әліпбиін жасалу жолдарына 

қатысты өрбісе және басқа жоғарыда аталған елдердің тәжірибесіне қарап салыстыра отырып 

жасалса құба-құп болар еді. Қазіргі уақытта ұялы телефондарда жарнамалар, хабарламалар 

латын әліпбиімен жазылуда. Сонымен қатар, интернет желісінде де латын әліпбиіне 

аударатын транскрипция орнатылған, бірақ орыс графикасында ғана жасалған, болашақта 

қазақ графикасында жасалады деген ойдамыз. Латын әліпбиіне көшуде осындай бастапқы 

жұмыстар атқарылып отыр.  
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Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және 

жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, 

ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін. 
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Роль языка как объединяющего начала любой нации и фактора национальной 

идентификации трудно переоценить. Если мы хотим осваивать мировую науку и знания и не 

отставать в техническом развитии, нам необходим латинский алфавит. Знание, сохранение и 

развитие родного языка как великого наследия предков – благородная миссия каждой нации.  

Глава государства Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» одним из ключевых приоритетов определил 

поэтапный переход к использованию латиницы, что, по сути, открыло новую историческую 

веху в духовно-культурном развитии страны. Сегодня Казахстан как динамично 

развивающееся государство ставит перед собой масштабные задачи по модернизации всех 

сторон нашей жизни. Мы говорим о переходе к наукоемким технологиям, формировании 

цифрового Казахстана, поступательном развитии национального самосознания. 

Использование латинского алфавита, которым пользуется практически 70% населения 

мира, в казахской письменности является закономерным шагом и логично встраивается в 

общую парадигму реформ, проводимых в нашей стране. Перевод государственного языка на 

латинскую графику – это не только путь интеграции в глобальную образовательную и 

научную систему, но и обеспечении духовного единства со всем миром, в первую очередь с 

тюркоязычными странами, в соответствии с требованиями времени и интересами 

прогрессивного общества.  

Благодаря продуманной языковой политике сейчас у нас есть возможность не только 

изучить опыт стран уже перешедших на латиницу, но и подойти к практическому 

использованию латинского алфавита с научной точки зрения. Введение латинского алфавита 

с параллельным использованием кириллицы и сохранением русского языка в качестве 

средства межнационального общения для нашего многонационального государства 

открывает новые возможности в полилингвистическом пространстве.[1] 

XXI век предъявляет к казахстанскому обществу всевозрастающие требования на 

пути его социально-экономического и духовного развития. 

Введение латинского алфавита позиционируется в стране как стержневой элемент 

государственной программы модернизации общественного сознания. Глава государства 

одним из ключевых приоритетов определил поэтапный переход к использованию латиницы, 

что, по сути, открыло новую историческую веху в духовно-культурном развитии общества. 

Сегодня наша страна как динамично развивающееся государство ставит перед собой 
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масштабные цели по модернизации всех сторон жизни. Это касается внедрения наукоемких 

технологий, формирования цифрового Казахстана, поступательного развития национального 

самосознания. 

Использование латинского алфавита в казахской письменности – шаг закономерный, 

логично встраивающийся в парадигму реформ, проводимых в республике. Роль языка как 

объединяющего фактора и национальной идентификации трудно переоценить. Это факт 

очевидный. Если мы хотим осваивать мировую науку и знания и не отставать в техническом 

развитии нам нужен латинский алфавит. В этом убеждает сама жизнь.    

Приоритеты новой языковой политики созвучны императивам государственной 

этнополитики Казахстана и объективно отражают особенности современных языковых 

процессов. Государственный язык представляет собой символ государственности наравне с 

флагом, гербом, гимном.[2] 

Государственный язык – это язык, выполняющий интеграционную функцию в 

политической, экономической, социальной, культурной жизни общества. Объективная 

востребованность казахского языка обусловлена егоа тем, что он вступает на новый этап 

развития, становится реальной государствообразующей силой, носителем духа традиций и 

патриотизма и выступает как духовное начало современного общества, обеспечивающего 

поступательное движение к процветанию. 

Именно поэтому столь важными являются достижения государства в области 

языковой политики. За годы независимости создано много организаций, движений в защиту 

государственного языка, повсеместно были открыты филиалы общества «Қазақ тілі». Лидер 

нации Нурсултан Назарбаев на XIIсессии Ассамблеи народа Казахстана отметил: «Новое 

поколение казахстанцев должно быть, по меньшей мере трехъязычным, свободно владеть 

казахским, русским и английским языками». В Европе среди выпускников школ и студентов 

давно стало нормой непринужденное общение на нескольких языках. Знание не менее трех 

языков – требование времени. 

Приоритетность государственного языка представляет собой основу 

полилингвального образования в Казахстане. Конституция РК закрепляет его статус. Как 

гласит восточная мудрость: «Знание родного языка – ключ к сердцу народа». Великий 

Магжан Жумабаев говорил: «В языке нации как в зеркале отражаются его земля, история, 

быт, нравы и характер, если пошел на убыль язык нации – значит, она стала вымирать». [3] 

Успех процесса становления государственности, укрепления суверенитета молодой 

республики в значительной степени зависит от выбора правильной тактики и стратегии 

языкового строительства. Статус казахского языка как государственного был установлен и 

подтвержден рядом документов: Конституцией РК, Законом «О языках в Республике 

Казахстан», Концепцией языковой политики. В государственных программах развития и 

функционирования языков в РК (1998 – 2000, 2001 – 2010, 2011 – 2020 годы) 

сформулировано приоритетное направление – сознательное и целенаправленное создание 

благоприятных условий для выполнения казахским языком тех функций в общественно 

значимых сферах, которые предписываются статусом государственного языка. 

Необходимость удовлетворения лингвистических запросов этнических групп 

учитывается при создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана, 

реализации конституционального права каждого гражданина на пользовании родным 

языком, на осуществлении свободного выбора языка общения, обучения и творчества.  

Поддержка развития всех языков республики является условием сохранения и 

дальнейшего развития модели межнационального единства и согласия. Ее основа – духовное 

единство, представляющее собой единение разных культур и духовности разных народов, 

сплоченных общенациональной идеей и чувством казахстанского патриотизма. Носителями 

и проводниками духовности и культуры являются языки. Их сохранение обеспечит то 

единство в разнообразии, которое формируется в Казахстане и представляет его несомненное 

достижение и богатство. 
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Именно с принятием закона о переводе казахского алфавита на латиницу наша страна 

начала отчет своей биографии по стандартам высокоразвитых государств мира. С этого 

момента главной доминантой национальной политики и государственно-важной задачей 

всего гражданского общества становятся духовное очищение, духовное возрождение и 

духовное совершенствование. Не финансово-хозяйственная составляющая, карьерный рост, 

материальные блага, а незыблемые общечеловеческие ценности – честь и достоинство, 

интеллект и милосердие, разум и сострадание. 

Этот факт является неопровержимым свидетельством выверенности курса Главы 

государства Нурсултана Назарбаева благодаря которому мы достигли такого этапа в своем 

развитии. 

В свою очередь это символизирует возврат к национальному кредо, лаконично 

выраженному в крылатом выражении «Малым жанымның садағасы, жаным арымным 

садағасы»–«Жертвуем имуществом ради жизни и жертвуем жизнью ради чести». 

Реализовав свою программу «Сначала – экономика, потом – политика», Президент 

поставил перед нами новые продиктованные велением времени задачи. Речь идет о 

конкурентоспособности, прагматичности, национальной идентичности, высоком 

образовании, эволюционности и восприимчивости ко всему новому. И язык следует это 

особо подчеркнуть, является базой, основой, фундаментом, содержанием и формой всех этих 

важнейших процессов одновременно.[4] 

Именно поэтому необходимо констатировать, что нынешняя языковая реформа – это 

существенный компонент всех направлений духовной модернизации. Современная реформа 

языка – это также реформа и важный стимул возрождения духовности, стратегически важное 

начинание.  

Это наглядное свидетельство того, что тезис «Будущее Казахстана – в казахском 

языке» гармонично трансформировался из сугубо этнических параметров в 

общенациональную и общегражданскую инициативу. Это и убедительное подтверждение 

тому, что мы находимся на верном пути по включению Казахстана в когорту 30 самых 

развитых государств мира. Скажем словами Главы государства – это «взгляд в будущее» и 

«модернизация общественного сознания». 

Также важно постоянно иметь в виду следующее обстоятельство. Переход казахской 

письменности на новый алфавит – это судьбоносное решение, насущная потребность. Нужно 

помнить и о том, что на протяжении многовековой истории казахского народа Казахстан 

впервые принимает такое решение, причем абсолютно добровольное и независимое. 

Благодаря решению Главы государства и воле казахского народа, мы впервые в своей 

многовековой истории самостоятельно и независимо от внешних обстоятельств и влияний 

приняли решение о необходимости проведения реформы национальной письменности 

государственного языка Республики Казахстан.  

Латиница призвана стать мощнейшим фактором духовного возрождения и укрепления 

национальной идентичности. Теперь, когда четко обозначены приоритеты в области 

полиязычия, использование латиницы будет способствовать повышению узнаваемости 

Казахстана и продвижению научных достижений казахстанских ученых.  

Успех казахстанского общества в достижении глобальной конкурентоспособности 

состоит в понимании каждым гражданином важности и перспективности эволюционного 

развития государственного языка. Это исторический момент, важность которого нам еще 

предстоит осознать. Это важный шаг на пути превращения казахского языка не только в 

поистине государственный, то есть повсеместно распространенный и доминирующий язык в 

нашей стране, но и в язык международной коммуникации. А это позволит казахскому языку 

стать не только средством генерации мировых инноваций, но и носителем знаний 

общемировых ценностей.  
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ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІНІҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ ЖОЛДАРЫ, ТӘЖІРИБЕ 

МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Ешниязова М.Ж. 

Егіндібұлақ ЖОББМ кешені КММ  

Зеленов ауданы, БҚО, Қазақстан 
 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында 2025 жылға  дейін  латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін 

және болашақта барлық саладағы іс-қағаздар мен оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс 

екенін қадап айтты. Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, бүгінде әлемнің 70% елдері 

латын жазуы арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен танысуда . Бұл дегеніміз – білім, 

ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спорт т.б. қатысты жазбаша ақпараттың 

барлығы дерлік латын графикасымен беріледі, қоғамдық өмірдегі жаңалықтардың басым 

бөлігі осы графиканың негізінде таралады деген сөз.  Демек, латын әліпбиінің біздің 

Отанымыздың әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалуы жолында 

маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Мінекей, көп кешікпей егемен еліміздің латын әліпбиіне 

көшетіні айқындалды. Ал осы межелі мақсатқа кедергісіз қол жеткізу үшін не істеу керек? 

Бұл мәселені жан-жақты талқылау мақсатында республика көлемінде әрбір мекеме, 

ұйымдарда іс-шаралар ұйымдастырылуда.  
БүгіндеЕгіндібұлақ жалпы орта білім беретін мектебіндеқазіргі күннің өзекті 

мәселесіне айналған «Латын әліпбиіне көшу» туралы түрлі іс-шаралар, «Латын әліпбиі-заман 

талабы» атты ашық сабақтар, «Рухани жаңғырудың жарқын жолы» атты тәрбие сағаттар, 

«Латын әліпбиі-заман талабы» деген тақырыппен ата-аналар арасында пайдасы мен зияны 

жөнінде пікірсайыс, мұғалімдер арасында баяндамалар, жалпы мектепшілік семинарлар 

өткізілді. Бұл іс-шаралар өз жалғасын таба беретіні де сөзсіз, себебі, латын әліпбиін 

насихаттау, оқушыларға, ата-аналарға түсіндіру мектебіміздің басты жоспарларының 

бірі.Латын қарпін үйрену мен үйрету, түсіндіру кезінде көпшіліктің яғни педагогтар мен ата-

аналар, оқушылардың түсінбейтін жәйттары мына нәрсе еді. «Латын қарпі» мен «Латын тілі» 

сөз тіркестерін шатастыратыны. Біздер үш тілділікпен қатар төртінші «Латын тілін» 

үйренетін болдық деп, өз ойларын айтқанда шалқаңнан құлай жаздайсың. Қазақ тілі – 

өзгермейді, Қазақ тілі-мемлекеттік тіл, ұлттық тіл, ана тіліміз боп қала береді, тек орыс 

графикасы латын графикасымен ауысады. Осыдан кейін барып сол көпшілік «бәсе, тіліміз 

өзгермейді» деп мәз болысты. Сондықтан латын графикасы туралы бастамас бұрын «қаріп» 

пен «тіл» екеуін баса айтып кеткен артықтық етпейді. Біздің мектебіміз ең бірінші 

педагогтардан бастап латын қарпін үйрену жолдарын бастадық. Айта-айта, түсіндіре-

түсіндіре мынадай шешімге келдік: екі топқа бөлініп, апта сайын сенбі күнге жоспарлап 

латын қарпінде диктант жазамыз. Осылайша өз білімімізді өзіміз көтеруге бел шешіп кірісіп 

кеттік. 
Латын қарпіне көшу-заман талабы, дегенмен екі ұшы бар осы өзекті тақырыпқа 

келгенде, көптеген азаматтардың қарсылық танытып жатқандарын да байқамауға болмайды. 
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Мықты деген қазақ ғалымдары латын әліпбиіне көшудің  тиімді жақтарын жан-жақты 

дәлелдеп берген болатын. Солардың басты-бастыларын атап көрсетейік: 
 шет елдердегі (Қытай, Монғолия, Түркия т.б.) қазақтармен мәдени, рухани 

байланысты нығайту үшін қажет екен; 
 қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер туады, ол өз 

кезегінде тіл үйренушілерге жеңілдіктер береді дейді; 
 қазақ тілінің әуезділігі, орфоэпиялық заңдылығы қалпына келеді; 
 түркі тектес мемлекеттердің интеграциялану үрдісіне оң ықпал етпек; 
 ағылшын тілін меңгеру оңтайлана түседі; 
 Кеңес заманында жазылған, қазіргі заманға қажетсіз дүниелерден арылу үшін, 

қажетті рухани жәдігерлерді елеп-екшеп алуға мүмкіндік туады. 
 Орыс тілінің ықпалынан құтылу.  
 Болашақта түркі халықтары латын таңбаларына негізделген ортақ әліпбиге 

көшеді.  
 Латын әрпіне көшу арқылы біз әлемдік кеңістікке жақындаймыз.  

Енді екінші ұшы мыналар, яғни тиімсіз тұстары: 
 Жазбаларды латын қарпіне көшіру.  
 Жастары үлкен адамдарға қиын болады.  
 Тіліміздің дыбыстық ерекшеліктері жоғалуы мүмкін.  
 

Ия, көп емес, бір қарағанда соншалықты қорқынышты да емес. Бұл тұстар адамның 

жігері, қайрат, қайсарына байланысты десек қателеспейміз. Үйренем деген ой болса, 

үлкендерде жастардан осал емес.Сол жастардың түп қазығы емес пе?! Еліміздің латын 

әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің 

тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет 

және оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет 

Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 

нәрсенің ең қуаттысы – тілі», «Біздің заманымыз – жазу заманы: жазумен сөйлесу ауызбен 

сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, жаза 

білу керектігі одан да артық», - деген болатын. Бұл бізге таңсық дүние емес.  Бұл – ХХ 

ғасырдың басындағы қоғамдағы коммуникациялық үрдістерді зерделеуден туған ой болатын. 

Қазір адамзат баласы жаһандану заманында ХХІ ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Жазудың 

маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен заман.Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ 

өміріміз жалғастық табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір. 

Ал, жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық саласына, рухани әлемі мен 

мәдени деңгейіне, тіпті, әлеуметтік психологиясына әсер етеді. Сондықтан, әлемдегі 

елдердің басым бөлігі, соның ішінде туыстас  түркі  халықтары қолданатын латын әліпбиіне 

көшу –  рухани жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы болмақ...Латын қарпін үйренуді 

кез келген мекемеден, мектептерден, тіпті балабақшадан бастаған жөн және ауылдың 

қарапайым халық арасында да түсінік қалыптастыруды насихаттасақ нұр үстіне нұр болар 

еді. 
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ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ–ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

НАЦИИ 

 

Искалиева А.Т., Исалиева А.А. 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 

Уральск, Казахстан 

 

12 апреля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал программную 

статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где изложил свое 

видение культурно-цивилизационного развития страны. Его главный тезис – необходимость 

к 2025 г. перевести казахский алфавит на латинскую графику.  

Переход на латиницу направлен прежде всего на реформирование казахского 

алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой 

языка и его графикой. Нам нужно помнить, что латинский алфавит является самым 

распространенным в мире. Это объективная реальность сегодняшнего дня, поэтому не будет 

преувеличением сказать, что современный мир – это мир латинского алфавита. К тому же 

Глава государства еще в 2006 году на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана поставил 

вопрос о переходе казахского алфавита на латиницу. Затем в 2012 году в Стратегии 

«Казахстан - 2050» Президент поручил приступить к переводу алфавита на латиницу.  

В век информационных технологии нам надо идти в ногу со временем. Поэтому, все 

мы понимаем, что переход на латиницу – это важный фактор духовного обновления нации. 

Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу. Во-первых, 

это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, 

интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых, открывает новые возможности 

для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих, объединяет 

всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира. Переходя на латиницу, мы 

модернизируем современный казахский язык, совершенствуя его грамматику.  

Латиница в нашей стране существовала до 1940-х годов прошлого века. В 1940 году 

казахский язык вместе с другими тюркскими языками СССР был переведен на кириллицу. В 

то время это было необходимо для государственного объединения республик СССР. 

Несмотря на то, что именно на кириллице была создана подавляющая часть литературы, 

культурного и научного наследия страны, развитие национальных языков в итоге было 

заблокировано: кириллица оказалась связанной с принудительной политикой советской 

власти и русский язык становился главенствующим языком во многих сферах общественной 

жизни. 

После получения независимости три из пяти тюркоязычных стран (Азербайджан, 

Узбекистан и Туркмения) вновь перешли на латиницу. Среди нетюркоязычных государств 

официально на латиницу перешла Молдавия. 

И вот теперь Казахстан готовится к переходу на латиницу. Для чего это нужно? «Ради 

будущего наших детей мы должны принять такое решение, — заявил в своей статье Глава 

нашего государства Н.А. Назарбаев, — и это создаст условия для нашей интеграции в мир, 

лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка Интернета, и самое главное – 

это даст толчок модернизации казахского языка» [1].Перевод национального алфавита на 

латинскую графическую основу обосновывается в статье Главы государства двумя 

основными факторами: необходимостью сохранения национальной идентичности и усиления 

конкурентоспособности Казахстана, которая связана с повышением компьютерной 

грамотности, знанием иностранных языков и культурной открытостью. Модернизированный 

на этой основе Казахстан должен сохранить свою национальную идентичность и лучше 

адаптироваться к глобальным изменениям. 

В настоящее время в мире тюркских государств Казахстан станет пятым 

государством, пользующимся латиницей. Дальнейшее сближение и укрепление отношений 

Казахстана с братскими странами Центральной Азии и государствами Каспийского региона 
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– Азербайджан, Турция, Узбекистан и Туркмения – это очень существенный фактор для 

интеграции и укрепления добрососедских отношений.  

На сегодняшний день научно-техническая, военная, финансовая, банковская, 

спортивная лексика стремится получить международное (общее) свойство. Стремление к 

научно-техническому прогрессу, к цивилизации также находит свое отражение в языке. 

Таким образом, к заимствованию терминов из других языков подталкивает сам исторический 

прогресс. Поэтому избежать элементов чужого языка не всегда является верным решением. 

По этому вопросу мнения разделились: одни утверждают, что не нужно обозначать 

буквами звуки в, ф, ц, щ, ч. Другие считают, что при переходе на латиницу мы окажемся в 

выигрыше, поскольку сможем наконец избавиться от букв я, ю, e, ф, в, х, щ, ч, ь, ъ, ц, 

которые когда-то были заимствованы из русской графики для того, чтобы писать слова по 

принципу оригинала, также мы сможем четко показать звуковой состав букв у, и: чапаев-

сapaep, цех-ceh, вагон-bagon, факт-pakt. Однако существует также мнение, что для 

имеющегося в языке звука необходима буква, так как в казахском языке встречаются имена, 

содержащие в себе звуки ф, в. Основной причиной этому является оценка уровня развития 

языка, уделение внимания особенностям в образце произношения казахского языка [2]. 

Обсуждаемый сегодня новый алфавит – это результат большой работы. Она 

свидетельствует о модернизации сознания, о которой так много говорят и в 

действительности обращена не назад, а вперед на перспективу. Мы считаем, решение о 

переводе казахского языка на латиницу - очередной важный процесс в истории Казахстана, 

когда граждане должны вновь проявить солидарность.   
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУДЕ ЕСКЕРІЛЕТІН КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Турежанова Г.А. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Орал, Қазақстан 

 

Біздің елімізде латын әліпбиіне қайта оралу туралы қоғамдық көзқарас 1994 

жылыкөтерілген болатын. Содан бері еліміздің түп-түпкірінде дөңгелек үстелдер өткізізіп, 

қазақ қоғамының зиялылары өз ойларын ортаға салып келген еді. Латын тілі тарихына 

үңілсек,ол сонау римдіктерден бастау алады. Қазіргі таңда латын әліпбиі Еуропа, Азия, 

Африка және Америка құрлықтарының көптеген мемлекеттеріндегі жазу жүйесіне негіз 

болып отыр. Латын графикасын Түркі әлемінде алғаш рет 1928 жылы Түркия мемлекеті 

қабылдаса, 1991 жылдан кейін бұл графикаға егемен Әзербайжан, Түрікменстан және Өзбек-

стан мемлекеттері де өткен болатын.   

Елбаысымыз Н.Ә.Назарбаев қазақ тілінің латын графикасына өтуі туралы нақты 

пайымын 2012 жылы «Қазақстан-2050 Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында алға тартқан болатын. Елбасы 2017 жылғы 

Жолдауында Қазақстанның үшінші жаңғыруының басталғанын жариялап, мемлекеттік 

тіліміздің латын графикасына кезең-кезеңмен өту жолдарын нақты көрсетіп 

берді.Елбасының жуырда «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: «Қазақ 

тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге 

неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 
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Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық. Яғни, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, 

мерзімді баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға 

тиіспіз», – деді. Елбасымыз сонымен қатар, біздің еліміз көп ұлтты мемлекет, яғни латын 

әліпбиіне көшуді жан-жақты саралай, бірте-бірте жүзеге асырудың қажеттігін ескерткен еді.  

Мемлекеттік тіліміздің латын графикасына көшуі туралы Президент бастамасы жуырда 

Парламентте халық қалаулылары мен белгілі саясаткерлер, зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, 

сарапшылар, тіл мамандары, қоғамдық ұйым мүшелері және жаңа әліпбидің жобасын 

әзірлеген мамандар тобының қатысуымен өткен «Мемлекеттік тілдің латын графикасындағы 

әліпбиінің бірыңғай стандартын енгізу мәселелері туралы» парламенттік тыңдауда да жан-

жақты қолдау тапты.  Дәл осы тұста жоғарыда аталған бағдарламалық мақаласында қазақ 

тілінің латын графикасына өтуін еліміздің рухани даму жолындағы тарихи бетбұрыс екеніне 

ғана назар аударып қоймай, Елбасының ағылшын тіліне де ерекше мән бергенін атап өтудің 

жөні бар. 

Бүгінгі таңда елімізде латын әлипбине көшу - өте күрделі және басты жұмыстардың 

бірі болып отыр. Бұл мәселеге саясаттың, халықтың, мемлекеттің тілге бет бұрған шағы. 

Мамандардың айтуы бойынша қазір әліпбиді ауыстырудың пісіп тұрған кезі екендігін, және 

латын әлипбиін ұлттық жазу емес, заман талабы деп қарау керек деп тұжырымдауда. 

Сонымен қатар, әліпби таңдауды идеология, саясат, экономикамен байланыстырудың қажеті 

жоқ екендігін, мұндағы басты түйткіл – ұлттық эгоизм екендігін айтуда. Әліпби ұлттық 

мәселенің барлығын шешпейді. Дегенмен тіл мәселесін шешкен соң, басқа мәселелер өздері-

ақ реттеледі. Бұл – таза лингвистикалық проблема. Қазақстанның латын әліпбиіне өтуде өзге 

тағдырлас елдерге қарағанда кешеуілдеп қалуы оған артықшылық сыйлай біледі. Өйткені ол 

өзінен бұрын латын әліпбиіне өткен туысқан елдердің тәжірибелерін зерттеп олар жіберген 

қателіктерді анықтап олардан бойын аулақ ұстай біледі.  

Кез келген жаңа нәрсеге психологиялық қарсылық туатыны анық. Жазу ауыстырудың 

да өзіндік қиыншылықтары болатыны рас. Жағымды тұсы – тілдік ерекшелігімізді сақтау, 

әлемдік интеграция, ақпарат алу мүмкіндігіміздің артуы. Өйткені латын жазуы ағылшын тілі 

сияқты әлемге кең тараған әліпби екеніне дау жоқ. Зерттеушілердің дәлелдеуіне қарағанда, 

бүкіл дүниежүзіндегі ғаламтор материалдарының 80 пайызы латын жазуымен жарияланып 

келе жатыр екен. Ендеше бұл шрифт – дүниежүзілік деңгейде байланыс құралына айналып 

отырған ғаламтордың арқа сүйейтін негізгі әліпбиі. Демек бұл әріпті пайдалану – 

дүниежүзілік қауымдастыққа жақындаса түсудің кезекті бір жолы болу әбден ықтимал екен. 

Пайдаланылатын әріптері бірдей болғандықтан, латын әрпімен сауат ашқан қазақ баласының 

кейін де сол әріппен жазылған ағылшын тіліндегі мәтіндерді көп қиналмастан оқып кете 

алатын түсінікті. Сол арқылы біз қазіргі интернет желісінде ақпарат алуда ғылым, білім 

саласында осы кеңістікке көбірек кіріп, жастарымыз да тануға, тез оқуға, ақпарат алуға 

мүмкіндігі артады.  

Латын әліпбине көшудегі ең басты мәселенің бірі – қолданылуға өте ыңғайлы, әлемдік 

жаңа технологияларға ыңғайланған, қазақ тілінің, сондай-ақ Қазақстанда тұрып жатқан басқа 

сан ұлттың тілдік жайларын да қамтитын жақсы латын харпіндегі алфавитті құрастыру 

болып табылады. Кезінде орыс тілінсіз өмір сүру қиын болды. Бүгінде ол орынды ағылшын 

тілі басты. Ағылшында сөздердің жазылуы бір бөлек, оқылуы бір бөлек. Біз ағылшын 

әрпінен жазылуын ғана аламыз да, ал дыбысталуын өзімізге бейімдеуіміз керек.  

Елбасы өз Жолдауында «Біз көп ұлтты халықпыз. Әр ұлттың ой-пікірі бар. Қазіргі 

кириллица арқылы қазақтардың да, қазақстандықтардың да бірнеше буыны тәрбиеленіп, 

білім алды. Өмірді таныдық, дүниені көрдік. Сондықтан латын қарпіне көшкен жағдайда да 

кириллица көпке дейін қатар қолданылады, екеуі біразға дейін бірге пайдаланылады деп 

ойлаймын» деген болатын. Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің бұл жазуға көшу жайы, 

әсіресе орыстілділердің көшуі қалай болады? Тіл мамандарының тағы бір қауіптенетіні – 

орыс және қазақ тілді болып екіге бөлініп кеткен қазақ ұлты енді екі түрлі әліпбиді қолдана 

бастағанда, ара жіктері тіпті ашылып, бұдан әрі тереңдей түсуі мүмкін екендігі. Белгілі қоғам 
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қайраткері Амангелді Айталы латын әліпбиіне көшу реформасын асықтырмай, сақтыққа 

шақыру жағын қолдайды.  

Келесі бір мәселе – «Латын әрпіне бүкіл Қазақстан халқы көше ме жоқ әлде тек қазақ 

мектептерінде оқитындар ғана ма?» деген сауал. Бұл арада басы ашық жағдай – алдымен тек 

қазақ тілінде ғана оқитындарды көшіру керек екендігі. Бірақ түптеп келгенде бір елді екі 

әліпбиге бөлмей, тіліне қарамастан, барлық мектептердің бірыңғай әліпбимен оқуы еліміздің 

рухани тұтастығын сақтаудан туындайтын қажеттілік. Мысал үшін айтқанда, 

республикамыздағы өзбек, ұйғыр және басқа тілдерде білім беретін мектептерді де. 

Қазақстандағы өзбектер де этникалық өзбектердің оқитын әріптерін пайдаланса, іргелес екі 

елдің өзара байланыстары да жеңілдей түсетіні анық. 

Басты мәселелердің бірі – БАҚ мәселесі. Қазақстанда қазақ тілінде шығатын газет-

журналдан гөрі орыс тілінде шығатын мерзімді басылымдар әлдеқайда көп және таралуы 

жағынан да басым. Олардың да өзіндік уәждері де болуы мүмкін. Мәселен, «біздің газет 

Қазақстанда да, көршілес Ресей мемлекетінде де тарайды» деуі мүмкін. Сайып келгенде, 

басылымдарды екі жазуда шығаруға тура келеді. Сонда ол газет Қазақстанда орыс 

алфавитімен жазылған қалыпта тарай бере ме, оның мыңдаған оқырмандары орыс 

алфавитімен жазылған қалыпта оқи бере ме? Біздіңше, бұл да өте күрделі мәселе. Сондықтан 

да бұл мәселелерді осы кезден жан-жақты ойластырып, мемлекет тарапынан бір нақты 

шешімге келіп, бағдарламамен жұмыс атқарылуы тиіс. 

Бұл арадағы тағы бір қиындық – осы уақытқа шейін шет тілдері мен қазақ тілін 

арасында делдал болып келе жатқан орыс тілінің рөлінің төмендеп қалатындығы. Ендеше 

латынға көшу тілдік тәуелсіздікті нығайтуға жасалған келесі қадам болмақ. Орысшада жоқ 

қазақ дыбыстарының біразы жоғарыда айтылған ұлттардың тілдерінде бар. Егер латын 

әлипбиіне көшсек, сол тілдердегі сөздерді түпнұсқаға жақындатып жазатынымыз, жазып 

қана қоймай, сөйтіп айтатынымыз анық. Сонымен бірге қазақ тілін үйренгісі келетін 

шетелдіктер оны орыс тілі арқылы емес, тікелей үйренсе, ұлтаралық интеграция күшейе 

түспей ме. 

Латын әлипбиіне көшудегі тағы бір түйткелі бар мәселе – қазақ тіліндегі латын 

әлипбиін компьютерде таңбалау. Компьютерге жаңа таңбалар енгізудің бір қолайсыздығы – 

латын шрифтілеріне көзі үйренген адамның оларды дұрыс оқи алмауы болса, екіншісі – 

халықаралық электрондық байланысқа шыққанда, компьютерде жоқ таңбаның ашылмай 

қалатындығы. Мәселені шешудің техникалық қиындығы – компьютердің 26 таңбасына қазақ 

тіліндегі 42 әріпті сыйғызамыз деген әңгіме. Ұсыныстар көп. Даудың біраз бөлігі – 

компьютерді тілге бағындырамыз ба, тілді компьютерге бағындырамыз ба дегенге саяды? 

Ешқашан тілді техникаға икемдеуге болмайды, техниканы тілге икемдеу керек. Тіл ғасырлар 

бойы өмір сүреді.Алтынбек Шәріпбайдың “Қазақ жазуын латын әліпбиіне ауыстыру 

мәселелері” туралы кітабында компьютерге, техникаға қолайлы екен деп тіл мен 

мәдениеттік ерекшеліктерді қолайсыздандыруға болмайтындығын айтады. Алдымен тілдік 

және мәдениеттік ерекшеліктер, содан кейін техникалық ерекшеліктер. Өйткені бүгінгі 

дамыған үздік технологиямен әрнәрсені жасауға болады. Мәселен жапондар, кореялықтар, 

қытайлар компьютерге қолайлы болады деп оқылуы және жазылуы тұрғысынан әлемнің ең 

қиын таңбалары саналатын төл әліпбилерін өзгерткен емес. Түріктер латын әліпбиіне көшкен 

кезде техника да болған жоқ. Өздері қабылдаған қаріп бойынша пернетақта жасап алды. 

Кейіннен «қ» әрпін жоғалтып алдық деп шулады. Түркиядағы «қ» әрпі қазақ тіліндегі «қ» 

әрпінен бөлек. Өзбектер латынға көшкенде комиссия құрамында екі-ақ тіл ғалымы болыпты. 

Тілді не компьютерге, не компьютерді тілге икемдеуі керек еді. Өзбектер керісінше, тілін 

компьютерге икемдеп, латын әліпбиінің қадірін кетіріп алды.  Себебі олар ғалымдардың 

көмегіне сүйенбегендіктен, өкініштері көп болды.  Ал Әзірбайжанның көшелерінің бәрі – 

латын. Ешкім адасып жүрген жоқ. Мұнда орыс тілін білмейтін ұрпақ өсіп келеді.  

Кейбір ойшылдарымыз – «Егер латынға көшсек, Кеңес дәуірінде жасалған бүкіл 

әдебиетіміз, қазақ тілінде жазылған тамаша ғылыми еңбектеріміз ұмытылып қалып қояды. 

Кейінгі ұрпақ оқи алмайды» деген уәж айтуда. Біздің ойымызша, мұндай алаңдаушылық 
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орынсыз. Келер ұрпақ ешқашан кириллицамен жазылған дүниелерден көз жазып қалмайды. 

Себебі, Қазақстанда орыс тілі әрқашан екінші тіл орнына жүреді. Мұндай тәжірибе басқа 

елдерде баршылық. Мәселен Алжир елі, кезінде француздардың отары болған ел. Отарлық 

кезеңде халыққа жаппай француз тілі үйретілген еді. Ол 1962 жылы отарлықтан құтылып 

тәуелсіздігін жариялады. Содан бері өткен 51 жылда, француз тілі ұмытылған жоқ. Қайта әлі 

де болса француз тілі мектептерде үйретіледі. Өйткені француз тілі әлемнің алда келген 

мәдени тілдердің бірі. Сол тіл арқылы француз мәдениетінің жетістіктерін Алжир халқы 

пайдаланып отыр. Сондықтан бүгінгі таңда Алжирдің халқы арап және француз тілдерінде 

бірдей еркін сөйлеуде. Мұны өткен желтоқсан айында Парижде кездескен бір француз 

оқымыстысы да айтып отыр. Алжир халқында бізді қызықтырған, оларда француз тілін 

білетін, бірақ ана тілі, арабшаны білмейтін бір де бір алжирліктің жоқ екені. Барлығы екі 

тілді толық меңгерген. Құдай тағала бізге де осындай бақытты жазса екен. Өйткені 

Қазақстанда өкінішке орай орысша біліп ана тілін білмеген қазақтардың саны едәуір көп. 

Нақты сан болмағанмен мұның 25 пен 50 пайыз арасындағы екені айтылуда. Бұл Қазақстанда 

орыс тілін жаппай басымдық берген 74 жылдық Кеңестік империяның “мәдени геноцит” 

қатарында айтуға болатын тіл саясатының салдары. 

Қазіргі ғылым мен техника мейлінше дамыған жаңа технологиялар заманында 

кирилицада жазылған мұралардың оқылмай қалатынына күдіктену қаншалықты орынды? 

Егер біз латын әліпбиіне қазақтың төл дыбыстарын баптап өтетін болсақ, ешқандай 

қиыншылық болмайды. «Латынға көшкенде, кириллмен жазылған мәдени мұра қайда 

қалады?» деген сұраққа әзірбайжандар әдемі жауап берді. «Әзірбайжанның болашағы үшін 

қажеті жоқ мұралар кириллден ауыстырылған жоқ. Қайта болашаққа қажетті дүниені реттеп 

алу мүмкіндігі туды» деді.Тәуір деп танылған дүниелердің барлығы латын қарпіне 

көшірілетіні даусыз. Сонымен бірге макулатураның жемі болуға дайын тұрған көптеген 

артық қағаздан тазарып қалатынымызды да ұмытпау керек. Айталық, көркемдігі төмен 

немесе таза кеңестік рухта өмірге келген жазындыларды оқырмандарың кейінгі буындарына 

тықпалаудың түк те қажеті болмас.Тіл мамандары енді жарық көрінетін дүниелер латын 

қарпімен басып шығарылады деуде. Яғни, сұрыпталған дүниелер басылады. Бұл тұста 

Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің «Оқылатын кітап қай әліпбимен 

жазылса да, оқылады. Оқылмайтын кітап қалай жазсаң да, оқылмайды» деген пікірі тура 

келеді. 

Латын әліпбиінде 90 жылдық тәжірибесі бар Түркияның өзінде кемшіліктер болған тіл 

ғалымдары айтып келеді. Түркия ғалымдары: «Біз араб графикасынан латынға көштік. Таза 

беттен бастадық. Бізге қарағанда, сіздерге жеңіл болуы тиіс. Латын графикасында 

кириллицамен туыстас әріптер көп. Олар христиан дінінің негізінде қалыптасқан гомогенді 

әліпбилер» деді. Бүкіл әлемде индустрия тілі – латынша. Қазақ үшін латын қарпі қиын емес. 

Бұған ұлттық жазу емес, заман талабы деп қарау керек. Күлтур университетіндегі 

мәдениеттанушы ғалымның айтуынша, латынға көшу әкімшілік ресурстың ығымен, Кемаль 

Ататүріктің күштеуімен ғана жүргізілген жоқ. Мешіт пен мұнараларға парақшалар ілінді. 

Мешітте имамдар латын қарпі туралы уағыз оқығанын дәлелдейтін дерек табылған. Латын 

графикасын ұлттық идеологиямен байланыстырып, ұлттың жаңа жолын көрсету керек. 

Жапон мен қытай жазуын мысалға алсақ, Азия менталитеті бәрімізге ортақ. Бірақ 

латынға ауысу Жапония мен Қытайға өте ауыр болады. Олар аса үлкен таңдаудың алдында 

тұрды, қытайлар өз әліпбиінде қалды, жапондар өздеріне бейімдеп, үш әліпбиді пайдаланып 

жүр. Шыны керек, бұл өте қолайсыз. Қазір өзге елдің қателеріне қарап, төл дыбыстарды 

ескеріп, туысқан ұлттармен бірдей әліпбиді қабылдайық десек, Түркияның тілдік ықпалына 

түсіп кетуіміз мүмкін. Ол бізге керек емес. Ең тиімдісі – ағылшын нұсқасына икемдеу. 

Өйткені экономика IT-мен тікелей байланысты, кодтар ағылшын тілінде жазылады. Қазір 

қазақстандықтардың санасында латын қаріптері туралы түсінік әбден қалыптасты. Жаһаният 

дәуірінде латын графикасы сапа деген концептімен байланып қалған. Мысалы, жапондар, 

кәрістер танымал брендтерін өз тілінде айтады, жазғанда латын қарпімен жазады. Неге өз 
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иероглифтерімен жазбайды? Өйткені латын әліпбиі себебі жаһанияттың бір символына 

айналып отыр. 

Саяси шешім қабылданды. Енді әртүрлі көзқарастарды ескерілгені жөн. Олардың 

барлығы тыңдалып, пікір алмасуға қатысуы керек. Қазақстанда және оның аумағынан тыс 

жерлерде, ең бірінші бұрынғы кеңестік елдер кеңістігінде латын әліпбиіне көшу мәселесі 

кеңінен талқылануда. Тіл, ең алдымен, коммуникация құралы. Тіл мәселесін саясиландыруға 

болмайды. Бұдан ол тек қана эмоционалдық бояуға ие болады. Реформаның маңыздылығын 

тілдің функционалдылығын арттыру тұрғысынан бағалауымыз қажет. Әліпби мәселелері 

ұраншылдықтың емес, ғылыми талқылаудың тақырыбына айналуы керек. Бір әліпбиден 

екіншісіне өту революциялық оқиға болып табыла ма? Жоқ. Өйткені Қазақстан эволюциялық 

дамуға екпін береді. Әліпбидің ауысуымен ойлау жүйеміздегі амалдар өзгермейді және 

ғылыми зерттеудің әдістері де бұрынғыдай қалады. Тіл саясатын жүзеге асыру патриоттық 

сана-сезімге негізделуі керек. Тіл мәселесінде ұстамдылы пікірлер мен бағалар қажет. Сонда 

ғана тілдер мен мәдениеттер, сана ашықтығының өзара тиімді байланысы мен бірін-бірі 

толықтыруы туралы айтуымызға болады. 
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ТҮРКИЯ ТҮРІКТЕРІНІҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУІ ТАРИХЫНАН  

 

Сұлтанова Б. М. 

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 

Махидова Р.Ж. 

№20 ЖБ беретін мектебі 

Алматы, Қазақстан  

 
Мұстафа Кемал Ататүрік ХХ ғасыр басында Түркияда  мемлекеттің негізін қалап, 

жауларды Түркияның жерінен тазартты. Әскери адам болса да, жаңа мемлекетті заманауи, 

зайырлы, өркениетті, ұлттық мемлекет ретінде қалады. Ататүріктің идеялары осы күннің 

өзінде әлі күшін жоймай келеді. Әуел баста мемлекеттің негізін дұрыс қалағандықтан болар, 

жасаған реформалары мен еңбектері бүгінде Түркияны әлемде экономикасы дамыған, 

мәдениеті жоғары, мұсылман ел деңгейіне жеткізді. Ұлттық мемлекетті білмейтін, діни 

феодалдық, таптық негізде қаланған Осман империясының негізінде Түрік ұлтының 

мәдениеті мен рухани құндылықтарына негізделген біртұтас унитарлық, ұлттық мемлекеттің 

негізін жасады. Оның айналасында тілшілер, фольклортанушылар, тарихшылар көп болған. 

Түртіп, жазып қойған кітаптарының өзі 4 мыңнан асқан [1]. Мұстафа Кемал Ататүріктің  

түрік ұлты үшін жасаған ең маңызды реформаларының бірі жазу (әліпби) ауыстыру болды. 

Дегенмен Осман империясы кезіндегі түріктік тіл мен әдебиеттің өз заманына сәйкес дамып 

жетілгенін, қазіргі түрік әдеби тілі мен жазба әдебиетінің кемелденуіне зор үлес қосқанын 

мүлдем жоққа шығаруға болмайды. Соңғы жылдарда осы әлемдік империяға қарсы, түрік 

және мұсылман тарихындағы осы ең үлкен әрі ең ұзақ билік жүргізген мемлекетке қарсы 

саясатшылар тарапынан ауыр кінәлар тағылуда. Алайда тарих саяси баяндамаларға емес, 

мұрағатқа сүйенеді. Ұлт тарихын, ұлттық тіл тарихын зерттеп-зерделегенде сол кезеңде өмір 

сүрген басқа мемлекеттермен салыстыру керек екені ғалымдар тарапынан мойындалған.  

Стамбул, Анкара қалаларындағы ғалымдармен кездесу барысында анықталған ақпараттар 

бойынша Түркияда латын графикасына көшуге саяси, экономикалық, мәдени, 

лингвистикалық, қоғамдық-әлеуметтік жайттар себеп, түрткі болды. Түріктің араб 

графикасына негізделген жазуына реформалар жасау мәселесі, оның қолайсыздығы туралы 

пікірталастар Түрік Республикасы жарияланбай тұрғандағы Осман империясының кезінен 

бастап көтерілген. Кейіннен осы идеяны ұстанған басқа ғалымдар да түрік тілінің араб 

графикасын реформалаудан гөрі одан мүлде бастартып жаңа жазу латын жазуына көшуді 

оңтайлы деп табады. 

Түркияның министрлер кеңесі 1928 жылдың 28 маусымында «Алфавит жөніндегі 

комиссия» құрып, ол 8 және12-шілдедегі өзінің отырысында латын графикасына негізделген 

жаңа түрік әліпбиін қабылдайды. Бұл «Әріп революциясы» деп аталатын қазіргі Түркия 

Республикасының негізін қалаушы М.К.Ататүріктің жүзеге асырған маңызды 

реформаларының бірі болды деуге болады. Оның басты себебі Түркия Республикасының өз 

даму бағытында батысты бағдарға ұстағанынан, яғни батыстың мемлекеттік моделін негізге 

алғанынан және көршілес Еуропа мемлекеттерімен тығыз қарым-қатынасты орнатуды 

көздеуінен шығады. Дәстүрлі жазу графикасын жаңа әліпбиге ауыстыруға саяси факторлар 

басым себеп болды. Мұның дәлелі ретінде профессор Ертем Рейкін «Біз тек әліпбиде ғана 

араб дәстүрінен батыс дәстүріне өткен жоқпыз, біз бұл бағытты жүйелі ұстандық, 

күнтізбемізді де, уақытты өлшеуді де (сағатты), өлшем бірліктерді де, тіпті кейбір атауларды 

да араб үлгісінен батыс үлгісіне ауыстырдық» дейді (мысалы, түрік тілінде «мәдениет» еді, 

қазір «кültür»).  Түркі дүниесінен алшақта Еуропаның ортасында отырған жаңа 

республиканың экономикасының қарқындап дамуы үшін көршілес батыс елдерімен тығыз 

қарым-қатынас орнату үшін латын негізді жазуға көшудің маңызы зор болды. Бұл жаңа 

әліпбиге көшудің экономикалық жағын анықтайды. 

Ататүріктің тілдік реформасының арқасында араб-парсылық дыбыстардан арылып, 

түрік тілінің табиғи дыбыстық жүйесіне негізделген жаңа әліпбиі жасалып, түрік халқының 
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ежелден келе жатқан ауызша әдеби тілдік нормаларын қайтадан қалпына келтіру арқылы 

дамудың жаңа бағытына түсті. Осман империясы кезіндегі түрік жазба әдеби тілінің қазіргі 

түрік әдеби тіліне екі жақты әсерін тигізді. Жағымды әсері дегенде – ерте кезден бері ауыз 

әдебиеті үлгісінен қол үзбей келе жатқан алуан түрлі сөз өрнектерінің, сөз қолданыстарының 

османдық түрік әдеби тілі арқылы қазіргі түрік халқының жазба әдеби тіліне ауысып 

орнығуы болса, теріс әсер дегенде – түсініксіз, түрік тіліне сіңбеген араб-парсы сөздерін 

ретсіз көп қолдану және соның зардабының күні бүгінге дейін сақталып келе жатуын айтуға 

болады. Османдық түрік жазба әдеби тілі элементтерінің қазіргі түрік әдеби тіліне ауысып 

орнығуының ең негізгі себебі – сол дәуірдегі әдеби жазба материалдарда сақталған дәстүрді 

тарихи мұра ретінде пайдалануға еріксізден-еріксіз баруға тура келетіндігімен түсіндіре 

аламыз. Ал бұл әрекет сол кезеңдегі қолданыста болған сөздердің ғылыми айналысқа түсіп, 

жалпыхалықтық түрік әдеби тілінен өз орнын табуына мүмкіндік берді. Оған кейбір 

сөздердің әуелде көнерген сөздер (архаизмдер мен историзмдер) ретінде тіркеуге алынып, 

кейін жаңа ұғымға атау болып, жаңаша қолданысқа ие болуы дәлел. Сондай-ақ Осман 

империясы кезіндегі түрік әдеби тілінің ықпалын қазіргі Түркия Республикасының ресми іс 

қағаздары мен эпистолярлық жазба тілінен, солардағы сөз саптау үлгілерінен, әсіресе көркем 

әдебиет тіліндегі көркемдеуіш тәсілдер жүйесінен айқын аңғаруға болады. Осман империясы 

кезіндегі әдеби шығармалардың тілі мен көркемдігіне және мазмұнына тереңірек бойлап 

қарасақ, дін-ислам ұстанымының басым күйін байқаймыз. 

 Тілдік фактор. Әрине, қазіргі ақпараттар заманында жазу-сызу тілдің ең бір күрделі 

мәселесі болып саналады. Осыны сезінген түрік ғалымдары семит-хамит тобындағы араб 

тілінің ерекшеліктерін толық көрсете алатын араб графикалы жазудың түрік тілі дыбыстық 

жүйесіне икемсіз екенін, оның үстіне осы жазу тұрғанда, олар ешқашан Осман 

империясының реакциялық әсерлі құбылыстарынан құтыла алмайтынын сезінді. Елдегі 

саяси, экономикалық жағдайлардың қыспағымен аталған тілдік проблемалардың шешімі 

радикалды түрде жүзеге асырылып, тіптен жаңа әліпбиге көшу туралы көзқарастар жеңіп 

шықты. 

ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде түрік тіліне, әдебиеті мен мәдениетіне, жалпы 

түріктік рухани дамуға Мұстафа Кемал Ататүрік пен ол бастаған жас түріктердің ықпалы 

күшті болды. Олар оған `(түріктік рухани әлемге) реформа жасап, дамудың жаңа бағытын 

қалыптастырды. Солай дегенімізбен, османдық жалпыхалықтық әдеби тіл мен жазба әдебиет 

қазіргі түрік поэзиясы мен прозасынан жаңғырық тапты. Оған өзінің көркем-эстетиканың 

әсерін тигізіп, қазіргі түрік әдеби тілінің қалыптасып өркендеуі мен жазба әдебиетінің 

шыңдала түсуіне ықпал етті. Қандай ұлттық тіл мен әдебиеттің кемелденуі жазба әдебиеттің 

дамуымен тығыз байланысты екені шындық. Ұлттық тіл мен әдебиеттің жаңа деңгейге 

көтерілуі, кемелдікке жетуі – көне заманнан бері көптеген ойшылдарды толғандырып келген 

мәселе. Ұлттық әліпби мен жазуды  дамыту арқылы жаңа сапаға ауысу, жаңа сипаттағы 

әдебиетке көшу – көптеген саяси-экономикалық, қоғамдық-әлеуметтік факторларға 

байланысты. «Тіл – тарихи категория. Ол өзінің ішкі даму заңдылығы бойынша өрбиді, 

дамиды, жетіледі. Ешқандай саяси әлеуметтік формацияның ықпалына бағынбайды, бірақ 

әрбір заман-дәуірде өз халқының өмірімен бірге өседі, онымен бірге қайнасып, бірге күн 

кешеді. Ел басынан өткен өзгерістер таңба басқандай болып жазылып қалады. Тіл – 

халықтың тарихы, халық – тілдің анасы» [2, 5 б.] деген пікірдің алғашқы екі жолымен 

санасcақ та, тілдің ішкі даму заңымен қатар, сыртқы сан алуан себептердің де тілге тигізер 

әсерін жоққа шығаруға боламайды. Түрлі сыртқы себептердің ықпалынан ұзақ уақыт өте 

келе, кез келген тіл өзгеріске ұшырайды. Сондай сыртқы әсерлердің ықпалын басынан 

өткерген тілдердің бірі қазіргі түрік тілі екені рас. Көп зерттеушілер айтып-жазып 

жүргендей, ұзақ жылдар бойы, әсіресе Осман империясы кезінде түрік тілі араб-парсы тілінің 

зор ықпалында болғаны кімге де болсын жасырын емес. Оның ең басты себебі, сол дәуірде 

түріктік ұлттық әліпби мен жазудың (графика) араб жазуына негізделгендіктен еді. Жазу қай 

елдің әліпбиіне (алфавитіне) негізделсе, сол елдің білімғылым сөзі (ғылыми-техникалық 

терминдер), саяси-қоғамдық лексикасы азды-көпті жұғысты келетіні де шындық. Қай ұлт, 
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мейлі, кімнің әліпбиін қабылдаса да, өзінің мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан тілдік 

зандылықтары бойынша төл дыбыстарын, дыбыс тіркесімдерін (сөздерін) таңбалау, жазу, 

оқу, айту үшін алады. Бұл – заңдылық. Осыны дер кезінде пайымдаған Ахмет 

Байтұрсынұлының сөзімен айтсақ, «Дұрыс еміле (графика мағынасында) мен қате емілені 

айыруға, менің ойымша, былай қарау керек шығар: тіл табиғатына қарай емілені ыңғайлау 

ма? Жоқ еміле түріне қарай тілді ыңғайлау ма? Мен ойлаймын, еміле – жазу үшін шығарған 

нәрсе, жазу – тіл үшін шығарған нәрсе. Олай болса, тілді бұзып емілеге ыңғайлау емес, 

емілені тілге ыңғайлау керек, тілдің табиғатына қарамай зорлап, емілеге таңып байласа, 

қытай қатындарының аяғы болып шығады» [3, 395 б.]. Қытай әйелдерінде аяғым кішкентай 

болса, ақсүйектілікті білдіреді деген түсінік бар. Соған байланысты қытайдың қыздары сәби 

шақтан тар аяқкиім киіп, өзін-өзі ұзақ жүре алмайтын кемтарлыққа ұшыратады екен. Ахмет 

Байтұрсынұлы соны меңзеген. Әдетте, қай тілге болсын жат дыбыстар өз бетімен жеке-жеке 

кіре алмайды. Олар тек бөтен сөздер арқылы сол сөздердің түпкі иесі қалай айтып-жазса, сол 

қалпында екінші тілде де солай болуы талап етілген жағдайда ғана орныға алады. Осыны 

ескермеген түрік қоғамы сан ғасырлар бойы өздеріне мүлтіксіз қызмет етіп келген тілдерін 

Осман империясы дәуірлеп тұрған кезде арабшалап, парсышылап алып, өздерінің жазған-

сызғандарын жалпыхалықтық түрік тілінен алыстатып алғаны тарихтан белгілі.  

Латын әрпіне дайындық, өту кезеңі және одан кейінгі тілдік жағдаят. Дайындық 

кезеңінде Ататүріктің басшылығымен 1928 жылдың 28 маусымында «Алфавит жөніндегі 

комиссия» құрылып, ол: 

латын графикасына негізделген жаңа түрік әліпбиін қабылдайды; 

жаңа грамматиканың жобасын жасайды; 

осы жобаларды қолданысқа енгізу жолдарын көрсетеді. 

Мұстафа Кемальдың тарапынан жасалған өтінішке сай, Паша әліпбиге өзгерістер 

енгізгісі келді. Мемлекеттің бастапқы жылдарынан бастап 1928 жылға дейін бұл тақырып 

үздіксіз талқыланды. Осы процесте қысым әсерінен тартыстар көбейгендіктен Туналы 

Хильми Бей Мәжіліс бастығына «Түрік заңдары» атты 10 мақалаға 1923 жылы 26 тамызда 

ұсыныс берді. Бұл ұсыныста Түрік коммиссиясы құрылымында оқу кітаптарында және басқа 

да ресми жазуларда, газеттерде де түрікше құралдарға қарап жазылуы тиіс болатын. Осыған 

сәйкес осы заңдарды дайындау кезеңі 1924 жылы бітпей тұрып көрсетілгенін қалады. Бірақ 

бұл ұсыныс Ислам бірлестігін құртады деген оймен қайтарылды. 

Латын алфавитін қабылдау туралы Түркия 1926 жылы Бакуде 26 ақпанмен 6 наурыз 

аралығында өткен Түркітану конгресінен кейін шешім қабылдағандары  белгілі. Бұл жиында 

Азербайджанның басшылары Латын жазбасын қорғады, Түрік делегациясы бұны қолдады.  

Баку түріктанушылары конгресте қабылдаған бұл шешімдерді Фалих Рыфкынын “Латын 

әріптері “ мақаласында “өте маңызды бір оқиға “ екенін жазады. Юнус Нади, “Түрікше және 

Латын хуруфу “ атты мақаласында бұл мәселеге егжей-тнгжейлі тоқталған.   

 Түркияда латын әліпбиіне өту кезеңі бар-жоғы 1 жылға ғана созылды. 1928 жылдың 1 

қарашасында М.К.Ататүрік «Жаңа түрік әріптерінің қабылдануы мен қолдануы туралы» Заң 

шығарды. Бұл заң бойынша 1929 жылдан бастап мемлекеттік мекемелердің латын әліпбиіне 

өтіп, араб графикасын қолдануына рұқсат берілмеді. 1929 жылдың 1-маусымына дейін ғана 

қатар қолданылып келген араб графикасына ісқағаздар жүргізуде мүлдем тыйым салынды. 

Латын әліпбиіне өту кезеңінде негізгі күш әкімшілік жүйеге салынғаны анықталды. Осының 

нәтижесінде жаңа әліпбиге өту кезеңі қысқа болды. Сондай-ақ Анкара қаласы 

муниципалитет басшысының айтуынша, 1928 жылы Ономастика жөнінде бірыңғай 

мемлекеттік ереже қабылданып, Стамбул, Анкара қалаларындағы маңдайшалар, содан кейін 

басқа аудандар мен орталықтардағы көше, қала, алаң, ауыл аттары сол бойынша латын 

әріптеріне ауыстырылды. Ол ереже бүгінгі күнге дейін мүлтіксіз орындалып келеді.  

Жоғарыда аталған комиссия түрік тілін араб-парсы сөздерінен тазарту, сонымен бірге еуропа 

сөздерін өз тіліне икемдеп игеру ісімен де айналысты. [4, 16-б. ].  Олар:  

а) араб-парсы сөздеріне түрік тілінен балама тауып, бекітті; 
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ә) Еуропа елдерінің тілінен келген сөздердің өзгеріссіз қолдануына тосқауыл болды, 

ол үшін енген сөздерге түрік тілінен балама тауып бекітті не шет тілді сөздерді өз тілдерінің 

дыбыстық заңдылықтарына қарай икемдеп, тұрпатын түркілендіріп, өзгертіп отырды; 

б) осы сөздердің барлығын және оларды игеруге қатысты ережелер дайындап, 

сөздіктер жасады. 

Түркия республикасының латын графикасына ауысуының негізгі себептері ретінде 

мыналарды көрсетеді: 

Араб әліпбиі заманында Түріктер тілдерін жоғалту алдында болды, Араб және Иран-

парсы тілдерінің ықпалында болды. 

Араб әліпбиінде дауысты дыбыс жоқ. Түрік тілінде 8 дауысты дыбыс бар. Осыған 

байланысты Араб тілі түріктер үшін қиын болып табылады. 

Математика, Физика, Химия ғылымдарында латын әліпбиінің қолданылуы. Осман 

империясының соңғы замандарында түріктердің білім және технологиядан артта қалуы. 

Ол заманда басқа түркі халықтарында да латын әліпбиінің қолданылуы. 

 «Түрік тілі құрамының» қазіргі төрағасы Шүкру Халық Акалиннің саралауынша, «араб 

графикасын пайдаланған Осман империясы тұсында түрік халқының сауаттылығы 10 

пайызды ғана құрайтын, ал латын әліпбиіне өту кезеңі аяқталғаннан кейінгі сауаттылық 

деңгей 60 пайызға өсті. Себебі жаңа әліпбиге үйретуді көздеген ең алғашқы ұлттық 

мектептер мен курстар ашылды. Ол кезде Түркия халқының саны 15 млн. болды, 1 жылда 

осы курстардан 3 млн. адам диплом алып шығатын, курстар 3-4 жыл бойы жұмыс жасады, 

сонда осы мерзімнің ішінде 10-12 млн. адам сауат ашып шықты. Қазіргі кезде Түркия 

халқының 90 пайызы сауатты. Ал қалған 10 пайызының көп бөлігін ауылды жерлерде діни 

наным-сенімдерімен оқымай қалған қыз балалар құрайды». 

Қазіргі түрік тілінің латын әліпбиіне негізделген жазуының артықшылығын түрік ғалымдары 

былай деп көрсетеді: 

1) әрбір әріп бөлек-бөлек таңбаланады, ал араб жазуында бірге жазылады; 

2) әлемнің көп бөлігіндегі дәстүрге сәйкес латын жазуы солдан оңға қарай жазылады, 

ал араб жазуында оңнан солға жазылатын; 

3) латын графикасы түрік тілінің дыбыстық қорындағы негізгі дыбыстарды белгілейді, 

ал араб графикалы жазу түрік тілінде жоқ, бірақ араб-парсы сөздеріндегі бөтен дыбыстарды 

да таңбалайтын; 

4) латын графикасына көшкен кезде түркі тілдес басқа халықтар да латын әліпбиін 

қабылдаған болатын, сондықтан түркі әлеміне ортақ жазу ортақ ақпарат алмасуға қолайлы 

болды; 

5) экономикасының батыстық даму бағытына латын графикалы жазу тиімді болды; 

6) латын графикалы жазу-сызу сауат ашушылар үшін әріп саны аз болуына 

байланысты ыңғайлы келді. 

Түрік жазу-сызуы үшін қазіргі түрік тілінің латын әліпбиінің кемшіліктерін түрік 

ғалымдары былай деп көрсетті: 

1. Жаңа әліпби жасалған тұста түрік әдеби тілінің жалпыхалықтық негізде 

қалыптаспағандығы мен түрік тілінің негізгі дыбыстық қорының толықтай 

айқындалмағандығы салдарынан қазіргі графикада жалпыхалықтық тілдің дыбыстық 

қорындағы үш негізгі дыбысты таңбалайтын әріптер әліпби жүйесіне енбей қалғандығы. 

Олар: Q [Қ], W [дауыссызУ], Ŋ [Ң]; 

2. Араб графикасына негізделген сан ғасырлық мұралардың барлығын толықтай 

халық пайдалана алмайды[5, 9-б.]. 

Жаңа әліпби жасалған тұста дәуірдің ең маңызды бұқаралық ақпарат құралдары 

газеттер болды. Осыған байланысты газеттер, жаңа тарихтың үлкен бұқараға жайылуы және 

қабылдануы тұрғысынан маңызды болып табылды. Ұлт газетінде, маусым айында Латын 

әріптерімен екі шағын хабар беретін тәжірибе жұмысы жасалды және 2-тамыз күні де екінші 

бетінде Латын әріптерін үйретуді бастады. Республика газеті де 7-8 тамызда Латын әліпбиін 

енгізуді бастады. Негізінде 9-тамыздың кешінде Стамбұл/ Сарайбурнуда Президент Мұстафа 
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Кемальдың сөйлеген тарихи сөзінен кейін газеттерде кейбір жаңалықтар мен мақала 

тақырыптарын Латын әріптерімен жазу кездеседі. Латын әліпбиімен жазылған кейбір 

жарнамалар да болды. Газеттер, Президент Мұстафа Кемальдың қалауымен Презденттік 

Оркестрдің Басшысы Зеки Беймен ұсынылған Әліпби Әнұраны ноталарымен жарияланды[6, 

43-б].  

Түркияда жаңа әліпби жобасын енгізудің жетістіктері ретінде әкімшілік жүйенің 

белсенді жұмысын айтуға болады. Себебі М.К.Ататүріктің саясатымен негізгі күш осы 

әлеуметтік топқа түсті. 1928 жылдың орта шенінде қабылданған заң бойынша барлық 

ісқағаздар мен әкімшілік мекемелер 5 айдың ішінде латын графикалы жазуға көшті. 

Кемшіліктері ретінде, ғалымдардың пікірі бойынша халықтың талқысына салынбай, 

психологиялық дайындыққа аз уақыт беріп, бірден жаңа жазуды енгізіп жібергенінде деп 

есептейді. Дегенмен, бұны өздері заман өткеннен кейін кемшіліктен гөрі көреген саясат 

жетістігі деп бағалайды. Сонымен бірге дәстүрлі діні исламның канондарының бірі ретіндегі 

араб жазуынан латынға ауысу көп халықтың наразылығын тудырды. 

Жаңа жобаны таңдаудың негізгі критерийлеріне түрік ғалымдары, ең алдымен, оның 

– түрік тілінің Стамбул диалектісінің дыбыстық жүйесіне негізделуін; 

– араб-парсы тілдерінің дыбыстарын белгілейтін әріптердің болмауын; 

– әрбір бөлек дыбысқа бір таңба болуын; 

– латын әліпбиі жүйесіндегі негізгі таңбалардан тыс әріп болмауын; 

– тіл жүйесіндегі ерекше дыбысқа латын қорының графемалары жеткіліксіз болғанда, 

негізгі латын графемаларына қосымша белгі қою арқылы түрік графемасын жасауды; 

– жазуға оңтайлылық принципіне жауап беруін алға тартты. 

Әріп революциясының нәтижелері: 

Әрі революциясының болғандығын халыққа Мұстафа Кемал өзі жариялады. 

Әріп революциясынан кейін мемлекеттік мектептер жұмысын бастады және Мұстафа 

Кемал мұғалім ретінде латын әріптерін халыққа үйретті. 

Әріп революциясымен Түрік тілінің даму мүмкіндігі артты. 

Әріп революциясымен жаңарту жолында үлкен зерттеу жұмысы басталды. 

Латын әріптерін қолданып бастаудың арқасында шет тілдерді үйрену оңайға түсті.  

Сауатты деңгейдегі жарияланған шығармалар көбейді. 

Түрік тілі Араб және Парсы тілдерінің ықпалынан арылды [7]. 
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ: ТИІМДІЛІГІ МЕН ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 

Егизбаева Л. 

«Мұрагер» мектебі 

Қызылорда, Қазақстан 

 

Біз алдағы уақытта рухани тәуелсіздікке де жетеміз десек, орыс тілінің ықпалынан 

шығуымыз қажет-ақ. Ол үшін қазіргі жазуымызға реформа жасау керек екенін көпшілік 

мойындай бастады. 

Ахмет Байтұрсынұлы: «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің 

ең қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» [1],– деп қазақ тілін табиғи таза 

қалпында сақтап қалуға аса мән берді. Өзінің қазақ тіл біліміне арналған еңбектерін, соның 

ішінде қазақ әліпбиіне қатысты еңбектерін осы мақсат-мүддеге орай жазған еді. «Менің 

әліпбиім қазақ қалай айтса, соған негізделіп жасалған» дегені соның нақты дәлелі.  

Ұлттық құндылықтар әрқашан ана тілден бастау алады. Сондықтан тіл мәселесі 

жылдар бойы ең өзекті мәселе позициясын сақтап келеді. Заманымыздың заңғар жазушы 

Шыңғыс Айтматов: «Өскелең ұрпақ тілімізбен бірге өсіп-өнеді, тілімізбен бірге өркендейді» 

деген. Қай елдің болсын өркендеуі, өнуі, дүниеде өзіндік орын алуы оның ана тіліне тікелей 

әсер етеді. Қазіргі таңда қай сала болмасын, реформаның ең басты мақсаты – ой-өрісі 

жаңаша, мемлекеттік тілді жақсы деңгейде меңгере алатын маман болу. Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен толғай отырып, «мемлекеттің ең басты 

дүниесі тек қана байлық емес, сонымен қатар ана тіліміздің болашағы» деген болатын. 

Демек тіл саясаты- мемлекеттік саясат, ол егеменді еліміздің берік арқауы, демографиялық, 

саяси ахуалдың қалыптылығын қамтамасыз ететін ықпалды күш. 
1990 жылдары кирилл жазуынан қайтадан латын жазуына көшіру мәселесі өзекті тақырыпқа 

айналып, талқыланды. Осы кезеңде түркітілдес Әзірбайжан, Түрікменстан, Өзбекстан латын жазуын 

қабылдап, оған толықтай көшті.  

2006 жылдың 24 қазанында өткен Қазақстан халқы Ассамблеясының XII сессиясында 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев: «Қазақ әліпбиін латынға көшіру 

жөніндегі мәселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз оны кейінге қалдырған едік. Әйтсе де 

латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие және көптеген елдер, соның ішінде 

посткеңестік елдердің латын қарпіне көшуі кездейсоқтық емес. Мамандар жарты жылдың 

ішінде мәселені зерттеп, нақты ұсыныстармен шығуы тиіс. Әлбетте, біз бұл жерде 

асығыстыққа бой алдырмай, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін зерделеп алуымыз 

керек»,–деген сөзінен кейін бұл мәселеге қазақ қоғамы қайтадан оралды. 

Араға біраз уақыт салып, бұл мәселе тағы да көтерілді. Бүгінде қазақ қоғамының өзекті 

де маңызды мәселелерінің бірі – осы, латынға көшу мәселесі болып отыр. Оған ҚР 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 2012 жылғы Қазақстан халқына арналған 

Жолдауында: «Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын графикасына көшіруге дайындық 

жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы 

заманғы ақпараттың тіліне айналдырады», –деп латын графикасына көшудің маңыздылығы 

мен нақты мерзімін белгілеп берген сөзі себеп болды. Қазіргі таңда еліміздегі ұлттық тіл 

мәселесі мен тағы да әліпби ауыстыру мәселесі қазақтілді қоғамды алаң күйге түсіріп отыр.  

Латын әліпбиіне көшу – Елбасымыздың алға қойған ауқымды мақсаты. Латын әліпбиі 

– әлемде кеңінен тараған әліпбилердің бірі. Өз бастауын ежелгі Грек және Рим елдерінен 

алып, бүгінгі таңға дейін жалғасып, өркендеуде.  Тәуелсіз еліміздің латын әліпбиіне көшуі 

тегін емес, ел үшін жеке басын сипаттайтын, ешкімге еліктемей ұлттық кодымызды одан әрі 

нық қалыптастыру мақсатында іске асырылып отыр. Қалай дегенмен қазақ тілі әліпбиінің 

ертелі-кеш пе латыншаға көшетіні – басы ашық мәселеге айналды.  

Латыншаға көшуді көпшілік қолдап отыр. Алайда қазақ тілі дыбыстық жүйесінде 

қанша дыбыс бар екені және олардың саралануы, дауысты-дауыссыз болып жіктелуі 
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баяғыда жасалып қойылса да, латынша жаңа әліпбиге көшкенде қандай сипатта болатыны 

әлі күнге даулы болып келеді.  

Біреулер қазіргі кирилше әліпбидегі барлық әріптерді латыншалай салуды көздесе, 

енді біреулер қазақ тілінің А.Байтұрсынұлы түгендеп беріп кеткен 28 төл дыбысын ғана 

латыншалау керек деп есептейді. Ал енді біреулер кезінде, негізінен, орыс тілі арқылы 

дендеп енген «в», «ф», «х» дыбыстарын да қазақтың болашақ латыншы әліпбиіне қосу 

керек, өйткені бұл дыбыстармен жазылып-айтылатын сөздер баршылық, оларды қазіргі 

қазақ айта да, жаза да алады. Олар қазақ тілі дыбыстары болып кеткен деген сияқты өз 

уәждерін алға тартып, әріптер санын 31-ге, тіпті 33-ке жеткізіп жүр [2].  

Әлбетте, қоғамдық пікірдің сан алуан болуы түсінікті де орынды. Өйткені тағы бір рет 

әліпби ауыстырудың ұлттық-лингвистикалық маңызы мен орыстандыру саясатына 

қарсылық ретіндегі жағымды жақтары болғанымен, рухани қиыншылықтар тудыруымен 

қатар экономикалық-әлеуметтік зардаптар әкелетінінде біраз адам дәлелдеп бақты.  

Біреулер «Латыншаға көшсек, компьютер тілін оңай игеріп, интернетке шығуымызға 

кең жол ашылады» десе, енді біреулер «Латын әріптері арқылы күллі түркі жұртына ортақ 

жазу қалыптастырамыз. Бір-біріміздің жазба әдебиетімізді тәржімәсіз немесе делдал (орыс) 

тілсіз түпнұсқадан оқи беретін боламыз» дегенді желеу етті. Тағы біреулер латыншаға 

көшуге мүлдем қарсы болып, «Латын тіліне көшу дегеніміз – орыстың қолтығынан шығып, 

ағылшынның қолтығына кіру дегенмен бірдей. Қазақтың төл қаріпі «Төте жазу» емес, «Төте 

жазу» араб әріпін негізге ала отырып жасалғанын. Егер төл жазуымызды қалыптастырғымыз 

келсе, «Руна таңбасына» көшкеніміз дұрысырақ» деп өз уәждерін алға тартты. Тіпті 

«Латыншаланған қазақ әліпбиі қазіргі уақытта әлемдік халықаралық тіл саналып жүрген 

ағылшын тілін оңай игеруге көмектеседі» дегендер де көп болды.  

Ал қазақ тілінің бүгінгі хал-ахуалы мен ертеңгі қамын әріден ойлап, ұлт мүддесін 

көздеген Ә.Қайдар, Ә. Жүнісбеков, Б. Қалиев сияқты т.б. тілші-лингвист ғалымдар 

«Латыншаға көшу тіліміздің өзіндік болмысын сақтап қалу үшін қажет, латын жазуына 

негізделген өзіміздің төл әліпбиімізді құрып алған соң, қазақ тілінің табиғатында жоқ, орыс 

тілінен және халықаралық термин деген желеумен өзге тілдерден (латын, грек, ағылшын, 

француз т.б.) орысшаланып енген бөтен сөздерден арыламыз. Сөйтіп, қазақша баламасы 

табылмай жүрген бүкіл кірме сөздерді өз тіліміздің төл дыбыстарымен жазып-айтамыз» 

деген ұстанымды (позиция) басшылыққа алған еді. 

Осы пікірлердің қай-қайсысының да өзіндік маңызы бар екеніне дау жоқ. «Латыншаға 

көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, ком-

муникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің ерекшелік-

теріне байланысты», - деп Елбасы айтқандай латын әліпбиіне көшу – заман талабы. Ал 

ғалымдарымыз осы қаріпті қолдану арқылы әлемдегі ең дамыған өркениетті елдермен 

тереземізді теңестіре аламыз деген пікір айтып, оның тиімді тұстарын дәлелдеп бағуда. 

Ендігі кезекте Мемлекет басшысы атап өткендей ғалымдардың көмегімен қазақ 

әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасы қабылданып, әдістемелік 

жұмыстар жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ, жаңа әліпбиді үйрететін сапалы мамандар қатарын 

көбейтіп, мектептерге арналған оқулықтар дайындалуы қажет. 

 Кезінде қазақ тілінің білгірі Ахмет Байтұрсынұлы: «Латын әрпін алу деген тіршілік 

мұқтаж қылғаннан ділгерлік қысып туғызып отырған мәселе емес»,– деп жазса, ол кезде 

шынында да латынға көшуге бәлендей мұқтаждық та, зәрулік те болмаған еді. Солай болса 

да, кеңестік тілдік саясаттың ықпалымен қазақ елі латын жазуына көшіп, кейін қазақ тілінің 

табиғи бітім-болмысына зор зардап келтіретін кирилл жазуына көшудің негізін қалады. Енді 

сол қателікті қазақ әліпбиін қайтадан латыншаға ауыстыру арқылы қалпына келтіруге 

мүмкіндік туып отыр.Әрине, латыншаға көшудің қаражаттық қиындығы, рухани зардабы 

туралы талай адамдардың айтып жатқаны белгілі. 

Ә.Жүнісбектің пікірінше: «... Жазу өзгертуге жәй әншейін таңба ауыстыра салу деп 

қарамай, оны бір үлкен реформа деп қабылдауымыз керек». «... Егер латынға көшсек, 60 
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шақты ережеден тұратын қазіргі емле (орфография) ережеміздің 15-і ғана қалады да, 

жазуымыз жеңілдейді». 

Латын әліпбиіне көшу – ана тіліміздің жаһандық ғылым мен білімге кірігуін, әлем қа-

зақтарының рухани тұтастығын қамтамасыз ететін бірегей қадам. Ғаламдық істер 

адамзаттың игілігіне айналары анық. Осы жолда Елбасы ата-бабамыз армандаған «Мәңгілік 

Ел» идеясының өзі ұлттық тіліміздің тұғырын бекітіп, рухани жаңғыруға жасалған нақты 

қадам екенін түсіндіріп берді. 

Бүгінгі таңда крииллица жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады екен. Ал 

қалған мемлекеттердің көбі латын әліпбиін қолданады. Демек, бұл кең таралған жазу. 

Қай қоғамда, қай елде болмасын әліпби жасау немесе оны ауыстыру - бұл 

жалпыхалықтық, оның ішінде алдымен ұлттық мәселе. Сондықтан ол - саяси, мәдени, 

лингвистикалық, әлеуметтік, экономикалық т.б. жақтан ойланып, толғанып шешетін 

маңызды әрі күрделі проблема. Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге 

шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық 

ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. 

Сонымен бірге осы мәселе жөнінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің профессоры А.Абасилов бұл мәселенің бірнеше себебін ашып көрсеткен: 

«біріншіден, мемлекеттің тіл саясатының бағытын танытса, екіншіден, төл әліпби, төл жазу 

қандай да бір ұлттың мәдени құндылығын, бет-бейнесін көрсетеді. Үшіншіден, тілдің 

табиғатына, даму заңдарына, фонетикалық жүйесі мен грамматикалық құрылысына 

лайықталып таңдалған, соған сәйкес емле ережелерін жасауға икемді әліпби жасау 

лингвистикалық біліктілікті көрсетеді. Төртіншіден, таңдалып алынған әліпбиді қоғам 

санасы дұрыс қабылдап, тілдің қоғамдағы қызмет етуін толыққанды өтей алуы, тіл 

тұтынушылардың сол тілді еркін меңгеруіне ықпал етуі, тілдік бөгетті жеңе алуы мәселенің 

әлеуметтік лингвистикалық қырын танытады. Бесіншіден, әліпби ауыстыру - бұл әрі тілдік 

реформа жүргізу деген сөз» [3].  

Ғалымның тұжырымымен келісе отырып, тілдік реформаның басқа реформалардан 

айырмашылығы - ол сол тілді тұтынушы халықтың әрбір мүшесіне дейін қамтитындығында 

екенін, біз де әліпби ауыстыру ұлттық жаңғырудың бастамасы, еліміздің лингвистикалық 

егемендігінің белгісі деп санайтындығымызды айтқымыз келеді.  

Қорыта келе, әліпби ауыстыру - өз тілімізді ұмытып басқа тілге (латын тіліне) көшу 

емес,қайта керісінше ана тілімізді түлетіп, қоғам сұранысына сай ету.Қазақ тілін 

жаңғыртудың басты көрсеткіші – латын жазуына көшу. 
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Елемесова Ш.М. 

Қорқыт Ата атындағы Қазақ мемлекеттіқ университеті 

Қызылорда, Қазақстан 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Біріншіден, 

қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 
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мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған 

кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» [1]деп айтқан еді.  

Бұл мәселе бойынша сонау 1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті 

мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа әліпби – 

«Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде 

жасалған жазу үлгісі 1929жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға 

ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс 

графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. Сондай-ақ, 

Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып 

келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 

жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне 

көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих 

бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай 

шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын 

тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады» – деп латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін атап өтті. Біздің қазіргі кирилл 

әліпбиіндегі қазақ тіліміз - Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, сонымен қатар 

Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және т.б. елдерде тұратын қазақтардың ана тілі. 

Өткен ғасырдың, яғни 1910-1920 жылдырындағыдай, барлық түркі халықтарына түрік 

тілі ортақ болсын немесе бәріне де түсінікті ортақ бір тіл жасайық деген пікірлер пайда 

болды.  

Латын қаріпіне алғаш көшкен елдің басшысы Мұстафа Кемал Ататүрік әскери адам 

болса да, жаңа мемлекетті заманауи, зайырлы, өркениетті, ұлттық мемлекет ретінде қалаған 

тұлға ретінде тарихта қалды. Ол ХХ ғасыр басында Түркияда мемлекеттің негізін қалады 

сондықтан да Ататүріктің идеялары осы күннің өзінде әлі күшін жоймай келеді. Әуел баста 

мемлекеттің негізін дұрыс қалағандықтан болар, жасаған реформалары мен еңбектері 

бүгінде Түркияны әлемде экономикасы дамыған, мәдениеті жоғары, мұсылман ел деңгейіне 

жеткізді. Ұлттық мемлекетті білмейтін, діни феодалдық, таптық Осман империясының 

негізінде Түрік ұлтының мәдениеті мен рухани құндылықтарына негізделген біртұтас 

ұлттық мемлекеттің негізін жасады. Оның айналасында тілшілер, фольклортанушылар, 

тарихшылар көп болған [2]. Түрік ұлты үшін жасаған ең маңызды реформаларының бірі 

жазу (әліпби) ауыстыру болды. Түркияның министрлер кеңесі 1928 жылдың 28 маусымында 

«Алфавит жөніндегі комиссия» құрып, ол 8 және12-шілдедегі өзінің отырысында латын 

графикасына негізделген жаңа түрік әліпбиін қабылдайды. Бұл «Әріп революциясы» деп 

аталды. Оның басты себебі Түркия Республикасының өз даму бағытында батысты бағдарға 

ұстағанынан, яғни батыстың мемлекеттік моделін негізге алғанынан және көршілес Еуропа 

мемлекеттерімен тығыз қарым-қатынасты орнатуды көздеуінен шығады. Бұл туралы 

профессор Ертем Рейкін «Біз тек әліпбиде ғана араб дәстүрінен батыс дәстүріне өткен 

жоқпыз, біз бұл бағытты жүйелі ұстандық, күнтізбемізді де, уақытты өлшеуді де (сағатты), 

өлшем бірліктерді де, тіпті кейбір атауларды да араб үлгісінен батыс үлгісіне ауыстырдық» 

[3]дейді. 

Ататүріктің тілдік реформасының арқасында араб-парсылық дыбыстардан арылып, 

түрік тілінің табиғи дыбыстық жүйесіне негізделген жаңа әліпбиі жасалып, түрік халқының 

ежелден келе жатқан ауызша әдеби тілдік нормаларын қайтадан қалпына келтіру арқылы 

дамудың жаңа бағытына түсті. 

Түркияда латын әліпбиіне өту кезеңі бар-жоғы 1 жылға ғана созылды. 1928 жылдың 1 

қарашасында М.К.Ататүрік «Жаңа түрік әріптерінің қабылдануы мен қолдануы туралы» Заң 

шығарды. Бұл заң бойынша 1929 жылдан бастап мемлекеттік мекемелердің латын әліпбиіне 

өтіп, араб графикасын қолдануына рұқсат берілмеді.Латын әліпбиіне өту кезеңінде негізгі 

күш әкімшілік жүйеге салынғаны анықталды. Осының нәтижесінде жаңа әліпбиге өту кезеңі 
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қысқа болды. 1928 жылы Ономастика жөнінде бірыңғай мемлекеттік ереже қабылданып, 

Стамбул, Анкара қалаларындағы маңдайшалар, содан кейін басқа аудандар мен 

орталықтардағы көше, қала, алаң, ауыл аттары сол бойынша латын әріптеріне ауыстырылды. 

Ол ереже бүгінгі күнге дейін мүлтіксіз орындалып келеді [4] 

Қазіргі түрік тілінің латын әліпбиіне негізделген жазуының артықшылығын түрік 

ғалымдары былай деп көрсетеді: 

1) әрбір әріп бөлек-бөлек таңбаланады, ал араб жазуында бірге жазылады; 

2) әлемнің көп бөлігіндегі дәстүрге сәйкес латын жазуы солдан оңға қарай жазылады, 

ал араб жазуында оңнан солға жазылатын; 

3) латын графикасы түрік тілінің дыбыстық қорындағы негізгі дыбыстарды 

белгілейді, ал араб графикалы жазу түрік тілінде жоқ, бірақ араб-парсы сөздеріндегі бөтен 

дыбыстарды да таңбалайтын; 

4) латын графикасына көшкен кезде түркі тілдес басқа халықтар да латын әліпбиін 

қабылдаған болатын, сондықтан түркі әлеміне ортақ жазу ортақ ақпарат алмасуға қолайлы 

болды. 

Сонымен бірге түрік жазу-сызуы үшін қазіргі түрік тілінің латын әліпбиінің 

кемшіліктерін  де көрсетті: 

1. Жаңа әліпби жасалған тұста түрік әдеби тілінің жалпыхалықтық негізде 

қалыптаспағандығы мен түрік тілінің негізгі дыбыстық қорының толықтай 

айқындалмағандығы салдарынан қазіргі графикада жалпыхалықтық тілдің дыбыстық 

қорындағы үш негізгі дыбысты таңбалайтын әріптер әліпби жүйесіне енбей қалғандығы. 

Олар: Q [Қ], W [дауыссызУ], Ŋ [Ң]; 

2. Араб графикасына негізделген сан ғасырлық мұралардың барлығын толықтай 

халық пайдалана алмайды[5]. 

Ал Кеңес Өкіметі құлағаннан кейін Әзірбайжан Республикасы алғашқылардың 

қатарында өз Тәуелсіздігін жариялады. Тәуелсіздік алған жылдары Әзірбайжан мемлекеті 

қайтадан латын әліпбиіне көшуді қолға алды. Бұқаралық ақпарат құралдарының бір бөлігі 

латын әліпбиімен жаза бастады. Әзірбайжанда латын графикасына көшуге саяси, 

экономикалық, мәдени, лингвистикалық, қоғамдық-әлеуметтік мәселелер себеп болды. 1991 

жылы 25 желтоқсанда Әзірбайжан Республикасының Президенті А.Муталибов «Латын 

графикасы негізіндегі әзірбайжан әліпбиін қалпына келтіру туралы» заңға қол қойды [24]. 

Бұл заң бойынша Әзірбайжанда 1940 жылға дейін қолданылған 32 әріптен тұратын латын 

графикасындағы әліпбидегі кейбір әріптердің таңбалануына өзгерістер енгізе отырып 

қолдану ұсынылды. 1991 жылы Әзірбайжанда түрік тілінің нұсқасындағы әліпби 

қабылданды. Алғашқы заң қабылданғаннан кейін ел ішінде осы мәселеге қатысты әртүрлі 

көзқарастар болды. Осыны ұзаққа созып, аяғын ушықтырып жібермес үшін Үкімет қатаң 

қадағалау саясатын ұстанды. 

Алайда, Әзірбайжанның латын графикасына көшу реформасы кемшіліксіз болды деп 

айта алмаймыз. Латын графикасы негізіндегі Әзірбайжандардың жаңа әліпби алты жаңадан 

диакритикалық символдардың енгізілуіне орай электрондық жағынан тиімді болып 

саналмай отыр.  

Әзірбайжан халқының тоталитарлық жүйе ұсынған әлипбиден арылуы арқылы 

ұлттық сәйкестілігін орыстық негізден ұлттық бағытқа бұруы үлкен жетістік болып 

саналады. Филолог А.Фазылжанова: «Әзірбайжандағы графика реформасына себеп болған. 

Саяси факторға Әзірбайжанның тәуелсіздік алуын, бауырлас Түркиямен шекаралас жатуын 

және 1990 жылдары отаншылдық серпілістің, ұлттық сананың өсуін айтады. 

Ойымызды қортындылай келе мынандай тұжырым жасадық: ең бірінші кезекте 

«Әзірбайжан Республикасындағы мемлекеттік тіл туралы» Әзірбайжан Республикасының 

Заңы қабылданып, заңға сәйкес жүргізілді; латын графикасы негізіндегі Әзірбайжан әліпбиі, 

Әзірбайжан тілі күні заңмен бекітілді және оның орындалуы қатты қадағаланды осының 

негізінде олар тез көшті; латын графикасы негізіндегі әзірбайжан әліпбиін қалпына 

келтіруге қатысты жұмыстармен олардың орындалу кезеңдері нақты болды. 
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Көркем әдебиеттерді латын әліпбиіне аудару үшін қаржы жүйелі түрде бөлініп оның 

орындалуы қадағаланды. Жалпы біз аталған мәселені зерттеу барысында байқаған бір 

ерекшелігіміз заң шығарылады осы заңның орындалуы үшін  нормативтік құқықтық актілер 

қабылданған құжаттардың орындалуын бақылауға арналып отырады. Әрине, бұл елде де 

бастапқы кезде өзіндік қиындықтар болды мысалы, латын әліпбиіне көшуде мұғалімдер 

үшін латын әліпбиін үйренудің қиынға соғуын, жаңа әліпбимен басылған балалар 

әдебиетінің тапшы болуын, ересектердің жаңа әліпбиді игерудегі қиындықтарға ұшырауы 

мен орыс жазуына негізделген мұраларды пайдалану мүмкіндіктерінің аздығы болды және 

қоғам белсенділерінің қарсы топтары да болды бірақ жиырма жеті жылдан астам уақытта 

олар осы қиындықтарды түзетумен болды.  

Қазіргі уақытта Түрікменстан түрікмендері – латынға негізделген әліпбиді, ал Таяу 

және Орта Шығыс елдердеріндегі түрікмендер парсы стиліндегі араб алфавитін қолданады. 

1990 жылдардың басында, КСРО ыдырағаннан соң, Түрікмения президенті С.Ниязовтың 

жарлығымен түрікмен орфографиясын оқуды жеңілдету мақсатында түрікмен жазуы латын 

графикалық негізіне көшіру басталды.  

1991 жылғы 27 қазанда Түрікменстан Республикасының тәуелсіздігі туралы 

Декларация қабылдағаннан кейін елде тіл саясатын жүргізудің жаңа ұлттық қағидаттары 

белгіленді. Туысқан түрік және әзірбайжан халықтары жазуларының латын графикасына 

көшуі түрікмендердің де әліпби реформасын жүргізуіне түрткі болды. Оның үстіне 

кириллица түрікмен тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне толық жауап бермейтін. 

1993 жылдың қаңтарында Түрікмения Ғылым академиясында жаңа алфавит туралы 

мәжіліс болып өтті. Мәжілісте С.А. Ниязов төрағасы болып сайланған алфавит жасау 

бойынша сарапшылар құрылды. 1993 жылы 12 сәуірде Мәжіліс жаңа алфавит туралы 

президент жарлығын бекітті. Латын әліпбиіне толығымен көшу 1996 жылдың 1 қаңтарында 

жүзеге асуы тиіс болды. 

Кейбір зерттеушілер атап көрсеткендей, әліпбиді ауыстыру халықтың ересек бөлігі 

арасында сауатсыздықтың ерекше өсуіне алып келді.  

Түрікмен алфавитін латын графикасы негізіне көшіруде елдің шынайы мүмкіндіктері 

ескерілмей жүзеге асырылды, сондықтан ол білім беру сапасына кері әсер етті. Мәселен, 2-

сыныпқа жаңа оқулықтар шығарылмағандықтан, бірінші сынып оқушылары жаңа латынша 

алфавитпен оқығанымен, келесі жылы кириллше оқуға да мәжбүр болды. Мұндай жағдай 

реформа басталғаннан кейін 5-6 жыл бойы қайталанды. Түрікменстандағы латын 

графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшу реформасы толығымен 2000 жылы 

аяқталды[6]. 

Ал осы аталған реформасының ұтымдылығы туралы мыналарды атауға болады: жаңа 

әліпбиде түрікмен тілінің ұлттық фонетикалық ерекшеліктерінің ескерілуі; әліпби 

реформасының негізінде түрікмен тілінің қолданыс аясын кеңейді; жаңа орфологиялық 

ережеге негізделіп жер-су аттары түрікмен тіліне ауыстырылды; ең ұтымдылығы кірме 

сөздермен ғылыми-техникалық терминдердің айтылу мен жазылуы түрікмен тілінің 

дыбыстық табиғатына негізделуі сонымен қатар осы реформа нәтежесінде халықтың саяси 

сауатылығы артты. 

Өзбекстан үкіметі 1993 жылы 2 қыркүйекте «Латын графикасы негізіндегі өзбек 

әліпбиін енгізу туралы» заң қабылдады. Бұл заңға сәйкес 26 әріп, үш әріптік тіркестен 

тұратын графемалар жүйесі қабылданды. Десек те, Өзбекстанда жаңа әліпбиге көшудің 

дайындық жұмыстары толығымен жүзеге аспады.  

Әліпби ауыстыруда асығыстық танытқан Өзбекстан Республикасы Парламентінің 

Жоғарғы Мәжілісі 1995 жылдың 6 маусымында «Латын графикасына негізделген өзбек 

әліпбиіне көшу туралы заңға өзгерістер енгізу туралы» Заң қабылдады. Осы заңға сәйкес 

латын графикасына көшу мерзімі тағы бес жылға ұзартылып, оған толық көшуді аяқтау 2005 

жылдың 1 қыркүйегі деп бекітілді.  

Ал, жаңа әліпбиге түбегейлі өзгерістер енгізілді. Бұл әліпбиде 31 әріп емес, 29 әріп 

және бір апостроф көрініс тапты. Латын әліпбиі бастауыш мектептің бірінші сыныптарына 
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1996-97 оқу жылында, ал келесі жылы - екінші сыныптарға енгізілді. Қазіргі уақытта 

латындандыру үдерісі Өзбекстан мен Қарақалпақстанның барлық мектептерінде аяқталды. 

2007 жылы мамырда жаңа әліпбиді енгізу туралы шешім қабылданғаннан кейін 14 

жыл өткен соң өзбек ғалымдарының бір тобы өзбек әліпбиін латындандыруға қатысты өз 

пікірлерін білдірді [7]. Солардың ең негізгілері мынадай болды: 

- латындандыру қоғамдық пікірмен санаспастан қабылданған;  

- әдебиет толығымен тұтас алғанда оқырманға қол жетімсіз болып қалды. 

Осындай пікірлерге қарамастан, өзбек мемлекеті өз саясатын жүргізіп келеді. 

Дегенмен кеткен олқылықтарды түзету шаралары да қоса жүргізілуде.  

Өзбекстанда тіл мәселесі әлі де бар. Бұны туындатып отырған қоғамдық-әлеуметтік 

жағдай мен үкімет билігінің саяси-экономикалық ұстанымы деп айтуға болады. Мәселен, 

Өзбекстанның Әділет министрлігі 2012 жылғы 23 қазандағы айрықша жарлық шығарды: 

елдегі азаматтық хал актілерінің құжаттары екі тілде толтырылады, туу және жеке куәліктер 

екі тілде жазылады.  

Сонымен ойымызды қортындылай келе, өзбек тілінің қапыптасып даму, ең алдымен 

тәуелсіздік алғанан кейін олар өз Конституциясы мен «Мемлекеттік тіл туралы» Заңына 

өзбек тілі мемлекеттік тіл деген мәртебе берді және оны дамытудың құқықтық негіздерін 

белгіледі. Бұны біз өзбек тілінің дамуының жаңа кезеңінің басталуының бейнесі деп білеміз.  

Соның ішінде латын әлібпиіне көшу өзбек тілінің кең өріс алып дамуына өз үлесін 

қосуда.Бүгінде Өзбекстанда маңызды құжаттар өзбек тілінде латын әлібпиі негізінде 

жазылады. Ол мемлекетаралық келіссөздерде, әлемнің беделді мінбелерінде, халық аралық 

жиындарды кеңінен қолданылады. Ол осы кезде ұлттың мақтаныш көзіне, тәуелсіздіктерінің 

белгісіне айналды.  

Қорытындылай келе, түріктер ХХ ғасыр басында, демек 1928 жылы жасап алған өз 

латыншасында қалды, әзербайжандар мен түрікмендер латыншаланған өз әліпбилерін 

түріктікіне сәл-пәл ұқсатса, өзбектер латыншаны өздерінің қалауы бойынша жасап алды, 

сөйтіп, әр тілдің өзіндік төл дыбыстарын айтпағанда бүкіл түркі жұртына ортақ дыбыстар әр 

түркі тектес ұлттарда латын әрпімен түрліше таңбаланғанына көз жеткіздік.  

Латын әліпбиінің басым бөлігі фонетикаға негізделді, яғни, сөздің таза айтылуын 

сақтап қалды. Түркі дүниесіне ортақ заңдылықты сақтады. Біз енді сол үрдісті жалғастырып, 

заманға сай лайықтап, бейімдеп, ары қарай дамуына ықпал етуіміз қажет. 

Біздің мемлекетіміз ешқандай асығыстыққа жол бермей, түбегейлі дайындалып, латын 

қарпіне көшу жұмысын жасап келеді. Енді осы істе барлық адамдар құлшыныс танытып, өз 

үлесімізді қосуға тиіспіз. Сонда ғана бұл жұмыс жақсы нәтиже береді деп ойлаймыз. 
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ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН ЛАТЫН ӘРПІНЕ КӨШІРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 
 

Тлеубергенова Р.М. 

ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының БҚО бойынша филиалы 

Орал, Қазақстан 

 

Тіл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ұлттың таным-түсінігі, болмысы, жан-

дүниесі. Ұлт мәдениеті тілдің тұла бойынан анық көрініп тұрады. Дұрыс сөз саптау мен ойды 

анық жеткізетін сөйлемді құрап жазу - үлкен мәдениеттіліктің көрінісі. Заманымыздың 

заңғар жазушысы Ғ.Мүсірепов «адам мәдениетінің алғышарты – дұрыс сөйлей білу. Тілін 

білмеген түбін білмейді, ондай адам күлдірем деп күйдіреді, сүйіндірем деп сүріндіреді, 

білдірем деп бүлдіреді, қуантам деп қуартады, келтірем деп кетіреді, емірентем деп егілтеді, 

жұбатам деп жылатады» деп қазып айтқан. 

Қазіргі таңда ең басты мәселелердің бірегейі қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін 

көтеру, барлық қаракөз бауырларымыздың өз ана тілінде таза сөйлеуіне қол жеткізу. Тіл 

қарым-қатынас құралы. Адамның ой-өрісін, мәдени дәрежесін, ақыл-парасатын, рухани 

байлығын көрсететін айна. Тіл мәдениетінің өзектілігі әрқашан ескеріліп, қай халық болса да 

бұл мәселені айналып өткен емес. «Өнер алды - қызыл тіл» деп қазақ халқы да сөйлеу 

шеберлігіне үлкен мән берген. Қазіргі таңда тіл мәдениетінің көкейтестілігі арта түсті. 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Тілдерді қолдану мен дамыту бағдарламасында»: 

«Тілді дамыту - Қазақстан Республикасы мемлекеті саясатының аса өзекті бағыттарының 

бірі» делінген. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстанның болашағы қазақ тілінде» - деп 

тұжырымдайды. 

  Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi - қазақ тiлi. Мемлекеттік тіл туралы Заңның 

4-бабында:“Мемлекеттiк тiл - мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық 

саласында қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс 

қағаздарын жүргiзу тiлi.  

  Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттiк 

тiлдi меңгеру - Қазақстан Республикасының әрбiр азаматының парызы. Үкiмет, өзге де 

мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдар: Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның халықаралық беделін нығайтуға; Қазақстан 

Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне 

қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайларды жасауға”- деп 

жазылған [1,89]. Олай болса, Қазақстан Республикасының кез келген азаматы мемлекеттік 

тілді біліп қана қоймай, оны көздің қарашығындай қорғауға міндетті. Мемлекеттік тіл 

туралы заң қабылданып, халқымыз тәуелсіздіктің рухани қуатын толық сезінгенде ғана 

Елбасымыздың «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде» деп қойып отырған қазіргі 

стратегиялық мақсаты күнделікті шындыққа айналары сөзсіз. Ең бастысы - ұлттық тіл 

ұлттық сананың, ұлттық намыстың жоғарылығына, оның қажеттілік деңгейіне байланысты 

екенін де ескермеуге болмайды.  

Әлеуметтік-мәдени әлеуеті артқан, халықаралық ынтымақтастықтың толыққанды 

субъектісіне айналып, әлемдік деңгейдегі халықаралық одақтар мен ұйымдардың мүшесі 

болған бүгінгі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болашақта дүние жүзіндегі 

алдыңғы қатарлы мемлекеттердің қатарынан көрінуі қажет. Бүгінгі қоғамда мемлекеттік 

тіліміздің беделі мен болашағын жоғарлатамыз десек, Елбасы ұсынған қазақ тілінің латын 

әліпбиіне көшу мәселесінінің маңызды болып табылатынын зерделеп түсіну керек. Қазақ 

елінің әлеуметтік-экономикалық дамуы жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, рухани, мәдени 

өресі кемел, білікті, тілдік құзіреттілігі жоғары болсын десек, латын әліпбиіне көшу 

концепциясын қолдағанымыз жөн деп есептеймін. Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын 

бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен 
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қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» деп» - деп 

атап көрсетеді [2,5]. Бүгінгі күнгі бұқаралық ақпарат құралдары мен зиялы қауым өкілдері 

арасында кеңінен талқыланып, талданып жатқан күрделі мәселелердің бірі – қазақ әліпбиін 

латын әрпіне көшіру мәселесі. Өйткені, жазу – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана емес, 

кез кез келген ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, 

мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Ол - әр халықтың рухани, мәдени өсуін, ғылымы мен 

білімінің, барлық саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор әлеуметтік-мәдени 

құбылыс. Жазу арқылы ғана өткен мен бүгінгі және болашақ өміріміздің жалғастық 

табатыны сөзсіз. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір. Ал, жазудың 

өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық саласына, рухани әлемі мен мәдени 

деңгейіне, тіпті, әлеуметтік психологиясына әсер ететіні анық. Олай болса, латын әрпіне 

көшу – бүгінгі заманның талабы. Бұқаралық ақпарат деректеріне сүйенсек, бүгінде әлемнің 

70% елдері латын жазуы арқылы білімді игеріп, ғылыми зерттеулермен танысқан болып 

табылады екен. Бұл дегеніміз – білім, ғылым, саясат пен техника, мәдениет пен өнер, спортқа 

қатысты жазбаша ақпараттың барлығы да тек латын графикасымен беріледі, қоғамдағы 

барлық жаңалықтардың басым бөлігі осы графиканың негізінде таралады дегенді білдіреді 

деп түсінуіміз қажет. Қазіргі уақытта латын әліпбиінің біздің Отанымыздың әлемдегі 

дамыған 30 елдің қатарына қосылу талабының орындалуы жолында маңызды роль 

атқаратыны сөзсіз болып табылады. Түркі тектес халықтар тілінде латын әліпбиі 1926 

жылдан бастап қолданылғаны белгілі. Латын әліпбиін алғаш қолданысқа енгізгендердің бірі 

– Түркия мемлекеті [3]. Қазақ зиялыларының біздің елімізде ХХ ғасырдың 20-жылдары 

латын әліпбиіне көшу мәселесін көтергені тарихтан белгілі. Сол уақыттың өзінде қазақ 

тілінің табиғатына сай әліпби үлгісін жасап, қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл 

білімінің, әліпбиінің негізін салған бірегей ғалым А.Байтұрсынұлы: «Біздің заманымыз – 

жазу заманы: жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. 

Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, жаза білу керектігі одан да артық», - деп айтқан 

сөзінің өзінде қандай үлкен мән жатыр десеңізші. Олай болса, бұл – ХХ ғасырдың басындағы 

қоғамдағы коммуникациялық үрдістерді зерделеуден туған ой. Қазір адамзат баласы ХХІ 

ғасырға аяқ басты. Қарапайым ғана жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен қоғамға 

айналды. Ендеше, әлемдегі елдердің көп бөлігі, соның ішінде туыстас түркі халықтары 

қолданатын латын әліпбиіне көшу – жаһандану дәуіріндегі рухани жаңғырудың алғашқы да 

маңызды сатысы болмақ[2].  

Рухани жаңғыру дәуірінде латын әліпбиіне көшу қажеттілігі өз-өзінен түсінікті жайт 

екені белгілі. Қазірдің өзінде тілші ғалымдар латын әрпіне көшудің тиімді жақтарын жан-

жақты дәлелдеп анықтап берді. Латын әліпбиіне көшу барысында мынандай нәтижелерге қол 

жеткіземіз деп айтсақ болады: 1). Әлемге шашыраған қандас қазақтармен, түркі әлемімен 

мәдени әрі рухани байланысты нығайту; 2). Қазақ тілінің өзіне тән төл дыбыстарын таңбалап 

жазуда ұтымды мүмкіндіктерге қол жеткізу; 3). Қазақ тілінің табиғи айтылу әуезділігін 

ұлттық негізде қалыпан келтіру отырып, 4). Ағылшын тілін оқып-үйренуде оңтайлы әрекетке 

қол жеткізіп, әлемдік интеграцияға аяқ басу . Біздің ойымыз белгілі ғалым Шәкір Ыбыраев 

«Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады» деген 

мақаласында айтылған тұжырымдармен сабақтас. Ғалым : «Ал латынның бізге берері 

дегенде толып жатқан тиімді тұстарын көрсетуге болады. Латынға көшкенімізде ұтатын 

тұстарымыз төмендегідей: Біріншіден,тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат 

дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын 

сақтауға мүмкіндік аламыз. Екіншіден,қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға 

қатысты емле, ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу 

орындарында оқыту үдерісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді. Үшіншіден,латын 

әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне 

компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді 

жолдар ашылады. Төртіншіден,түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. 
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Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз 

байланысты күшейтуіміз керек. Ол да табиғи іс екендігін айтқым келеді», - дейді [4].  

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын 

графикасына көшіру туралы жарлыққа қол қойды. Бұл – мемлекеттік тіліміздің халықаралық 

дәрежеге көтеріліп, өсіп-өркендеуіне даңғыл жол ашады. Ендігі кезеңде қабылданған 

әліпбиге сүйене отырып, емле ержелерін қабылдау тілші-ғалымдарға үлкен сын. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА ӨТУІ - ЕЛІМІЗДІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ-

ИННОВАЦИЯЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ ЗОР ӘЛЕМДІК АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІГІНЕ 

ЕРКІН ЕНУІНІҢ КЕПІЛІ 

 

Ығылова А.К. 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты 

Атырау, Қазақстан 

 

Тіл – әр елдің тарихи шежіресі. Кез келген халықтың, елдің тілінде –  ең бірінші 

оның тарихы, мәдениеті, рухани құндылықтары, дүниетанымы көрініс табады. Өйткені, 

талай-талай замандардан осылардың барлығының шашауын шығармай бүгінгі күнге жеткізіп 

отырған ұйытқы – ол біздің тіліміз. Тілдің қасиеті де, қадірі де сонда. 

Тіл – адам баласын қазіргі парасаттылық пен өркениетке жеткізген ұла да бірегей 

туынды. Осы себептерден де сөйлеу мәдениетіне жетілу, тілді дұрыс та тиімді және шебер де 

тартымды пайдалана білу талабы көне замандардың өзінде-ақ басталған. 

Қоғамның мәдени  дәрежесін көтеру бағытындағы әрбір қадам, алдымен тіл 

мәдениетін, жазу, сөйлеу өнерін дұрыс жолға қою, оны үздіксіз жетілдіре беру талабынан 

басталып отырған [1]. 

Әрбір елдің мемлекет болып, қалыптасып әлемдік аренада мығым орнығуы үшін аса 

қажет 3 негізгі тірегі бар. Ол – ұлт, тіл және мәдениет. Еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізген 

жылдарынан бері қазақ халқының тілін, ділін, мәдениетін дәстүрін қайта жаңғыртып, оның 

ұлттық рухын тірілтіп, жандандыру жұмыстары қызу жүргізілді. Қазіргі гүлденген зайырлы 

мемлекетіміздің жетістіктері  - Елбасымыздың сарабдал саяси реформаларының нәтижесі 

демекпін.  

Елбасымыз, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан 

бастап-ақ, тіл мәселесін басты назарда ұстап, оған мемлекеттік статус беріп, қазақ тілінің 

мәртебесін көтеріп, мерейін асыруға көп еңбегін сіңірді. «Ғасырлар бойы қазақтың ұлт 

ретіндегі мәдени тұтастығына ең негізгі ұйытқы болған – оның ғажайып тілі» дей 

отырып, қазақ жерін өзінің тарихи отаны ретінде қабылдаған өзге ұлт өкілдерінің тіліне, 

діліне, дініне деген құрметпен қарауды, халықаралық ынтымақтастықты, бірлікті қолдап, 

өзінің көреген саясаткер, танымды көсем екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді. 
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Қазіргі жаңа заман серпіні адамзатты «жазу», «графика» дәуіріне жетелеуде. Түрлі 

заманауи техника мен технологияның, инновацияның шарықтап өркендеу ғасырында бұл – 

заңды құбылыс.  

Бұл реформаны жүзеге асыру - «Мәңгілік ел» ретінде, рухы биік мемлекет ретінде 

даму үдерісінің негізгі сатысы болып табылады. Қазақтың алғаш зиялылар қауымы 

«Алашшылардың» бұдан бұрын салып кеткен сара жолы. Бұл реформаны қайта жаңғыртып, 

жандандыру – ұлттық мүддемізбен қайта қауышуды білдіреді.  

Биылғы жылдың 12 сәуірінде Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында Қазақстанның 2025 жылға дейін латын әліпбиіне көшетіндігін мәлімдеген 

болатын.  

Н.Ә. Назарбаев өз мақаласында тіліміздің тарихын тереңнен толғай келе 

«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, 

коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылыми және және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты» деп, келешекті мақсаттың түпкі негізін айқындап берді [2]. 

Қазіргі дәуір – ол жазу заманы, латын графикасын енгізіп отырған елдердің 

әліпбиінде әріп саны тілдегі фонемадан әлдеқайда аз болуы да оның жетістігі екені анық. 

Сонымен қатар, бұл саясат ақпараттық кеңістік үдемелі түрде дамып отырған заман 

талабымен бірге алға ілгерілеуді, ғылым мен инновацияда алдыңғы қатарлы озық тәжірибелі 

елдер қатарына қосылу мақсатын көздейді.  

Менің ойымша бүгінгі күннің өзекті мәселесі «Қазақ тілінің латын әліпбиіне кезеңді 

өтуі» жобасының әрбір оқу орнында (мектепте, орта кәсіптік оқу орындарында, жоғары оқу 

орындарында) 2017-2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары болғаны дұрыс. Себебі, 

латын графикасына біртіндеп өту бағытындағы жұмыстар - халықты бейімдеу этаптарынан 

бастап, толыққанды латынға өту сатысына дейін, шикіліксіз, толыққанды әрі жүйелі түрде 

атқарылуы тиіс.  

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың  «Қазақстан-2050» бағдарламасын, «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын басшылыққа ала отырып ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын, қоғамның зиялы өкілдерінің, жастардың, мемлекеттік қызметкерлердің жеке 

көзқарастарын білу, және мониторинг жүргізу мақсатында анкеталық сұрақтар, тесттер 

өткізу, қазақ тілінің тарихын,  тілтанушы ғалым А.Байтұрсынұлы еңбектері жөніндегі 

мәліметтер бойынша дәрістер жүргізу, латын графикасының тиімділігі мен артықшылығы 

жөнінде түсінік жұмыстары сияқты бейімдендіру іс-әрекеттерінен бастап, күрделі қызмет 

түрлеріне:  латын графикасында сауат ашу, грамматикалық сауаттылық негіздерін үйретуге 

қарай сатылы түрде жүргізілгені тиімді.  

Бұл жобаға қатысты атқарылатын жұмыстың нақты кезеңдерін анықтап, оларды 

жоғары оқу орындарында төмендегідей үлгіде жүргізуге болады: 

І кезең – «Бейімдендіру» 

Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып 

келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 

жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне 

көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе» деген болатын, 

осыған байланысты бұл жоба жүйелі, кезеңді түрде іске асуы тиіс.  Сол себепті де, ең 

алғашқы этап ол бейімдендіру кезеңі болып табылады.   

Бұл кезеңде әрбір оқу орны өз ұжымын бұл реформаға, және оның өзекті 

мәселелеріне қатысты негізгі ақпараттармен қамтып, жаңа мәліметтер мен материалдармен 

таныстырып, жаңа процеске бейімдеу жұмыстарын жүргізуі қажет. Бұл ретте келесідей 

бағыттағы жұмыстар жүргізіледі:  

- Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың  «Қазақстан-2050»бағдарламасын, «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласын басшылыққа ала отырып ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 

жүргізу; 
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- студенттердің жеке көзқарастарын білу, және мониторинг жүргізу мақсатында 

анкеталық сұрақтар, тесттер өткізу; 

- қазақ тілінің тарихын,  тілтанушы ғалым А.Байтұрсынұлы еңбектері жөніндегі 

мәліметтер бойынша қысқартылған дәрістер жүргізу; 

-латын графикасының тиімділігі мен артықшылығы жөнінде түсінік жұмыстарын 

жүргізу. 

- студенттердің латын графикасына байланысты сауаттылықтарын тексеруге 

бағытталған тесттер мен сауалнамалар өткізу,қорытындысы бойынша мониторинг жүргізу; 

- «Латын әліпбиіне көшу – заман талабы» тақырыбында немесе басқа тақырыптарда 

жарыссөз, дебаттар өткізу (бұл дебаттар жастардың өзіндік ой-пікірін, ұсыныстарын анықтап 

білуге көмектеседі); 

- жобаға байланысты түйінді мәселелерді қарастыру, жан-жақты бағдарлау 

мақсатында: 

ғылыми конференциялар, дөңгелек үстелдер, «Үздік жобалар» сайысын 

ұйымдастыру. 

ІІ кезең – Латын графикасы бойынша қайта сауаттандыру (латын графикасын, 

қазақ жазуын латын тілінде таңбалау сауаттылықтарын меңгерту).Бұл кезең - латын 

әліпбиіне кезеңді көшу жобасына байланысты жұмыстарды сатылы түрде жүзеге асыра 

бастау, латын графикасы бойынша сауаттандыруға көшу болып табылады.Бұл кезеңде 

мынадай жұмыстардың атқарылғаны жөн: 

- ЖОО (институт) латын әліпбиінде сауат ашу әдістемелік құралдарын құрастырып,  

бағдарламалар мен жоспарлар құру; 

- латын әліпбиін үйренетін, және латын графикасында қазақша жазуға үйрететін 

курс ұйымдастыру. Ол курс мынадай жұмыстарды қамтитын болады:  

1. Ресми түрде белгіленген Латын әліпбиін үйрету; 

2. Латын графикасы арқылы қазақша мәтіндерді жазуға машықтану; 

3. Қазақша мәтіндерді латын графикасында оқу сауаттылығын дамыту; 

4. Кириллицада жазылған мәтіндерді латын графикасымен таңбалап көшіру 

дағдысын дамыту. 

ІІІ кезең - Оқу -әдістемелік құралдар  қорын жасақтау. Бұл кезең үдерісті 

тұрақтандыру кезеңіндегі жұмыстарды қамтиды:  

- мониторинг жүргізу мақсатында оқытушылар мен студенттер арасында тесттер 

жүргізу; 

- кафедралардағы ОӘК мен Sillabus-ды латын қарпіне көшіру жұмыстарын бастау; 

- институттың латын графикасында терілген құрылымдық құжаттарының 

қорын/базасын жасақтау.  

- жеделдетілген сауаттылық курстарын жүргізу. 

ІҮ кезең – Құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту кезеңі. ЖОО базасында 

түрлі құзыреттіліктерді қамтитын іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу. Мысалы:  

- Тарихи шолу: 

- тіл тарихына байланысты көрме, дөңгелек үселдер, конференциялар ұйымдастыру; 

- сауаттылықты анықтау  арттыру мақсатында 2ай сайын диктант, тесттер өткізіп 

отыру. 

- тілдер жәрмеңкесін өткізу; 

-институттың электронды кітапхана қорын жаңғырту(латын  графикасына көшіру 

т.б. жұмыстар).  

Бұдан шығатын түйін:  

Дүние жүзінде орын алып жатқан өзгерістер, Қазақстанның білім саласындағы 

реформаларының, тіл саясатының, білім мазмұнының уақыт талабына сай болып, күнделікті 

өмірдегі қажеттіліктерді өтеуге бет бұруын міндеттейді. 

Қазіргі уақытта коммуникативтік біліктілік, тілдесім, ойын еркін жеткізумен бірге, 

топтар арасында өзін-өзі ұстай білу, ақпаратпен жұмыс істеу, компьютерленген техника тілін 



115 
 

білу, бірнеше тіл меңгеру қай елде болмасын басты талапқа айналып отыр.  Сол талаптарға  

сәйкес алға ілгерілеудің, ұлт аралық, мәдениетаралық қарым-қатынасты орнатып, оны 

дамытудың бірден -бір жолы – қазақ жазуын, тілін латын графикасына көшіру. 

Бұл реформа:  

Біріншіден, бұл ғаламдық ақпараттық кеңістікте мемлекеттік тіліміздің еніп 

орнығуы мен сақталуының кепілі.  

Екіншіден, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін меңгертуге жол ашады. 

Үшіншіден, әлемдік аренада зайырлы мемлекетіміздің ұлттық тілінің, мәдениетінің 

өркендеуіне әкелер жол. 

Бүгінгі жаңа  заманауи талапқа тіл реформасын сәйкестендіріп, күшейту – «Мәңгілік 

ел» идеологиясын толыққанды жүзеге асыруға  зор мүмкіндіктер беріп отыр.  

Бұл ретте ұсынылып отырған әдістемелік жұмыстар қазақ тілінің латын әліпбиіне 

көшу мәселесінің теориялық аспектісін қамтып қана қоймай, жоба арқылы қамтылатын 

бірыңғай жұмыстар жүйесін ұсынуы қажет.  Бұл жұмыстар жүйесі латын әліпбиіне сатылы 

көшуді қамтамасыз етеді.  

Бұл орайда тіліміздің тарихына назар аудармау мүмкін емес. Қазақ тілінің тарихы 

сонау ертеден бастау алады. Тіліміз Көне Түркі тілінің қыпшақ-ноғай тармағына жатады.  

Қазақ жазуы ғасырлар тоғысында бірнеше рет өзгеріске ұшырап отырды. 1929 жылдарға 

дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылса, 20 ғасыр басында ағартушы А. Байтұрсынов 

бастауымен араб графикасына негізделген «төте жазу» пайданылды. 1929-1940 жылдар 

арасында латын графикасы қолданылса, 1940 жылдан соң кирилл әліпбиі енгізіліп қазірге 

дейін қолданылуда. Яғни, көріп отырғанымыздай латын графикасын қолдану тәжірибесі 

біздің ел тарихында болған, және мұрағат материалдарына сүйенсек, латын графикасында 

басылып шыққан ғылыми еңбектер мен шығармалар қоры  қазақтың белгілі ағартушылары, 

«Алаш» қозғалысының белсенділері  арқасында сақталынған болатын.  

Ақпараттық кеңістік – ақпарат туындайтын, орын ауыстыратын және 

қолданылатын кеңістік. Ақпарат тасқынының бағыты мен жылдамдығы, оны қолдану және 

құру амалдары акпараттық кеңістік құрылымынанықтайды. Бұл кеңістіктің құрылымы 

ғылым, БАҚ, білім беру кіретін қоғамның ақпараттық инфрақұрылымын көрсетеді. Бұл 

ұғымды В.И. Костюк енгізген[3].  

Демек, біздің латын графикасына көшуіміз – біздің алғашқы қазақ зиялыларының 

салған сара жолына қайта оралу деген сөз.  Тіліміздің келешегіне  қарқынды дамыған заман 

сарынына қарай бір мықты серпін беру болып табылады. Бұл шешім - техникалық 

инновациялық мүмкіндіктері шарықтаған әлемдік ақпараттық кеңістікке еліміздің еркін 

енуіне кепіл болмақ.  

Сөз соңында айта кетер, жеке көзқарасымызды білдірсек, латын графикасына өту – 

біз үшін аса қиындық тудыра қоймайды деп ойлаймыз. Олай ойлауымыздың себебі, 

біріншіден жоғарыда айтып кеткеніміздей бұл біздің тарихымызда орын алған тәжірибе, 

екіншіден біз латын графикасымен таныспыз, жастарымыздың көп бөлігі ағылшын тілін 

жақсы меңгерген, оларға таныс заманауи техниканың атауларынан бастап, әлемдік брендтар 

барлығы латын графикасымен таңбаланған. Бұл жерде аса қатты көңіл бөлетін мәселе ол тіл 

меңгерудегі грамматикалық сауаттылық пен жазудың емлесі. Тіл үйренуші қазақ тіліне тән ә, 

ө, қ, ғ, сияқты дыбыстардың латын графикасында таңбалануын ұғынып кетсе, латын 

графикасында жазу аса қатты қиындық тудыра қоймайды. Тіл маманы ретінде оқушылар, 

студенттер арасында көп кездесетін н, ң, к, қ дыбыстарының таңбалануында жіберілетін 

емлелік қателіктер орын алмайды деп есептейміз. Сонымен қатар, біздің елде қызмет 

бабында жүрген шет елдік азаматтарға қазақ тілін меңгерту әлдеқайда жеңіл тиеді, олардың 

да өздеріне таныс латын графикасы арқылы қазақ тілін меңгеруге деген құлшыныстары 

оянады деген ойдамыз. Және де, бұл графикаға ену біздің тіліміздің әлсіреуіне әкеліп соға ма 

деген сауалмен тіл мәселесіне жанашырлық білдірушілердің қапері негізсіз дегіміз келеді, 

өйткені, тіл сол қалпында қалады, өзгеріс тек таңбалануында ғана. Керісінше, латын 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D2%9A
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графикасының әлемде беделі өсіп тұрған кезеңде, қазақ тілінің одан әрі нығайып әлемдік 

кеңістікте сақталуына ықпал ететініне мол сенім артамыз.  
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ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ – ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИИ 
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Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова 

Уральск, Казахстан 

 

Быть или не быть новому казахскому алфавиту на основе латиницы? Казалось бы, еще 

недавно данный вопрос витал где-то в воздухе, время от времени напоминая о себе в 

средствах массовой информации и взбудораживая умы общественности на короткое время, а 

затем вновь исчезал во временном пространстве. После внесения Республиканским 

координационно-методическим центром развития языков имени Шаяхметова нескольких 

проектов нового алфавита обсуждение перехода казахской письменности на латиницу 

приобрело новый виток, перенеся центр тяжести решения проблемы уже в область 

орфографии казахского языка. Главную обеспокоенность у общественности вызвала 

"судьба" девяти букв (по новому алфавиту их стало восемь), обозначающих специфические 

звуки казахского языка. Как известно, почти сто лет назад казахская письменность пережила 

подобную реформу, когда латинский алфавит заменил нам арабскую графику.  Беспорным 

остается тот факт, что и арабисты, и латинисты, а также разработчики кириллицы внесли 

свою лепту в дело развития казахской письменности, дополняя ее, а где-то сокращая, 

преследуя в конечном итоге единственную цель – создать рациональный алфавит и 

соответствующую ему орфографию. Как утверждают ученые лингвисты, идеального 

алфавита не существует, так как со временем каждый язык может подвергаться 

фонетическим изменениям, оптимизациям языкового кода.   

На современном этапе в самых широких кругах общественности обсуждается вопрос 

перехода казахского алфавита и казахской графики на латиницу. На данный момент 

определены сроки и мероприятия, в соответствии с которыми в нашей стране должен 

происходить переход на латиницу. Ведутся подготовительные работы – проводятся 

многочисленные консультации с учеными и представителями общественности, ведется 

кропотливая работа по созданию единого стандарта казахского алфавита и графики на 

латинице. Следующим этапом должна быть подготовка специалистов для работы по новому 

алфавиту и обучения остальной части населения для организации деятельности в рамках уже 

нового алфавита. Планируется приступить к разработке учебников для обучения по ним в 

общеобразовательных школах и ВУЗах. 

Латиница в нашей стране существовала до 1940-х годов прошлого века. В 1940 году 

казахский язык вместе с другими тюркскими языками СССР был переведен на кириллицу. В 

то время это было необходимо для государственного объединения республик СССР. 

Несмотря на то, что именно на кириллице была создана подавляющая часть литературы, 

культурного и научного наследия страны, развитие национальных языков в итоге было 

заблокировано: кириллица оказалась связанной с принудительной политикой советской 
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власти и русский язык становился главенствующим языком во многих сферах общественной 

жизни. 

После распада СССР и получения независимости три из пяти тюркоязычных стран 

(Азербайджан, Узбекистан и Туркмения) вновь перешли на латиницу. Среди 

нетюркоязычных государств официально на латиницу перешла Молдавия. 

И вот теперь опять  Казахстан готовится к переходу на латиницу. Для чего это нужно? 

«Ради будущего наших детей мы должны принять такое решение, — заявил в своей статье 

глава нашего государства Н.А. Назарбаев, — и это создаст условия для нашей интеграции в 

мир, лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка Интернета, и самое 

главное – это даст толчок модернизации казахского языка». Перевод национального 

алфавита на латинскую графическую основу обосновывается в статье главы государства 

двумя основными факторами: необходимостью сохранения национальной идентичности и 

усиления конкурентоспособности Казахстана, которая связана с повышением компьютерной 

грамотности, знанием иностранных языков и культурной открытостью. Модернизированный 

на этой основе Казахстан должен сохранить свою национальную идентичность и лучше 

адаптироваться к глобальным изменениям. 

Ясно и четко изложены цели и задачи перехода на латиницу. Но сейчас в стране идут 

бурные дискуссии по этому поводу. Много сторонников, но много и противников. Одни 

трактуют этот процесс как приобщение к западному миру, но больше мнений о том, что это 

всего лишь формальная модернизация. Другие же, наоборот, говорят о том, что это даст 

новый толчок в развитии страны и его продвижении на новый уровень, особенно в духовном 

возрождении. Но, в любом случае, переход к латинице повлечет за собой пересмотр всей 

языковой политики страны и отношения к ней. По мнению известного в стране политолога 

Ерлана Карина, переход на латиницу – это цивилизационный выбор.  

Политолог предлагает досконально изучить опыт соседних стран: «Смена алфавита 

сегодня – не тот вопрос, который можно решить простым административным решением, — 

констатирует политолог. В то же время я согласен, что рано или поздно переходить на 

латиницу надо». Для этого он предлагает провести тщательный подготовительный период. 

Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Турция – все эти страны объединены 

латинской базой своей письменности. Соответственно, сейчас многие клонят к тому, что это 

непременно объединит наши страны культурно и экономически. Так ли это? Возможно, это и 

будет иметь влияние на наши политические отношения с этими странами, но будет ли это 

влияние существенным? К примеру, Южная Корея с успехом использует хангыль (исконная 

корейская письменность) и при этом имеет отличные взаимоотношения со странами, где 

имеется иероглифическая письменность, либо латинская. Вряд ли корейцы когда-нибудь 

всерьёз задумывались о смене письменности для того, чтобы улучшать какие-либо 

политические взаимоотношения. 

Казахская письменность, связанная с тюркскими странами латинской базой, всё же 

будет не такой, как турецкая или туркменская. Да, тюркские языки имеют между собой 

прямые родственные связи, но всё же казахский язык, как и остальные, выделяется своей 

фонетикой. Соответственно, алфавит у нас будет содержать не только латинские 

классические буквы, но и свои, специфические. Конечно, может быть станет легче изучать 

тюркские языки на латинице и читать книги на турецком, осваивая родственный язык, но для 

начала надо будет выучить новую казахскую письменность. 

Кто знал, что спустя 77 лет казахский алфавит на основе латиницы вновь вернется, 

ставя перед казахской общественностью почти те же задачи, над которыми бурно 

дискутировали представители казахской интеллигенции в 20-е годы прошлого столетия. 

Беспорным остается тот факт, что и арабисты, и латинисты, а также разработчики кириллицы 

внесли свою лепту в дело развития казахской письменности, дополняя ее, а где-то сокращая, 

преследуя в конечном итоге единственную цель – создать рациональный алфавит и 

соответствующую ему орфографию. Как утверждают ученые лингвисты, идеального 

алфавита не существует, так как со временем каждый язык может подвергаться 
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фонетическим изменениям, оптимизациям языкового кода, заимствованию общепринятых по 

международному стандарту терминов.  

Заслуженный деятель Казахстана, писатель СмагулЕлубай в первую очередь обращает 

внимание на школы, и считает, что для того, чтобы перейти на латиницу, необходимо все 

школы сделать едиными. Поэтому на момент введения латиницы в Казахстане не должно 

быть разделения школ на казахские и русские: «если мы и дальше будем делить школы по 

языку обучения на казахские и русские, где в одних будут учиться на латинице, а в других на 

кириллице, мы еще больше отдалим друг от друга и без того разделенное поколение, — 

отмечает он. – А это противоречит нашей политике, основанной на единстве и целостности 

народа страны». Кроме того, он отмечает, что, при обучении в единой школе на трех языках 

доминантой должен быть казахский язык: «Мы должны владеть и латиницей, и кириллицей. 

Тем более, что русский нужен нашим детям. Ведь они должны знать то наследие, которое за 

100 лет применения было создано на кириллице». По поводу перехода на латиницу министр 

образования и науки ЕрланСагадиев отметил, что это процесс очень длительный: «Ко всему 

надо подходить осторожно. В этом году будем обсуждать со специалистами, учёными. 

Ближе к концу года будем какое-то решение предлагать. Но только после этого начнётся 

подготовка школ, будет составлен определённый график». «Смена алфавита сегодня – не тот 

вопрос, который можно решить простым административным решением», – отмечает 

известный политолог Айдар Алибаев. И действительно, необходимы обсуждения в самых 

широких кругах, необходим тщательный подготовительный период, к которому идет наша 

страна. 

Завершая короткий экскурс в историю казахской письменности, чем более удобен для 

чтения и письма, чем лучше приспособляется к резюмируя вышеприведенные исторические 

факты и сведения, предлагаю вниманию читателей "формулу построения алфавита" от 

Ахмета Байтурсынова, озвученную им 10 декабря 1926 года на дискуссионном совещании, 

проходившем в Кзыл-Орде: "Алфавит есть ни больше ни меньше лишь комплект условных 

знаков, служащих для изображения основных звуков речи какого-нибудь языка. Чем полнее 

и точнее передает алфавит элементы речи, чем легче по нему учиться грамоте 

усовершенствованиям техники, тем он считается лучшим. Следовательно, алфавит есть 

предмет, вполне поддающийся рассмотрению и определению его качества со стороны 

достоинства и недостатков...".  

Резюмируя вышесказанные доводы пришла к выводу, что переход на латиницу, хоть 

возможно и будет долгий и трудоемкий процесс в нашей стране, но все же является веянием 

времени, необходимой и неотъемлемой страницей истории развития нашей страны  на пути к 

новому и бесповоротному будущему, где Казахстан  станет частью развитого мира. 
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ПЕРЕХОД КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА  НА ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 

 

Сатаев К.С., Сатаева С.С.  

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана 

Уральск, Казахстан 

 

О необходимости орфографической реформы, которая сблизила бы письменное 

казахское слово с устным, Олжас Сулейменов говорил еще в 90-х годах прошлого века. В 

книге «Тюрки в доистории» он писал: «…Таким образом, реформы кириллицы происходили 

в переломные моменты русской истории – они вошли естественной составной частью 

«петровских» и «ленинских» социально-государственных преобразований [1]. И у нас 

сегодня именно такая историческая ситуация. Кардинальная перестройка экономики, 

государственного строя предполагает реализацию назревших реформ в культуре, и, прежде 

всего, в письменности. Другого такого момента может и не быть». 

Совсем скоро Казахстан перейдет на латиницу. Споры уже в прошлом и теперь 

необходимо извлечь из реформы алфавита максимум пользы. Не будем останавливаться на 

преимуществах нововведения, об этом говорилось уже много. Речь теперь идет как наиболее 

правильно употребить латинские буквы для наиболее полного приближения к нормам 

казахской фонетики.  

Об этом сегодня говорят на различных семинарах, тренингах с преподавателями 

казахского языка, тему обсуждают на страницах газет и журналов, часто выступают по 

телеыизору, а уж в интернете можно встретить такую пестроту мнений, что порой не знаешь 

чью позицию поддержать. Научно-практический центр - «Тіл-Қазына» комитета по языковой 

политике имени Шайсултана Шаяхметова при министерстве культуры и спорта проводит в 

этом плане очень большую работу.Поскольку споры о надо или нет менять кириллицу на 

латиницу давно уже остались позади, затрагивать эту сторону вопроса не будем, а вот 

насколько предложенный специалистами вариант нового алфавита, соответствует нормам 

казахской фонетики, хотелось бы поговорить. Многие отмечают несовершенство нового 

алфавита в некоторых позициях, говорят о необходимости доработки. «Мы признаем и 

понимаем необходимость отказа от кириллицы, - говоритБолатЖексенгалиев, председатель 

Западно-Казахстанского областного филиала международного общественного объединения 

«Общество казахского языка», кандидат филологических наук, - употребляя русский 

алфавит, мы ввели несколько букв, у которых нет звуковых соответствий в казахском языке 

и, тем самым, исказили свою фонетику, но, если, переходя на латиницу, мы не учтем и не 

избавимся от таких негативных моментов, то зачем было затевать все это?». Сказанное 

особенно касается заимствованных из других языков слов. Почему мы, беря слово из другого 

языка, произносим его в том виде, в котором оно звучит в оригинале, а не приспосабливаем 

его к особенностям своего языка. По данным статистических данных ООН, за последние 

сорок лет в мире исчезло около 2000 языков. Оказывается, это происходит из-за влияния 

других языков. Как говорил английский лингвист Кеттель: «Уничтожить язык очень легко, 

надо просто ввести двуязычье», и мы постепенно разрушаем свой язык, увлекаясь 

заимствованиями и бахваляясь чистотой «без акцента» произношения. А нужно ли это? В 

своей программе «Руханижаңғыру» Президент заметил, что в ХХ веке казахский язык чуть 

не исчез, и это правда[2]. Между тем в международной лингвистике нет понятия 

заимствованного звука, есть только заимствованные слова, термины. А они и на русском, и 

на английском, и на турецком, и на казахском имеют одинаковое значение, их переводить 

необязательно. Так в русском языке есть слово «Конституция», в английском «Сonstitution». 

Латинское слово «Respublica» по-английски будет «republic», а по-французски «république». 

И для того, чтобы сохранить природу казахского языка, заимствованные слова должны 

воспроизводиться по нормам данного конкретного языка и писаться, соответственно, 

казахскими буквами. Это на самом деле ощутимая проблема. Дело в том, что некоторые 

заимствованные слова, топонимы мы действительно начали писать по нормам казахского 
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языка: «Москва» – «Мәскеу», «Китай» – «Қытай», «Япония» – «Жапониа». И это нормально, 

потому что на том же английском «Москва» – это «Moscow». А вот такие названия, как 

«Франция», «Париж», «Киев» пишутся по нормам русского языка. 90% терминов мы пишем 

с учетом русской орфографии… 

 В русском языке очень много тюркизмов, германизмов, романских слов. Но все они 

произносятся без искажения великого и могучего, на свой манер. Например, не вызывающее 

сомнения в своем просхождении слова кумыс, сундук, беркут... в оригинале то есть на 

казахском звучат как қымыз, сандық, бүркіт... Вправе ли мы обижаться на русских за то, что 

они искажают казахский язык? Естественно, нет. Более того, сегодня мы должны брать у них 

пример и научиться употреблять международные термины, не искажая родной 

язык.Повторимся еще раз, нет в международной лингвистике правила, предписывающего 

заимствовать звуки, заимствуются слова, а каждый народ произносит его на свой лад, как 

ему удобно, в соответствии со своими фонетическими законами.  

Мы приводили пример со звуком «ф». Давайте рассмотрим звук «х». Ученые 

убеждены, что такой звук противоречит самим особенностям устройства голосовых связок 

казахов. Нам свойственно произносить «қ». Оставаясь и дальше в составе Союза, мы могли 

даже родное «қазақ» превратить в русское «казах». Сегодня казахи один из немногих 

народов, говорящих на русском языке без акцента. Мы сейчас видим, что казахская 

молодежь говорит на русском языке без акцента, считаем это достижением. Но история на 

этот вопрос смотрит по-другому. Например, в европейских странах около 60% населения 

говорит на английском языке с немецким акцентом. И по этому акценту граждан Германии и 

других стран, где распространен немецкий язык (Австрия, Швейцария и т.д.), узнают 

коренные британцы. Акцент – это проявление национальной особенности языка. Когда 

человек другой этнической принадлежности говорит по-казахски с акцентом – это 

нормально, потому что таким образом сохраняется код идентичности его родного языка. А 

мы пошли по другому пути и в итоге пришли к тому, что наша казахская молодежь ныне 

говорит на своем родном языке с акцентом. 

Такие символы, как Ъ и Ь – это специальные знаки, характерные для русского языка, в 

казахском языке их нет. Например, в таких словах, как «гүл», «көл», «піл» мягкий знак 

отсутствует как символ, но он подразумевается, и слово произносится мягко. Это происходит 

из-за закона сингармонизма, который характерен природе казахского языка и предписывает 

твердое или мягкое произношение слов. Это одно из основных отличий казахского языка. И 

самая главная цель перехода на латиницу – сохранение самобытной природы языка, 

возможность его развития согласно своим законам. 

Поэтому, нельзя уже утвержденный вариант алфавита считать окончательным. Узбеки 

трижды вносили изменения в свой алфавит после принятия латиницы, то же самое может 

произойти и с нами, а может и больше. Алфавит – не Коран, и изменения в нем должны 

быть. «Другого такого момента может и не быть», - эти слова Олжаса Сулейменова мы 

приводили в начале статьи. Так давайте воспользуемся имеющимся шансом сполна. 

 

 

 

ЛАТЫНҒА КӨШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Қамзаева Г.С. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 

Қызылорда, Қазақстан 

 

Еліміздің заманға сай сұранысынан туындаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты тарихи мәні бар мақалада өз өткенін тарих таразысына сала білетін тәлімді ұрпаққа 

ұлттық құндылықты сақтаудың маңыздылығы жөнінде бағдар берілді. Әсіресе латын 

әліпбиіне көшу жөніндегі Елбасы ұсынысы қоғам тарапынан қолдау тауып отыр.  
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Кезінде  орыстың белгілі шығыстанушысы  В.Радлов «Француз тілі Европаға қалай 

әсер етсе, қазақ тілі түркі мәдениетіне дәл солай әсер еткен» деген пікір білдіргендігін 

ескерсек, шынында да латын әліпбиіне көшу ұлт болып шешуге тиісті принцип екендігін 

мойындауымыз керек.Қазіргі уақытта қоғамның қарқынды түрде өзгеруі, ақпараттық 

ағынның тым жеделдігі, заманауи ғылыми терминологияның негізін латын тілінен енген 

сөздердің құрайтыны, бүгінгі таңдағы ағылшын тілінің рөлі кейінгі ұрпақтың болашағы үшін 

латын қарпіне көшуге тиісті екендігімізді нақтылай түсуде.Латын қарпіне көшу мәселесін 

1990 жылы академик, ғалым Әбдуәли Қайдар ағамыздың алғаш көтергенін білеміз. Ғалым 

латын қарпінің қазақ әліпби жобасын жасады, дегенмен елдің экономикалық ахуалы бұл 

жұмысты толық қолға алуға мүмкіндік бермегені де белгілі. Қазір одан бері еліміздің 

жағдайы әлдеқайда жақсарды, халықтың әлаухаты көтерілді. Енді Елбасы мақаласында 

көрсеткен ұлттық құндылықтарымызды сақтаудың игі шараларын жасауға дайынбыз. 

Қазіргі әлемдік жаһандану кезеңінде «Латын графикасы» деген концепті кез келген 

адамның түсінігінде сапа деген ұғыммен ассоциацияланады. Экономикасы дамыған 

жапондықтардың өзі танымал брендтерін латын қарпімен жазып жүргені белгілі. 

Батыстық саясаттанушы, ғалым Э.П.Томпсонның «Отаршылдыққа түскен ел отарлық 

қалыптан құтылғаннан кейін міндетті түрде отарсыздануы керек. Себебі отаршылдардың 

өздері елден кетсе де олардың көлеңкесі қалады. Отаршылдық – азаттық алған елдің барлық 

саласында төбе көрсетіп отырады. Саяси жүйе өзгерсе де отаршылдардың ойран салуынан 

әбден зардап шеккен «ұлттық сана» көп уақытқа дейін ойрандалған қалпында қалады. Оның 

өзгеріссіз қалуы – ең алдымен туған тілінен көрінеді» [1] дегенімен келіспеуге болмайды. 

Оның бұл пікірін бүгінгі біздің еліміздегі өмір шындығы көрсетіп отыр, өкінішке орай, әлі 

күнге дейін біз тіл бодандығынан толықтай құтылған жоқпыз деп айтуымызға 

болады.Себебі, ана тіліміздің мәртебесін әлі күнге дейін көтере алмай келе жатқандығымыз 

соның куәсі болса керек.  

Елімізді ХХ ғасырда жетпіс жыл бойы билеген әкімшіл-әміршіл жүйенің ұстанған ұлт 

саясаты елімізде мекендеген халықтардың табиғи даму заңдылықтарына ықпал етіп, туған 

тілінен, тарихы мен мәдениетінен айрылудың қатерлі жағдайына душар еткендігі тарихтан 

сәлім. Жалпы, қазақ тілінің мемлекеттік, саяси ауқымы орыс патшалық отарлау заманы 

кезінен бастап-ақ төмендей бастағаны белгілі. 

Қазақ тілінің жағдайы, тағдыры, беделі үшін күрес соңғы ғасырда бірде-бір рет толас 

тапқан жоқ. Тіліміздің салыстыруға келмейтін суреткерлік қуатын, көркем байлығын, 

қабілетін, бейнелілігі мен саздылығын жеткізген ұлы Абайдың заманын айтпағанда, Алаш 

арыстары Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Жүсіпбек 

Аймауытұлы, Сұлтанбек Қожанұлылар бастаған ұлтшыл топтың ел тәуелсіздігі үшін 

күрескен кезінде қатар жүрді. Мұрағат құжаттарынан бізге белгілі болғандай 1923 жылдың 

22 қарашасында Орынборда тіл туралы декрет жарияланып, қазақ, орыс тілдеріне бірдей 

мемлекеттік мәртебе берілді [2,28 б]. Міне, осы бап қазақ тілінің өрісін тарылтып, 

маңдайына сор болып жабысты. Бірақ, сол кездегі құжаттар қазақ тілінің мәртебесін 

көтеретін көптеген шараларда белгіленді. Мысалы, осы декреттің нәтижесінде бірталай 

облыстарда іс жүргізуге қазақ тілі енгізілді. Оның: «Қызметкерлер даярлайтын оқу 

орындары мен кәсіпкерлік курстарда қазақша іс жүргізуді үйрететін пән міндетті түрде 

енгізілсін», – деген арнайы бабы да болды. Дәл осы жылдары қазақ тілінің өндіріс тіліне 

айналуына баса көңіл бөлінгенін тағы да бірнеше құжаттан көруге болады. 1924 жылдың 26 

маусымында ҚазКСР-інің Еңбек Халық Комиссариаты «орыс қызметкерлерін қазақ немесе 

қазақ тілі мен жазуын білетін қызметкерлермен алмастыру жөнінде» хат жіберсе, сол 

жылдың 5 шілдесінде қазақ тілі мен жазуын білетін мамандармен алмастыру тәртібін 

күшейту жөнінде қаулы қабылдайды.  Осы жиырмасыншы жылдардың соңында 15 баптан 

тұратын қаулы қабылдаған. Онда көптеген нақты шаралармен қоса, тіпті, қазақ тілін 

үйренуден бас тартқандарға жаза қолдану қажеттілігі де ескертілген. 

Ал отызыншы жылдардың ортасына қарай бұл шара күрт тарылғаны көпшілікке 

мәлім жағдай. Осы жылдары қазақ халқы аштық нәубәтіне, жаппай қудалау науқанына 
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ұшырайды. Сталиндік өктем саясат тілдердің сіңісу теориясын мықтап қолға алды.1941 

жылы 1 тамызда аталған жеңілдіктерді қайтарып алу жөнінде қаулы шықты. Осыдан кейін-

ақ қазақ тілінің көші түзеле қоймайды.  

1989 жылғы Тіл заңы – сол уақыттағы біздің мемлекеттік құрылымымыз бен 

қоғамдық, саяси ахуалдың жемісі. Бір ғана «мемлекеттік тіл» деген сөз үшін қаншама жұмыс 

жасалды. Ең басты жетістік – қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болып, оның дамуының 

заң қамқорлығына алынуында болса, басты олқылық – тіл саясатында өткен уақыттарда 

орын алған кемшіліктер мен оның зардаптарын жете бағаламау, оларды жоюға байланысты 

шаралардың солқылдақтығы болды. Десек те, қазіргі уақытта дербес мемлекет ретінде өз 

тіліміздің ахуалын жақсарту үшін біршама еңбектер жасалып жатыр.  

Міне, осындай өмірлік мәні бар іске тіл жөнінде мемлекеттік қатал саясаттың аздығы 

зиянын тигізуде. Қазіргі уақытта Балтық жағалауы елдері тілге айрықша мән беріп отыр. 

Өйткені, тіл тәуелсіздігінсіз – елдің тәуелсіздігіне қол жеткізу құр әурешілік. Елді 

біріктіретін – тіл. Қазақ талай аласапыранды жағдайларда бірлігінен айырылмаған ел. Осы 

бірлік біздің тіліміздің арқасы. Тіл құдіреті дінді де, ділді де өз уысында ұстай алады. 

Сондықтан тіл тәуелсіздігі керек. Сайып келгенде, тіл билігі дегеніміз елдіктің іргесін 

бекіту, ұлт көсегесін көгерту, барлық қазақстандықтардың ынтымақ бірлігін нығайту. 

Демек, мансабын ел мүддесінен, заңнан жоғары қоятындарға ешқандай мүмкіндік бермеу, 

қажет болған жағдайда жазалау шараларын енгізу де бүгінгі күнде сұранып тұрған мәселе 

болып табылады. Халқымыздың саны аз  деп  солқылдақтың танытатын кезең емес 

екендігіне көзіміз жетті. 

 Иранда парсылардан гөрі басқа ұлттардың саны басым. Соған қарамастан 

мемлекеттік тіл парсы тілі болғандықтан бәрі де мемлекеттік тілде сөйлейді, тіл 

білмейтіндер ел басқару ісінен жіберілмейді, іскерлік, қарым-қатынастарды парсы тілінің 

негізінде жүргізеді. Бізге де, осындай тәжірибелерден үйренетін кезіміз келді. Демек, әрбір 

мемлекеттің ішкі тұтастығы тіл мәселесінің дұрыс шешілуіне тікелей байланысты екен. 

Мықты мемлекеттердің барлығы да рухани бірлікке тіл жағдайын дұрыс жолға салу, тіл 

туралы заңды қатаң ұстану арқылы қол жеткізуде, яғни тілі мықты ұлт мықты. ЮНЕСКО-

ның мәліметі бойынша, ай сайын екі тіл немесе екі аптада бір тіл жойылып отырады екен 

[3]. 

Мемлекеттік тіл мәселесі – қай уақытта болсын мемлекет тарапынан баса назар 

аударар басым бағыттардың бірі. Мемлекеттік тіл – халықты біріктіруші басты фактор екенін 

Елбасы әр жылғы Жолдауларында ұдайы тілге тиек етіп келеді. Ана тіліміздің ең үлкен 

жанашыры саналатын Елбасының «Біз бүкіл қазақстандықтардың басын біріктіретін басты 

фактор - мемлекеттік тіл, қазақтардың туған тілін дамыту үшін барлық күш-жігерімізді 

жұмсауымыз керек» деген сөзін мемлекеттік тілді құрметтеудің, дамытудың бүгінгі ең басты 

құралына айналдыруымыз керек. «Ел бірлігі» доктринасында да мемлекеттік тіл ұлттық және 

рухани бірліктің басты факторы екені көрсетіліп, қазақ тілін меңгеру әрбір қазақстандықтың 

азаматтық парызы саналатынын да айтты. «Мәңгілік Ел» мұратына айналған мемлекеттік 

тілді өз деңгейінде абыройын асыру, мәртебесін биіктету – бәріміздің басты парызымыз.  

 «Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел» деген ұлы Абай аманаты қазіргі сөз тізгінін 

ұстаушы әрбір маманның қаперінде ұстанатын қағидасы болуы шарт.Әрине, латын қарпіне 

көшу ісінде атқарылар шаруа шаш етектен. Лингвистикалық, дидактикалық, мәдени-

ақпараттық, баспаханалық, қаржылық сияқты мәселелер айқындалып, жүйелі жұмыс жасалса 

«алынбайтын қамалдың жоқтығы да» шындық. Осы іске елдегі барлық тілші мамандар 

атсалысады деп ойлаймын. Латын негізді әліпбидің ұлттық стандартын жасауға да 

жауаптылықпен қарайтынына сенімім мол.  

 Ел ертеңі мен мәңгілігін қамтамасыз етуге жасалған қадамымыз сәтті болуы үшін  

жүкті жұмыла көтеруге шақырамын. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваютсяобраз мира, построенный через язык и культуру 

 

Summary 

This article discusses the image of the world, built through language and culture 
 

Тіл мен шынайы өмірдің, тіл мен мәдениеттің өзара қатынас түрлерін жетілдіру мен 

оның тиімділігін арттыруда,  сондай-ақ шет тілдерін оқытуда маңызды рол атқарады,ал 

оларды жоққа шығару-халықаралық байланыстарда  да, педагогикалық тәжірибеде де 

сәтсіздіктерде ұшыратады. Тіл ойды бейнелеп, оны бір а дамнан бір адамға жеткізілетін тәсіл 

ретінде ойлаумен тығыз байланысты. Біз көтеретін басты мәселе-тіл мен ойлаудың өзара 

тығыз байланысы бір-біріне тәуелді олардың мәдениетпен, шындықпен ара қатынасы. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегиясы 

– қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Тілге деген көзқарас, 

шындап келгенде елге деген көзқарас екені даусыз. Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне 

айналып, шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, елімізді Қазақ мемлекеті 

деп атайтын боламыз»-деген болатын. Ата заң аясында бақ-берекетіміздің сақталып 

отырғаны тіл саясатын да дұрыс жүргізудің жемісі екені анық. Тіл – халық қазынасы, ұлттың 

жаны.  Тілдің  мәселесі – ұлттың мәселесі. Мерейін  Отанымыз – Қазақстан  Тіл меңгеруде 

ата-ананың рөлі ерекше екенін, әр отбасы уыз шағынан балаға қазақ тілін үйретуді қолға 

алса, бұл тілдің еш қиындығы жоқ.Шынында қазақ пен қазақтың, әке мен баланың, 

әріптестердің жұмыста қазақ тілінде сөйлеспеуі көңілге қонымсыз-ақ жәйт. Бірақ қазақ тілі 

тек   қазақ халқының тілі емес, мемлекеттік тіл – ортақ тіліміз. Қазақстанда тұратын, оны 

Отаным деп қабылдайтын, өзін Қазақстанның патриоты деп есептейтін азаматтардың тілі. 

Елбасы айтқандай «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде  ұлтымызды отбасымызды 

қадірлегендей қадірлейік. Өзге  тілі  ұлт мектептеріне қазақ тілін негізгі пәндердің бірі 

ретінде қою тілді дамытуға жасалған дұрыс қадамдардың бірі деп айтуыма болады.  Себебі, 

жоғарыда айтып кеткенімдей, өзін Қазақстанның азаматымын деп санайтын әрбір адам 

мемлекеттік тілді білуі шарт деп ойлаймын. Мен өзге тілді ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығы саласында білім алып жүрмін және болашақта қазақ тілін дамыту 

мақсатында жұмыс жасағым  келетінін айтқым келеді. Тіл – адамдар арасындағы қарым-

қатынастың аса маңызды құралы ғана емес,  ойлаудың, дүниетанымның, рухани мәдениетті 

жасаудың ұлттық ұжымдық тәрбиесін жинақтаудың, сақтаудың құралы. Жас ұрпақты 

тәрбиелеу, оларға ғылым мен білімді үйрету  тіл арқылы жүзеге асады. Мемлекеттік тілді 

оқыта отырып, жастардың бойына елдік сана сіңіріліп,  мемлекеттік рәміз, ұлттық діл, 

ұлттық болмыс туралы ақпараттар толық беріледі.Қазақ  халқы тілі өте бай, айтылуға 

орамды, көркем тіл. Тіл-адамның барлық саналы өмірінің құралы: өнер-білімді, 

https://turkystan.kz/.../60244-aza-tilini-k-segesi-ajtse-k-gered
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мәдениеттілікті, қоғамның белсенді азаматы болуды ол тіл арқылы үйренеді. Тіл оның ішінде 

біздің ана тілі еліміздегі халықтардың барлық іс-әрекетінің, қарым-қатынасының құралы 

болуы тиіс, оның мәдениетін жоғары сатыға көтеру әрбіріміздің борышымыз. Тіл байлығын 

игеру – ана тілін қадрлейтін, тіл мәдениетінің шыңына қол созатын адамның әрекеті. Ана 

тілін жақсы білу — әркімнің азаматтық борышы, қоғамда атқаратын қызметінің тірегі. 

Еліміздің  тәуелсіз мемлекет болып, егемендік алуы тілі мен психологиясына оның өз 

мәнінде дамуына мүмкіндік берді. Бүгінгі күні мемлекеттік тілді қоғам өмірінің барлық 

саласына тереңдете енгізу мәселесі үлкен маңыз алып отыр. Соңғы кезде мемлекеттік тілдің 

өрісін кеңейтуге, оның өркен жайып дамуына ықпал ететін басты-басты қадамдар жасалуда. 

Тіл туралы заңның қабылданғаны, оның баптарының жүзеге асырылуының 

бағдарламаларының жасақталғаны, мемлекет басшысының тіл саясатында дұрыс бағыт 

ұстап, қолдау танытып отырғаны көпке мәлім. Аталған әрекеттердің бастауы мектептерде 

қазақ тілін оқып үйретуді дұрыс жолға қою болып табылатыны сөзсіз. Сол себепті басты 

жауапкершілік. Ата заңының баптарында сонымен қатар мен «Тіл туралы» басты мәселе 

мемлекеттік қазақ тілін дамыту. Тіл байлығы – елдің елдігін, жұртшылығын, ғылыми 

әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық құрылысын, салт-санасының, жауынгерлік 

дәстүрінің, мұрасының қай дәрежеде екенін көрсететін сөзсіз дәлелі, мөлшері” — деп тайға 

таңба басқандай анық та айқын көрсетіп берген болатын.Қазақстандықтардың бәріне жуығы 

көпұлтты ортада өмірге келген. Қазақстанның  көп ұлтты болуы – ешкімнің қолдан жасаған 

әрекетінің нәтижесі емес, тарихи даму жолымен солай қалыптасты. Тәуелсіздікті 

негізі  тіріегі – ұлттың тілі, діні, ділі. Тәңірдің адам баласына жасаған  сыйы да   тіл. Ол- 

қасиетті де қастерлі. Оның бойында өзекті, жанды өзіне тартып тұратын керемет күш бар. 

Тілде бүкіл тіршілік тұрғандай.  Тіл – ұлттың аса игілікті әрі оның өзіне тән ажырағысыз 

белгісі. Тілдің тағдыры – баршамыздың қолымызда.Тілді оқып-үйренуді барынша жоғары 

деңгейге көтеру қажет. Бұл әр қазақстандықтың қастерлі парызы.  Қазақ  тілінің өз 

мәртебесіне  сай толыққанды қоғамдық қызмет атқаруы аса қанағаттанғысыз екенін, жан-

тәнімізбен түсіне отырып,  бүгінде «Тіл туралы» заңның жүзеге асу барысын талқылауда 

басты назарды мемлекеттік тіл тағдырына  аударарымыз анық.  Өйткені қазақ тілі әлемдік 

мәдениеттің бөлінбес  бөлшегі ретінде  тек қазақ топырағында  ғана мемлекеттік мәртебені 

талап ете алады.Тілдерді дамыту – елдердің мемлекеттік саясаттың аса маңызды 

бағыттарының бірі. Жалпы мемлекеттік тіл саясатын толыққанды жүзеге асыру бұл 

бұқаралық іске айналғанда ғана көздеген мақсатына жете алады. Тіліміз құрып кетті, 

құрдымға батып жатыр деп отыра бермей, оның маңызы мен мүмкіндіктерін жан-жақты 

ашып,  жұрттың оған деген сенімін нығайтуға  күш салғанымыз дұрыс.  Тілді 

насихаттауда,үйретуде жеке адамдардың, отбасының  қызметін жан-жақты зерттеп, оны 

жүзеге асырудың озық әдістемесін жасауда. Ең бастысы, қазір қазақстандықтар 

тарапынан  мемлекеттік тілді қолдау және дамыту  бағытында  барынша мүдделік танытып 

отыр.  Бүгінгі күні  тілдерді дамыту жан жақты қарастырылуда. Тіл тағдырына деген жеке 

адам ретінде жанашырлығымызбен  қамқорлығымыз артуда. Қазіргі таңда көптеген 

отбасылар балаларын қазақ тілінде оқытатын мектептерге ана тілін жетік меңгеру үшін 

беріп, оқытып жатқандары қуантарлық жағдай. Әрбір отбасында, осындай тілге деген 

жанашырлық болса, «тамшыдан тама-тама дария болар» дегендей, тіліміздің жағдайы 

әлдеқайда жоғары деңгейге көтерілер деген сенімдемін.Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 

түйініне келер болсам, тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Тіл мәртөбесі – ел мерейі. 

Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем таныған ел болу үшін тіліміздің 

жұлдызын биіктетуміз керек. Елбасының  ана тілі туралы айтқан мынадай көрікті ойымен 

аяқтағым келеді: «Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса 

қорғасындай балқыған,  өмірдің кез келген орайында әрі қару, әрі қалқан болған , әрі жас 

отты да ойнақы тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не бар екен Ғасырлар бойы 

қазақтың ұлт ретіндегі мәдени тұтастығына ең негізгі ұйтқысы болған – оның ғажайып тілі. 
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ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИ ЖӘНЕ ӨЗГЕТІЛДІК СӨЗДЕР 

 

Исхан Б.Ж. 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 

Алматы, Қазақстан 

 

Қазіргі қолданыстағы қазақ тілінің кирилше әліпбиін кеңестік-коммунистік жүйенің 

тілдік (ұлттық) саясатының тікелей ықпалымен ф.ғ.д., профессор С.Аманжолов еріксізден-

еріксіз құрастырды. Ол оны қазақ тілінде жоқ орыс әріптерімен толықтырды. Бұл өз 

кезегінде қазақ тілінің бітім-болмысына, табиғи заңдылығына жат ережелерді кіргізіп, жазу 

емлесін өзгертіп, оны күрделендіріп жіберуге әкелді. Сондықтан қазақ тілі емле 

(орфография) сөздіктері бірнеше рет (1940, 1957, 1978, 1983) қайта өңделіп отырды [1,7]. 

Соңғы нұсқа 2006 жылы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік терминология комиссиясы 

бекіткен «Орфографиялық сөздікте» негізге алынды [3]. 

Осы уақыттар (1940 жылдан бүгінге дейін) аралығында қазақ тілінің табиғатынан тыс 

дыбыс таңбаларымен толықтырылған әліпбиімізді, ескертулерден аяқ алып жүргісіз емле 

ережелерімізді мақтап, «орыс тілінің игі әсері арқасында тіліміз байыды, кез келген шетел 

сөздерін жаза да, айта да алатын болдық» деп қазақ тілінің белгілі ғалымдары еңбектер 

жазды [3; 4, 199-205; 5, 48; 6, 22 т.б.]. 

Дыбыстық жүйесі мүлде кереғар, құрылымы (грамматикасы) бір-біріне сәйкес 

келмейтін тілдерге (қазақ, орыс) ортақ ереже шығару әрекеті емле ережелерін ескертулерге 

толтырып жіберді. Бұл қиындықтан шығудың жолын көрсетпек болып, тағы бір қазақ 

ғалымдары арнайы еңбек те дайындады [7]. 

Қазақ қоғамының осы әліпбиге және онымен айтып-жазуға әбден бауыр басып, 

дағдыланып кеткендігі соншалық – өз тіліміздің төл заңдылықтары өзімізге өрескел 

көрінетін болды. «Сөздердің дыбысталуы мен жазылуы арасындағы кереғар 

алшақтық біржолата жойылды» [8, 222], «Қазақ тілінде сөздер қалай жазылған болса, 

солай оқылады» [9, 10; 10, 5]  деген ой-тұжырым басқа ғалымдар тарапынан да 

айтылатын болды.  

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан бері өзгетілдік сөздерді, әсіресе өзгеріссіз 

қолданыста болып келе жатқан жалпыхалықтық қолданыстағы қоғамдық-саяси лексика мен 

ғылыми-техникалық терминдерді қазақшалау – өзекті мәселелердің біріне айналды. Әу баста 

бұл мәселе жөнінде қазақ ғалымдарының (тілші-лингвистерінің) көзқарастары әртүрлі 

болды. Біреулері жалпы кірме сөздерге балама табуды көздесе, енді біреулері тек орыс 

тілінен енген сөздерді ғана қазақшалау керек, ал орыс тілі арқылы енген, бірақ арғы тегі грек, 

латын т.б. тілдерінің сөздері болып келетіндерді қазақшалаудың қажеті жоқ деп есептеді.  

Алайда бірінші ұстанымдағылардың ниеттері дұрыс болғанымен, жүзеге асуы қиын 

шаруа еді. Себебі сан мыңдаған шетелдік сөздердің тілімізге күн сайын толассыз енуіне 

қолайлы жағдай тудырып отырған мына ақпараттар тасқыны қарқынды дамыған алмағайып 

заманда бірен-саран сөздерге әрең дегенде қазақша балама тауып, бірақ солардың (пайыз – 

процент, үдеріс – процесс, мұражай – музей, мұрағат – архив т.т) өзін сан-саққа жүгіртіп, 
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дауласып жүргенімізде түр-тұрпаты өзгетілдік сөздердің барлығына балама табу дегеніңіз 

үлкен машақатты қажет ететін еді.  

Екінші ұстанымдағылардың грек, латындық «халықаралық сөздер» деп жүргендері – 

орысша қалай айтылып-жазылса, еш өзгеріссіз сол қалпында қолданылып жүргенін орыс 

сөздері. Олар осыны пайымдай алмай жүр. Біздің бұл уәжіміз дат (претензия) дегізетін 

болса, сол «халықаралық сөздер» делініп жүрген сөздердің (фонетика, грамматика, 

морфология, университет, студент, медицина т.т) латын-гректік түпнұсқасы мен орысша 

нұсқасын салыстырып қарауға болады. Латын-грекше нұсқасы бір басқа, орысша нұсқасы 

бір басқа. 

Әрине, бұл біздің қазіргі кирилше әліпбиіміз бен соған негізделіп жасалған емлеміздің 

мейлінше орыстанып кетуінен болып жатыр. Яғни өзгетілдік сөздерді сол қалпында жазып-

айтуға мәжбүрлейтін қазақ тіліне тән емес орыс тілінің дыбыс-әріптерінің қазіргі 

әліпбиіміздің құрамында болуы және өзгетілдік (орыс тілінің) сөздердегі тілімізге жат 

дыбыс тіркесімдерінің қолданыста жүруі, сондай-ақ соларға сәйкес емле ережемізде арнайы 

баптардың болуы оған басты себеп болып отыр. 

Бұл мәселені «латын жазуына (әрпіне) негізделген өзіміздің төл әліпбиімізді 

құрастырып алған соң шешеміз. Сонда ғана қазақша баламасы (атауы) табылмай, тіліміздің 

лексикалық құрамына кіре алмай (олар кірме сөз бола алмайды, өйткені кірме сөздер болуы 

үшін дыбысталуы қазақша болуы керек) жүрген өзгетілдік бүкіл сөзді өз тіліміздің төл 

дыбыстарымен жазып-айтуға тарихи мүмкіншілік туады. Сол мүмкіншілікті дұрыс 

пайдаланып, орыс тілінен және сол арқылы «халықаралық термин» деген желеумен 

орысшаланып енген бөтен атауларды жаңа әліпбимен жазып, өз сөзімізге айналдырамыз. 

Сөйтіп, олардың тілімізге бейімделмей толассыз енуіне тосқауыл қоямыз» деген үлкен 

үмітіміз болған еді. Бірақ сол үмітіміз ақталмады.  

Біздің латыншаға негізделіп қабылданған қазіргі жаңа әліпбиіміз қазақ тілі дыбыстық 

жүйесіне бейімделмеді. Ол – ұлттық әліпби болмай қалды. Оны қалай ақтап-мақтасақ та, 

солай екені даусыз. Өйткені оның құрамында «в», «ф», «х/һ», «ч» деген жаттілдік дыбыстар 

бар. Енді осы дыбыстар қолданылатын және әлемдік барша тілдің көбісіне ортақ (а, б, г, д, е, 

ж, з, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ш) болып келсе де, өзгеше тіркесімімен келетін (жазылатын) 

жаттілдік сөздерді қалай да жазуымыз керек. Олардың кирилше таңбалануын латыншаға 

ауыстырғанымызбен, олар бәрібір түр-тұрпатын еш өзгертпеген, қазақ тілі дыбыстық 

жүйесіне бейімделмеген, қазақ тілі сөздік құрамына кірмеген жаттілдік сөздер болып қала 

береді.  

Қазақ филологтары, әсіресе оның мүйізі қарағайдай тілші ғалымдары: «... өзге 

тілдерден енген атаулар мен сөздерді мағыналық-дыбыстық жақтан игерудің ана тіліміздегі 

тілдік механизмі жұмыс істемей қалды» деп жиі айтады. Сөйте тұра, сол тілдік механизмнің 

неліктенжұмыс істемей қалғанына себеп болған нәрселердің қайсыбірін қорғап қалуға 

тырысып бағады.  

Бүй деп отырған себебіміз – олардың басым көпшілігі аталған дыбыстардың қазақ тілі 

дыбыстық жүйесінде жоқ екенін біле отырып, тілдік жүйе, тілдік құрылым туралы білімдері 

шамалы, жалпы, дыбыстық жүйе туралы таным-түсініктері таяз адамдардың айтқандарына 

көніп, солардың ыңғайларына жығылып, сол дыбыстарды бар деп жүр.  

Шындығына келгенде қазақ тілі дыбыстық жүйесінде сол дыбыстар, әсіресе «в» мен 

«ч» дыбыстары жоқ екені айдай анық қой! Ал «Һ/х» дыбысы мен «ф» дыбыстары араб-парсы 

тілдерінен енген деген ой-пікір бар. Бірақ бұл да қате. Егер бұл дыбыстар қазақ тіліне еніп, 

әбден орныққан болса, қазақ сөздерінің тек алғашқы буынында ғана емес, барлық 

орындарында, яғни қазақ сөздерінің басында да, ортасында да, соңында да айтылып-

жазылуы керек еді. Олай емес екені тілші ғалымдар тұрмақ, кез келген қазаққа белгілі. Бірақ 

біздің біреулердің ғылыми емес айтқандарының шылауына еріп кеткен профессор 

тілшілеріміз аталған төрт дыбысты қазақ тілінде бар деп дәлелдеуге тырысып жүр. Оларға 

ұлттық тілдің тазалығы, табиғи болмысы дегендер керек емес, орыстанып бара жатқан 

қазіргі қазақ қоғамының көңілін табу керек сияқты.  
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Қазір біз бейұлттық әліпби құрастырғанымыз аздай-ақ, сол әліпби негізінде 

жазуымыздың емлелік жаңа ережелерін дайындауға да білек сыбанып кірісіп кеттік. Енді 

жаңа емле жасаушылар не істеп жатыр дейсіздер ғой! Олар «в», «ф», «х/һ», «ч» дыбыстары 

қолданылатын сөздерді сол қалпында латын әріптерімен жаза салуды қолдап қана қоймай, 

кейбір сөздердің қате жазылып жүрген нұсқаларын да «дұрыс» деп те қабылдауымызға негіз 

қалап жатыр.  

Олар кирилл әрпіндегі өзгетілдік бұрынғы сөздерді латыншаланған жаңа әліпбимен сол 

қадпында да, қазақша дыбысталуымен де жазып, екеуін қоғам талқылауына ұсыныпты.  

Нәтиже қандай болған?!  

Кирилше әріптегілердің сол қалпында латыншаланғаны көп дауыс жинапты, тіпті 

өзіміздің «рақымет» пен «рахмет» деген сөзіміздің екінші қате нұсқасы да көп дауыс 

жинаған екен.  

Кейде ойлайсың, жалған тұжырымға олардың өздері де сеніп қалған ба деп. 

«Өтірікшінің куәсі әрқашан қасыннан табылады» дегендей, олар сол өтіріктерін дәлелдеу 

үшін де небір қисынсыз (нелогичный) әрекеттерге барып жүр. Қисынсыз әрекет деп 

отырғанымыз – біріншіден, емле ережелерін жалпыхалықтық талқылаудан өткізулері 

(бүкіләлемдік тұжырым бойынша, ғылыми-теориялық мәселелерді жалпыхалықтық 

талқылаудан өткізуге болмайды. Оны арнайы мамандар өз орталарында талқылап шешуі 

керек) болса, екіншіден, өзгетілдік қайсыбір сөздердің латынша әліпбимен қазақшаланып 

жазылуын қазіргі уақыттағы орыстанып бара жатқан қазақ қоғамының талқылауына 

салулары деп айта аламыз.  

Әлбетте, өзгетілдік бүкіл сөздің орысша қалай жазылып-айтылуына 80 жыл бойы әбден 

үйреніп, санасы әбден уланып қалған қоғамға «міністір» мен «министрдің», «шемпиөн» мен 

«чемпион+ның», «белесебет» пен «велосипед+тің», «(і)ректір» мен «ректор+дың», 

«(Ы)й(ұ)уанып» пен «Иванов+тың», «Пыранса» мен «Франция+ның», «поспыр» мен 

«фосфор+дың», «қылор» мен «хлор+дың», «уәгөн» мен «вагонның» т.т қайсысы дұрыс 

болып көрінуі мүмкін?! Әрине, сүйексіңді (стереотиптік) әдет бойынша, екінші нұсқа – 

олар үшін дұп-дұрыс.  

Демек, «в», «ф», «х», «ч» дыбыс-әріптерінің еніп кетуіне байланысты қазіргі 

қабылданған латынша жаңа әліпбиімізбен өзгетілдік сөздердің түпнұсқалық қалпында ене 

берулеріне сол баяғыша тосқауыл қоя алмаймыз. Өйткені атам қазақ «Бір қарын майды бір 

құмалақ шірітеді» дегеніндей, өзгетілдік бір дыбыстың өзі біраз лаң салатын болса, ал 

олардың саны – жаңа әліпбиімізде төртеу (в, ф, х, ч) болып отыр. Бұлар – тілді бүлдіретін 

шіріткілер. Демек, өзге ел (орыс, ағылшын) тарапынан қазақ тілін бұрынғыша бүлдіре 

берудің «платцдармы» қаланып қойды деп санау керек. 

Алайда біз қанша жерден дәлелдеп айтып-жазсақ та, өзгетілдік дыбыстар мен олардың 

таңбаларының қазақ тілінің латынша әліпбиінің құрамында болуын қалайтын тілші 

ғалымдардың аса көптігі таңғалдырады.  

Ал, біздің ойымызша, алдағы уақытта қазіргі қабылданған латын әріптеріне негізделген жаңа 

әліпбиімізді ұлттық әліпбиге айналдырмайымызша, еш өзгеріссіз қолданыста болып келе 

жатқан өзгетілдік сөздерді тіліміздің табиғи бітім-болмысына ыңғайлап жаза да, айта да 

алмаймыз. Ол үшін қазіргі латынша әліпбиіміз 1928 жылғы латынша әліпбиіміз сықылды – 

Ахмет Байтұрсынұлының тоғыз дауысты және он тоғыз дауыссыз дыбыстардан тұратын 

ұлттық әліпбиіне негізделуі керек. Сонда ғана қазақ жазуы өзінің төл табиғатын тауып, 

айтылым (орфоэфия) мен емле (орфография) арасындағы сәйкессіздіктен арылып, өзгетілдік 

бүкіл сөзді «өзілік» ете алады. 
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ӘЛІПБИ РЕФОРМАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ АСПЕКТІЛЕРІ 

Бекежан Ө.Қ. 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау  мемлекеттік университеті 

Атырау, Қазақстан 

 

Еліміздегі қазақ тілін латын графикасына көшіру процессі тәуелсіздік алғаннан бері 

іске асырып жатқан қоғамдық өмірдің барлық саласын, барлық әлеуметтік институттарды 

қамтитын модернизациялау  процестерінің ең күрделі, тарихи маңызды формасының бірі 

болып табылады. Экономикада нарық пен жеке меншікті енгізу, жекешелендіру және тағы 

басқа реформалармен қатар бұл процесс те мәдениет пен қоғамдық санада, әлеуметтік ортада 

үлкен резонансты оқиғаның бірі екендігіне талас жоқ. Сондықтан елдің ішінде және алыс 

жақын шетелде бұл туралы кереғар  көзқарастар баршылық. Соның ішінде шынын айту 

керек, көп адамды бұл алфавит реформасының саяси жағы қызықтырады.  

  Жалпы латын алфавитіне әлемдегі елдердің көшуі ғасырлар бойы жалғасып келе 

жатқан, әсіресе ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысында жаңа серпін алған құбылыс. Біз әдетте осы 

графикаға көшу мәселесі көтерілгеннен бері туыстас түркі халықтарының тәжірибесі туралы 

көп айтамыз, сонау 1929-1940 жылдары латынды қолданғанымызды тілге тиек етеміз. Бұл 

әліпбиге көшу жобасының кеңес үкіметі кезінде болғаны жайлы қазір айтылып жүр. Саяси 

төңкеріс нәтижесінде орнаған кеңес үкіметінің мемлекет тіршілігінің барлық саласында, сол 

кезде кеңес империясына кіретін барлық республикалар мен халықтарға ортақ көптеген 

реформалар жасағаны белгілі.  Кеңес үкіметінің үлкен реформасының бірі мәдениет пен 

білімге арналды. Соның ішінде сонау 1930-шы жылдары кирилл әрпін латиницаға ауыстыру 

жөнінде әңгіме де көтерілген екен.  Ресейлік зерттеушілер А.Х.Даудов, Е.П.Мамышева өз 

мақаласында латын алфавитіне кеңес халықтарын көшіру талпынысының тарихы туралы 

фактілер мен құжаттарға сүйене отырып жазады [1]. 

 Филология ғылымдарының докторы, Ресей Ғылым Академиясының мүше-

корреспонденті, Тіл білімі институтының директоры  Владимир Алпатовпен болған сұхбатта 

да кезінде кирилл әрпін латынға алмастыруға бетбұрыстар болғаны айтылады. Сонау 1920 

жылы  Білім Халық Комиссары А.В.Луначарский мұсылман халықтары мен басқа да ұсақ 

ұлттардың (барлығы 50-дің айналасындағы ұлттар) әліпбиін ортақ латын графикасына 

көшіру жөнінде бастама көтеріп, арнайы комиссия да құрады. Оның бұл идеясын тіл 

маманы, профессор Н.Ф.Яковлев қолдайды және латын әліпбиіне негізделген орыс алфавитін 

жасайды. Оның бірнеше себебі де анықталады, 1) саяси себеп, кирилл әрпі бұрынғы патша 

заманының әрпі, ескінің көзі, сондықтан ол жаңа заманға қызметете алмайды, 2) ол «әлемдік 

революцияны» жүзеге асыру идеясы әлі де күн тәртібінде тұрғандықтан латын әліпбиі – 

революция жолына түскен халықтарды біріктіруші фактор деп саналды, себебі сол кездің 

өзінде әлемнің көптеген халқы, әсіресе Еуропада осы әріпті пайдаланды. Мысалы, осы 

алфавитті жасаған профессор Н.Яковлев былай дейді: «Речь идет не просто о создании новой 
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национально-буржуазной разновидности латинского алфавита, какие мы имеем в 

современной Западной Европе, но о едином международном латинизированном алфавите 

социализма, разработанном на основе последних достижений материалистической 

лингвистики, современной техники полиграфии и марксистской педагогики»[2,].3) 

мұсылман дінін ұстайтын халықтарды ислам дінімен тікелей байланысты таралған араб 

графикасынан айыру. 4) өз әліпбиі әрі әдеби тілі жоқ халықтарға ортақ графика жасау, 

жалпы елдегі ұлттар мен халықтарды жақындастыруға ұмтылыс. Бұл сол кезде, шын 

мәнінде, кейбір асыра сілтеуге қарамастан көптеген ұлттар үшін прогрессивтік қадам болды 

және тарихи, мәдени және саяси қажетіктерден туындады.   

 Кеңес кезіндегі латын жазуына көшу жоспары тек өзге ұлттар емес, орыс тіліне, оның 

төл графикасы–кирилл әрпіне де қатысты жүргізіле басталды. Интернеттегі ақпарат 

көздеріненА.В.Луначарский айтқан екен деген мынандай жолдарды көруге болады: «…о 

желательности введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих территорию 

Республики … что является логическим шагом по тому пути, на который Россия уже 

вступила, приняв новый календарный стиль и метрическую систему мер и весов»[2].Осы 

жерде жоғарыда аталған А.Х.Даудов, Е.П. Мамышева мақаласынан мына сілтемені келтірген 

жөн сияқты. 1929 жылы РСФСР Білім Халық Коммисариаты 13 адамнан тұратын орыс 

жазуын латынға алмастыру жөніндегі комиссия құрады. Комиссия кирилл жазуын қатаң 

сынға алып, былай деп жазады: «идеологически чуждой социалистическому строительству 

форма графики, пережиток классовой графики феодалов-помещиков и буржуазии, 

самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского шовинизма, 

насильственной русификации»[4]. Міне, осындай бір жағынан, сол заманға сай саяси-

идеологиялық қағидаға сүйенген,екіншіден, отар ұлттардың саяси тарихы тұрғысынан 

қарасақ, әділетті болып табылатын көзқарасқа сүйене отырып, комиссия латын графикасына 

негізделген орыс жазуының үш нұсқасын жасайды. Комиссияның 1930 жылғы 14 қаңтардағы 

хаттамасында тура былай деп жазылған:: «Переход в ближайшее время русских на единый 

интернациональный алфавит на латинской основе — неизбежен».Басқа ұлттық тілдер сияқты 

бұл жерде де орыстың төл әріптерін беру мәселесі қиындық туғызады. Соған қарамастан 

Н.Ф.Яковлев жасаған латынға негізделген орыс алфавитін қазір де тілші ғалымдар жоғары 

бағалайды екен, оны жарияланған кейбір мақалалардан байқауға болады. Бірақ осындай 

графикаға байланысты үлкен жобалар өткен ғасырдың 30-шы жылдарына қарай тоқтап 

қалады да, кеңес елі территориясында кирилл әрпі ортақ жазу ретінде қабылданады. Соның 

салдарынан жаңағы комиссия сынға алған құбылыстар кеңес заманында қайтадан 

идеологиялық сипат алып, аз ұлттарды орыстандыру саясаты өз жалғасын тапты. Бірақ, 

латын графикасын кеңес елінде жаппай енгізу идеологиялық қысымды азайтып немесе  

репрессияны болғызбай әлде аз ұлттардың тағдырын жеңілдеткен болар еді деген құр 

иллюзияға ұрынудың да бізше қажеті жоқ сияқты. Сол жылдары Қазақстанда «Улы Сталин» 

деп әріп қатесін жібергендердің тағдыры соның куәсі. Бұл сонымен қатар әріпті жазу 

тұрғысынан кереғарлықтың ол кезде де көп болғанын көрсетеді. 

болғанын айтады. Бұл елдердегі кирилл алфавитінің латынмен қатар енгізілуі – саяси 

және мәдени факторге ие құбылыс. Қазіргі кириллицадан кері латынға көшу жөніндегі 

ұстанымдар да саяси астары бар көзқарас екені сөзсіз. Оның үстіне батыс Украинаға католик 

шіркеуі мен Польша ықпалын және жалпы ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени дәстүрлерді 

ескерсек, Украинаның болашақты латын әрпіне көшуі тосын жағдай болып көрінбейді. 

Посткеңестік түркі елдеріне келетін болсақ, латын әліпбиін бірінші болып 

Азербайжан қабылдады. Көп аналитиктер бұл реформаға Түркияның ықпалы зор болдыЕнді 

посткеңестік кезеңде бұрынғы кеңестік ұлттардың латын графикасына көшу мәселесіне 

келер болсақ, ол да әр түрлі сиатқа ие болды. Бұл жерде бірнеше тарихи, саяси фактордың 

ықпалын көреміз. 1989 жылы Молдовияда латын алфавиті қолданысқа енгізілді, оның 

қабылдануына ұлттық қозғалыс зор ықпал етті. Молдовияда латын әрпін енгізу айтарлықтай 

қиындық туғызған жоқ, себебі олар өздеріне туыстас румындардың латын графикасы 

негізіндегі алфавитін пайдаланды. Бірақ бұл елдекирилл әрпін қолдану әлі де жалғасуда және 
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оған ықпал етуші күштер де бар, соған қарамастан латын графикасы негізінен толықтай 

қолданысқа енді.  Әліпбиі жағынан бұрынғы кеңес елінде ерекше тұрған елдер Балтык 

жағалауының үш елі – Литва, Латвия, Эстония болды. Бұларда латын графикасы негізіндегі 

алфавит өзгерген жоқ, сондықтан орыс тілінің де таралуы басқа одақтас елдердегідей болған 

жоқ, кириллица мен орыс тілі латын әрпі мен ол елдердің ана тілін ығыстыра алмады. Бұл 

жағдай ол елдерде белгілі бір деңгейде саяси ішкі тәуелсіздіктің болуына ықпал етті, 

сондықтан орыстандыру саясаты көп жүзеге аспады. Со себептен ол елдерде ұлттық сана мен 

тіл, менталитет, құндылықтар барынша бейтарап жағдайда сақталды.  Патшалық Ресей 

кезінде көнбей келіп, өткен ғасырдың 40-шы жылдары күшпен әрең одаққа кіргізген бұл үш 

елділатыннан бас тартуға мәжбүрлеуге москваның дәті бармады, сондықтан олар өз әрпін де 

сақтап, кириллді де қолданып 90-шы жылдарға дейін шыдап келді. Егер саяси тарихи 

тұрғыдан қарайтын болсақ үш жүз жыл бойы ресеймен соғысқан қазақтың  ХХ ғасырда тез 

әрі тым орыстануы  ресейдің бізден әлі айырылмай отыруына себепші фактор болып отыр.  

Бұрынғы кеңес елдерінің ішінде Белоруссия мен Украинаның да латын әрпімен тарихи 

байланысы баршаға аян. Мысалы, Белоруссияда «латинка» аталған латын әрпі нұсқасы сонау 

ХVІ ғасырдан мәдени өмірде үлкен роль атқарса, 1940 жылдардан қазіргі латын әліпбиі 

қолданысқа енген. Ал Украинада бұл мәселе Ресеймен арадағы қайшылықтарға байланысты 

күшейе түсуде. Бұл елде де латын графикасы  ХVІ- ХVІІ ғасырларда енгізілген. 

Зерттеушілер оған Польша мен Чехияның ықпалыдеп санайды. Азербайжанда латын 

графикасына көшу 1992-2001жылдары жүзеге асты. Кезінде сонау өткен ғасырдың 20-шы 

жылдары да Азербайжан латын тілін енгізуде басқа түркітілдес елдерден алда тұрғаны, 

оларға үлгі болғаны тарихи факт. Сондықтан, Түркия ықпалы бұл жағынан тарихи 

қалыптасқан деуге болады. Түркмения мен Өзбекстанда латын графикасына ауысу процесі 

қиындықпен өтті және әлі де толықтай аяқталған жоқ. Жалпы Өзбекстанға қатысты латын 

графикасын енгізуге саяси немесе ұлтаралық қатынастың ықпалы болған жоқ. Оған қарсы 

әрекет еткен сыртқы күштер немесе қысым туралы да айту қиын. Сондықтан бұл жерде 

латын графикасын енгізу процесінің созылып кетуіне негізінен лингвистикалық және 

экономикалық факторлар қатты әсер етті деуге болады. Соған қарамастан осы мәселені 

зерттеушілер қашанда бұл өзгерістерден саяси астар іздейді. Мысалы, жоғарыда аты 

аталғанпрофессор В.Алпатов өз интервьюінде бұл құбылысқа былай деп баға береді: «В 

Азербайджане и бывших советских республиках Средней Азии отказ от кириллицы был 

продиктован политическими соображениями. Этот демонстративный шаг преследовал цель 

максимально обособиться от ареала русской культуры и сблизиться с Турцией. 

Периодически о переходе на латинский шрифт говорят на Украине. Но по опыту, например, 

Узбекистана мы видим, что это непростой и весьма дорогостоящий процесс, 

сопровождаемый колоссальными издержками. Чтобы сменить письменность в условиях 

почти поголовной грамотности населения, нужны очень веские основания и политическая 

воля»[2]. Шын мәнінде,тілге, әсіресе алфавитке саясаттың ықпалы зор. Әлемдік тарихтағы 

жазудың таралуын қарайтын болсақ, көп халықтарға тараған алфавиттердің артында мықты 

діні немесе империялық саясаты бар өз заманының іргелі елі тұрады. Тарихта руна жазуы, 

латын жазуы немесе араб әліпбиі болсын осындай жолмен әлем халықтары арасында кеңінен 

тараған. Түркі империясы жойылды, сонымен бірге оның жазуы да өшті. Кешегі Кеңес 

империясының тарауы нәтижесінде кирилл әліппесінің де қолдану аясы тарыла бастады. 

Елдердің бәрі дерлік қазіргі әлемдегі ғылыммен технологияның алфавиті болып отырған 

латынға көше бастады. Бұл жерде де әлемдегі көшбасы елдердің ықпалы болғаны жасырын 

емес. Сонымен қатар латынмен, латын әріпті елдермен бәсекелесіп тұрған елдердің бар екені 

де белгілі. Мысалы, Қытай эконмикасының америкамен тайталаса бастауы, қытай 

экспортының күшеюі, білім саласындағы белді елге айналуы қытай тілінің де кең қанат 

жаюына әкеліп отыр, бұл құбылыс әсіресе ресейден бастап посткеңестік елдерде ықпалды 

бола түсуде. Сондай-ақ араб тілінің, араб графикасының да әлеуетін естен шығаруға 

болмайды. Араб елдері қуатты елдер қатарына еніп келеді, бұл жерде экономикадан басқа 

тағы бір аса зор фактор бар, ол әлемдегі ықпалы күшейіп келе жатқан ислам діні. Еуропа 
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елдерінде соңғы жылдардағы миграцияның салдарынан араб жұртының саны күрт өскенін, 

олардың болашақта ықпалды дін мен мәдениетке айналуы мүмкіндігін ескерсек әліпби 

бәсекелестігі әлі алда болуы мүмкін. Алфавит бәсекесінің негізгі факторлары экономика, 

саясат, дін және мәдениет екені белгілі. ХХ ғасырда саяси фактор шешуші болды, одан 

бұрынғы ғасырларда, әсіресе орта ғасырда діни фактор басым болып тұрғаны белгілі. Осы 

ғасырда экономика мен технология әліпби таңдауда шешуші сияқты көрінеді, бірақ бәрібір 

саяси таңдауды, саяси мүддемен байланысты критериді жоққа шығаруға болмайды.Қазіргі 

әліпби ауыстыру құбылыстарынан да осыны байқаймыз. Бірақ ешкім ресми түрде саяси 

фактор жөнінде жария жасамайды. Мысалы, Азербайжан өз шешімін «әлемдік ақпараттық 

кеңістікке ену үшін» деп айқындады, бірақ өз ренішін жасырмаған Ресей өкілдері бәрібір 

Түркия факторы ұстанымынан таяр емес. Осындай көзқарасты олар біздің елге де қатысты 

ұстанып отырғаны тағы жасырын емес. Сондықтан әліпби ауыстырудың таза техникалық, 

әрине лингвистикалық, экономикалық сұрақтарынан басқа саяси астары да сақталатыны 

белгілі. Бұл жерде елдегі халықтың бір тұтастығы, көзқарас, құндылықтар ортақтығы 

маңызды роль атқарады. Тағы бір фактор бәсекелес әліпбидің мәселесі. Егер оның 

потенциалы мықты, қолдаушысы көп болса ол әліпби ауыстыру процесінің ұзаққа 

созылуына, негативті сипаттағы жазу бәсекесіне, соның нәтижесінде тіл мен әріп негізінде 

қоғамның әлдебір бөлінісіне апаруы мүмкін. Сондықтан еліміздегі латынға көшу процесі 

өзіміз мақтаныш қылып жиі айтатын қазақстандық идентификация (бірегейлік) қағидасына 

сын болары сөзсіз. Әңгіме тек көп ұлттықта емес, негізгі сын ұлттың бірлігіне (тілдік, саяси, 

страттық, діни, құндылықтық-дүниетанымдық және т.б.) түсері сөзсіз.Сосын әрине, 

Өзбекстан факторын қайталамас үшін қонымды жасалған әліпби және мықты қаржылық 

демеу керек. Сонымен қатар латын графикасын барынша ұтымды енгізген Азербайжан 

тәжірибесін де ескеріп отыру қажет. 

Тағы бір мәселе,  ұлт өкілдерінің әр түрлі алфавит қолдануы айналып келгенде ұлттың 

өз ішінде түсінбестік пайда болуына әкеліп отырады. Қазіргі Моңғолиядағы жағдай 

соғанмысал, Моңғолияның өзінде кезіндегі Кеңес елінің ықпалымен латын әрпі қолданылса, 

ішкі Моңғолияда ескі моңғол әліпбиі қолданылады. Тілі қай елде болса да, өзінің тарихи 

тазалығын сақтаған қазақтарда үш алфавиттің қалыптасқанын білеміз. Ендігі алда тұрған 

міндет, латын әліпбиін елімізде ұлттың өз ішінде бөлініс тудырмайтындай етіп енгізу. Бұл 

жердегі ең басты фактор қоғамдағы ықпалы жоғары болып отырған орыс тілі мен кирилл 

графикасы. Оның екі  жағы бар, бірі ресми тіл болып отырған орыс тілін ресейдің «жұмсақ 

күш» ретінде  ықпал етуге пайдалануы, солтүстік аймақта орыс тілді топтың шоғырлануы 

және бейтарап немесе үнсіз қарсылық позициясын ұстануы. Бұл жердегі негізгі қиындық 

орыс тілді кейде қазақ тілді қазақтардың жаңа графикаға скепсиспен қарауы немесе ашық 

қарсы болуы. Соның салдарынан негізсіз алып қашпа әңгіме әлде негативті қоғамдық пікір 

туғызуы.  Мысалы, осы әліпбиден қашып балаларын орыс сыныптарына, балабақшаларына 

беру сияқты фактілердің жиілеуі. Бірақ соған қарамастан олардың өзі балаларын  барынша 

ағылшынша оқытудан қашпайды. Осы жерде біз латын әрпін кіргізе отырып ағылшын тілінің 

факторын барынша оңтайлы пайдалануымыз қажет деп ойлаймын. Себебі, қазақ тілінің 

қазіргі орыс тілінің қолдану потенциалынан көп төмендігін ескерсек, оған балама ретінде 

латын әріпті ағылшын тілін ғана қарсы қоюға болады. Қазіргі қоғамда ағылшын тілін 

қолданушылар аясы кеңеюін ескерсек бұл да жүзеге асуы қиын емес міндет. Әңгіме тілдік-

мәдени және саяси факторларда. Ол үшін ерте мектеп жасынан ағылшын тілін үйрену, 

телекоммуникациялық құралдар арқылы ағылшын тілді хабарлар эфир уақытын көбейту 

сияқты шараларды қолға алу керек (қазақ тіліне зиян келтірмейтіндей деңгейде). Жалпы бұл 

процесстің созылуы толықтай деколонизация, ұрпақтар ауысуы, демография, ұлттық тілдің 

баламасыз мемлекеттік тілге айналуы сияқты факторлармен тығыз байланысты.  

Сондықтан тарихи болашақта әртүрлі көрініс табатын әліпби ауыстыру процестері 

жаһандану заманындағы бәсекелестік пен саяси, геосаяси тартыстардың құрамдас факторы 

ретінде жалғаса беретіні сөзсіз. 
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ҚИЯЛ-ҒАЖАЙЫП ЕРТЕГІЛЕРІНДЕГІ СОМАТИКАЛЫҚ АТАУЛАР 

ҚОЛДАНЫСЫ  

 

Ахметова М.К., Маннап Ф.Р.   

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Астана, Қазақстан 

 

Қазақтың қиял-ғажайып ертегілері - болмыстыархаикалық кезеңдердегі мифтік 

таным-түсінікпен байланысты танитын, адам табиғатын, қоршаған дүниені шынайы 

өмірдегідей баяндаудан гөрі қиялдағы бейнесін сипаттауға ұмтылатын халық ауыз әдебиеті 

жанрларының ерекше бір түрі. Қиял-ғажайып ертегілерінде адам бейнесі түрлі жағымды, 

жағымсыз кейіпкерлер арқылы сомдалып, әр қырынан ашылады. Адам, адамға қатысты 

атаулар, басқа да лексика-семантикалық (кеңістік, мезгіл т.б.) тілдік бірліктер ертегі 

мәтінінің семантикалық құрылымын түзіп, мәтіндегі фактологиялық, астарлы, концептуалды 

хабар жеткізеді. Осы мақалада қиял-ғажайып ертегілеріндегі адам болмысын ашып, 

мәтіндегі түрлі хабарды беруге қатысатын дене мүше атауларының қолданысы 

қарастырылады. 

Соматикалық лексика – кез келген тілдегі универсалды, көне лексикалық қабатқа 

жататын сөздер.Соматика терминін тіл біліміне алғашфинн-угор тілінің маманы Ф.Вакк 

енгізген.Ол эстон тілінің фразеологиясын зерттеу барысында адамның дене мүшесін 

білдіретін сөздерді соматикалық лексика деп атаған[1]. Соматикалық атаулар отандық, 

шетелдік зерттеушілер тарапынан семантикалық, құрылымдық жағынан идиографиялық, 

номографиялық әдіс-тәсілдер арқылы қарастырылды. Қазақ тіл ғылымында дене мүше 

атауларының синонимиясы [2], сөзжасамдық қабілеті [3], фразеологизмдерді жасаудағы 

ұйытқы сөз ретінде қызметі, әлемнің тілдік бейнесіндегі сипаты[4, 5]  т.б. зерттелді. Дене 

мүше атауларының фолькорлық мәтіндердегі қолданысы арнайы зерттеу нысаны ретінде 

қарастырылмады. Сондықтан ертегілердегі дене мүше атауларының жұмсалымдық сипатын 

айқындау осы мақаланың негізгі мақсаты болып саналады.  

Қазақтың қиял-ғажайып ертегілері құрылымында жиі қолданылатын соматикалық 

атауларға мыналар жатады: бас, бет, тіл, маңдай, көз, құлақ, мұрын, ауыз, ерін, иық, төс, іш, 

арқа, жамбас, өкпе, жүрек, қол, саусақ, шынтақ, аяқ, бармақ, тізе.  

Жинақталған тілдік деректер қиял-ғажайып ертегілеріндегі соматизмдердің түрлі 

қызметте жұмсалатынын көрсетті. Олар:  

1) Лексикалық тура мағынасында қолданылады. Мысалы: басын кесу, шүңірек көз. 

2) Тұрақты тіркес компоненті құрамында кездеседі. Мысалы:көзді ашып-жұмғанша, 

жүрегі жарылу. 

3) Кейіпкердің мінезін ашу, оны ерекшелейтін қасиетін көрсету үшін қолданылады 

және кейіпкердің атын білдіреді (желаяқ, жалғыз көзді дәу). 

4) Сиқырлы әрекеттің орындалуы барысында қолданылады. Мысалы: аузын 

күбірлету. 

Қиял-ғажайып ертегілерінде кездесетін соматикалық бірліктердің ішінен адамның 

«бас» бөлігіне қатысты соматикалық атауларды қарастырайық. Бас – адам денесінің 

http://tapemark.narod.ru/rus-latinica-1930.html
http://dlib.rsl.ru/viewer/01005509739#?page=208
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кеудеден жоғарғы не алдыңғы қозғалмалы бөлігі [6, 10]. Бас – адам денесінің доминант 

бөлігі болып саналады. Себебі бұл бөлікте адамның ішкі дүниесін сыртқы ортамен 

байланыстырушы, ойлау, сөйлеу  секілді т.б. әрекеттерді басқаратын  ми орналасқан.Адамзат 

тамынындажоғары жақ жағымды ұғыммен байланыстырылады, сондықтан«бас» киелі деп те 

танылады. Халық түсінігіндеадам өміріне қауіп пен қатер төнгенді, қуанышқа, бақытқа 

кенелгенді білдіру үшін адамның «бас» дене мүше атауымен байланысты қолданылатын 

тіркестер қалыптасқан. Мысалы:басына қатер төну, басына бақ қону, басынан бағы таю. 

Сөйлеуде «бас» соматизмініңақыл, өмір сөздерімен мағыналас жұмсалатын түстары 

да кездеседі. Мәселен, қазақ қиял-ғажайып ертегілерінде кейіпкердің «басы» оның тұтас 

өмірімен байланысты ұғынылады. Көптегенертегі сюжетінденегізгі кейіпкерге патша не 

патша қызы тарапынан орындалуы, шешілуі қиын тапсырма беріледі де,орындай алса, сый-

құрметке ие болатыны, орындай алмаса, басынан айырылатыны ескертіледі. Мысалы:Сонда 

сыйлық беремін, ал таба алмасаң, басыңды аламын, - дейді хан балаға [7, 122]. 

Ертегідегі ұнамсыз кейіпкерлердің жасаған жағымсыз істері бас қаһарман тарапынан 

әшкереленеді, нәтижесінде олар өлтіріліп, басы кесіліп алынады. Көріп тұрғанымыздай, 

басын алу, басын шабу, басын кесу қиял-ғажайып ертегілерінде жазаның ең ауыр түрі 

ретінде танылады. Бірақ бұл тіркес барлық ертегілерде бірдей әділетті жазаның түрінде емес, 

залым ханның әділетсіз жазасы не зұлымдық иелерінің қастандығы ретінде де көрінетін 

тұстары кездесіп қалады. Мысалы: Ханға қызыңды бер десең, ол саған ашуланып басыңды 

алады ғой [7, 45].Ол кісі есіктен шығысымен мен айбалтамен басын шауып тастадым [7, 

58]. 

Қиял-ғажайып ертегілерінде бас дене мүшесі атауы қасиетті ұғым ретінде де 

танылады. Оны қиял-ғажайып ертегілерінде кейіпкерлердің бағалы заттарын бас жағына 

қоюларынан аңғаруға болады(басына қойып жату, басына жастап жату). Оның 

астарында асыл, құнды заттарды жоғарғы бас жаққа қою арқылы қауіп-қатерден, ұрлықтан 

сақтауға болады деген ой аңғарылады. Мысалы: Алтын құсты алтын қапаспен өздерінің бас 

жағына қойып, өздері жұмсақ шөптің үстіне жатқан [7, 25]. 

Бас дене мүшесі атауы ертегіде «бақ» сөзінің мағынасымен байланысты ашыла түседі. 

Қазақ ұғымындағы басыңа бақ қонсын деген тілдік бірліктің уәждемесінде халықтың мифтік 

танымы көрініс береді. Халық кімде-кімнің басына киелі дәуіт қонса не құс 

қонса,бақытқонады деп болжаған және соған сенген. Ертегілерде бақыт құсының басқа келіп 

қонуын архаикалық кезеңдердегі тотемдік таныммен байланысты түсіндіруге болады. 

Мысалы: Сонда дәулет құсы ұшып баланың басына қонып, бала сол елге хан болып қалады 

[7, 163]. Бұл ертегіде айналасындағыларға тек жақсылық ойлап, адал жолмен жүретін жетім 

баланың басына киелі әрі сиқырлы дәулет құсы қонып, соңында патшалыққа хандыққұрып, 

бақыттығұмыр кешетіні баяндалады.  

Ертегіде баслексемасы көтермеу болымсыз мәнді етістікпен тіркесіп келіп,адамның 

шарасыз, салы суға кеткен физиологиялық, эмоциялық жай-күйін білдіреді. Ертегі 

кейіпкерлерінің бір балаға зар болған ішкі жан дүниесінің қиналысын сипаттауда да 

қолданылады. Мысалы: Патша Хасанның өлгенін естіп, қатты қайғырып басын көтермей 

күн-түн жатып алады [7, 80]. Түнде көзі ұйқыға ілініп кетсе, түсінде үш пері адам болып 

келіп: «Хан, басыңды көтер, қолыңды жай, Құдай сенің тілеуіңді берді, еліңе қайт!» - дейді 

де ғайып болады [7, 75]. Сонымен қатар ертегілерде басы түсіп жүру, басы салбырау т.б. 

синонимдік тіркестері жиі қолданылады. Бұлар адамның қайғы үстіндегі, негативті 

эмоциясын білдіруде жұмсалады. Ертегідегі кейіпкердің сыпайы, ұяң 

мінезінбейнелеудебасын төмен түсірді, басы көкірегіне кірді секілдітілдік бірліктер 

кездеседі. Мысалы: Көкірегіне басын тыға, сүюмен жауап берді [7, 212].   

Келесі соматикалық атау – бет. Бет – бастың алдыңғы жағы [8, 17]. Бет- адамның 

ажары, оның сұлулығын айқындап тұратын дене бөлігі. Халық ұғымында ұялған адамбеті 

қызарды, бетіне оты шықты деп сипатталады. Мысалы: Дәл осы кезде бетіне өртше лаулап 

қан жүгіреді [7, 338]. Қиял-ғажайып ертегінің бұл сюжетінде жеңгелері қызды сүйікті 

ғашығының алдына алып шығады. Берілген сөйлемде бет соматизмі сол сәттегі қыздың 
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қатты ұялғанын, ұяңдығын ажарлап көрсету үшін қолданылған. Немесе: Сұлулығы 

соншалық, бетіне қарасаң көзіңнің жүзі таяды екен [7, 305]. Бұл мысалда бетатауы 

адамның келбетін,әдемілігін сипаттауда жұмсалып отыр.  

Бет соматизмі қиял-ғажайып ертегілерінде магиялық іс-әрекеттің орындалуы 

барысында негізгі элемент ретінде деқатысады. Сиқырлы топырақ, су секілді ғажайып 

тылсым күшке ие заттар ертегі сюжетінде көбіне кейіпкер бетіне шашылады. Осы магиялық 

іс-әрекет арқылы кейіпкер белгілі бір аң түріне айналып кетеді не, керісінше, қайта өз 

қалпына келеді. Кейбір тұстарда бетіне түрлі сиқырлы заттардың тиюі арқылы бас 

қаһармандар өліп-тіріледі. Мысалы: Мұны көріп, Ақбай кейін шегіне бергенде, қыз бір уыс 

топырақты Ақбайдың бетіне шашып жіберіпті. Қыз жеті жұрттың тілін білетін дуахан-

сиқыршы екен [7, 15]. 

Ертегіде бет атауымен қатар жүзсинонимі жұмсалады. Бет – жүз; адамның көз, 

мұрын, ауыз орналасқан алдыңғы жағын білдіреді [9, 139].Мысалы, Ол патшаның үйіне 

келіп, тамақ ішіп отырған кезде жүзін орамалымен сүрткен екен... [7, 206].  

«Бас» дене бөлігі кіші өрісіне енетін келесі соматикалық атау – маңдай. Маңдай – 

бастың жоғары жағының алдыңғы бөлігі [10, 66]. Қазақ танымында маңдай дене бөлшегі 

атауымен «тағдыр» сөзі өзара мағыналас бірліктер ретінде ұғынылады. Тілімізде оны 

айқындайтынмаңдайға жазғаны деген тұрақты тіркес бар. Мысалы: Тәңірі тағалам, біздің 

несібемізді әзелде маңдайымызға жазып қойған болар, сол несібеміз таусылғанда өлерміз [7, 

356].Бұл біздің маңдайымызға жазылған сор екен [7, 262].  

Ертегі мәтіндерінде маңдайсоматизмі денеден, теріден бөлінетін сұйықтық атауы 

терсөзімен тіркесіп келіп,адамның маңдай терітіркесі адал еңбектің көрінісін, ауыр 

жұмыстың нәтижесін білдіру мағынасында жұмсалады. Мысалы: Маңдайының терін бір 

сыпырып, жан-жағына қараса, таң да сарғайып атып қалыпты [7, 131]. Бұл мысалда ертегі 

кейіпкерінің маңдай теріоның уайымынан, қажымай, талмай еткен еңбегінен хабар береді. 

Ертегілерде кездесетін келесі соматикалық атау – көз. Көз соматизмінің мағынасы 

көру қабілетімен, айналадағы қоршаған болмысты, ондағы алыс-жақын заттар дүниесін 

танып, қабылдаумен байланысты болғандықтан,тілдік қолданыста қашықтық өлшем 

атауларын жасауда тұрақты тіркестің компоненті ретінде қатысады. Мысалы: Алдарынан көз 

көрім жерде бір тау көрінді [7, 146]. Сонан тірі жетім Бекболат зарлап келе жатса, көз 

ұшында бір үй көрінеді [7, 199].  

Сонымен қатар көзсоматизмі (ауыз сөзі де) адамның сыртқыжәне ішкі жан-дүниесінің 

сұлулығын білдіретін тіркес құрамында қолданылады. Әйел затының асқан сұлулығы 

фольклорда дәстүрлі түрде ай десе аузы,күн десе көзі бар деген тұрақты тіркеспен 

сипатталады. Мысалы: Оның әйелі ай десе аузы бар, күн десе көзі бар асқан сұлу адам 

болыпты [7, 335]. Сонымен қатар ертегіде көз соматикалық атауы сын-сапа мәнді сөздермен 

тіркесіп, кейіпкердің жағымсыз бейнесін сомдауда да жұмсалады. Мысалы: Шүңірек көз 

қара кемпір [7, 219]. 

Көз атауығажайып, сиқырлы әрекеттерді орындауда негізгі элементтің бірі ретінде 

қатысады. Сонымен байланысты қиял-ғажайып ертегілерінде «көзді жұму» және бір сәттен 

кейін «көзді ашу»магиялық мәнге ие тіркестер ретінде жұмсалады. Бұл уақыт аралығында 

кейіпкердің қалаған арманы не тілегі орындалады. Мысалы: Көздеріңді жұм – депті, үшеуі 

көзін жұмып ашса, баяғы қатып қалған шаһарда хан сарайының алдында тұр екен [7, 229]. 

Келесі мысалда көз жасы тіркесі сиқырлы күшті иеленіп, қолы жоққа қол бітіреді: Екі 

қолы жоқ сорлы әйел шырылдап жаны қалмай қаужаңдап, шолақ қолымен суға кеткен екі 

баланы ұстай алмай, көп қорлық көрді. Сөйтіп, жүргенде ол бейшараның көз жасына 

кенеттен қол бітіпті [7, 276]. Бұл жерде адамның «көз жасының» қандай күшке, құдіретке 

ие екенін танытады. Ертекші шынайы көз жасты төгу арқылы арман-тілектің орындалу 

мүмкіндігіне тыңдаушысын иландыруға тырысады. Сонымен қатар көз жасы  тіркесі 

қуаныш пен қайғыны, халықтың арман-тілегін білдіру үшін әртүрлі мағыналарда жұмсалады. 

Мысалы: Жігіт қайғыра бастады һәм қызды патшаға бергісі келмей жігіттің көзінен 

жастары домалап-домалап түсе бастады [7, 25]. Бұрынғы әке-шешесі емес, кәрілік басып, 
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оның үстіне баласының қайғысы қосылып, бір көзінен қан, бір көзінен жас ағып отырған 

әке-шешесін көрді [7, 146]. Мұндағы көзінен бір көзінен қан, бір көзінен жас ағутұрақты 

тіркесі орын алған жағдайды әсірелеп сипаттау үшін қолданылып отыр. 

Ертегілерде көз соматизмі құрту, жою болымсыздық мәнді етістіктерімен тіркесіп 

келіп өлтіру мағынасында да қолданылады. Бұл - жоғарыда айтылған «басын алу» 

тіркесімен өзара мәндес болып келетін тілдік қолданыс. Дегенмен ертегі баяндауында 

«басын алу» жаза түрінде қолданылса, «көзін құрту, жою» тіркесі - алдын-ала 

ұйымдастырылған, қастандықтың бір түрін меңзейді. Мысалы: «Қайткенде, Хасанның көзін 

жою керек, содан кейін құсты өзіміз тауып алып келдік дейміз», – дейді [7, 80]. Берілген 

мысалдарданкөз соматикалық атауының жұмсалымдық өрісінің кеңдігі байқалады.  

Адамның есту мүшесінің атауын білдіретін құлақ сөзі қиял-ғажайып ертегілерінде 

сирек қолданылады. Мысалы: Бірақ ұлдары етегінен алып, Құдайдың құтты күні 

жармасып, оның құлағына маза бермепті [7, 311]. Мұндагы құлаққа маза бермеутіркесі 

жалпы адамға маза бермеу, оның тыныштығын алу мағынасында жұмсалған. Шынайы өмір 

мен оның тілдік бейнесінің арасындағы байланыстың соматизмдер арқылы берілуі, адамның 

өзінің де сол қоршаған ортаның, яғни шындық өмірдің бір бөлігі болып табылатындығын 

дәлелдейді. Тіл арқылы адам реалды өмірдегі үрдістерді, көңіл-күй, сезімдерді сипаттап қана 

қоймай, өзі де сол әлемнің бір бөлшегі ретінде көрініс табады. 

Фольклорда мифтік бейне ретінде қабылданатын кейіпкер – Саққұлақ атауының 

жасалымында құлақ соматизмі ұтымды қолданылады. Алыстағыны жанындағыдай еститін 

ерекше қабілеті бар кейіпкер атауында құлақ сөзі әсірелеп бейнелеу үшін жұмсалған. Қиял-

ғажайып ертегілеріндегі кейіпкердің сыртқы бейнесін сипаттауда да құлақ соматемасы 

қолданылады. Мысалы: Бір күні аңнан қайтып, үйіне таяп қалғанда, сол жердегі бір 

құдықтың маңынан екі көзі тостағандай, екі құлағы тебінгідей бір қара дию кезігіп, екеуі 

алыса кетіпті [7, 280].   

Адамның дем алатын және иіс сезетін мүшесінің атауы - мұрын [9, 362]. Бұл соматема 

қиял-ғажайып ертегілерінде бірлі-жарым сөйлемдерде кездеседі. Мысалы: Бір заманда бір 

мұрыны жоқ келді.Майлықараша айтты, мұрыны жоққа: «Иіскеші,  – деді, – не бар екен?» 

[7, 115]. Мұрны жоқ кейіпкер атауы бүтіннің орнына бөлшек қолданылып, синекдоха тәсілі 

арқылы жасалып отыр. Кейіпкерге мұндай атау оның мұрнының жоқтығынан беріледі. 

Ертегі мазмұнында мұрны жоқтың иіскеп білетін қабілеті ерекше болғандығынан, ағалары 

оның дарақасиетін көре алмай, осы дене бөлігін кесіп тастайды. Сол себепті кейіпкер мұрны 

жоқ деп аталып кетеді. Келесі мысалда екі мұрнынан қан кетутұрақты тіркесінің бір 

компоненті ретінде мұрын соматизмі қолданылған. Бұл тіркес адамның физиологиялық 

тұрғыда қатты қиналғанын не ауыр салмақ көтеріп шаршағанын аңғартады. Мысалы: Кезек 

дәуге келгенде, дәу баланы көтере алмай, екі мұрнынан дерек-дерек қан кетеді [7, 146].  

Ауыз – адамның тамақтанатын мүшесін білдіретін атау [8, 611]. Ауыз соматизмі тілдік 

қолданыста жұмған аузын ашпау, аузына ие болу тіркестерінің құрамында жұмсалып, сыр 

сақтау, абайлап сөйлеу деген мағыналарды білдіреді. Бұл ауыздың тамақтанудан басқа да 

қызмет атқаратындығына мысал бола алады. Ауыз дене мүше атауы ертегі мәтіндерінде 

сенімділік мәнін де білдіреді. Мысалы: Бай айтты: «Зымырық тасты алып бер, мысық оны 

ұрлап кетер, аузыма салып жатайын». Бай зымырық тасты аузына салып ұйықтады [7, 

89].   

Ауыз ертегілерде сиқырды жүзеге асыруға қатысатын бірден-бірбасты құрал болып 

саналады. Жын-пері, дию, сиқыршы кейіпкерлер барлығы магиямен байланысты іс-әрекет 

орындау барысында міндетті түрде аузын күбірлетіп, арнайы сөз айтып, дұға оқиды. 

Мысалы: Аузын күбірлетті де, жерді теуіп қалды. Осы кезде Хасан киікке айналды [7, 80]. 

Бұдан ауыздан шыққан сөздің киесі болады деген астарлы мән қоса ұғынылады. 

Ауыз дене мүшесіне қатысты ерін лексемасы ертегілерде өте сирек кездеседі. Мына 

мысалда кейіпкердің сыртқы портретін жасауда жұмсалған: Келсе, әлгі қыз жоқ, ерні қалың, 

қабағы түксиген бір сары қыз отыр екен [7, 97].  
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Тіл – адамның дәм сезетін, сөйлеу дыбыстарын шығаратын ауыз қуысындағы негізгі 

мүше атауын [11, 601] білдірумен қатар,ақпарат таратушы, ішкі ойды сыртқа шығарушы 

құрал мағынасында да жұмсалады. Осымен байланысты қиял-ғажайып ертегілерінде артық 

әңгіме таратпасын деген мақсатта «тілін кесіп алу» деген жаза түрі қолданылады. Мысалы: 

Банағы қызды әкелген адам көрінген әлі жеткен адамдардың тілін кесіп алды [7, 313]. Тілін 

кесіп алу тіркесі бұл жерде хан қызының басынан өткен жағымсыз жағдайдыңхалық арасына 

тарап кетпеуін алдын алу үшін жасалған іс-әрекетті білдіріп отыр. 

Ертегілерде тіл соматизмі адамның ішкі эмоционалдық жай-күйін жеткізуде 

жұмсалады. Мысалы: Жаңағы адам қорыққанынан сөйлей алмай тілі күрмеліп қалды [7, 

102]. Тілдің күрмелуі тіркесі адамның ішкі қорқынышын, тіліңді тарт тіркесібилеушілердің 

сөзіндегі бұйыру мәнін білдіреді. Мысалы: Тіліңді тарт мен пенде емеспін [7, 146].  

Келесі ертегіде тіл дене мүшесі атауының мәтіндегі қызметі мүлдем басқа қырынан 

көрінеді. Мысалы: Қатын басына шығып айдаһар болып ысқырады, көктен жаңбыр 

жаудырып, тілін жерге салып жібергенде қырық құлаш мұнардан тілі жарты құлаштай 

жерге тимей тұрды [7, 190]. Тілдің мүмкіншілігін,мағынасын асыра сипаттап, гиперболалық 

әсер беріліп тұр. 

Сонымен, ертегі мәтінінің мазмұндық құрылымын түзуде дене мүше атаулары 

лексика-семантикалық тобына жататын сөздердің қатысып, олардың тура лексикалық 

мағынасымен қатар, басқа да тілдік бірліктермен тіркесіп келіп, ауыспалы, бейнелі 

мағыналарда да жұмсалатыны сипатталды. Қиял-ғажайып ертегілерінің жанрлық сипатына 

сәйкес сиқырмен байланысты оқиғаларды жүзеге асыруда дене мүше атауларының бір 

элемент ретінде қолданылатыны анықталды. Бұл соматикалық атаулардың қиял-ғажайып 

ертегілеріндегі жұмсалымдық өрісінің кеңдігін, ауқымдылығын көрсетті. 
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Аннотация 

В этой статье автор рассматривает быт и литературу арабов, также касаясь 

достижений и открытий в науке на территории Миср во время правления мамлюков.  

 

Annotation 

In this article the author concerns the life conditions, literature, achievements and 

discoveries in science of Arabian people in the town of Maser in the period of Mamluks ′ ruling.  

 

Мәмлүктер дәуірінің әдебиеті туралы араб жазбагерлерінің қаламынан туған 

дүниеліктер көп емес, десе де соңғы кезде бұл салада доктор Мухаммад Кәміл Хусайн, 

доктор Әбдул-Ләтиф Хамзә және ұстаз Махмуд Ризқ Сүләйм секілді біраз ғұламалар сеңді 

бұзды. Бұл кісілердің соңғысы осы тақырыпта энциклопедиялық еңбек жазды. Алайда, біздер 

қолымызға түскен және бізге қол жеткізу мүмкін болған еңбектерден ғана пайдалануға 

мәжбүрміз. Еліміз “мәдени бағдарлама” аясында мәдени-ғылыми тұрғыда жаңа, соны 

еңбектер жазылып жатқан бір мезгілде мәмлүктер дәуірінің әдебиеті туралы сөз қозғау 

қисыны келіп тұр деп ойлаймын[1.5]. 

Араб әдебиеті әдеби және халықтық болып екіге бөлінеді. Уақыт өте келе әдеби тілді 

әдебиетте көп нәрсе ұмытылып, теріліп сұрыпталып жатады, ал халықтық әдебиеттің негізін 

орысша народный говор деп аталатын әдебиет құрайды[1.6].  

Ауыз әдебиетінде көп нәрсе кең қамтылады, жан-жақты баяндалады. Халықтық 

әдебиетте шумақтық өлеңдердің (әл-муашшах - أْلُمشَّح) үйреншікті қалпы көп сақтала 

бермейді, оған еркін түрде өзгерістер ендіріледі. Бұл дәстүр Ибн Құзман әл-Андлсидің 

әрекетімен бастау алды да кейін ол Мысыр, Шам және өзге араб Шығысына тарады. 

Нәтижеде араб әдебиеті халыққа түсінікті және олар сүйіп һәм ұйып тыңдайтын халге келді, 

өйткені әдебиет тілі халықтың мұң-мұқтажын өз тақырыбына айналдырды, қуаныш пен 

қайғысын бөлісті. Патша сарайларында жүретін шайырлар енді халық арасына келіп, өз 

қажеттерін алып отыруға дағдыланды, тақырып  байыды. Сол себепті сол заманның 

тынысын дәл тауып өлеңге қоса білген шайырлар кәсіби негіздегі атақтарымен белгілі 

болды. Мысалы, Әл-Жаззар (қасап), Әл-Уаррақ (қағаз жасаушы), Әл-Хаммами (моншашы), 

Әс-Со-иғ (бояушы), Әл-Хаййат (тігінші), Әл-Аттар (әтірші, иіс май сатушы), Әл-Кәххал 

(сүрме сатушы немесе жасаушы) және т.б. [1.7].  

Өлеңдермен қатар қара сөздің де неше алуан түрлері пайда болды. Ғылыми, әдеби, 

әлеуметтік тақырыптарға жазылған еңбектердің анық саны белгісіз. Диуандық хаттар 

(мемлекет, не мемлекет қайраткерлері бір-біріне жазысатын хаттар), достық сәлемдер, 

мақаматтар (новеллалар), қияли һәм шынайы қысқа мазмұнды қиссалар мен тәмсілдердің 

түрлері тым көп еді. Осындай мұралардың көпшілігі әлі күнге қолжазба түрінде 

сақталғандығын атап айтуға тиіспіз.  

Бұл жазбалардың көпшілігі мәмлүктердің ерліктері, отан қорғау саласында 

жанқиярлық пен ерліктің неше алуан үлгісін көрсеткендері жанды түрде суреттеледі.  

Қазіргі араб әдебиетінің бір тармағы ретінде араб әдибтері (әдебиетшілері) мәмлүктер 

дәуірінің әдебиетімен айналысса, біздер оны төл тарихымыздың бір тармағы ретінде 

қабылдаймыз. Мәмлүктер билігінің басталуы:Һижри 648 жылы Мысырда (салыстырма 

ретінде: 656 һижрада милади 1258 жылы Бағдад халифаты құлады) билік тізгіні Иззуддин 

Айбектің қолына өтті. Аюбилер билігіне сырттан шармықшылар (крестілер) қатер төндірсе, 

билікке таласушылар өзара қырқысып мемлекетті әлсіретті. Аюбилердің ең соңғы билеушісі 

Нажмуддин Салих Нилдің бір аралындағы “Рауза” аталатын бекіністе мәмлүктерден 
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құралған арнаулы әскер ұстады. Нажмуддин оларды “бахри” деп атады. Осы кезде батыстан 

шармықшылар, шығыстан Шыңғыс ханның шапқыншы жасақтары қаптап келе жатты 

[2.339].  

Мәмлүктер фараңдарға (француз), маңғұлдар мен шармықшыларға (крестілерге) 

қарсы күресте кереметтей жеңістерге жетті. Түркі жастарын осы кезде екі қырынан көруге 

болатын, не тілімен әдеби салада айтарлықтай із қалдырады немесе оның жау-жарағының 

сипаттары, жеке басының кейбір көзге түскен көріністері беріліп жатады [1.15].  

Мәмлүк билеушілері сыртқы жауға қарсы халықты топтастырып, қажет іс-шараларды 

көрді. Мешіт-медреселер, хадис оқытылатын үйлер салдырды.  Ғұламалар мен 

шариғаттанушылардың кеңестерін де молынан пайдаланды[2.339]. 

 “Араб батырлары” тізбегімен шығарылған кітаптың 6-сында Бейбарс осы шайқаста 

камикадзелердің рөлін атқарып, тікелей өздерін құрбандыққа байлап шыққан және 

Кетбұғаның жауынгерлерін аяусыз қырған деп көрсетуі де ескеруге тұрарлық. Фрат 

шайқасындағы жеңісті бір араб ақыны былай деп жырлайды:  

 أْلملُك الظاهُر سلطانُنا   نَْفديه بِاألَموال واألَْهِل 

 إقتحَم اْلماء ليْطفي به    حرارةَ القلب من اْلُمْغِل 

Заһир патша біздердің сұлтанымыз,  

Оған құрбан қыламыз мал мен жанды. 

Манғұл салған күйікті жүректегі,  

Өшірмек боп өзенге атын салды [1.20].  

Ибн Ән-Нақиб Фрат шайқасын былай суреттейді:  

 ولّما ترامينا الفراَت بَِخيلناشجرناهُ منا بالقوى والقوائم 

 فأَوقفِت التّيّار عن جريانِهالى حيث ُعدْنا بالغنى والغنائم 

Фратта аттылармен атысқанда, 

Қолдадық оны күшпен, барымызбен. 

Өзеннің ағысы да тоқтап қалды-ау, 

Қайтар жолда олжамен, арымызбен.  

Осы шайқаста кемелер қатынайтын ағысы қатты өзеннен мәмлүктердің жалдап өтіп, 

жауды өкшелей қыруы – айтулы оқиға болды. Манғұл қолдарын аяусыз қанға бөктірді. Бұл 

жолы мәмлүктерді өзенге бастап кірген де, манғұл жасағын түре қуған да Бейбарыстың өзі 

еді. Ақынның “қолдадық оны күшпен” деп отырғаны осы оқиғада барлық мәмлүк 

жауынгерлері мен арабтардың тізе қосып шыққан күшінің жауға жұмыла соққы беруін 

бейнелейді.  

Мухаммад ибн Юсуф әл-Меһмандар былай деп жырлайды:  

 لو عاينْت عيناك يوم نِزالنا   والخيَل تطفُح في اْلعجاج األَْكدِر 

با  كشفا ألَْعيُِننا قَتاَم اْلعثيِر   وسنا األَِسنّة والّظِ

 وقِد اْطَرَخمَّ األْمُر واْحتدَم اْلوَغى وَوَهى اْلجباُن وساَء ظنُّ اْلُمْجتَري 

 لَرأيَت َسدًّا من حديٍد سائدا    فوق الفراِت وفوقه ناٌر تَري 

بَى  ومن الفَوارس أْبُحًرا في أبُحِر   ورأيت سيَل الخيل قد بلغ الزُّ

ْمِر   لّما سبْقنا أَْسُهًما طاَشْت لنا   فيهم إلينا بالخيول الضُّ

 ِر لم يفتحوا للّرْمي منهم أعينًا  حتّى كحْلن بُِكّلٍ لَدُن أَْسمُ 

 فَتسابًقُوا هربًا ولكن ردَّهم   دون الهزيمة رمح كل غضنفِر 

 ما كان أجرى خيلنا في أثرهم    لو أنّها برؤوسهم لم تعثُِر 

 وجرت وجوههم على وجه الثّرى    حتّى جرى منهم َمجاري األَْنُهِر 

 والّظاهُر السلطان في آثارهميروي الرؤوَس بكّل َعْضٍب أَْسُمِر 

 مع النّجيع بصْقله  فكأنّه في ِغْمِده لم يُْشَهِر  ذهب العجاج

Көзің сенің көрер ме ед сол майданды ол күні,  

Қою шаңнан жылқылар көрінбеді-ау алдағы.  

Найзамыз бен қылыштың қылауы мен жарқылы, 

Жол көрсетіп тұрғандай бір көрініс болғаны.  

Майданның ісі ұлғайып, соғыс өрті қызды бір, 

Қорқақтардан әл кетті, ерлерден қайран болмады. 
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Фраттың үстін от шарпып тұрған кезін көрсең сен,  

Темір ме деп ойлар ең бұлардың соққан қорғаны.  

Көрер едің жылқының ілгері-кейін аққанын, 

Теңіздей боп аттылар теңізді теңіз сорғанын. 

Бізге қарай атылған қаңғырған оқтан өттік біз, 

Ыңғайыңа көнетін үйренген атпен қолдағы. 

Оқ атуға жаулардың көздерін қойды аштырмай, 

Сүрмеленген сұлудай сүмірейіп түгел сорлады.  

Бірі озып бірінен тұра қашты, алайда, 

Арыстан ерлер найзалап, жан-жақты түгел торлады. 

Домаланған бастарға сүрінбей өтсең қанекей, 

Өкшелеп қудық дұшпанды, атымыз  да озар болмады.  

Бей берекет қашқан жау ылди мен өрді талғамай, 

Тасқындап аққан өзендей жапырып оң мен сол жағын.  

Заһир сұлтан жаһангер соңына түсті тықсырып, 

Қақпақыл етіп бастарын алдаспан қылыш қолдағы. 

Шаңы мен қанын құрышпен қандыра сипап кеткенде, 

Бәрі өзі болып қалғандай суырмай қылыш қындағы [1.21;4.227]. 

Заһир Бейбарстың өз мемлекетіне қамқорлығы соңынан таққа отырған Мансұр 

Қалауын сұлтанмен ұласа түсті. Ежелгі Мысыр мен Шам жерлеріне көз тіккен 

шармықшылар (крестілер) мен манғол-татар қолдарын аяусыз қырды. Ол “Мансұр күмбезі” 

деп аталатын сағанасында  Құран үйретіп, хадис тыңдайтын, өзге де діни ілімдермен 

сусындататын орын жасады. “Әл-Мансури” аталатын үлкен емхана да салдырып, онда көп 

кісілер әрі емделіп, әрі рахаттана дем алды. Бұл кезде  шармықшылар қолында бірқатар 

бекіністер болып, соңғысы Акка жүз жылдан соң жау қолынан босатылды. Мансұрұлы Әл-

Ашраф Халил осы Акка бекінісін 1291 жылы күшпен алды да осыдан кейін еуропалықтар 

табан тірейтін жер қалмады. Шиһабуддин Махмуд былай деп жырлады [1.29; 5.305]:  

لُبِوَعزَّ بالتّْرِك ديُن المصطفى العربي   الحمد هلل ذلّْت دولة الصُّ

 هذا الذي كانت اآلماُل لو َطلَبت    رؤياه في النوم الْستَْحَيْت من الطلبِ 

 قد ُهدَّْت قواِعدُها في البحر للشرك فيها َكفُّ ُمْغتَِصِب ما بعد عّكا و

َبْت  في البّر والبحر ما يُنجي سوى الهرِب   لم يبق من بعدها للكفر مذ ُخّرِ

Шүкір дейміз Құдая, қирады шармық дәулеті (билігі, мемлекеті),  

Түркілермен хақ діннің көтерілді сәулеті. 

Талап етсең бұл арман түске кірер нәрсе ме ед, 

Ұялғандай ойласаң мына діннің әулеті. 

Акканың қирап тағаны, одан қалған күн құрсын,  

Беті қайтқан ширктің келіспей қалды келбеті.  

Ол қираумен кәпірлер теңізден де қуылды, 

Олар үшін қалмады-ау табан тірер жер беті.  

Жауды мәмлүктердің қалай алғанын, бұрынғы билеушілердің қолынан келмеген істі 

осы түркі әскерлер істегендігін мақтан тұтып:  

 جيش من التُّْرك تَْرُك الحرِب عندهم   عاٌر وراَحتُهم َضْرٌب من الّضرِب 

Түркілерден бір әскер – соғысты қою ар оған,  

Жан рахаты оларға найза мен қылыш сермесу, - деп аяқтайды.  

Сол кездегі жағдайды Ибн Қази Шүһбә әш-Шафи‘и былай деп өлеңге қосады:  

 رمتْنا صروُف الدهر منها بسبعٍة   فما أحدٌ منّا من السبع سالُم 

 غالٌء وغازاٌن وغزٌو وغارةٌ   وغدٌر وإِْغباٌن وغمٌّ مالِزُم 

Замананың талқысы сол жеті оқпен бізді атқаны,  

Сол жетеуден ешкім бізден құтылмады-ау аман-сау. 

Қымбатшылық, Ғазан хан, қазат пен барымталық, 

Опасыздық, қайғы-мұң мен қабаттасып елді алдау [6.894]. 
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Мәмлүктер Нуба аталатын Нилдің жоғарғы жағын да өздеріне бас идіріп, оған жиі-жиі 

басшылыққа жіберілген кісілерін ауыстырып отырды. Өйткені олар ұзақ отырса дербестік 

пиғылына түсіп кетуінен қауіптенді. Осы себепті бір ақын былай деп жырлаған [1.43; 7.347]:  

 هذي أُموٌر ِعظاٌم  من بعضها القلُب ذائْب 

 ما حال قُْطٍر يليه  في كّل شهَرْيِن نائْب 

Бұл керемет зор істер,Басқарса елді не болар, 

Езілер жүрек мұңайып.   Әр екі айда бір наиб. 

Мәмлүк билеушілерінің әр бірінде топтасып айтатын әншілері болды, оны “жауқа” 

деп атайды, яғни “ансамбль” дегендей. Мысыр тарихшысы Ибн Тұғрыбердінің жазуында 

сұлтан Мансұр Мухаммедтің күңдерден құралған  оншақты әншісі бар тобы болған [1.52; 

7.8].   

Мәмлүктердің мемлекеттік құпияларын сақтаушы “кәтибус-сир” деп аталатын 

хатшылары болды, яғни сырды жазып сақтаушы дегені. Әр хатшы осы дәрежеге жетуді 

армандайтын, тіпті сұлтан Насырдың Алауд-дин атты хатшысы пара беру арқылы осы 

мансапқа ұмтылған. Осыны сұлтан Насыр да байқап, “ей Алауддин, біз Шарафуддин ибн 

Фазлуллаһты (өзінің хатшысын айтып отыр) ауыстыра алмаймыз. Ауыстырсақ та орнына тек 

Алауддинді қоямыз. Алтын өзіңе қажет, оны сақтап қой” деген [8.97; 1.54].  

Мысыр мен Шамда ішкілік кең жайылған еді, оны Бейбарыс қаншама рет тыюға 

әрекеттенді, тіпті ішкілікпен әуестенушілердің үйлерін қиратса да тыя алмады. Осыдан кейін 

Ибн Әл-Кәзруни аталатын бір кісіні дарға асып, оның мойнына қадақ пен көзесін іліп қойды. 

Осыдан кейін жұрт тыйылды. Бұл туралы Хаким Шәмсуддин ибн Даниал былай деп бәйт 

айтты:  

 لقد كان حدُّ السُّكر من قبل َصْلبِه خفيف األذى إِذْ كان في شرعنا َجْلدا

 دا المصلوُب قلُت لصاحبي أال تُْب فإِّن الحدَّ قد جاوز الحدّا فلّما ب

Дарға аспай бұрын жаза ішкілікке, 

Шариғатта жеңілдеу – дүретұғын.  

Дарға асқан соң досыма дедім “тәубе ет,  

Шектен ассаң жазаңды беретұғын” [1.85; 170]. 

Ішкіліктің осынша кең жайылғандығын Әбул-Хусайн әл-Жаззар мына бәйтімен дәл 

көрсетеді:  

َل الكوُب من ِحبابِْه    وأُْخِلَي الثَّْغُر من ُرضايِْه   قد ُعّطِ

 وأَْصبََح الشيُخ وهو يبكيعلى الذي فات من شبابِْه 

Көзесінен қадақ кетті құтырып, 

Күрек тістер сілекейден жұтынып. 

Шал жылады өткен күннен қалдым деп, 

Жастық шақпен ойнай алмай ұтылып [1.86; 6.554]. 

Мысыр 7-ғасырдың ортасынан Ирақтың саяси һәм діни басшылығын көп ғасырлар 

бойы мұра етіп алды. Манғолдардан ыққан ғұламалар, әдибтер (әдебиетшілер), ақындар мен 

өзге де өнер адамдары Мысырға ағылды. Хатиб, қази Жалалуддин әл-Қазуини, белгілі 

ғалым, заманының алламасы атанған Садуддин Таптазани, Әт-Тәбризи, еуропалықтардың 

сығымына ұшыраған Испан Андлсынан мухаддис Ибн Дихиа, Ибн Суроқа әш-Шатыби, 

Севилье қаласынан грамматис Ибн Усфур Әли, өлең сынына кітап жазған Әсируддин Әбу 

Хаййан секілді оқымыстылар көптеп жиналды. Әл-Мақризи 681 һижра жылы Дамшық 

көшесінде өрт болып, Шәмсуддин Ибраһим әл-Жәзәридің 15 мың том кітабы жанып кетті 

дейді. Бұл ұсақ дәптерлерді қоспағанда [6.709].   

Мансұр Қалауын өз имамына ай сайын 80 дирһам беріп отырған: олар бастығы мен 

төрт азаншы болатын. Құранды оқытуға ай сайын 40 дирһамнан беріп тұрды. Төрт мазһаб 

ұстаздарына 200 дирһамнан айлық тағайындалды, 50 талапкерге (студентке) ай сайын 

барлығына 750 дирһам бөлінді [9.1001]. 

Көптеп кітап жазбагерлерімен қатар Әсируддин Мухаммед ибн Юсуф ибн Әли әл-

Ғарнатиді ерекше атап айту керек, бұл кісі Әбу Хаййан атымен белгілі грамматис ғалым. Ол 

араб, парсы тілдерімен қатар түркіше қағидалар негізінде құрылған бір қасиданы Әс-
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Сығнақидің ауызнан тіркегенін “Шу‘ара әл-аср” кітабында жазады. Ғұламалардың 

рұқсаттарын алған, тағлым-тәрбие жұмыстарымен айналысқан, грамматикада өз заманының 

имамы болды. Тіл, әдебиет, грамматика, тәпсір салаларында 50 ге жуық  кітап қалдырды. 654 

һижра жылы Ғарнатада туылып, 745 һижрада Каирде қаза болды [1.150-152].  

Қорыта айтcақ, мәмлүктер билігі тұсында араб тілі мен әдебиетінен  қаншама әдеби 

құнды мұралар, ғылыми соны дәйектемелер яғни әдеби жұмыстарын әрі қарай жалғасын 

тапты,  һәм қаншама тың еңбектер жарық көрді. Біз үшін араб әдебиетінің мәмлүктер дәуірін 

зерттеу барысында ғылыми ізденіс жұмыстары  енді ғана  басталып жатқандай немесе әлі 

басталған жоқ деген пікірдеміз. 
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ӘЛЕУМЕТТІК МӘДЕНИ КОМПОНЕНТ 

 

Шамгонова Р.Г., Халиулла А.М. 

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Орал, Қазақстан 

 

Рухани жанғыру дегеніміз тарихи тұрғыдан алғанда кез-келген модернизациялық 

процестің бастауында тұратын, қалыптасқан сана болмысын күмәнға салып, керек болса 

Раблеше әжуалап, оны сергітуге бағытталған гуманитарлық һәм ұлттық жоба [1]. 

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 

Қазақстан үшін үлкен маңызы бар өміршең гуманитарлық мәселелерді қамтиды.  

ХХІ ғасыр еліміз үшін индустрияландыру кезеңі ретінде танылды. Тәуелсіздік алғалы 

бері елімізді индустрияландыру процестері жүйелі түрде енгізіліп, үлкен жауапкершілікпен 

қолға алынып отыр. Әсіресе, индустрияландырудың маңызы Қазақстанда бұрыннан 

қалыптасқан ұстанымдардың қайта қаралуын, қазіргі қоғам өмірінде гуманитарлық 

процестерді жүзеге асыру барысында көрініп отыр.  

Бұндай модернизациялау үдерісі бір уақытта әр түрлі деңгейлерде дамуды талап 

ететін, жаhандық өзгерістер енгізуді мақсат ететін кешенді құбылыс. Ол арқылы тәуелсіздік 

жағдайындаеліміздің жаңа заманғы тарихын қоғамдық маңызы бар жаңалықтармен толассыз 

байытып, нәтижесінде жалпықазақстандық азаматтық қоғам орнату көзделіп отыр.  
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Аталмыш мақсатқа қол жеткізуде, елбасының «рухани жаңғыру» бағдарламасындағы, 

өзара байланысты, бірін-бірі толықтыратын аталмыш екі мәселенің ықпалы ауқымды. 

Біріншіден, жалпы қазақстандық азаматтық қоғамды үштілділікнегізінде құру мәселесі, 

екіншіден, үш тілділік мазмұнындағы әлеуметтік мәдени компонент маңызыдылығы. 

Тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен бері әлемдегі көптеген елдермен саяси-әлеуметтік, 

экономикалық және мәдени байланыс орнатуға нық қадам жасадық. Бұл қарым-қатынастың 

нәтижелі болуы және ел мен халықтың өзара ынтымақтастығын өркендетуде тіл білудің 

маңызы күн сайын арта түсуде. Көп тілді білу - жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін 

самғауына жол ашатын, ғаламдық мәні бар жаңалықтарды ашуға, сол жолда өз қабілетін 

танытуына мүмкіншілік беретін қазіргі таңдағы ең басты қажеттілік болып отыр. 

Қазіргі уақытта көптілді және көпмәдениетті білім беру оқыту жүйесіндегі ең басты 

бағыттардың бірі болып отыр. Білім ордасында көптілді және көпмәдениетті оқыту процесін 

жүзеге асыру білім алушылардың тілдік, ұлттық-мәдени, этникалық қажеттіліктерінің 

толассыз қамтамасыз етілуіне толықтай мүмкіндік береді және жеке тұлға ретіндегі 

әлеуметтік-мәдени қасиеттерінің жүйелі түрде дамуын жүзеге асырады. 

Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламасындағы 

бәсекелік қабілетке қатысты бағытында: «Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи 

байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір 

қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт XXI ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. 

Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар 

әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифрлы 

Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты 

бағдарламалар- ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды XXI ғасырдың талаптарына 

даярлаудың қамы»,- деген оймен бөліскен болатын [2]. 

Осылайша білім жүйесін дамыту, халқымыздың мәдени сауаттылығын қалыптастыру-

республикамыздыңмақсат еткен бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізуге жағдай жасайтын 

маңызды құрал болып табылады.  

Президентіміз «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, Бір мүдде, Бір болашақ» атты 

жолдауында да білім сапасын жақсартуда оқу саласында үлкен реформалық жұмыстар 

күтілетіндігін, оқушылардың қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік білуге тиіс екендігін, 

оқыту процесі нәтижесінде олардан білікті мамандар даярлау маңыздылығын атап көрсетіп, 

оқу саласына үлкенмақсат-міндеттер жүктеді. 

Үш тілде білім беру жұмысының өзектілігі қоғамдық жұмыстардың барлық 

салаларында орын алып жатқан әр түрлі үдерістермен байланысты. Бұл үдерістер жаңару 

мен реформалық өзгерістерге ұмтылумен ерекшеленеді. Қазақстанның саяси сахнада ілгері 

қадам жасауы елімізде шетел тілдерін меңгерген мамандарға сұранысты қалыптастырады. 

Шетел тілін жетік меңгеру қоғамдық маңызы бар әлеуметтік факторға айналуда. 

Елбасының Қазақстан халқына Жолдауындағы “білім беру жүйесінде үш тілдің – 

мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және әлемдік 

экономикаға үйлесімді кірігу тілі ретінде ағылшын тілін меңгерген, бәсекеге қабілетті маман 

даярлау” міндетін алға қойғандығы белгілі [3].Бұл білім саласына көптеген жаңа міндеттер 

мен талаптар қоюда. Мұндағы басты мақсат – өз жұмысында білімі мен біліктілігімен көзге 

түсетін, көптілді және көпмәдениетті құзіреттіліктерге ие дербес тұлға қалыптастыру.Себебі, 

көптілді мемлекеттер арасында тиімді әлеуметтік-мәдени қатынастар жасай алатын, сан 

алуан елдердің мәдениеті, әдебиеті, тарихымен танысып, өз тілі мен мәдениетін өзге ұлттарға 

танытуға қабілетті, санатты да саналы тұлғаны дамыту қазіргі заманның талабына айналып 

отыр. 

 Қазіргі таңда әлемдік мәдениеттің дамуы, халықтың сана-сезімінің жандануы өзгеше 

идеялармен әрекеттерді ұйымдастыруды талап етуде. Осындай жағдайда мәдениаралық 

қарым-қатынастың әлеуметтік сипатының жаңаша серпіліс алуыорынды. Осы мақсатқа 

жетуде коммуникативтік әдіс-тәсілді игеру және әлеуметтік-мәдени компонентке басты 

назар аудару үлкен маңызға ие болуда. 
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Шетел  тіліне  оқытудағы  әлеуметтік  мәдени  компонент  мазмұнын  әлеуметтік  қар

ым-қатынас  құралы  ретінде,  ұлттық  ой  өріс (менталитет)  және  ұлттық  игілік  тәрізді  үш 

бағытта қарастыруға  болады [4]. 

Әлеуметтік қарым-қатынас ұғымын ақпаратты жеткізудің әр түрлілігіне байланысты 

қалыптасқан амал - тәсілдерінің жиынтығы ретінде қарастырған жөн.  

Бұл ұғымның аса маңызды құралына тіл және тіларалық байланыстағы жеке тілдің 

өзіндік ерекшеліктері жатады.Аталмыш ерекшелітер лексикалық жағынан, яғни ағылшын 

тілінің американдық жәнебритандық вариантта қолданылуында,диалектілер бойынша 

ажыратылуында, ал фонетикалық тұрғыдан - түрлі мекендерге байланысты сөз 

дыбысталуындағы айырмашылықтардан байқалады.  

Ұлттық ой-өріс ұғымы ойлау қабілеті арқылы мінез-құлық ерекшеліктерін 

айқындайтын тәсіл іспетті. Оған қалыптасқан білім, мінез-құлық және қарым-қатынас 

компоненттері кіреді. 

Ол бойынша адамдар әлеуметтік ортада ортақ белгілеріне сай жинақталады, ортақ 

мүдделері, мақсаттары мен көзқарастары болады.Осыған байланысты оқушылар сан 

алуанмәдени топтармен таныса алады және олар үшін оқытылатын тіл өкілдерінің мәдениеті 

жайында  мәлімет алуға және сол әлеуметтік-мәдени ортаны түсінуге жағдай туындайды. 

Үш тілде білім беру мазмұнындағы  әлеуметтік-мәдени  компоненттің тағы бір 

маңыздылығы оқушыларға ұлттық игіліктің мәдени құндылығын, қоғам үшін маңызы зор 

болған тарихи жайттардың, әдеби және мәдени мұралардың маңызын ашып түсіндіруде 

көрініс табады.  

Н.Ә.Назарбаев рухани жаңғыруға қатысты бағдарламалық мақаласында: «Біз жат 

идеологиялардың әсері туралы айтқанда, олардың артында басқа халықтардың белгілі бір 

құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз керек. Тиісінше, оларға 

өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере аламыз. Қазақстанның қасиетті 

жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі-неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани 

жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық 

мақтанышымыздың қайнар бұлағы»,- деп тұжырымдаған еді [2]. Сол себепті, адаммен, 

қоғаммен қатар дамып отыратын әлеуметтік-мәдени компонент арқылы үш тілдегі білім беру 

процесі жаңа құндылықтармен толассыз байып отыратындығы сөзсіз. 

Қазіргі әлемде болып жатқан жаһандық үдерістер адами қоғамның барлық жақтарын: 

саяси, экономикалық, әлеуметтік жағынан қозғайды. Жаһандану қоғамның барлық жақтарын 

қозғайтын процесс ретінде білім беруге де ықпал етеді.  Білім беру саласындағы 

инновациялық және ақпараттық үдерістер оқу үдерісінің формаларын, оқушының танымдық 

әрекетін басқару ретінде қайта ойлауды талап етеді. Бұл жаңа технологияларды пайдалану 

және қазақстандық білім беруді реформалау қажеттілігін айқындайды. Білім берудің дәстүрлі 

әдісі 21 ғасыр буынының қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайды. Біздің ойлауымызда 

"дәстүрлі білім" ұғымы кеңестік білім берумен байланысты. Мұндай білім беру жүйесі оң 

нәтиже берді, бірақ мұндай жүйеде идеология негізгі рөл атқарды және білім сапасы Кеңес 

идеологиясымен байланысты болды. Дәстүрлі білім беру жүйесі оқыту әдістемесінің дайын 

білімін трансляциялауға негізделеді, оқушыларда бар білім базасына тиімді ықпал ете 

алмайды, демек, бұл жағдайда тек механикалық есте қалатын, беттік оқыту орын алады [5]. 

Қазіргі сапалы инновациялық білім беру жүйесінде жаңаша мемлекеттік 

бағдарламалар іске асырылуда. Басты міндеттер оқыту үдерісіне жаңа технологияларды, 

оқытудың жаңа тәсілдерін, электрондық оқыту, инклюзивті оқыту жүйесін енгізу болып 

табылады, және сол арқылы оқушылардың өзекті білімдерді де, сондай-ақ тиісті 

практикалық дағдыларды қалыптастыру процестерінің маңыздылығы танылады. Білім 

алушылардың қолда бар білімді іс жүзінде қолдануға дайындығы принципті маңызды болып 

табылады. Білім беруді реформалаудың маңызды аспектілерінің бірі 2020 жылға дейін 

есептелген үш тілді білім беруді дамытудың жол картасы болып табылады. "100 нақты 

қадам" Ұлт жоспарында жоғары мектеп пен жоғары оқу орындарында ағылшын тіліне көшу 

кезең-кезеңмен жүргізілетін процесс ретінде айқындалған, оның басты мақсаты кадрлардың 



144 
 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру және білім беру секторының экспорттық әлеуетін арттыру 

болып табылады. Бұл елімізде тілдердің үштұғырлығы қағидатын іске асыру сапалы жаңа 

деңгейге көтерілетіндігін білдіреді. Сондықтан білікті кадрларды мақсатты түрде даярлау, 

көптілді білім берудің бірыңғай жүйесін енгізу және мектептер мен жоғары оқу 

орындарында көптілді білім беруді енгізу жөнінде ғылыми-әдістемелік ұсынымдар әзірлеу 

қажет. 

Көптілді оқыту арқылы әлеуметтік-мәдени құндылықтарды қалыптастырудың 

маңызын қазіргі жаңашыл сабақ бағдарламалардан көруге болады. Қазіргі уақытта 

оқушылардың өзгеріп отыратын рухани-адамгершілік жағдайы жағдайында эстетикалық 

циклді пәндердің рөлі өзекті және маңызды. Көркем-эстетикалық тәрбие баланың жеке 

тұлғасын қалыптастырудың маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. В. М. Бехтерев 

былай деп жазды: "кез келген тәрбиенің мақсаты - ақиқат, жақсылық пен сұлулықтың ең 

үздік идеалдарында белсенді тұлғаны құру". Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытып қана қоймай, сонымен қатар біліктері мен дағдыларын жетілдіріп, олардың 

адамгершілік-эстетикалық критерийлерін қалыптастыру міндеттерін шеше алуда, яғни 

тәрбиелеуде үш тілдегі ауызекі әдебиеттің маңызы зор. Ұрпақтан-ұрпаққа берілетін ұлттық 

дәстүрлер әртүрлі тәрбие құралдарына ие. Ертегі, аңыздар, мақал-мәтелдер сияқты фольклор 

жанрлары баланы қоршаған ортамен таныстырады, адамгершілік ережелерді, мінез-құлық 

нормаларын ашық эмоциялық формада көрсетіп, оларды түсінікті және қолжетімді етеді. 

Сабақ барысында үш тілді білім берудегі әлеуметтік-мәдени компоненттерге көңіл бөлу 

адамгершілік адами қасиеттерді: адам сүйгіштік, адалдық, дәстүрлерге құрметпен қарау, 

ұқыпты және адал болу, үлкендер мен құрдастарға құрмет көрсету; сондай-ақ оқушылардың 

ұлттық сана-сезімдерін қалыптастыру, өз халқына және өзге ұлттарға деген құрметті 

қалыптастырудың негізгі шарты болып табылады. 

Үштілді оқыту арқылы әлеуметтік-мәдени құндылықтарды қалыптастыру жұмысы 

барысында шығармашылық іздеу қызметін дамытуға қол жеткізіп, үш тілде зерттеу 

жұмысын жүргізу арқылы оқушылардың теориялық білімдері мен сөйлеу мәдениетін 

дамытуға қол жеткізіледі. Осы орайда сабақты жоспарлау негізіне сыни ойлау әдістемесі 

бойынша белсенді стратегияларды алу керек. "Сыни ойлау механизмі ойлау және дәлелдеу 

процесін анықтайтын операцияларын қамтиды: мақсат қою, мәселені анықтау, гипотезалар 

ұсыну, дәлелдер жүргізу, оларды негіздеу, баламалы көзқарастарды қабылдау немесе 

қабылдамау" [6]. Осылайша, сыни ойлау стратегиясы оқушыларға оқу материалымен 

танысып қана қоймай, талдау жасауға, өз пікірін айтуға, өз іс-әрекеттерін бағалауға, алған 

білімдерін өмірде қолдануға мүмкіндік береді.  Міндетті материалмен танысқаннан кейін үш 

тілде сөздік жұмыс болуы тиіс. Сабақтың белсенді сөздерін пайдалана отырып, оқушылар 

сөз тіркестері мен ұсыныстарын құрайды. Ұғыну кезеңінде оқушылар топта тапсырмаларды 

орындайды. Мысалы, бірінші топ қазақ тіліндегі қос жазба күнделігін толтырады, екінші топ 

орыс тіліндегі сюжеттік ағашты салады, үшінші топ ағылшын тілінде ойтолғау құрайды. Осы 

оқыту стратегиялары оқушыларға ақпаратты игеруге, талдауға, қорытуға, бағалауға, өз 

пікірін және басқа да ұсынылған ақпарат бойынша пікірін айтуға мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, тапсырмалар оқушылар ұсынылған мәселеге өз көзқарасын шығармашылықпен 

көрсете алатын, танымдық іс-әрекет барысында коммуникативтік біліктерді іске 

асыратындай етіп таңдалуы тиіс. Осыған орай, Қазақстан Республикасындағы жаңартылған 

білім беру жүйесінің мақсаты бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік анықтауға 

қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру арқылы сипатталады. 

Осылайша, үш тілді меңгеру шексіз мүмкіндіктерге жол ашатындығы барша 

қазақстандықтарға, әсіресе өскелең ұрпаққа белгілі болуда. Сондықтан да, ана тіліміздің 

қоғамдық өмірдің барлық саласында міндетті түрде қолданылуын қамтамасыз етуге, оның 

ұлт үшін патриоттық маңызын арттыруға, орыс тілінің тілдік белсенділігін сақтауға және 

ағылшын тілінің жаһандық тіл ретіндегі қолданысын кеңейтуге бағытталған үштілділік 

саясатының білім саласын ғана емес, қоғамда орын алып жатқан барша үдерістерді дамытуға 

тигізетін ықпалы орасан зор.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАХСТАНА В 20-40-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА   

  Абдрахманова Р.Л. 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

Уральск, Казахстан 

 

Революционная перестройка всей системы народного образования началась с первых 

дней социалистической революции. Декретом от 9 ноября 1917 года была организована 

Государственная комиссия по просвещению, которая занялась разработкой основ 

строительства новой системы народного образования. 

Народный комиссариат по просвещению, выполняя волю Коммунистической партии 

и Советского правительства, обратился с воззваниями к населению, к учительству и 

учащимся. В этих воззваниях были изложены основные принципы и задачи Советского 

правительства в области народного образования: всеобщее обязательное начальное 

обучение, общедоступность школы всех ступеней, безусловная светскость школы, высокий 

бюджет по народному образованию, демократизация народного образования, учет местных и 

национальных особенностей, привлечение педагогов к обсуждению всех вопросов 

строительства новой школы. Началась ликвидация старой системы управления народным 

образованием. Управление начальными и средними школами на местах передавалось 

Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 11 декабря 1917 года было принято 

постановление «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в 

ведение Народного Комиссариата по просвещению».  Все учебные заведения, находившиеся 

в ведении религиозных органов, преобразовывались в светские, и переходили в ведение 

Наркомпроса [1, с. 334-335].  

Историко-ретроспективный взгляд на становление и развитие системы школьного 

образования в 1920-1940 гг. позволяет выделить два основных направления образовательной 

политики советского государства: первое - ликвидация неграмотности и малограмотности и 

второе – воспитание подрастающего поколения в духе марксистко-ленинской теории. 

Особенностью первого направления является определенно резко возросшие 

народнохозяйственные потребности советского государства в условиях бурного развития 

экономической мощи страны, особенностью второго – воспитание советского человека, в 

условиях диктатуры пролетариата, умеющего, безукоснительно, выполнять поручения 

партии и правительства. Осуществление этих мероприятий было невозможно без коренного 

реформирования системы школьного образования в СССР   и Казахстане. В результате в 

1920-1940-е годы все общеобразовательные школы республики   берутся под жесткий 

контроль со стороны партийно-правительственных органов, и все последующие 

http://syrboyi.kz/bilim/15600-ruhani-zhayru-sh-tlde-blm-beru-mazmnynday-leumettk-mdeni-komponent.html
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преобразования в них происходят исключительно в контексте углубления принципов единой 

трудовой школы. Основная же задача в области образования - ликвидация массовой 

безграмотности населения Казахстана, также, проходила в условиях огосударствления всей 

жизни общества, жесткого политико-идеологического диктата. 

Реформы коснулись и письменности. Так, в  1929 году,  казахская письменность была 

переведена с арабской графики на латинскую. Замена арабской графики должна была 

ослабить позиции ислама в обществе и привести к унифицированию культурного 

пространства, основой которого должна была стать культура советского человека, а 

последовавшая замена латиницы кириллицей, обеспечила успех приобщения казахов к 

«пролетарской культуре». Понятно, почему большевики так боролись с казахским языком, 

ведь общеизвестно, что письменность, кроме просветительского значения, имеет ярко 

выраженный идеологический и политический характер.   Насильственный  перевод на новую 

графику  лишает культуру исторической памяти. Без национальной графики язык утрачивает 

одну из своих основ, свой дух, свою гибкость, утрачиваются секреты  и тонкости языка, 

исчезает его своеобразие. На смену приходит язык обыденный, не могущий оказать 

существенного сопротивления чужеродным влияниям.    В результате данных реформ один и 

тот же человек  вынужден был трижды обучаться начальной грамоте. Разумеется,  не 

каждому такая нагрузка оказалось под силу. Свой подход  к реформам в области  

письменности  был у ведущего просветителя, яркого представителя национальной 

интеллигенции  А. Байтурсынова. Однако тоталитарный режим не счел нужным 

прислушиваться к голосу специалиста [2, с.400]. Ахмет  Байтурсынов был одним из ведущих  

просветителей Казахстана, который осознал, что, образование,  просвещение принесет 

ощутимую пользу народу лишь в условиях свободы, общественных перемен.А. Байтурсынов,  

как и многие представители казахской интеллигенции, некоторое время находился под 

влиянием националистических настроений. Но вскоре в 1919 году, он переходит на сторону 

советской власти, участвует в работе Революционного комитета по управлению Казахским 

краем. Получив мандат за подписью В.И. Ленина, он бессменно трудится в его составе, внеся 

заметный вклад в подготовку государственности казахского народа и в дело его 

просвещения,  

Выдающийся ученый-лингвист помимо вопросов развития казахского алфавита 

говорил о необходимости разработки новых учебных планов, программ и учебников.   

Вместе с тем    А. Байтурсынов,  считал, что в казахской начальной школе необходимо 

изучать в числе других предметов национальный язык и национальную историю.  Он  

написал ряд учебников для обучения казахских детей родному языку  

Среди них : «Учебное пособие» (1912), «Пособие по языку» (1914), «Азбука» (1924), 

«Новая азбука» (1926-1928)  и методическое пособие «Баяншы». В Актюбинской области,  

где в свое время учительствовал А. Байтурсынов, состоялся уездный съезд мугалимов, 

который принял резолюцию о поддержке советской власти.  По всем населенным пунктам 

уезда проходили собрания граждан с повесткой дня об открытии школ. Так решением 

общего собрания граждан аул №2 в Буртинской волости Актюбинского уезда одной из 

первых в уезде была открыта школа. Впоследствии по всему уезду реогранизовывались 

старые и открывались новые советские школы [3, с. 157-158].Поддерживаю Советскую 

власть в вопросах распространения грамотности,  однако А. Байтурсынов придерживался 

своей позиции в вопросах национально-языкового строительства, в особенности реформы 

казахской письменности.   Ахмет Байтурсынов, предостерегая от поспешности решения 

вопроса графики казахского языка, подчеркивал необходимость тщательного его изучения. 

Он выступал за сохранение казахского алфавита на основе арабской графики. Но, советское 

государство одновременно с борьбой за всеобщую грамотность пыталось оторвать казахов от 

огромного духовного наследия веков, зафиксированных в книгах с арабским шрифтом.  

 Кроме того, ведь даже после усовершенствования А.Байтурсыновым в 1924 году,  

арабица позволяла казахам читать любые тюркоязычные издания, в том числе и выходившие 

за рубежом, что считалось политически вредным. Сотням тысяч казахов, умеющим читать 
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по-казахски на основе арабской графики пришлось вновь  стать неграмотными и осваивать 

новый алфавит. Итак, после революции 1917 года с установлением советской власти 

считалось, что переход на более простую и доступную народным массам графическую  

основу письма был насущно необходимо ввиду экономических и культурных потребностей   

народов СССР. В тот период попытки советской власти перевести письменность тюркских 

народов СССР на кириллицу встретили ожесточенный спор и вынудили власть в целях 

предотвращения возможного истолкования такого решения как рецидива старой, 

русификаторской политики царизма искать окольные пути, промежуточного переходных 

ступеней, однако и это вызвало полемику среди национальной интеллигенции. Если А. 

Байтурсынов, Х. Досмухамбетов, М. Дулатов и другие были за арабскую графику, но другая 

половина национальной интеллигенции выступила сторонником перехода на латинизацию, 

об этом свидетельствуют материалы Первого съезда работников образования 1924 года. 

Большинство докладчиков и Первого Всесоюзного Тюркологического съезда, проходившего 

в Баку в 1926 году, подчеркивали необходимость перехода на  латинскую графику.   

 Первый Тюркологический съезд, в своем постановлении, большинством голосов (101 

голос за латинизацию, 7 - против) включил пункт о том, что латинская графика по многим 

параметрам лучше арабской,  а ее принятие или непринятие решается каждым народом, 

каждым государством самостоятельно. Съезд, отметив положительную работу некоторых 

республик и областей по введению нового алфавита, рекомендовал изучить их опыт для 

возможного проведения у себя этой формы.  Между тем в Казахстане, как и во всех 

тюркских републиках, активно развернулось широкое движение за новой алфавит, стали 

организовываться комитеты и другие организации нового алфавита. Целью 

новообразованных организаций стало разъяснение среди насления преимуществ 

употребления латинского алфавита. В пропаганду нового алфавита на основе латинской 

графики включилось и казахское студенческое землячество в г. Москвы. Так, заслушав на 

своем общем собрании 24 апреля 1927 года доклад  Н.Торекулова, одного из главных 

инициаторов и проводников латинизации в Казахстане,  о новоказахском алфавите, 

студенты-казахстанцы в г.Москве отметили в резолюции, что высказываясь за принятие 

новоказахского алфавита, они учитывают все препятствия на этом пути в виде «отсталости 

населения, противодействия консервтивной верхушки старой интеллигенции». Студенты 

подчеркнули, что внедрение новоказахского алфавита трубует системной и упорной работы 

в течение продолжительного времени; всякое форсирование, принуждение может лишь 

затормозить дело. Поддерживая пример ряда республик и областей, они призвали всех 

сознательных участников культурного строительства в Казахской республике словом  и 

делом  помочь скорейшему принятию новоказахского алфавита.  

Из полемики видно, что вопросы  настоящего и будущего родного языка сильно 

волновали население и прежде всего национальную интеллигенцию ХХ века. Лидеры 

национальной интеллигенции   прилагали  все усилия к сохранению казахского языка в 

условиях советской власти.  [4 с. 190-196]. Наиболее сложной была вторая реформа. 

Решение 5 сессии Верховного Совета Казахской ССР от 10 ноября 1940 г. о переходе на 

русскую графику также осуществлялось в течение нескольких лет, хотя к тому времени 

кириллица почти полностью вошла в обиход нерусского  населения. Периодическая печать 

Казахстана   в течение ряда лет публикована материалы в одной и той же полосе на основе  и 

кириллицы, и латиницы. Одновременно, как и в 30-е годы все население было охвачено 

овладением новой графики. Таким образом, в 20-х – начале 40-гг. ХХ века в Казахстане 

дважды проводилась реформа письменности.  

Однако, время доказало, что естественно-исторической и, соответственно, 

правомерной графической основной современного казахского языка  может выступить 

латиница,  поскольку  она ближе к рунической  письменности тюрков,  нежели  кириллица. К 

этому, стремились и  призывали такие великие казахские мыслители  как А. Букейханов,  М 

Жумабаев, М. Шокай, Ж. Аймаутов, М. Дулатов и другие, которые всегда думали о 

будущности казахского народа, культуры и языка.   [5, с. 71]. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТАРИХЫНАН 

(ХХ ҒАСЫРДЫҢ І ЖАРТЫСЫ) 

 

Балыкова А.М.  

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

Орал, Қазақстан 

 

ХХғасырдың басында өлке халқының басым бөлігі оқи да, жаза да алмады. 

Сондықтан да, революциядан кейін бірден ересектердің сауатын ашып, оқыту үшін 

мектептер мен курстар ашыла бастады. Материалдық жағдайы мен мәдени күштері бар 

аймақтарда сауатсыздарға арналған мектептер жұмыс жасай бастады. 1920 жылы жергілікті 

халық ағарту бөлімдерінің жанынан сауатсыздық жөнінде комиссиялар құрылды, олар 

сауатсыздардың есебін алуды ұйымдастырумен, педагог-мамандарды даярлаумен, курстар 

мен мектептер ұйымдастырумен, көмекші оқу құралдарын басып шығарумен айналысты. 

Кейінірек бұл жұмысты «сауатсыздық жойылсын» қоғамының жергілікті бөлімшелері 

жүргізді. Барлық жерлерде дәрістер оқылып, бір күндік, үш күндік, айлықтар өткізілді. 

Сауаттылықты ашу жұмыстарының қиын жүргені сөзсіз, өйткені қаржы-қаражат жетіспеді, 

мұғалімдер, көмекші оқу құралдар, жазу құралдары болмады. Соған байланысты БК(б)П 

өлкелік комитеті көшпелі және жартылай көшпелі аудандарға аудандық білім беру 

басқармасының жұмыстарын нығайту мақсатымен Қазақ педагогикалық институтының 

бірінші түлектерін аттандырады. Осындай мамандардың бірқатары Батыс Қазақстан 

аймағына да бет алған. Мысалы, 1933 жылы Ақтөбе облысына алты маман келген. Олардың 

әрқайсысы әрбір алты ауданға Шалқар, Ырғыз, Ойыл, Табын, Арал және Торғай 

аудандарының аудандық білім басқармасына келді. Ал, Батыс Қазақстан облысына маман 

Қаржауов- Гурьев аудандық білім басқармасына, Исмайылов- Жымпиты, Даулетов - 

Жаңақала және Валитов Маңғыстау аудандық білім басқармаларына жіберілген.  

Осындай жоғары білімді мамандардың келесі бір тобы мектептер мен облыстық және 

аудандық білім басқармаларының қарамағына жұмысқа жұмсалды. 1933 жылы Батыс 

Қазақстан облысына төрт маман, Ақтөбе облысына төрт маман алғашқы қазақ жоғары оқу 

орнын бітіріп келген. Олар Батыс Қазақстан облысы бойынша Кузнецов, Ешмеков, 

Лукьянцевтар-  облыстық білім басқармасына, Старостин- Орал педагогикалық техникумына 

қызметке  жіберілді. Ал, Ақтөбе облысы бойынша Шуватов, Қостанай педагогикалық 

техникумына, Тарлавине, Жигулин, Сатаринов облыстық білім басқармасына оқытушылық 

қызметке кіріскен  [1, Б.43-45]. 

30 жылдардың ортасындағы ересектерді оқыту жүйесіндегі ерекшелік- сауатсыздықты 

жою, шала сауатсыздықты жеңумен қатар жүргізілді. Бұл өте қиын жұмыс болды. 1933 

жылы болған 8-бүкілқазақстандық өлкелік конференция  ересектерді оқыту, есепке алу ісінде 
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мектептерді оқулықтармен, жазу құралдарымен қамтамасыз етудегі елеулі кемшіліктерді 

ашып көрсетіп, оларды болдырмаудың нақты шараларын көрсетеді.  1933 жылы Қазақ 

АКСР-і мен өлкелік комитеті Халық комиссарлары кеңесінің бастауыш және орта 

мектептерде жаңа оқу жылын ұйымдастыру туралы жарғысы қабылданады. Онда 8-12 жас 

аралығындағы мектеп жасындағы балаларға арналған облыстар бойынша мынадай орындық 

мектеп-интернаттарды ұйымдастыру туралы айтылады [2, Б.7-8]. Батыс Қазақстан облысы 

бойынша- 1500,  Ақтөбе облысы бойынша- 3450, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша- 

7770,  Қарағанды облысы бойынша- 5120, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 5360, Алматы 

облысы бойынша- 7300, барлығы 30500 балаға арналған мектептер ашу көзделді.  

 Осы жарғыда, сонымен қатар, жаңа оқу жылына дейін республика бойынша 122 

мектеп ғимаратын және 7 балалар коммунасының ғимараты құрылысын салып бітіру 

ескертіледі. Оның ішінде Ақтөбе облысы бойынша 1 балалар коммунасы мен 17 мектеп, 

Батыс Қазақстан облысы бойынша 22 мектеп құрылысының салынуы көзделеді.  

Батыс Қазақстан облысының өзінде 1935 жылы облыс көлеміндегі сауатсыздар саны 

95 мың адам болса, оның ішінде 56 мыңы әйелдер болды. Сауатсыздықты жою және мектеп 

жұмысының жүйелі жолға қойылуына республика көлемінде ұйымдастырылған жарыстар 

ықпал етті. Бұл сайыстардың негізгі көрсеткіштері оқу жылына мектептерді әзірлеу, 

мұғалімдерді тұрғын үйлермен қамтамасыз ету, мектеп жасындағы балаларды оқуға тарту, 

ересектердің арасында оқуды жолға қою болды. 1935 жылы облыстық сауатсыздықты жою 

орнына арналып 12 мың әліппе және 1600 дәптерлер сатып алынған. 1936 жылы сауатсыздар 

мен шала сауаттыларды оқытуға арналған 960 мың сом қаржы бөлінді, бұл 1935 жылмен 

салыстырғанда 2 еседей артық. Облыс тұрғындарының сауаттылығы 1935 жылы 55 пайызға 

көтерілді [3, б.120]. 

Шешімін таппаған тағы бір мәселе білім жүйесіндегі бастауыш, орталау және  орта 

мектептердің мұғалімдерінің жетімсіздігі болатын. Соған байланысты, 1937 жылдан бастап, 

мұғалімдерді даярлауға арналған қысқа мерзімді курстар ашыла бастады. Өйткені, 1937-1938 

оқу жылынан бастап, мектептердегі жоғары сынып оқушыларының саны артты. Осы оқу 

жылының өзінде Қазақстанда бастауыш мектептердегі жоғары сынып балаларының саны 

2182-ге, орталау, орта мектептерде 1134-ке артты. Әсіресе, мұғалімдер, пән мұғалімдеріне 

деген сұраныс арта түсті. Сондықтан, облыстарда төрт айлық бастауыш мектеп мұғалімдерін 

даярлайтын курстар ашыла бастады. Оның ішінде Ақтөбе облысында - 120, Батыс Қазақстан 

облысында 150 мұғалім дайындайтын курс ашылды. Сондай-ақ, қазақ орталау мектептеріне 

орыс тілі пәнінің мұғалімін дайындайтын екі айлық курстар ашылды. Олардың ішінде 

Ақтөбе облысы бойынша - 30, Батыс Қазақстан облысы бойынша 40 мұғалімдік курстар 

ашылды. 

Сонымен бірге, облыстық алты айлық орталау және орта мектептерге арналған 

оқытушылар дайындайтын курстар ашу жоспарланды. Қазақ КСР ХКК мен БК(б)П Өлкелік 

комитеті бастауыш, орталау және орта мектептерге мұғалімдерді даярлау ісімен қоса 

педагог-мамандардың біліктілігін арттыру мәселесін қолға алды. Осыған орай, 1937 жылы 

Өлкелік комитеттің 7-пленумының жарғысы жарық көрді. Онда, педагог-мамандар, 

мұғалімдердің сырттай оқумен қамтылуын қадағалау тапсырылады. Сәйкесінше, бастауыш 

мектептердегі 4, 5 және 6 сыныптық білімі бар  Батыс Қазақстан облысы бойынша 837, 

Ақтөбе облысы бойынша 913 мұғалімнің  сырттай оқуға түсуіне мүмкіндік жасалады [4,Б.10-

11].  

Осы жылдары бастауыш, орталау және орта мектептердегі ұстаздардың арнаулы және  

жоғары білімдеріне деген талап күшейіп келеді. Оның дәлелі, 1938 жылы Қазақстанда 19 

жоғары оқу орны болған. Оның ішінде 7-і екі жылдық мұғалімдер институты болды. 1937-

1938 оқу жылдары 1 педагогикалық институт, 2 мұғалімдер институты ашылса, 1 

педагогикалық және мұғалімдер институты Қиыр Шығыстан корей оқу орны ретінде 

көшірілген. 1936-1937 оқу жылдары жоғары оқу орындарын 4366 адам оқыды, оның ішінде 

1738-і қазақтар болса, 185-і қазақ қыздары еді. 1937-1938 оқу жылдары 5286 адам жоғары 

оқу орындарында білім алды, оның ішінде 1774 қазақ болса, 203 қазақ қыздары болды. 1936-
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1937 оқу жылдарындағы түлектер 803 адамды құрады, қазақтар саны 360 адам болатын. 

Келесі оқу жылы 878 адам жоғары білімнің иегерлері болды.  

Батыс Қазақстанда жоғары оқу орындарының желісінде бұл уақытта 3 оқу орны 

болды. Олар 1932 жылы негізі қаланған Орал педагогикалық институты, Ақтөбе мұғалімдер 

және Орал мұғалімдер институты болатын. Орал педагогикалық институты 1932 жылы 

Орынбор қаласынан көшірілген Халық ағарту институтының негізінде ашылады. Кейіннен 

гуманитарлық университетке айналып, педагог мамандарды даярлайды. Бүгінгі таңда 

мемлекеттік университет мәртебесін иеленген бұл оқу орны аймақтағы ірі ғылыми әлеуетті 

орталыққа айналып отыр.  Осы оқу орындарындағы студенттердің саны 1937 жылы 584 

адамды құрады, олардың ішінде қазақ студенттер саны 393  адам, қыздар саны 171 адам да, 

қазақ қыздарының саны 60 адамды құрап отыр. Сонда, жоғары білімге тартылған қазақ 

қыздарының үлес салмағы барлық әйелдердің арасында 35,1 пайызды құрайды. 1938 жылғы 

көрсеткішке назар аударсақ, студенттердің саны 608 адамға артқан [5, б.49]. Демек, жыл 

артқан сайын жоғары білімді игеруге студенттер де көптеп тартыла бастады. Соған 

қарамастан, кейбір келеңсіздіктердің орын алғанын айтпай кетуге болмайды. 1937-1938 оқу 

жылдары бойынша жоспарланған қазақ орта мектептерінің даму бағдарламаларында 

келіссіздіктер болды. Ашылуы тиіс 98 қазақ орта мектебінің орнына 93 мектеп ашылған. 

Әсіресе, Гурьев облысында 13 мектептің орнына 10 қазақ орта мектебі жаңа оқу жылын 

бастады.  

Гурьев облысында жылма-жыл білімге тартылған оқушылар саны арта түсті. 1939-

1940 жылдары оқушылар саны 7696 балаға өскен. Ал, жоғары сынып оқушылары мен 

педагогикалық училищені бітіруші түлектер саны 1937-1938 оқу жылы 120 болса, 1939-1940 

оқу жылдары 180 оқушыға көбейген [6, Б.66-67]. Гурьев облысында жоғары білімді педагог-

мамандардың саны осы оқу жылдары аралығында 58-ден 150 оқытушыға артса, орта білімді 

мұғалімдер қатары 549 адамға жетті. Дегенмен, облыс бойынша осы оқу жылдары 

математика, неміс тілі, әдебиет, орыс тілі пәндерінің мұғалімдері жетіспеді, мұғалімдердің 

білім деңгейлері төмен дәрежеде болды. Облыстағы аяқталмаған орта білімді 1077 

мұғалімнің тек 446-сы ғана педагогикалық училищенің сырттай оқу бөлімінде білімдерін 

жалғастырған.    

Енді соғысқа дейінгі жылдардағы Маңғыстау өңіріндегі мектеп жүйесінің барысына 

назар аударайық. Мысалы, 1914-1915 оқу жылдарында барлығы 22 мектеп қана болды. Оның 

4-і қала мектебі де, қалған 18 ауылдық мектептер болатын. Олардың барлығы да бастауыш 

білім беретін мектептер ғана болды. Ал, араға жылдар салып, 1927-1928 оқу жылдарында бұл 

көрсеткіштерге елеулі өзгерістер енеді. Мектептер саны 31-ге артады. Оның ішінде қала 

мектептері 5, ауыл мектептерінің саны 26 болатын. Бұрынғы бастауыш мектептердің 

желісіне енді ауылда бір жеті жылдық мектеп қосылды. Кейінгі 1932-1933 оқу жылында 

мектептер саны 39 болды. Қалалық мекендердегі мектептер саны 9 болды. Енді қалалық жеті 

жылдық 2 мектеп ашылса, ауылда 27 бастауыш, 3 жеті жылдық мектептер білім беруді 

жалғастырды. Тек қана 1937-1938 оқу жылында Маңғыстау ауданында орта білім беретін 2 

қалалық мектеп пайда болды. Ауылдық бастауыш мектептерінің саны 27, жетіжылдық 

мектептер саны 12 болды. Енді, осы мектептерде білім алушы оқушылар санына тоқталамыз. 

1914-1915 оқу жылдарындағы бастауыш білім беретін 1 қала және 1 ауыл мектебінде 1310 

бала оқыған. Оның 336-сы қалада, 974 ауылда білім алды. Оқушылардың саны 1927-1928 оқу 

жылында 1183 балаға артса, 1932-1933 оқу жылы 4337 баланы құрады. Ал, 1937-1938 оқу 

жылы мектеп қабырғасында 6530 бала білім алған. 1914-1915 оқу жылымен салыстырғанда 

оқушылардың саны 5220 балаға артып отыр. Оқушылар санының артуына 1927-1928 оқу 

жылынан бастап жеті жылдық мектептердің, 1937-1938 оқу жылынан орта мектептердің 

Маңғыстау облысында білім жүйесіне енуі себеп болды. Егер, қалалық қоныстарда білім 

алушы оқушылардың саны 1927-1928 оқу жылында 903 бала болса, 1937-1938 оқу жылы 

2416 балаға артқан. Сонда, 1927-1928 оқу жылына Маңғыстау облысындағы барлық оқушы 

балалардың 36,2 пайызын қалалық оқушылар құраған. Ал, 1937-1938 оқу жылында қала 

оқушыларының үлес салмағы көп өзгере қоймай, 37,0 пайызды құрады. Бұған бір себеп, ол 
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қала-қоныстар желісінің мардымсыз өсімі, қалалану деңгейінің төмендігі болатын. 

Маңғыстау облысында қалалық қоныстар қатарында бір ғана Шевченко қаласы болды. 

Сәйкесінше, Маңғыстау облысындағы мектеп мұғалімдерінің көрсеткішін қарастырамыз. 

Оқушылардың өсімі сияқты, оқытушылардың қатары да жыл санап Маңғыстау облысында 

артты. 1914-1915 оқу жылында бары 31 мұғалім болса, 1927-1928 оқу жылында мұғалім саны 

51 адамға жетті. Қалада білім беретін мұғалім саны 25 болса, ауыл ұстаздарының саны 26 

адам болатын. 1937-1938 оқу жылында мұғалімдер саны 149 адамға жетті. Енді қала 

мұғалімінің саны 52, ауыл мұғалімі 97 адамды құрады. Егер де, 1927-1928 оқу жылымен 

салыстырсақ қала ұстаздарының саны 27 адамға артып отыр [7, б.15]. Осы оң өзгерістердің 

бәрі халықтың білім деңгейінің көтерілуіне ықпал етті.  

1939 жылғы санақ мәліметтері бойынша Батыс Қазақстандағы қала халқының білім 

деңгейін анықтаймыз [8,б.56]. Батыс Қазақстан бойынша білім деңгей жоғары өңір  Орал 

облысы болып отыр. Әсіресе, қала халқының білім деңгейі Ақтөбе және Гурьев 

облыстарымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары болды. Тұтас Батыс Қазақстан бойынша 

жоғары білімді, сонымен бірге, аяқталмаған болса да жоғары, орта, орталау білімі бар 

халықтың деңгейі қала халқында жоғары көрсеткішке ие болып отыр. 1939 жылы жалпы 9-49 

жас аралығындағы халықтың сауаттылық деңгейінің пайыздық көрсеткіші бойынша да Орал 

облысы 92,8 пайызға ие болған. Осы уақытта Ақтөбе облысындағы сауаттылық деңгейі 87,9, 

Гурьев облысындағы сауаттылық деңгейі 82,2 пайызды көрсеткен. Сондай-ақ, сауаттылық 

деңгейі бойынша ерлердің үлес салмағының жоғары екендігін ұмытпау керек. 1939 жылы 

Батыс Қазақстанда 9-49 жас аралығындағы ерлердің сауаттылық деңгейі 92,7 пайыз, 

әйелдердің сауаттылық деңгейі 80,4 пайызды құрады. Тұтас Қазақстанда 1939 жылы 

халықтың сауаттылық деңгейі 83,6 пайызға жеткен. Әріп танымайтын сауатсыздықты толық 

жоюға Ұлы Отан соғысы кедергі жасады. Мектептегі оқу ісінің қиыншылықтары Ұлы Отан 

соғысының басталуымен байланысты мүлде шиеленісе түсті. Оқу-материалдық негізі 

нашарлады, мұғалімдер мен жоғары сынып оқушыларының бір бөлігі майданға немесе 

өндіріске кетті. Жалпы, Қазақстанда 1940-1941  және 1945-1946 оқу жылдары арасында 

оқушылардың саны 30,0 пайызға, мұғалімдердің саны 14,0 пайызға қысқарып кетті.   

Соғыстан кейінгі жылдарда жалпы білім деңгейін көтеру елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуының нақты шарттарымен қатар жүрді. Соғыстан кейінгі жылдардағы 

КСРО-ның әлуеті әскери-өнеркәсіптік қуатты мемлекетке айналу, ғылыми-техникалық 

революцияның жаңа кезеңнің басталуымен ерекшеленді. Соғыстан кейінгі алғашқы 

онжылдықта білім маңайында негізгі басым бағыт соғыстың ауыр әлеуметтік және 

демографиялық салдарының орнын толтыруға бағытталды.  

Бейбіт өмір салтының қалыптасуы барысында білім жүйесінде оң өзгерістер бола 

бастады. 1948 жылы қаңтарда Қазақ КСР Министрлер Кеңесі мен Қазақстан КОКП ОК 

республикадағы халық білімі дамуының жалпы жоспарын қабылдады. 1949-1950 оқу 

жылдары жаппай міндетті жеті жылдық білім жүйесі енгізіле бастады,  облыс 

орталықтарында, сонымен қатар, ірі өнеркәсіпті қалаларда жалпыға бірдей орта білімге бет 

алу бағыты байқалды. Мектептер саны айтарлықтай өсіп, ондағы оқушылар саны да артты. 

1948 жылы Орал облысындағы қала-қоныстарда барлығы 28 мектеп болды. Жалпы 

оқушылардың саны 328 бала болды. 1950-1951 оқу жылында қалалық мектептердегі 

оқушылардың саны 12905 оқушыға артқан [9, Б.3-9].  

 Жалпыға бірдей жеті жылдық білімге бағыт алуға байланысты, өндірістен  қол үзбей 

оқу үшін жалпы білім беретін кешкі және сырттай оқитын мектептер  желісі кеңейе түсті. 

Жоғары сыныптарда, арнаулы орта және жоғары оқу орындарында  оқудың ақысы 

тоқтатылды. Мысалы, 1947-1948 оқу жылдары Орал педагогикалық училищесін 92 маман 

аяқтаса, фельдшерлік мектепті 58 фельдшер, 13 медбике тәмәмдаған [10,б.173]. Әуелде 

Оралдағы педагогикалық училище 1922 жылы педагогикалық техникум ретінде құрылған 

болатын. Кейін 1937 жылы училище мәртебесіне ие болды. Ал, фельдшерлік-акушерлік 

мектептің тарихи тереңде жатқан оқу орны. Оның негізі 1914 жылы қаланып, 1954 жылы 

медицина училищесіне айналды.   
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Қабылданданған бұл шаралар қала халқының жалпы білім деңгейіне оң әсер ететіні 

сөзсіз. Қазақстанда жаппай халық сауаттылығын ашу үрдісі аяқталған болатын. Сонымен 

қатар, сауаттылық халықтың әлеуметтік және демографиялық топтарының жіктелу факторы 

болуын тоқтатты. Сауаттылық деңгейі қала мен ауыл халқында теңесті.   

Қазақстанның аймақтарындағы өнеркәсіптің экстенсивті дамуы халық 

шаруашылығының бар саласы үшін орта білікті мамандардың қажеттілігін тудырды. Жоғары 

оқу орнына түсуге талап білдірген оқушыларды дайындау орта арнаулы білім беру ісінің 

дамуымен байланысты болды. Мектептер мен ондағы оқушылар санының өсімі бойынша 

қажетті матералдық негізін құру үшін республикада техникумдар мен фабрика-зауыт 

училищелері ашыла бастады. Орта арнаулы оқу орындары әртүрлі мамандықтар бойынша 

мамандар дайындады: бастауыш сынып мұғалімдері, фельдшерлер, акушерлер, 

құрылысшылар, ауыл шаруашылығы механизаторлары, агрономдар, зооттехниктер, өнер 

жұмысшылар және т.б.  

50 жылдардың аяғында техникумдар мен өзге де арнаулы орта оқу орындарында  

Қазақстанда 76 мыңнан астам адам оқыды. Орал қаласының өзінде 1948 жылы құрылыс 

техникумы, 1957 жылы кооператив-сауда техникумы, Бөрлі ауыл шаруашылығын 

механикаландыру техникумдары ашылған.  
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«Типология и динамика языковых процессов  

тюрко-монгольским ареале»  

Сложные слова в тюрко-монгольских языках недостаточно изучены. Трудности 

связаны со структурно-семантическими особенностями этого двучленного лексического 

комплекса. Немаловажное значение имеют отношения между словами. Они трудно 

определимы и при решении ряда вопросов прикладной лексикологии и лексикографии. 

Благодаря работам предшественников некоторые трудности  устранены. Они отражены в 

современных грамматиках казахского и калмыцкого языков.  

Классификация сложных слов в тюрко-монголскох языках не имеет четких и единих 

критериев разграничения. Некоторые полагают, что данное обстоятельство связано с тем, что 

в монголистике «нет теории слова» (Хохлова, АКД. с.8.). при этом часто ссылаются на 
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тюрколога А.А. Юлдашева, который справедливо пишет, что «Сложные слова, которыми 

изобилуют тюркские языки особенно в их  терминологии до сих пор не получили  

удовлетворительной разработки – ни в словаре, ни в грамматических описаниях» (Юлдашев, 

1969. с.38.). Многие признают, что образование сложных слов происходит слиянием корней 

(основ). Словосложение является одним из продуктивных способов образования новых слов. 

Сложные слова образуются путем сложения (сращения) двух лексически самостоятельных 

знаменительных слов и представляют единое целое, выражающее одно понятие. С 

морфологической стороны, полученные аналитическим способом сложные слова (күрделі 

сөздер), являются производными словами, состоящими из двух и более корней: каз. 

мағлұматтама– справочник, шеміршек – хрящ , өнеркәсіптік – промышленный,шашбау – 

лента для волос; калм. энтл – эн тал (на этой стороне), тентл – тер тал (на той стороне). В 

образовании этих словосложений участвуют указательные местоимения эн, тер и послелог 

тал (к). А также сращения типа эндр – эн өдр (сегодня), маңһдур  - маңһар өдр (завтра), 

нөкәдүр (послезавтра) и др. (Грамматика калмыцкого языка. Элиста,1983. с.272.). В 

казахском языке чаще всего образуются из двух компонентов с некоторыми фонетическими 

изменениями в частях: бүгін – сегодня (от бұл – этот и күн – день), биыл – нынче (от бұл/би 

– жыл/йыл),  

аққу – лебедь (ақ – белый, құс - птица); а также, часто образуются путем слияния двух 

основ без их изменения: қолқап – рукавица, варежки (от қол – рука, қап – мешок), баспасөз – 

пресса (от баспа - издательство, сөз -слово). (Сопоставительная типология казахского и 

русского языков. Алматы,1996.с.451.).  

  Парные слова состоят из двух полноценных слов и образует единое семантическое 

представление. Они образуются аналитическим способом по принципу сочинительной связи 

между компонентами, соединенными дефисом. Рассматриваемая структурная модель в 

калмыцком языке является довольно распространенной и весьма продуктивной. Так, в 

Грамматике калмыцкого языка (1983) о парных словах сказано, что можно выделить четыре 

группы существительных, образованных синтактикоморфологическим способом: 1) парные 

слова, 2) составные слова, 3) сложные слова*, 4) сложносокращенные слова. Они по своему 

значению и морфологическим признакам подразделяются на самостоятельные группы.  

1. Парные слова, каждое их которых, сохраняя свое исконное значение  в отдельности, 

создают:а) одно общее, смежное понятие: ах-дү (братья) от ах (старший брат), дү (младший 

брат), эк-эцк (родители) от эк (мать), эцк (отец), күмн-әмтн (человечество) от күмн (люди), 

әмтн (живые), һар көл (конечности) от һар (рука), көл (нога), күч-көлсн (труд) от күчн (сила), 

көлсн (пот), һосн-башмг (обувь) от һосн (сапоги), башмг (башмаки), ор-дер (постель) от орн 

(постель), дер (подушка), диг-даран (порядок) от диг (итог), даран (ряд), дуту-дунд 

(недостаток) от дуту (недостающий), дунд (неполный); каз. ата-ана – родители  (дословно: 

дедушка-мать), көрсе-білсе – если увидить, узнает (дословно: увидеть, узнать в условном 

наклонении), аяқ-табақ – столовая посуда (дословно: чаша-блюдо), жүріс-тұрыс – житье-

бытье (дословно: ходьба-подъем), аң-таң – удивленно.б) одно целое, обобщающее понятие. 

Компоненты этих слов являются синонимами. Второй компонент большей частью 

превратился в служебный придаток: эдл-аху (хозяйство) от эдл (потребление), аху (бытие – 

архаизм), эд-тавр (товар), эдл-ууш (продукция) от эдл (потребление), ууш (питье), амтн-

шимтн (вкус), от амтн (вкус), шимтн (вкусовое качество).     

*В данной статье вторая и третья группы объединены в одну.  

  2. Парные слова образуют одно общее отвлеченное и обобщающее понятие за счет 

использования вторым компонентом устаревшего или диалектного слова, близкого по 

значению с первым компонентом: ә-чимән уга (затишье), здесь ә (звук), чимән – синоним к 

нему, уга (нет), хот-хол (пища) от хот   

(пища), хол (горло, еда), хувц-хунр (одежда) от хувцн (одежда), хунр (одежда) – 

архаизм.  
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  Парные слова с прастронственным значением калм.: өмәрән-ардаран – вперед-назад, 

наран-саран – сюда-туда, деер-дор – верх и низ, тиглән-иглән – туда и сюда; каз.: жоғары-

төмен – верх-низ, алға-артқа – вперед-назад, андамында-туда-сюда.    

 3. Псевдопарные слова, создающие одно общее понятие. Первый компонент вне 

сочетания сохраняет самостоятельное значение, а второй – суррогат, вне сочетания не 

обладающий никаким самостоятельным значением, является лишь фонетически измененным 

вариантом первого компонента: орм-торм (место), от орм (место) торм; үр-дүң (сверстники) 

от үр (сверстник), дүң; мек-тах (обман) от мек (обман), тах; эв-дов (способ) от эв 

(мир,согласие), дов; махн-сахн (мясо) от махн (мясо), сахн; шикр-микр (приятности) от шикр 

(сахар), микр; һә-һәзң (плохой) от һә (плохой), һәзң и т.д; каз. бала-шаға (дети), от бала 

(дети), шаға, жора-жолдас (друзья) от жолдас (друг), жора; жылау-сықтау(плакать) от жылау 

(плакать), сықтау; әуре-сарсаң (волнение) от әуре (волокита) сарсаң; ет-мет (мясо) от ет 

(мясо) мет.  

  Удвоенные слова образуются повторением первого компонента со значением 

усиления. Например, калм.: әрә-әрә – едва-едва, еле-еле, шулуншулун – быстро-быстро, 

сәәнәр-сәәнәр – хорошо-хорошо, му-муһар - плохоплохо, бат-батар* – крепко-крепко, талт-

мулт – кое-как, еле-еле; каз. айтаайта – говоря говоря, ұсақ-ұсақ – мелко мелко, әрең-әрең – 

еле-еле, үлкенүлкен –большой-большой , тез-тез – быстро-быстро.  

Образуются новые сложные слова с сокращением первого компонента типа калм.: 

агро: агросаң – агрофонд, теле: телезәңг – теленовости, электро –  

 *Иногда первый компонент в таких образованиях не принимает суффикс -ар/-әр, 

характерный для качественных прилагательных и наречии.  

электробеш - электропечь, авто: автохаалһ – автодорога и др.; каз.: теле:   

теледидар – телевизор, авто: автокөлік – автомашина, автодорога – автожол, 

электропеш – электропечь.   Сложносокращенные слова имеют разные способы образования: 

буквенные -  КПРФ и образованные от первых слогов слов: совхоз, колхоз, профком.   

Значительную группу сложных слов составляют аббревиатуры: ҚазМУ – ҚазГУ (Қазақтың 

Мемлекеттік университеті – Казахский государственный университет), АҚШ – США 

(Америка Құрама Штаттары – Соединенные Штаты Америки).  

Многие новообразования, нетипичные для казахского и калмыцкого языков, праникли 

в первую очередь в СМИ, художественные произведение казахских и калмыцких писателей.  

Сравнительно-сопоставительное описание сложных слов показало, что кроме 

сходства структурных образовании, построенных по определенной модели, имеются 

особенности, касающиеся каждого языка в отдельности, в частности терминологии, 

цветообозначения, флоры и фауны. Они связаны с восприятием и осмыслением новых 

понятий окружающий действительности, появление которых обусловленно изменением 

социально-экономических условий. К примеру, условиях рыночных отношений меняется 

словарный состав языка, появляются новые лексические единицы в соответсвии с реалиями 

сегодняшнего дня.  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В КАЛМЫЦКОМ И 

КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ  (ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ) 

Мушаев В.Н., Жабаров А.Э. 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова 

Элиста, Россия 

 

Работа выполнена по гранту КалмГУ “Типология и динамика 

языковых процессов в тюрко-монгольском ареале”.  

 

Имя числительное в киргизском языке как и на калмыцком языке обозначает 

наименование чисел, количество и порядок предметов по счету. Последние десятилетия 

части речи киргизского языка с точки зрения современных лингвистических направлений не 

исследовались. Среди общепризнанных грамматик киргизского языка следует назвать труд 

И.А. Батмановой. [Батманова2004] грамматические особенности киргизского языка. 

Несмотря на то что рассматривается по системе русской грамматики, это работа интересна и 

признается всеми лингвистами киргизоведами.   

Сравнивая имя числительное калмыцкого языка с киргизским,  можно заметить, что 

имя числительное в обоих языках делятся на следующие лексико – грамматические группы: 

количественные, порядковые, собирательные, разделительные.  

 Калмыцки Киргизский Количественные (то) Негн - один, хойр – два Ах дү hурвн 

бәәҗ – Жили-были три брата. Эсептик  бир - один, эки – два  Кылганды эки кылба – Один раз 

сделал, не делай второй раз. Порядковые (дара) аффикс - дгч Негдгч - первый, хойрдгч – 

второй Хойрдгч марhань эклнә – Начинается второе состязание. Иреттик  аффикс чи / чү 

Биринчи – второй, учунчу – третий Биринчи жолу көргөнүмдө бейтаныш көрүнгөн – Когда 

виделись впервые были незнакомые.  

Собирательные (цуглулгч) аффикс – улн / үлн, лүлн / лулн, урн/юрн   Тавулн - 

пятером, дөрвүлн вчетверо, hурвулн – трое Кезәнә бәәж, нег хаана нутга угатя эмгн өвгн 

хоюрн бәәж – Давнымдавно в некотором ханстве жили вдвоем бедные старик со старухой.  

Жандама  аффикс – т по контексту төрт – четверо, беш -  пятеро   Төрт – беш миндик 

бийиктикте – На высоте четерый-пять тысяч метров.  

Разделительные (хувагч)  аффикс ад / әд hурвад – по три, дөрвәд – по четыре hурвад 

күн бәәҗ. – Их было по-трое.  

Бөлчөк  аффикс ден / дан, тен / төн Экиден – по два, үчтөн – по три, бештен – по пять, 

алтыдан – по пять ар бирөнө экиден барак бердик – Каждом давали по-двое.    

В обоих языках имя числительное обозначают количество предметов и отвечают на 

вопрос канча?, кедү? например: кедү? Негн, хойр и т.д.  

Канча? Бир, эки в калмыцком языке количественные числительные, употребляясь с 

определенными ими существительными, не изменяются по падежам. Например: Им. хойр гер 

- два дома, Род. хойр герин - двух домов, дат. хойр герт - в двух домах, в киргизском им. эки 

үй, род. эки үйдөн, дат. эки үйдө.  

Порядковые числительные в обоих языках образуются от количественных 

числительные и отвечают на вопрос который? (кедудгч?). Порядковые числительные в 

киргизском языке образуются от корней количественных числительных присоединением к 

ним соответствующих  

окончаний прилагательных. Порядковые числительные (первый) и второй являются 

исключением, так как они не имеют общих основ с количественными числительными один, 

два. Порядковые числительные, образованные от количественных числительных үч (три), 

төрт (четыре), жети (семь),  сегиз (восемь), жүз (сто), подвергаются значительным 

фонетическим изменениям — появляются или выпадают отдельные звуки:  үч (три)- үчүнчү 

(третий), төрт (четыре) -төртүнчү (четвертый), жети (семь) — жетинчи (седьмой), жүз (сто) 
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— жүзүнчү (сотый). От количественного числительного кырык (сорок) образуется 

порядковое числительное путем прибавления суффикса ~чы кырык (сорок)—кыркынчы 

(сороковой). Порядковые числительные, образованные от количественных числительных элү 

(пятьдесят), алтымыш (шестьдесят), жетимиш (семьдесят), сексен (восемьдесят), 

оформляются так, что первая часть их ставится в родительном падеже, а вторая часть 

принимает окончание прилагательных. Например: элү (пятьдесят) — элүнчү (пятидесятый), 

алтымыш (шестьдесят)— алтымышынчы (шестидесятый), и т.д. В калмыцком языке 

порядковые числительные образуются путем присоединения к основам количественных 

числительных суффикса дгч, причем конечный согласный числительных н выпадает. 

Например: негн — негдгч, хойр — хойрдгч, hурвн—hурвдгч, дөрвн — дөрвдгч и т. д. 

Составные числительные в киргизском и калмыцком языках оформляются одинаково: только 

последнее число принимает порядковую форму, а остальные слова, входящие в состав 

порядкового числительного, остаются без изменения. Например: двести сорок пятый — хойр 

зун дөчн тавдгч; тысяча девятьсот шестьдесят девятый — миңhн йисн зун жирң йисдгч.  

Порядковые числительные в киргизском языке по своим грамматическим 

особенностям и синтаксической связи с существительными мало отличаются от 

прилагательных. Порядковые числительные киргизкого языка согласуются с 

существительными и изменяются по числам и падежам по образцу прилагательных. В 

калмыцком языке порядковые числительные  

не согласуются с существительными, как имена прилагательные, т. е. не изменяются 

по падежам и числам. Например: Эн жил арвн тавдгч декабряс авн цасн орв - В этом году 

пятнадцатого декабря пошел снег. Хөрн тавдгч маяс авн бидн эклж  халувидн - Двадцать 

пятого мая мы начали косить сено.  

В заключени хотел бы отметить что действительно есть ряд существенных различий 

связанное грамматическим своеобразием языков. Если в калмыцком языке к основам 

количественных числительных суффикса / дгч, причем конечный согласный числительных н 

выпадает. Например: негн — негдгч, хойр — хойрдгч, hурвн—hурвдгч. При этом следует 

подчеркнуть, что при изменении грамматических форм числительных появляется в 

зависимости от конечной буквы (гласной или согласной) интерфикс ун, үн или – н.   

Если говорить о типологических особенностях тюркских и монгольских языков в 

отношении категории множественности, то можно привести лишь один пример 

принципиального характера отношений между русским, киргизским и калмыцком языках.  

Сравнить: две (мн.ч.) девушки (мн.ч.)  

   хойр (мн.ч.) күүкн (ед.ч.)  

   эки (мн.ч.) кыз (ед.ч.). 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ РОМАН ЖАНРЫНЫҢ ТҮРЛІК 

ДАМУ ҮРДІСІ  
 

Акбулатов А.А. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттіқ университеі 

Орал, Қазақстан 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются современное развитие казахских романов, 

жанровые особенности и виды романа-триллера. Сделана анализ роман-триллера С.Досжан. 

Ключевые слова: литературный процесс, художественная условность, современный 

поиск, роман-триллер  

 

Abstract  

This article upon modern touches development of the kazakh novels, genre peculiarities and 

types of novel-thriller. The analysis  ofS.Doszhan`snovel-thriller is made.  

Key words:  literary process, fiction convention, modern search, novel-thriller  

 
Кез-келген әдебиеттегі тың құбылыстарды, жаңашылдықты бағамдау үшін сол 

мәселенің теориялық негіздерін, яғни әдіснамалық жүйесін негіздеп алу аса маңызды. 

Өйткені кез-келген тақырыптың төркінін негізгі теориялық мәселеге сүйеніп негіздеу ғылым 

ақиқатына тән құбылыс. Мақаланың тақырыбына қатысты алсақ, әдебиеттану ғылымындағы 

көркем әдебиетті жаңаша талдау түсініктер бүгінгі күн дәуірі тұрғысынан оң қойылып 

отырған мәселелер. Әдебиеттану ғылымына тән, бірақ бірнеше ғылымның тоғысқан 

шеңберінен шыққан кейбір теминдік атаулар қазіргі ғылымның дамуымен қатар көркем 

әдебиеттің негізгі мәтіндік құрылымдардың да күрделі ғылыми бағыттағы даму бағдарын 

аңғартады. Әдебиеттану ғылымындағы жаңа ағым-бағыттардың ерекше қарқын алып дамуы 

кейбір жағдайларда көркем әдебиет әлеміндегі жанрлардың, ондағы сөз, образдарды 

танудың жаңаша қырларын көрсетеді.  

Сол себепті тақырыптың теориялық негіздерін қазақ әдебиетіндегі посткеңістіктен, 

яғни постсоциалистік реализм эстетикасын алмастыруға тырысқан жаңаша ағымдар 

модернизм және постмодерним құбылыстармен тығыз байланысты бірлікте қарау аса қажет. 

Өйткені қазіргі қазақ романы «роман-ойтолғау», «роман-толғаныс», «роман-эссе», «роман-

айтыс-тартыс», «роман-гепотеза», «роман-триллер» сынды филологиялық, психологиялық, 

философиялық, интеллектуалдық сипаттағы жанрлық түрлерді дамытып, мистикалық 

түсініктен иллюзияланған образдарды қабылдауға дейінгі аралықта адамтану өнеріндегі 

күрделі мәселе писхологиялық жағдаяттар, реальды шындықтың көркем шындықтағы, 

адамның сөз өнеріндігі бейнесі, сол арқылы әртүрлі әлеуметтік-тұрмыстық мәселелердің 

шешім табуы, адамның ішкі-жанкүй толқынысы, психологиялық астарындағы авторлық 

субъектівті танымның объективті шындыққа ұласуы сынды сан-қырлы мәселеге назар 

аудартады.  

 Өткен ғасырдың сексенінші жылдардан бастау алып, тәуелсіздікке ұласқан қазақ 

қоғамдағы түбегейлі өзгерістер әлеуметтік рухани өмірімізді де жаңа белеске көтерді. 

Кеңестік кезеңдегі саяси тепкіден, социалистік реализмнен теңдік алған қазақ көркем сөз 

өнері де жаңаша сипат алды. Бүгінгі қазақ әдебиетіндегі, соның ішінде біздің 

тақырыбымызға қатысты қазақтың жаңа прозасындағы көркемдік үлгілер, мәселелер де сол 

кезеңдерден бастау өзекті бола бастады. Бұл кезең қаламгерлердің ұлттық ауқымдағы 

шеберлік нақыштарымен ғана шектелмей, әлем әдебиетіндегі көркемдік үрдістерді қазақ 

топырағында жаңғырта, түлете білгендігімен ерекше назарға ілігеді.  

ХХІ ғасыр тұсында роман сынды үлкен жанрларға әлемдік өркениеттегі тенденциялар 

тұрғысынан қарай бастады, яғни постмодернистік мәдени-кеңістіктің әсері, әдеби-ағым 
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бағыттардың еркіндігі ықпал еткенін де айтуымыз керек. Сондай-ақ, қазіргі қазақ 

қаламгерлері әлемдік әдебиетті бұрынғы кеңестік дәуір тұсындағыдай тек орыс тілді 

аудармалар арқылы емес, түп-нұсқалармен, сол автордың ана тілімен, жаһандық тіл 

ағылшын тілі арқылы танысуы да септігін тигізді. Өткен ХХ ғасырдың соңғы он 

жылдығында жаһандану дәуірінде бірнеше мәдени парадигмалар бір-бірімен бәсекелесіп, 

тарих сахнасына шықты. Мәдениеттанушы, әдебиеттанушы, өнертанушы ғалымдар негізгі 

бір-біріне қарама-қарсы классика-модернизм-постмодернизм сынды үш парадигманы атап 

көрсетеді. Соңғы аталған парадигма 1990 жылдардан бергі жаһандану дәуірінде жүріп 

жатқан «ақпараттық төңкеріспен» тығыз бірлікте аталынып келеді. Сондықтан жаһандық 

үрдістегі орын алған мәдени парадигмалық өлшемдер қазақ қоғамына да, оның мәдени, 

тарихи, әдеби өміріне өз әсерін тигізбей қойған жоқ. Жаңа бағыттарға жол ашылды. Жаңа 

замандағы қазақ прозасының әлемдік әдебиетпен тең дәрежеде талдауға тұрарлық тың 

ізденістер, көшірме емес, ұлттық әдебиеттің өзіндік арналы саласы ретінде зерттеуге тұратын 

антропологиялық (көркем және фантастикалық) прозаның, виртуальды, мистикалық 

прозаның элементтері қазіргі қазақ қаламгерлері тарапынан қалай көрініс тауып, тәжірибелік 

ізденістердің оң шешім тауып отырғанын тұжырымдау заман талабы. 

Міне, осы мәселелер төңірегінен келсек, әлемдік әдебиеттану ғылымында әдеби 

туындыларға қатысты “триллердің” термин ретінде қолданысы 1880 жылдардан бастау 

алады. Жанрдың атауының түп-төркіні ағылшын тілінің  сөзінен енген, қазақ тіліне 

аударғанда “қорқыныш, үрей” деген мағынаны білдіріп, оқырманның қорқыныш, үрей, 

алаңдаушылық сезімін туғызып, сюжеттің барлық дамуы барасында ерекше көңіл-күйге 

бөлеп отыруы заңдылық.  

Ағылшын тілді әдебиетте триллер туынды ретінде алаңдаушылық сезім туғызатын аяқ 

асты эмоцияға бөлейтін шығармаларды айтады. Джеймс Паттерсон “Триллер” кітабында: 

“Егер триллер адамның жүйке жүйесіне әсер етіп, қозғау туғыза алмайтын болса, онда ол 

өзінің мақсатына жете алмағандығы”, - деп тұжырымдайды. Дэйв Кера түсінігінше, “триллер 

американдық жанрға жатады, себебі оған өмірдің түрлі жағдайларында күш көрсету 

эмоциональды жағдайға түсіру, қорқыныш ұялату, оның шектен шыққан әсерін 

мойындау”[1] сынды әрекеттер тән дегенді айтады.  

Триллер жанрлық түр ретінде детективтік туындылардан бастау алады, әрі сюжеттік 

желінің өзіндік құрылу ерекшелігімен сипатталады. Росса Макдональд: “Детективте 

сюжеттік қозғалыс уақыт тұрғысынан алғанда қылмыс орын алған кезеңнен өткен кеңістікке 

қарай, яғни тіркелген қылмыстық оқиғаның шешімін табуға бағытталады, нақты қылмыс 

орын алған уақыттың картинасын анықтау жүреді; ал триллерде сюжеттік қозғалыс 

болашақтағы орын алатын жағдайларға бағытталып, сюжеттің дамуы мен шешімі оқылым 

барысында ғана түсінікті болып, қызығушылық сақталады”[2], - дейді.  

Триллер жанрындағы туындылар үшін нақты теориялық шекара жоқ, олар суреттеліп 

отырған оқиғалардың уақыт пен кеңістік тұрғысына байланысты жіктелмейді. Триллердің 

элементтері басқа да түрлі жанрларда да кездессе, триллерде де әртүрлі жанрлық элементтер 

ұшыраса береді.  

Тақырыптық бағытта триллерді әлемдік әдебиеттануда бірнеше жанрлық түрлерге 

жіктеп көрсетеді: авиациялық триллер, комедиялық триллер, діни мистикалық триллер т.б.  

Аталған жанрға қатысты барлық жанрлық түрлердің біріктіруші және өзіндік 

ерекшеліктерін төмендегіше атауға болады:  

1) Оқиға қозғалысы нақ осы шақ және болашақтың арасында өтеді, сюжет негізгі 

оқиғаның басталу тарихына әкеледі;  

2) Алдағы орын алатын оқиғаларды болжап білу мүмкіндігің болмауы 

оқырмандардың қобалжып күту сезімін оятады;  

3) Туындының шешімі бас қаһарманның жеке тұлғалық қасиеттері, білімі мен 

ақылына байланысты орын алып отырады;  

4) Туындының көркемдігі белгілі бір тақырыпқа сәйкес болады;  
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5) Қажетті көңіл-күй туғызу және қызығушылықты сақтау үшін  триллерде басқа 

жанрлардың элементтер жиі қолданыс табады;  

Триллер - оқырманның немесе көрерменнің алаңдаушылық сезімін туғызуға, толқу 

мен қорқыныш ұялатуға  бағытталған әдебиет және киноның жанры. Жанр белгілі-бір 

сипаттамаларға ие болғанымен, нақты шекарасы жоқ, себебі триллердің элементтері басқа да 

түрлі жанрларда да кездессе, триллерде де әртүрлі жанрлық элементтер ұшырасып отыруы 

заңдылық. Триллерді тақырыптық тұрғыдан  жанрлық түрлерге жіктеуде шарттылық басым, 

ал басқа жағдайда олар негізгі жанрлық белгілері бойынша сәйкес келеді.  

Триллер жанрының қазақ әдебиетіндегі даму бағдарына тоқаталатын болсақ, 

жоғарыда жіктелген жанрлық түрлердің ішіннен мистикалық, діни, психологиялық 

трилерлерлер ұшырасады. Мәслен, С. Досжанның «Үлкен үйдегі үрей» романын діни-

мистикалық, Ә. Ыбырайыұлының «Зауқайыр» романын психологиялық, қылмыстық триллер 

санатына жатықуға болады.  

Сәуле Досжанның «Үлкен үйдегі үрей» (2013) шағын романына назар салсақ, дәстүрлі 

баяндау стилінде және сюрреализм сілемдеріне құрылған роман жаңа заманауи үлгідегі 

туынды.   

Романдағы авторлық идеяның негізгі өзегі бірнеше ғасырлық тарихы бар Қарқара 

өңіріндегі ескі үй кеңістігі төңірегінде құрылған. Бұл үйдің иесі татар байы – Акметов. Ол 

сонау орыс отаршылдығы кезінде бастау алған қазақ даласына ағылған орыс, казак, олармен 

бірге сауда-саттықпен келген татар көпестерінің бірі. Үлкен үй ХІХ ғасырда салынып, үлкен 

Акметовтен кіші Акметов ұлы Арсланға ата-бабадан мұраға қалады. Туынды алмағайып 

замандарда байларды тәркілеу кезінде өз еліне амалсыздан қашуға мәжбүр болған 

Арсланның ел тыныштығы орнаған кезде әйелі мен баласын алып кетуге оралуымен 

басталып, Арсланды алтынға, ақшаға қызығып Төрегелді мен тоқалы Хадишаның опасыздық  

жасап, оны балтамен шауып өлтіріп, сол үйдің құпия жертөлесіне көміп тастаған оқиғасынан 

өрбиді. Шығармада Арсланның ақ жуып аруланып көмілмеген аруағы елес боп үйді кезіп 

жүретіні, сұлу әйел затына деген өшпенділігі суреттеледі. Романдағы бірнеше өлім болған 

үйдің қарғысқа ұшыраған деген түсінікке саятын авторлық идеясы аруақтарды қорлау деген 

танымдарға, қазіргі имандылыққа бет бұрған заманға лайық, адами құндылықтардың аяқ 

асты болуы сөз болады.  

Жаңа заманауи әдеби ағымдардың әдістерін игеруі, романның жанрлық құрылымында 

жоғарыда аталған елес-үреймен тығыз байланысты көрінетін психологизм, сюрреализмдік 

жаңашылдығында жатса керек.   

Қаламгер үйдің тарихи негізіне халықтық таным-түсініктегі мифологияны пайдалана 

отырып, адами құндылықтардың аяқ асты болуына, жаман мен жақсы, өмір мен өлім сынды 

философиялық ұғымдардың мәніне терең үңіледі. Автор имандылықтан аттаған, 

арсыздардың ақша байлық үшін иманын сатып, қарғысқа ұшыраған отбасының тарихын баян 

етеді. Елес боп үйді кезген, ай толғанда сұлу әйел затына деген өшпенділіктің елес болып 

келіп тұншықтыруы адамдардың әрекетіне риза болмаған өлі аруақтарды еске түсіреді. 

Бұдан әлемдік әдебиеттегі триллерлердің үлгісінде жазылғанын көреміз.  

Имандылық, адамгершілік сынды адамдық құндылықтардан аттап, ар-иманын 

сатқандарды елес арқылы үрей туғызып, есінен алжастыру, аруақ атқан ескі үйдің құпиясына 

үңілу арқылы автор біршама ойды аңғартса керек. Жазушы бір шаңырақтың ішінде болған 

сол бір қарғыс атқыр оқиғаның бірнеше ұрпақтың алдынан шығып, олардың берекесін алуы 

арқылы – «Әруақ аттағанның оңбайтынына» сендіреді. Жалпы, тәуелсіздіктің келуімен 

әдебиетімізде бұрын бүркемеленіп, тіпті жабық күйінде болған имандылық, дін мәселесіне 

тікелей қатысты шығарма десе де болады.  

Авторлық идеяның түп негізінде адамдардың бір-біріне опасыздығы, пейілдің 

бұзылуы, қара ниеттіліктің бір айналып өз басына, немесе айналасына жаза, зауал ретінде 

оралатынын ескертсе керек. Құдайын ұмытқан құдайсыз қоғамдағы адамдардың аюандық 

әрекеттері үлкен үйдегі үрей елес арқылы символикалық мәнде жеткізіледі.  
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Романда кейіпкерлердің сандырақтап түрлі түстер мен елесті көруі арқылы 

оқырмандардың санасына үрей мен қорқыныш енгізуге тырысады. Бұл триллер 

шығармаларға тән стильдік бояу. Мысалы, үлкен үйдегі елес ай толған мезгілде шығып, әр 

бір жас сұлудың өліміне себепкер болуы романда үнемі бір мәтінде қайталанып отырады.  

«Қала таң алдындағы мүлгіген тыныштықта. Күллі дүние көктен түскен ай сәулесіне 

шомылып тұр. Үлкен үйдің Ырысты жатқан терезесінің жібек пердесі сәл дірілдегендей 

болды да баяғы елес бөлмеге енді. Арылы-берілі бөлмені шарлады. Содан төсекте балбырап 

ұйықтап жатқан жас сұлудың жанына барды. Үстіндегі ақ жамылғысын алып тастап, аппақ 

денеге ұзақ қарап тұрды. Бір кезде барып аяғын сипады. Содан қолы жоғарылай кеудесіне 

жеткенде қыз қозғалып кетті. Елес шегініп барып аяқ жағына тұра қалды. Қыз аунап барып 

қырынан жатты. Елес қайта жақындап қыздың жастыққа шашылып жатқан шашын ұстап 

көрді де иіскеді, маңдайына қолын қойды. Еңкейіп бетіне бетін тигізді. Жас арудың тәтті 

лебімен оны қалай құшақтай алғанын өзі де білмегендей, ып-ыстық, жұп-жұмсақ денені 

қысып-қысып, кеудесіне басып жата кетті...»[2,119]. 

Қаламгер Сәуле Досжан романының жаңашылдығы, өзіндік стильдік даралығы неде 

деген сауал төңірегінде талдай түссек, ең алдымен қаламгердің өткен ғасырдың зобалаңын, 

кеңестік империяның отызыншы жылдарында болған тарихи оқиғаларды тек артқы көрініс 

ете отырып, яғни екінші пландағы көркемдік жамылғы ретінде ала отырып, өз қиялынан 

оқиғалы бір әлем жасағандығы байқалады. Ең маңыздысы, роман оқиға құрау, көзқарас айту, 

адамның жан дүниесін ашу т.б. жақтарында жаттандылықтан аулақ. Заманауи романның 

жазылу стилінде дәстүрлі баяндау мен жаңа ағымдардың әсерінде жазылған жаңалығы бар. 

Ол біріншіден, үйді кезіп жүрген Елес кейіпкерге қатысты көркемдік ізденістерінен 

байқалса, екіншіден жаңалығы тарихи өткен оқиғаны көркем әдеби фон ретінде ғана 

қолданып, адами құндылықтар төңірегінде философиялық ой түюі дер едік. Қаламгер 

романының ерекшеленетін тұсы, көркем әдеби шарттылық заңдарын еркін меңгергені анық 

көрінеді. Ол көркем шығарманың тартымды құрылымдық композициясынан,  философиялық 

сипатымен, эмоциональды-экспрессивті бейнелілігімен, парадигматикалық, мифопоэтикалық 

ойлау жүйесінің белсенділігімен танылатын жаңашылдығынан, көркем образдардың ішкі 

және сыртқы тұлғалық әлемін жеткізудегі жазушылық шеберлігінен анық көрінеді[3].  

Қорыта айтсақ, Сәуле Досжанның сюрреалистік сипаты басым романын (роман-

триллер деп атауға толық негіз бар) оқи отырып, қорқыныш пен үрей арқылы шындық пен 

өтірік, ізгілік пен қиянат, тәуелсіздік пен бодандық сынды қоғамдағы орын алатын 

жайлардан хабар береді. Автордың ХХІ  ғасырдағы өркениетті қоғамда адам баласының 

ашылмаған тылсым құпиясын ашуға ұмтылған көркем әдебиеттегі өзіндік гуманистік 

көзқарасы деуге болады[3]. Қаламгердің діни бағыттағы роман-триллері соңғы жылдарда 

қоғамымыз діни-мистикалық қайта өрлеуді басынан кешіргендей күй кешуде екенін 

аңғартады. Бұның себебі де жоқ емес, өйткені кешегі құдайсыз қоғам адам сеніміне шектеу 

қойғаны мәлім. Осы жайттар қазіргі сөз өнерінің нысанына жиі алынып отырғанын 

байқаймыз. Қаламгерлер аталған мәселені жеткізуде әдеби көркем шарттылықтың түрлі 

тәсілдеріне бой алдырып, адамның ішкі психологиялық иірімдеріне үңіліп, түрлі образдар 

арқылы қазіргі қоғамға лайық моральды-этикалық құндылықтарды суреттеуге күш салып 

келеді. Осы бағытта қазіргі қазақ прозасында жиі байқалатын тенденциялардың бірі 

туындының авторлық идеясы мен образдардың психологиялық табиғатын ашуда 

қаламгерлердің иллюзияланған елес, адамның екіге жарылуы, өзімен өзі тілдескен, не 

болмаса адамның санасынан тыс тылсым күш иесінің әрекеттерін, мистикалық суреттеуге 

бейімдігі жиі ұшырайды. 
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Настоящий доклад посвящен истории взаимоотношений языка и власти в Калмыкии в 

постреволюционный период первой половины XX в. К сожалению, в калмыцкой 

историографии этого периода нет серьезных обобщающих работ теоретического и 

практического характера. Между тем именно тогда государство развернуло 

широкомасштабную «работу по интенсивному развитию малых и окраинных языков»[1, с. 

199].  

История взаимоотношений языка и власти является важным фрагментом истории 

нашей страны в целом и калмыцкого народа в частности. Одним из проявленийих 

взаимодействия является появление и употребление понятийязыковой политикии языкового 

строительствакак необходимых звеньев в постижении механизмов, способов, особенностей и 

закономерностей взаимодействия языка и государства.  

Особенно это касается такого многонационального государства, как бывший 

Советский Союз, где языковой вопрос всегда был не отделим от национального. Сегодня он 

проецируется на языковую ситуацию в постсоветской России. С этой точки зрения изучение 

исторического опыта представляется особо актуальным. 

Сохранение этничности обычно связывают с жизненностью языка. Исследование 

механизмов этноязыковых процессов, влияющих на проведение языковой политики в 

социуме, возможно только в контексте исторического развития. В силу этого необходим 

анализ динамики языковой политики, проводившейся в Калмыкии в 1920–1930-е гг.  

Исторический опыт показывает, что ключевое значение для создания оптимальной 

языковой ситуации в стране или регионе имеет правильный выбор языковой политики, 

котораяможет быть как конструктивной, так и деструктивной.  

Известно, что все значимые языковые реформы проводились исключительно по 

инициативе и в интересах государства, причем движущими силами этих реформ были чисто 

политические интересы власти.По мнению А. Д. Швейцера, языковая политика является 

одним из социальных факторов, оказывающих влияние на функционирование и развитие 

языков в государстве[2, с. 71]. 

Отечественная историография данной проблематики по исследуемому нами периоду 

отличается крайней немногочисленностью работ. В 20–30-х гг. ХХ в. трудами советских 

ученых А. М. Селищева [1928],В. М. Жирмунского [1936], Е. Д. Поливанова [1931] и др. 

были заложены основы теории и практики социолингвистических исследований, 

получившие дальнейшее развитие в работах ученых последующих поколений [3]. Данной 

проблеме посвящен ряд работ зарубежных авторов  [4]. 

Проблема «язык и нация» советской социолингвистикой изучалась в контексте 

экономической и политической концентрации, характеризующей формирование 

наций.Одним из первых законодательных актов, принятых после октября 1917 года, является 

«Декларация прав народов России», которая провозгласила принципы равенства и 

суверенности народов России, их право на самоопределение. Именно в этом акте нашли 

отражение основные направления национальной политики советского государства. 
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Языковая политика рассматривалась как часть национальной политики советской 

власти. В языковой политике нашло свое отражение формирование административной и 

«этнической» иерархии (национальный район–автономная республика–советская 

республика).  

В те годы на государственном уровне был принят ряд документов, призванных 

регулировать вопросы советской языковой политики внутри страны. Была сформирована 

концепция языковой политики; институты национального и транснационального языкового 

строительства. 

Как справедливо отметил М.И. Исаев, «прежде всего необходимо основываться на 

содержании самих понятий языковая политика и языковое строительство, ибо в научной 

литературе имеется много разных определений и используются они неадекватно»[5, с. 7].  

Среди ученых нет единого мнения по подводу соотношения этих терминов, которые 

применительно к конкретным языковым ситуациям нередко используются как синонимы. 

В научной литературе первой трети XX столетия, посвященной государственному 

регулированию языка, используется термин «языковое строительство», а не «языковая 

политика», что подчеркивает, на наш взгляд, практический аспект всей масштабной 

деятельности Советского Союза по решению «языковой проблемы». Актуализируется сема 

строителя (и эксперта в строительстве) новой языковой культуры. 

Мы придерживаемся принципа разведения, разграничения этих понятий, считая 

второе более узким по отношению к первому, таким образом, понимая под языковым 

строительством практическое воплощение языковой политики, т. е. комплекс мер, 

осуществляемых специалистами по обеспечению и осуществлению, реализации языковой 

политики, провозглашенной государством. М. Раннутподчеркивает, что языковая политика 

осуществляется политиками [6, с. 63]. 

В условиях полилингвальности и мультикультурностисоветского социума, с одной 

стороны, и в связи с необходимостью укрепления статуса русского языка как языка 

межнационального общения, с другой, конкретная практика использования языкав 

социокультурных целях требует более системного научного изучения. 

Таким образом, языковую политику можно обозначить как целенаправленную 

деятельность государства, направленную на изменение языковой ситуации в отдельном 

регионе или стране в целом.  

Для осуществления основной для новой России задачи—модернизации общества —

необходимбыл переход от риторики к действию.В 1921 г. на X съезде РКП(б) И.В. Сталиным 

был провозглашен переход от декларативного подхода к национальному вопросу к 

практической его разработке. Взятый партией курс на развитие у нерусских народов 

советской государственности в национальной форме и насущная необходимость 

фактического, а не чисто правовогоуравнивания наций положили началоцеленаправленной 

деятельности по конструированию в молодом социалистическом государстве 

многочисленных национальных языков и культур.В числе первоочередных задач 

значилисьликвидация неграмотности; формирование новой системы народного 

образования,сетикультурно-просветительных учреждений; усовершенствование 

литературных языков и алфавитов и т. д. 

В целях реализации провозглашенного курса была развернута широкомасштабная 

работа по реформированию письменностей, уже имевшихся у некоторых народов СССР (в 

том числе у калмыков),и созданию новых для бесписьменных этносов.  

В связи с этим был образован действовавший в 1925–1937 гг. Всесоюзный 

центральный комитет нового алфавита.Технографическую комиссиювозглавлял 

проф. Н.Ф. Яковлев. К деятельности по составлению и реформированию алфавитов были 

привлечены известные ученые-востоковеды, в том числе Е.Д. Поливанов, автор проекта 

латинизированной узбекской письменности, тюрколог Н. К. Дмитриев, монголист 

Н. Н. Поппе.  
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Как пишет В. М. Алпатов, «для развития языков нужна целенаправленная 

деятельность, получившая название языковое строительство»[7, с. 48]. Понятие «языковое 

строительство», как известно, было введено в 1920–1930-е годы, когда в СССР 

осуществлялся комплекс мер по ликвидации проблем, связанных с национальными языками 

и письменностями народов полиэтничной страны, в частности поизменению алфавитов, 

созданиюновой терминологии, формированию, кодификации, нормализации и 

совершенствованию литературных языков.  

Данные реформы коренным образом изменили различные сферы жизни калмыцкого 

народа, не обойдя стороной культуру и образовательную систему республики. Были 

разработаны и внедрены алфавиты (сначала на кириллице, потом на латинице, затем снова 

вернулись к кириллическому алфавиту),национальные программы обучения языку на всех 

уровнях образовательной системы, созданыпервые нормативные словари и грамматики, 

сформированы и зафиксированы нормы литературного языка и т. д. 

Первым этапомв реализации советской языковой политики среди калмыков был 

период коренизации (выбор алфавита для калмыцкого языка). 

Успех социалистического строительства в Калмыкии зависел от скорейшего решения 

проблемы грамотности титульных жителей, нобарьером на этом пути явилсястарокалмыцкий 

алфавит. Ойратское вертикальное письмо «Тодобичиг» («Ясное письмо»), созданное в 

1648 г. великим просветителем Зая-пандитой на основе старомонгольской письменности, как 

известно, было заменено на кириллицув 1924 г., в 1930 г.последовал переход на латиницу, а 

в 1937 г. снова вернулись на кириллицу[8].  

Выдающийся советский лингвистЕ.Д. Поливановназвал новые национальные 

письменности «кусочками революции в узкой технической области духовной культуры — в 

графике» [9, с. 3],тем самым указывая на связь этих «графических революций» с 

политическими лозунгами революции. Не случайно новый алфавит получил образное 

название «Алфавит Октября» [10]. 

Переход на латинскую графику, видимо, был вызван тем, что латиница 

воспринималась как интернациональный алфавит, письменность будущего. Она больше 

подходила к калмыцкому языку, так как в нем есть специфические звуки (гласные и 

согласные), не отражаемые кириллицей. Поэтому задача латинизации состояла в том, чтобы 

создать письменность, не имеющую недостатков кириллического письма. Но тем не менее 

все вернулось на круги своя: в кириллический алфавит были внесены некоторые дополнения, 

чтобы полностью отразить фонетические особенности калмыцкого языка.  

Движение за латинизацию алфавитов, сторонником которой выступал нарком 

просвещения А. В. Луначарский, поставивший вопрос о латинизации русской письменностив 

своей работе[11], началось после Октябрьской революции, охватив на начальном этапе 

тюркские народы. Первая попытка ввести латинизированный алфавит была предпринята в 

Якутии. Первой тюркской республикой, официально поддержавшей латинизацию, стал 

Азербайджан [9].  

С 1929 г. начинается новый этап латинизации в СССР и уже к 1930 г. был переведен 

на латинскую основу и калмыцкий язык. Начался переход на новоеписьмо калмыцких СМИ 

(газет и журналов), издательств, учебных заведений.  

Активно участвовали в языковых научных конференциях и дискуссиях того времени 

известные калмыцкие лингвисты Б. Б. Бадмаев [12], Д. А. Павлов [13], У.У. Очиров [14].Ц.-

Д. Номинханов, опубликовавший в 1932 г. статью «Языковое строительство в Калмыкии» в 

журнале «Революция  и  письменность» [15]. Проблемы языкового строительства этого 

периода  с разной точки зрения рассматривались также в работах современных 

исследователей П.А. Дарваева[16], С. Д. Китляевой[17], Н.Б. Бадгаева и др. 

Особые успехи калмыцкого народа в овладении латинским алфавитом отмечает 

вышеупомянутый Н. Ф. Яковлев: «Наиболее быстрый рост грамотности падает как раз на 

долю наиболее отсталых до революции, в смысле национальной грамотности, народов. 

Очень показательны также цифры роста национальной грамотности в Калмыцкой АССР, где 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
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латинский унифицированный алфавит пришел на смену монгольскому и русскому 

алфавитам. К 1932 году культштурм, проведенный после введения нового алфавита 

трудящимися Калмыкии, при братской помощи пролетариата Нижней Волги, превращает 

Калмыцкую автономную область в область сплошной грамотности» [18, с. 38]. 

Всего из 72 языков народов СССР, имевших письменность, на латиницу было 

переведено 50 языков, т.е. 2/3. В числе не охваченных латинизацией языков оказались 

армянский, грузинский, марийский, мордовский,удмуртский  и другие языки. Однако в 1936 

году начался новый советский эксперимент — кампания по переводу всех языков народов 

СССР на кириллицу, что было в основном закончено к 1940 г. 

Представляется важным попытатьсяосмыслить языковую ситуацию с заменой 

алфавита (кириллизация алфавита и ее отмена, латинизация и ее отмена)в определенный 

исторический период для того, чтобы объективно оценить причины и последствия, не впадая 

при этом в крайности. Конечно, совершенно неправомерно показывать только в негативном 

ключе отказ народа от своей национальной письменности, а тем более давать 

гиперпозитивную оценку принятию русской графической системы. К тому же на сегодня 

известны далеко не все факты и события того времени. Особенно это касается деятельности 

конкретных лиц, непосредственных участников и исполнителей проведения в жизнь 

языковой политики в Калмыкии. 

При разработки масштабного языкового проекта по переводу письменностей народов 

СССР на единую, другую, графическую основу принимались во внимание не только 

собственно лингвистический аспект, но иполитический, психологический, педагогический и 

социолингвистический.Конечно, это было глубоко продуманное решение: под предлогом 

модернизации провести ассимиляцию, т. е.  унифицировать национальные языки и культуры, 

в соответствиис теорией«неизбежного слияния национальных языков». Использование 

одного и того же алфавита способствовало более ускоренному усвоению русского языка, 

достижению высокого уровня грамотности и атеизации.  

На вертикальной графике создавались не только религиозные сутры, но и светские 

сочинения, сохраняющие свою значимость и сегодня. Эта духовная преемственность была 

невыгодна правящему режиму, претендовавшему на идеологическую узурпацию. 

Алфавитная чехарда привела в итоге к утрате национальной письменной традиции. 

Калмыцкий народ оказался по сути оторванным от остального монгольского мира, 

богатейшей сокровищницылитературы и фольклора. 

Изучая феномен языкового строительства в СССР на примере Калмыкии, отметим, 

что ситуация в данном регионе была гораздо сложнее и драматичнее, чем это может 

показаться. Ведь многие видные деятели республики (ученые, писатели, публицисты) были 

репрессированы или надолго отлучены от активной общественной деятельности. 

Идеологическая борьба часто выходила за рамки чисто научных теоретических дискуссий и 

приобретала явный конъюнктурно-политический характер со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. 

Нам, ученым, предстоит разобраться, что из опыта языковых реформ сталинской 

эпохи может пригодиться в наши дни и в ближайшей исторической перспективе. Но этим 

должны заниматься профессионалы,имеющие соответствующую лингвистическую и 

методологическую подготовку.По мнению Е.Д. Поливанова,«лингвисту следует быть 

знакомым хотя бы с основами или элементами акустики, психологии, социологии, истории, 

литературоведения, теории информации, статистики, этнографии, антропологии, 

культурологии, текстологии, географии, философии…» [19, с. 186].Этому научному 

идеалу  сам Е. Д. Поливанов оставался верен до конца своих дней[20]. На наш взгляд, эти 

требования остаются актуальными и востребованными и сегодня. 

Идея перехода к алфавиту на основе латинской графики в 1930-е гг. была выдвинута 

самой жизнью. Предполагалось, что новая латинизированная письменность поможет 

народам СССР в изучении других языков, использующих латинскую графику, обеспечит 

вхождение в мировую систему. Как известно, после распада СССР в начале 1990-х годов 
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идея латинизации алфавита снова вышла на первый план. Практическим шагом реализации 

этой идеи стало то, что туркменская письменность была переведена на латинскую 

графическую основу. 

Самобытность языка каждого конкретного народа создается неповторимостью его 

исторического пути, которая свидетельствует не только о консолидирующем, но и 

конфликтогенном потенциале языкового знания. В сегодняшнем многонациональном, 

поликонфессиональном и поликультурном мире не всегда складываются гармоничные 

взаимоотношения между носителями разных языков. Поэтому необходима грамотная, 

взвешенная государственная языковая политика, правильное пониманиеее сущности, 

особенностей региональных реализаций. 
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РАЗВИТИЕ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Салыкова В.В., Омакаева Э.У., Цебекова Л.С. 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Элиста, Россия 

 

В эпоху растущей глобализации, всемирного процесса интеграции и унификации, и 

связанных с ней процессов, сохранение уникальных культур и языков малочисленных 

народов является одной из актуальных проблем современности. 

В настоящее время ученые стали активнее писать об исчезновении этнических 

языков, о поглощении их мировыми языковыми платформами взаимодействия, объясняя этот 

процесс формированием единой мировой цивилизации – глобального общества. Однако с 

утратой языка прогнозируется и исчезновениесамого народа. Именно язык в большей 

степени отличает народы друг от друга; как основной признак всякого этноса, он играет 

ведущую роль в самосохранении народа. 

Каждый язык – это запечатленная в нем система знаний о мире. А потому гибель 

языка –это утрата целого мира, неповторимого, оригинального, безмерно глубокого и 

важного для понимания как самого человека, так и окружающей среды. Можно сказать, что 

язык – это ДНК созданной его носителями культуры. На основе языка, как на основе генов 

ДНК, можно воссоздать культуру народа как целое. 

Проблема сохранения и развития языков национальных меньшинств становится 

актуальной еще с начала прошлого века [5, 43-56]. Ставятся определенные задачи, 

провозглашаются конкретные идеи, создаются комиссии и комитеты. Однако проходит 

время, и снова раздаются призывы о сохранении и развитии языков малочисленных народов. 

В последний раз наиболее остро вопрос стоял в 90-е годыXX века, в период «парада 

суверенитетов» и связанного с ним всплеска национального самосознания. Очень скоро 

митинговые страсти отошли на второй планв связи с экономическими и социальными 

проблемами, а вопрос о национальных языках опять (уже в который раз!), отошли даже не на 

второй план – они были попросту забыты. 

Предки калмыков – ойраты.По мнению ряда исследователей, в конце XII и начале XIII 

веков обитали «в верховьях р. Енисея, непосредственного к югу от киргиз». Как писал акад. 

В. В. Бартольд, язык ойратов только диалектно отличался от языка монголов того времени 

[3, 561-562].Позднее, в конце XIII века, ойраты появились в пределах Восточного Туркестана 

– Джунгарии, и она становится их родиной на долгие годы. 
Историк И. И.Дремов считает, что «Средняя Азия и Казахстан в XIV-XVI вв. являлись 

местом обитания этнической группы монголо-язычных народов, именуемой в средневековых 

источниках калмаками, название которых было впоследствии перенесено на родственные им 

племена ойратов»[4]. 

В XVI-XVII веках часть ойратов оставила родные места в Джунгарии и, добровольно 

приняв подданство России, поселилась между реками Урал и Волга. Впоследствии здесь 

образовалась новая историческая общность, получившая название «калмыки»[6, 466].  

Калмыцкий язык принадлежит к западной ветви монгольской группы языков[11; 12; 

13]. Поэтому его история была тесно связана с историей развития монгольских языков. 

Вместе с тем нельзя забывать того, что сами монгольские языки развивались в едином русле 

развития с тюркскими, тунгусо-маньчжурскими, корейским и японским языками, 

образующими гипотетическую алтайскую языковую общность.По свидетельству В. Л. 

Котвича, тюркские языки в своем развитии продвинулись далеко вперед, за ними, 

непосредственно следуют, иногда забегая вперед тюркских, монгольские языки и, наконец, 
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довольно далеко позади них идут тунгусские и другие языки. Это даем нам право, не отрицая 

правомерности периодизации развития монгольских языков, установленную Б. Я. 

Владимирцовым и поддержанную Г. Д. Санжеевым и Д. А. Павловым, присоединиться к 

периодизации развития тюркских языков, предложенную Н. А. Баскаковым [1, 106-175]. 

Так, по мнению Б. Я. Владимирцова, в истории развития монгольских языков 

выделяются: 

1. Древний период – с неизвестного времени по XIII век. 

2. Средний период – cXIV века по XV век. 

3. Переходный период – с XVI века по XVII век. 

4. Новый классический – cXVII века по XX век [2, 47]. 

Современные же данные науки позволяют нам выделить в истории калмыцкого языка, 

как одного из языков западной ветви, следующие этапы развития: 

1. Алтайская эпоха (с неизвестного времени по III век до н. э.). 

2. Хунно-Сяньбийская эпоха (с III века до н. э. по V век н. э.).  

3. Тюркюто-Киданьская эпоха (с VI века по XII век). 

4. Среднемонгольская эпоха (с XIII века по XVII век). 

5. Новомонгольская эпоха (с XVIII века по октябрь 1917 года). 

6. Новейшая эпоха (с октября 1917 года по настоящее время).  

Само изучение калмыцкого языка принято связывать с созданием в 1648 году 

ойратским ученым-священнослужителем Зая-Пандитой Намкай-Джамцоойратской 

письменности «Тодо бичиг» («Ясное письмо»).  

Создатель этой письменности хорошо знал фонетическую структуру речи ойратов-

калмыков. Заслуживают внимания знаки алфавита, обозначающие гласные и согласные 

звуки, долгие гласные и дифтонги. Морфологические особенности языка ойратов также 

достаточно полно отражены в данной письменности. Об этом свидетельствует стройная 

система морфологических элементов в письме – суффиксов словообразования и 

словоизменения. Совершенно ясно, что без достаточного знания языка невозможно создать 

письменность, которая бы отражала все особенности языка. Справедливым будет сказать о 

том, что Зая-пандита – первый исследователь ойратского, следовательно, калмыцкого языка.  

Поиски для калмыцкой письменности соответствующего по своей легкости алфавита: 

заяпандитского (1648-1924), русского с дополнительными знаками (1924-1930) и снова 

русского алфавита (1938) были также этапами развития калмыцкой письменности [10, 9-14].  

В настоящее время компактными массами калмыки живут в юго-восточной части 

России. Носителями современного калмыцкого языка являются калмыки, составляющие 45% 

населения Республики Калмыкия, расположенной в междуречии Волги и Дона, соседствуя с 

Волгоградской, Астраханской, Ростовской областями, Ставропольским краем и Республикой 

Дагестан. Согласно переписи населения 1989 года, их численность составляет 144, 4 тысяч 

человек. За пределами республики, в дальнем и ближнем зарубежье, проживает еще около 35 

тысяч калмыков.  

Современный алфавит калмыцкой письменности с дополнительными знаками, 

введенными в русский алфавит с 19 ноября 1959 года, является наиболее легким и 

соответствующим звуковым особенностям калмыцкого языка. 

Современная эпоха в развитии калмыцкого языка характеризуется как самая 

процветающая и вместе с тем как самая драматическая, так как с одной стороны, только в 

данную эпоху калмыцкий язык получил фактически статус национального языка, несущего 

важные общественные функции. Именно в эту эпоху калмыцкий язык стал объектом анализа 

исследователей из коренных лиц, хорошо владевших тонкостям и языка. Именно в эту эпоху 

была сделана попытка создания единого литературного языка с кодификацией всех его 

сторон. Именно в этот период политика языкового строительства стала делом 

государственной важности, получающей всемерную поддержку как местного руководства, 

так и руководства России.  
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С другой стороны, революция и гражданская война, ополовинившие численность и 

без того малочисленного народа, Великая Отечественная война и незаконная депортация 

народа в Сибирь на 13 лет и на 13 дней, унесшие цвет национальной культуры и основных 

носителей языка, поставили вопрос: быть или не быть калмыцкому языку и, следовательно, 

народу?  

Социальные потрясения последних лет еще более обострили этот вопрос и заставили 

искать пути выхода из создавшегося положения. Среди причин, приведших к столь 

печальному исходу, необходимо указать и на собственно лингвистические причины. Во-

первых, в современном калмыцком языке получила дальнейшее распространение редукция 

гласных в не первых слогах слов. Письменная речь, неукрепленная продуманной 

орфографией, оказавшись во власти устной речевой стихии, все более отдалялась от живой 

речи и часто становилась непонятной. Поэтому реформы графики и орфографии, грамматики 

и терминологии, нормативной базы калмыцкого языка, проводившиеся в 1925, 1928, 1930, 

1934, 1938, 1941, 1992 и 1998 годах, сами за себя говорят об их продуманности, 

последовательности и эффективности. 

Во-вторых, трудности, возникающие при создании единого литературного языка из-за 

замкнутости диалектов и соперничества их носителей между собой, в калмыцком языке были 

усугублены еще и влиянием русскоязычного окружения. Процесс, требующий известной 

терпимости и благоразумия, не получил широкой поддержки в обществе полуграмотной 

советской интеллигенции. Да и сегодня, когда национальный язык находится, как говорится, 

«на последнем издыхании», некомпетентность и известная амбициозность отдельных 

«больших» людей не позволили провести реформу орфографии в соответствии с научными 

требованиями.  

В-третьих, отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, 

владеющих живым разговорным калмыцким языком, знакомых с историей развития как 

монгольских, так и тюркских языков, умеющих пользоваться данными теории в 

практической деятельности, стала трагедией калмыцкого языкознания. Только в последнее 

время, с приходом нового поколения ученых, получивших полное классическое образование, 

появляется надежда устранить как в теории, так и в практике ошибки, допущенные нашими 

предшественниками. В-четвертых, писатели, журналисты, артисты и прочие деятели 

культуры и искусства, призванные пропагандировать и укреплять литературный язык, часто, 

втянутые в вышеуказанное соперничество, разрушают единое речевое и языковое 

пространство. 

Вместе с тем нельзя не отметить и то огромное усилие наших учителей-

предшественников, которое они в условиях войны, депортации и социальных потрясений 

приложили для сохранения и совершенствования калмыцкого языка, для создания 

современного калмыцкого языкознания.  

Их усилиями описаны фонетическая, морфологическая, синтаксическая системы 

калмыцкого языка, лексика, фразеология. Начаты работы по анализу текстов 

художественной литературы, фольклора, исторических и литературных памятников. И самое 

главное, налажена система непрерывного обучения калмыцкому языку. Написаны словари, 

самоучители и разговорники. Подготовлена плеяда высококлассных специалистов по 

калмыцкому языку и литературе, это выпускники опорного регионального университета 

России - ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова», 

в частности, Института калмыцкой филологии и востоковедения КалмГУ. 

Для того, чтобы калмыцкий язык полноценно функционировал и был востребован в 

сфере образования, с 2000 года введен обязательный экзамен по калмыцкому языку и 

калмыцкой литературе на государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов.  

Особое внимание Глава Республики Калмыкия и Правительство РК уделяют 

пропаганде и сохранению калмыцкого языка как государственного.2008 год был 

знаменательным годом для всей системы образования Республики Калмыкия. Указом Главы 



169 
 

РК он был объявлен Годом калмыцкого языка. Отметим, что в 2002 году была учреждена 

ежегодная премия Главы РК «Келни билг» по калмыцкому языку.  
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – ӘЛЕМДІК ИНТЕГРАЦИЯҒА ӨТУДІ ЖЕДЕЛДЕТУ 

ЖОЛЫ 

 

Шканова Б.Ә. 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

Орал, Қазақстан 

 

Мемлекеттің прогрессивті даму мүмкіндіктері оның экономикалық, парасаттылық 

және мәдени қарымы білім саласының жай-жапсарына, халқының рухани деңгейіне тікелей 

байланысты. Бүгінгі таңда кезкелген ұлттың бәсекелестікке қабілеттілігін анықтайтын 

фактор білімділік деңгейі мен қоғамның интеллектуалдық қуаты болып табылады.Білім беру 

жүйесі модернизацияланған қазіргі заманда жастарымыздың көп тілді меңгеріп, әлемдік 

ғылыми-техникалық прогреске кешеуілдемеуі үшін елімізде қажетті жағдайлар жасалуда.  

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 

жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ 

тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге 

неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге 

Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық»,- деді. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836086
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33836086&selid=19419151
https://elibrary.ru/item.asp?id=21838665
https://elibrary.ru/item.asp?id=21838665
https://elibrary.ru/item.asp?id=21812409
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Сонымен қатар, Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп 

жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге 

асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын 

әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір 

кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін 

осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың 

ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады» – деп, латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін атап көрсеткен болатын. Бүгінгі 

туындап отырған латын әліпбиіне көшу мәселесі бір күнде пайда болып отырған шаруа емес. 

Еліміз егемендік алғаннан бергі ойланып-толғанып, латын әліпбиіне көшкен елдердің іс-

тәжірибелеріне зерттеу жасай келе, ұлт болашағы үшін жасалып отырған тарихи  қадам. 

Елдің елдік болмысын, өзіндік бітім ерекшелігін айқындайтын Елтаңбасы, Туы, 

Әнұранымен қатар тұратын басты факторлардың бірі – мемлекеттік тілі.  Өзінің ана тілі, 

ұлттық мәдениеті жоқ ел өз алдында мемлекет болып өмір сүре алмайды. Дүниедегі барлық 

халық тәуелсіздікке ұлттық қадыр-қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу үшін 

ұмтылады, жанын қия күреседі. Елтаңбаны да, Туды да, Әнұранды да өзгертуге болар, ал тіл 

– мәңгілік. Тіл – халықтың жаны, рухы, негізгі ұлттық коды. Ал тілдің жазылу графикасы - 

сол тілде сөйлейтін халықтарды біріктіретін, ой бөлісуін қамтамасыз ететін маңызды құрал.  

Біздің қазіргі кирилл әліпбиіндегі қазақ тіліміз - Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі, сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және т.б.елдерде 

тұратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде 

қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай тармағына жатады. Сонымен 

қатар,  қырғыз, татар, башқұрт, қарашай-балқар, қырым, құмық, татар тілдеріне жақын. 

Қазақ жазуы бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Жазу тарихында қазақ тілінің әліпби 

жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізді. 1929 жылға дейін Қазақстанда араб 

жазуы пайдаланылды. ХХ ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлының  ұсынысымен,  қазақ 

фонетикасының ерекшеліктері ескеріліп жасалған, араб графикасына негізделген «төте 

жазу» пайдаланылған. 1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО 

Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа әліпби – «Біртұтас 

түркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу 

үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 

жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы 

негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. 

Қазақ тілі үшін әр кезеңдерде және әр аймақтарда келесі жүйелер қолданылды: 

Қазақстан Республикасында - кирилл жазуы негізінде, ресми түрде Қазақстанның бүкіл 

жерінде және Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында пайдаланылған. Көршілес Қырғызстан, 

Ресей, Түрікменстан және Өзбекстан елдерін бірыңғай мекендеген қазақ жұрты пайдаланады, 

сонымен бірге басқа ыдыраған КСРО республикаларында да пайдаланылады. Ал Түркия, 

Германия, АҚШ т.б. батыс елдерінде қазақ диаспорасы әртүрлі қалыпты емес латын жазуын 

пайдаланады. Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін өзгерту тарихы негізінен нақты саяси 

себептермен, бір-бірінен алшақтатылып келді.  

Латынға Түркия 1928 жылы көшсе, Өзбекстан, Әзірбайжан КСРО ыдырағаннан кейін 

ауысты. Cол елдердің тәжірибесіне қарасақ, мысалы, Өзбекстан 1928 жылға дейін өзбек тілі 

араб әліпбиін қолданған. 1928-40 жылдар аралағында жазулары латын әліпбиі негізінде 

болған. 1940-1992 жж. кириллица қолданылып. 1993 жылы өзбек тілі қайта латын тіліне 

көшіп, қазіргі кезге дейін қолданып келеді. Өзбек латын тілінің ерекшелігі - арнайы 

символдар мен диакритикалық белгілердің жоқтығы (тек апострофтар бар). Классикалық 

латын кириллицамен салыстырғанда 7 әріпке кем, сондықтан арнайы белгілер мен 

символдардың жоқ болу есебінен кейбір әріптерді екі еселеуге тура келеді. Нәтижесінде 

апострофпен қосқанда 29 әріптен тұратын өзбек латын әліпбиі құрылған. Сол сияқты 
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Әзірбайжанда 1925 жылдарға дейін ресми әліпби рөлін араб тілі атқарды. 1926-39 жылдары 

латын әліпбиін қолданса, 1940-2001 жылдары кириллица, одан кейін 2001 жылы қайта латын 

әліпбиіне көшті.  

Еліміздің латын әліпбиіне көшу ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. 

Ұлы Дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық – жер, екіншісі – тіл, 

үшіншісі – мемлекет және оның тарихы болуы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог 

ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп 

болатын нәрсенің ең қуаттысы – тілі».. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-сызуда 

қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Латын 

әліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, 

б.з. I ғасырда қалыптасқан. Орта ғасырда латын әліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка 

және Азия халықтары пайдаланады. 

Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. Дауысты дыбыстардың әріптері созылыңқы 

және қысқа айтылуына байланысты сөздердің мағыналары өзгеріп отырады. Түркияның 

ғалымы Әбдіуақап Қара өзінің «Латын әліпби қазақ тілін еркіндікке шығарады» атты 

мақаласында Түркия халқы латынға 1928 жылы өткенімен онда бар-жоғы 29 әріп бар. 

Олардан бірқатар дауыстылар ескерілмегенін бүгінгі ғалымдар айтып отыр. Негізі түркі 

тілдерін 34 таңбамен белгілеуге болады. Бүгін түрік латын әліпбиінде 5 әріп кем болып 

отырғанын айтады. Тіл ғалымдары, солардың ішінде ең ұтымды алфавиттің Қазақстан 

қолданған кирилл әліпбиі екенін айтуда. Мәселен, түрік ғалымы Хатиже Ширин Ұсер қазақ-

кирилл әліпбиі өзге түркі-кирилл алфавитіне қарағанда, таңбаның графикалық және 

фонетикалық тұрғыдан бір-бірімен байланысты болуы және бір дыбысқа бірден көп таңба 

берудің болмауына байланысты мұқият дайындалғанын айтады. Бұл тұрғыда қазақ-кирилл 

әліпбиін дайындаған тіл ғалымы С.А. Аманжоловтың рөлінің зор екендігін атап өтеді.  

Бұл орайда, Тіл саласының білікті мамандары латын қарпіне негізделген қазақ 

әліпбиінің жобаларын жасауда қызу талқылаулар өткізіп, ойларын ортаға салып бөлісті. 

Айта кетсек, солардың бірі - филология ғылымдарының докторы, профессор Әлімхан 

Жүнісбек өз пікірін: «Латын әліпбиіне көшудің қиыншылығы қазіргі біздің қолданып жүрген 

әліпбиіміз қазақтың төл әліпбиі емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге өзге тілден енген 

дыбыстар араласып кетсе,  онда кедергілер туындайтынын, латын әліпбиіне төл 

дыбыстарымызды баптап, соның аясында көшуін және қазақ жазуына тек әліпби ауыстыру 

ғана емес, түбегейлі реформа керек екенін, ол реформа үш мәселені дыбыс, әліпби және емле 

ережені бірдей қамтиды», – деп білдірді.  

Ұлт үшін маңызды өзекті әліпби мәселесін шешуде кәсіби білікті мамандардың 

пікірлері ескеріліп, бізден бұрын латынға көшкен жоғарыда аталған елдердің тәжірибесіне 

қарап, салыстыра отырып, негізгі шешім қабылданды.  

Елбасымыз Латын графикасына негізделген Қазақ тілі әліпбиінің соңғы нұсқасын 

Өзінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығымен бекітті. 

Қазір әлемнің 80 пайызы латын графикасын пайдалануда, халықаралық ақпараттың 70 

пайызы осы таңбамен таратылады. Ұялы телефондарда жарнамалар, хабарламалар латын 

әліпбиімен жазылуда. Сонымен қатар, интернет желісінде де латын әліпбиіне аударатын 

транскрипция орнатылған, бірақ орыс графикасында ғана жасалған, болашақта қазақ 

графикасында жасалады деген ойдамыз. 

Латын графикасына көшудің басты артықшылығы – жастарымыздың әлемдік 

ғылыми-техникалық прогреске ілесуін жеделдету. Смарт, сенсор, ақпараттық және жалпы 

сандық технологиялардың даму үдерісінен кеш қалмай ілесіп, қабылдай алуымыз үшін 

латын графикасына көшудің маңызы зор. Сонда ғана бізге пайдаланушы елден өндіруші елге 

айналуымызға мол мүмкіндік туады.   

Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу - ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, 

түркітектес бауырларымызбен тарихи-мәдени тұтастықта болып, жаһандық ғылым-білім 

әлемімен ықпалдасуға, халқымыз ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық 

санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін. 
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«Қазіргі кезеңде халықаралық байланысы күшті барлық елдерде тілдік қатынас 

мәселесіне ерекше мән беріліп отыр. Тілдік қатынастың бүкіләлемдік маңызы ел мен елдің, 

ұлт пен ұлттың саяси байланысына жан-жақты жол ашудан көрінеді» [1]. Қазіргі қоғамда тіл 

үйренудің, тіл арқылы түсінісудің ерекше мәні, атқарар қызметі бар. Тіл қарым-қатынастың 

құралы бола тұра, адамдарың қоғамдық, әлеуметтік қызметін сұрыптауға, 

психофизиологиялық ерекшеліктерін анықтауға, мәдени нормаларын жүйелеуге мүмкіндік 

береді. Себебі тіл мен қоғам тығыз байланысты қарастырылатын, адамзат өмірінде маңызды 

орын алатын құбылыстар.  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында айтып өткен мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай 

стандартын енгізу мәселесі көпшілік арасында талқыға түсуде.  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық рух пен ұлттық сананың кемелденуіне, ұлттық 

салт-дәстүріміз бен тілімізді, мәдениетімізді сақтауға, бағалауға, бағалай отырып, жаңғырта 

дамытуға үндейтін, іргелі бағдарламалық бағыттағы құжат -"Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру" атты мақаласында жаһандану дәуіріндегі қазақстандық мәдениеттің бүгіні мен 

болашағына үлкен мән береді: "Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасында ешкімге 

ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, "Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет" жобасын іске асыруға тиіспіз. Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы саясат-

тағы ірі бастамаларымызбен ғана емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек". 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» - ең алдымен, еліміздің Біртұтас ұлт болуын мақсат 

етіп, соған барар жолдағы ұлттың рухани болмысының мәні қалай болуы керек, нені негізге 

алып, қандай базалық құндылықтарды сақтауымыз қажет, ертеңгі ұрпаққа табыстар 

мұрамыздың сипаты қандай болуы керек, бүгінгі жастар мұраты қандай, батысқа еліктеу 

Еліміздің болашақ межесіне үлгі бола ала ма деген бүгінде қазақ қоғамын іштей 

толғандырып жүрген басты мәселелердің шешімі мен оның бағдары осы бағдарламада 

кеңінен қозғалып, тиянақталған. ХХ ғасырдағы батыстық жаңғырудың үлгісі бүгінгі егемен 

қазақ еліне үлгі бола алмайды дейді Елбасы, өйткені «жаңғырған қоғамның өзінің тамыры 

тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 

басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу»[2]. 

Ұлттық код –тілде, ұлттық мәдениетте. Бұл туралы Ғ. Мүсірепов: "Ана тілінен 

айырылған адам  өз халқы жасаған мәдени мұраның бәрінен құралақан  қалады" - деген 

болатын [3]. Осылайша, тіл -мәдени мұраларды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырушы құрал. 

Кез келген тіл қоғамның дамуына, өзгеруіне қалай әсер етсе, қоғам да тілдің сөздік 
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құрамының толығуына, дамуына немесе, керісінше тілдің тоқырауына ықпал етеді. Оның 

айғағы ретінде тілдік реформаларды, тіл туралы заңдарды және әр жердегі тілдік жағдайды 

сөз етуге болады.  

1920  жылдары араб қарпін тастап латынға көшу қажет деген мәселе күн тәртібіне 

қойылса, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылдың 

Тәуелсіздік күні қарсаңында «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 

саяси бағыты» атты халқына жолдауындағы тұтас бір ұлтты елең еткізген бастамасы - ол 

елімізді латын әліпбиіне көшіру жайлы ұсынысы болды. Әрине бұл енді ғана айтылған ой 

емес, алайда Елбасының тарапынан мәлімденуі бұл мәселенің басы толығымен ашылғанын 

аңғартты. Латын әліпбиіне өтудің халқымызға берер тұстары жайлы ғалымдар да, қазақ 

жазуы тағдырына немқұрайлы емес отандастарымыз да талай айтып та, жазып та жүр.  

1920  жылдары араб қарпін тастап латынға көшу қажет деген мәселе күн тәртібіне 

қойылғанда да ғалымдар, зерттеушілер, қазақ зиялылары тарапынан да әр түрлі көзқарастар 

білдірілген болатын. Солардың ішінен 1892 жылы қазан айында Түркістан өңіріндегі Қандөз 

ауылында дүниеге келген, латын графикасы негізінде әліпби жүйесін алғаш түзген қазақтың 

дарынды дипломаты,  көрнекті мемлекет қайраткері, тұңғыш елші Нәзір Төреқұлов болды. 

Оның еңбегі туралы академик, Халықаралық түркі академиясының профессоры Әділ 

Ахметов: "Тұңғыш қазақ дипломаты Нәзір Төреқұлов латын әліппесінің нұсқасын ұсынған 

болатын. Сонда апострофты дауысты дыбыстарды жіңішкертудің бірегей таңбасы ретінде 

ұсынған..,"-десе, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткеріАсылы Осман: "...Есесіне қазақтан 

шыққан тұңғыш елші Нәзір Төреқұлов латын әліпбиіне көшуді қолдады. Ол кезде Сауд 

Арабиясында елші болып жүрген азамат көп тіл білетін, араб, парсы, шығыс тілдерін 

айтпағанда, неміс, француз, ағылшын тілдерінде еркін сөйлеген. Қала берді тәжік тілінде 

оқулық жазған. Ол кісі қоғамның келешегі латын тілінде екенін ескеріп, конгресте сөз 

сөйледі. Нәзір Төреқұлов өзінің тынымсыз іскерлігі, ізденімпаздығы, жасампаздығы мен 

өмірде жиған мол тәжірибесінің арқасында, ол жасындай қысқа ғұмырында туған халқы мен 

Отанына пайдалы көп іс тындырды."-деп бағалады. 

Латын әліпбиіне көшу идеясы ХІХ ғасырдың соңына қарай әзірбайжан 

оқығандарының ортасында пайда болған еді. Бұл туралы Нәзір Төреқұлов: «Әзірбайжан 

түркі арасында әліпби мәселесін Мирзә Фәтәли Ахундов деген кісі әуелі қозғаған. Біздің 

қазақ-қырғыз арасында Ахмет қандай болса, Мирзә да жаңа заман әдебиетінде сондай орын 

алған», – деп жазды. 

Нәзір Төреқұлов 1922 жылдың шілдесінен бастап 1928 жылдың маусымына дейін 

Мәскеуде КСРО Орталық Атқару Комитеті жанындағы Орталық баспа басқармасының 

төрағасы қызметін атқара жүріп, жаңа әліпби саясатына көп үлес қосты. Н.Төреқұлов араб 

әліпбиін түрк халықтарының өз тіршілігіне икемдеу тәжірибесі жөнінде «Жаңа әліпби неге 

керек?» атты бағдарламалық кітабында (Мәскеу, 1924): «Татар, қырғыз, өзбек, түрікпен 

емлелерінің барлығы бір негізге құрылған. Барлығының түзетуде тілегі бір: барлығы да 

жазуларын тілдеріне ұйқас қылып алмақ. Сондықтан бұрынғы бір мұсылман әліпбиі орнына, 

түрлі-түрлі ұлт әліпбилері дүниеге келді. Бұл жаңа әліпбилердің барлығы да баяғы араб 

әліпбиінен жасалған. Түбірін алғанда, бұл жаңа әліпбилердің барлығы – арабтың ескі тонын 

жамап, амалдаған бір нәрсе. Бірақ Кавказ өлкесіндегі мұсылмандар бұл жолға кірмей, тура 

латыншаға көшуді артық көріп отыр», – дейді. 

1924 жылы маусым айында Орынборда  әліпби  ауыстыру мәселесін талқылау 

мақсатында Қазақ-қырғаз білімпаздарының тұңғыш съезі ұйымдастырылды. Осы съезде 

жасаған баяндамасында Нәзір Төреқұлов: «Біз латын әрпін қазаққа күшпен алдырғалы 

отырғанымыз жоқ. Әріптің сыртқы пішініне, ажарына қызығып, сән үшін алғалы 

отырғанымыз жоқ. Латын әрпі үйрену, жазуға тым пайдалы, жеңіл. Мысалы, газетке 15 пұт 

араб әрпі керек, латын әрпімен 2/2 пұт керек. Түрік әрпі үшін 174 ұя керек, латынға 24–25 

қана ұя керек. Жазу жеңілдігін алғанда да осылай қолайлы. Түрік әрпінің біреуі 4 түрлі, 

латындікі бір ғана түрлі» – деген деректер мен дәйектер келтіріп,латын әліпбиі Қырғыз, 

Өзбек, Түрік  сынды шығыс елдерінде қолдау тауып отырғандығын да айтты.Бұл съезде ұлт 
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зиялылары әліпби мәселесінде екіге бөлінді. Қорытындысында Ахмет Байтұрсынұлы 

ұсынған қазақ графикасы мақұлданды. Алайда, Нәзір Төреқұловтың әрқашан Ахмет 

Байтұрсынұлына үлкен құрметпен қарағандығын мына сөздерден көруге болады: «Жазудың 

емле жағы қазақта бітейін деп қалған. Байтұрсынұлы Ахмет мұнан 

10 шақты жыл бұрын қазақ емлесін тілге туралап түзеткенде, барлық жұрт керектігін біліп, 

қабыл алды. Ахметтің емлесі арқасында бүгін «тор» деген сөзді «түрден», «турды» «тұр»-дан 

айыра аламыз… Ленинградтағы академия жанындағы профессорлардың комиссиясы жаңа 

әліпбидің жобасын қарап, тексеріп шығып, Ахметтің дәйекші системасын яқұттарға да 

ұсынды. Ахметтің қызметі – бұл жөнінен ұмытылмайтын реформа». Осылай деп қазақтың 

тұңғыш әліпбиінің негізін қалаушы ғалымға құрметін білдіре келіп,  өз көзқарасы 

тұрғысынан «Орыс әліпбиінің майданы тар. Орыс, бұлғар сықылды елдерден басқа онымен 

жазбайды. Латын әліпбиінің майданы кең» деп латын әліпбиі туралы да пікірін білдірген.  

Н.Төреқұлов көбіне мәселені саясатпен байланыстырмай, техника талаптарын 

алдыңғы кезекке қойғанымен, түрк халықтарының мәдени бірлігіне де айрықша мән берді. 

Өткір баяндамаларының бірінде ол: «… өзара мәдени ықпал, мәдени байланыс, 

экономикалық бірлік, саудадағы ынтымақтастық жазу мәселесіне келгенде, бәрі де ұмыт 

қалып, бірін-бірі жатырқағысы бар. Тіпті түрлі тайпаға жататын, бірақ тіршілікте бірін-бірі 

түсінетін екі көрші өзара тілхат жазыса алмайтын деңгейге құлдырадық. Сондықтан бізге 

бірлесу қажет» деп өрбітеді. Осы пікірлері Н.Төреқұловтың түрік бауырластығындағы 

алыс мақсатты, түпкі нәтижені көздеген қайраткер екендігін айғақтайды. 

Ағартушы, қөсемсөзші ретінде Н.Төреқұловты Түркістандағы ұлттық тілдер тағдыры 

толғантпай тұра алмаған. Ол тұрғылықты этностардың тілдеріне мемлекеттік мәртебе 

берілгеніне, іс қағаздарының жергілікті халық тіліне көшірілгеніне, ұлттық мектептер мен кі-

тап өнімдерінің, бұқаралық ақпарат құралдарының қатары өскеніне шынайы сүйсінді. Жаңа 

түркі әліпбиі жөніндегі комиссияның төрағасы ретінде араб жазуынан латыншаға көшудің 

қажеттігін негіздеді. Латыншаға көшірудің барлық түркі этностарына, ұлттық сезіміне, жазба 

мәдениетіне қатыстылығын анық біліп, дайындық кезеңінің басты міндеті бір жағынан үгіт-

насихатқа мейлінше зейін қою, латыншаға көшуге көмектесетін жергілікті ұйымдастыруды 

нығайту, екінші жағынан жаңа түркі әліпбиіне көшуді ғылыми негіздеуді қамтамасыз ету деп 

санады.   

Нәзірдің  баяндамасының іргелі бөлігі түрк тілдеріндегі сингармонизм заңына 

арналған. Ол Ғылыми кеңестің кейбір жобаларына келіспеушілік таныта отырып: «Чобанзаде 

жолдастың ұйғарымы бойынша, сингармонизм – уақытша құбылыс. Еуропа мәдениетінің 

ықпалы неғұрлым күшейгеннен соң, күні жеткенде өзінен-өзі жойылатын, тіптен 30, бәлкім, 

50 жылдан соң мүлдем естен шығатын заңдылық. Меніңше, сәуегейлік таныту біздің мін-

детімізге жата қоймайды. Біздің міндетіміз тап осы тарихи кезеңге сәйкес әрбір тілдің 

жүйесін һәм фонетикалық құрамын белгілеу, оны тарихи құбылыс ретінде тану, оның 

динамикасы мен даму тенденциясын анықтау, осының негізінде жазудың белгілі жүйесін 

қалыптастыру. Егер баяндамашы мұның бәріне ғылыми тұрғыдан дау айтса, онда сөз басқа 

дер едік. Бірақ баяндама шылғи сәуегейлікке құрылғандықтан, мен Чобанзаде жолдас 

мәселені методикалық тұрғыдан дұрыс көтере алмаған деп есептеймін», – дейді. Сөйтіп, 

сингармонизм заңын оны «пайдалану қолай келе бермейтін қарашай және малқар тілдеріне 

қарағанда», бұл ережені неғұрлым берік ұстанатын қазақ, қырғыз, башқұрт тілдеріне 

енгізудің маңызы зор деп есептейді. Солтүстік Кавказ халықтарының тілдеріне қатысты 

фонетикалық принципті лайық көреді. 

Ендеше, Ахмет негіздеген емле қисынын, Халел нықтаған сингармонизм заңын 

оппоненттерімен талас үстінде өзіне лингвистикалық қару, құрал етіп ала білуі – Нәзірдің 

латын әліпбиіне көшу мәселесіне байыппен, байсалдылықпен, білімдарлықпен 

қарағандығының көрінісі.  Бүгінгі күні де қазақ  мерзімді және электронды басылымдары 

латын әліпбиіне көшу мәселесін көпшілік талқысына салуда. Қазіргі кезде латынға көшуді 

қолдайтындар және қолдамайтындар болып қызу пікірталас жүріп жатыр. Алайда бұл 
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мәселеге Нәзір Төреқұлов тәрізді  байыппен, байсалдылықпен, білімдарлықпен қарау 

керектігі басым айтылуда. 

Елбасының "Қазақстан-2050" стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты" атты жолдауында латын әліпбиіне көшу 2025 жылы жүзеге асатындығы айтылды.  

Қазақтың бір топ белгілі қоғам қайраткерлері Елбасы Н.Назарбаевқа, Премьер-Министр 

С.Ахметовке, Парламент депутаттары мен қазақ халқына ашық хат жолдады.  Ақын Мұхтар 

Шаханов бастаған ұлт зиялылары ашық хатта: «Латын әліпбиіне көшкен жас 

бүлдіршіндеріміз кириллицада басылған баба тарихымыздан, рухани парасатымыздан қол 

үзіп қалатыны айдан анық.Латыншаға ауысқан Өзбекстан мен Әзірбайжан 

республикаларының қаншама ғылым, әдебиет, өнер қайраткерлері бізге осы мәселе 

төңірегінде өз өкініштерін білдіргені жадымызда. Мәселен, Өзбекстанда, кириллица 

дәуірінде жарты миллион данамен, немесе 300, 200, 100 мыңмен шығып тұрған газеттер 5 

мың, 3 мың,  тіпті мың данаға дейін құлдыраған. Бұл ғасыр компьютер ғасыры болғанымен, 

күні бүгінге дейін жарық көрген кітаптардың 20, тіпті 10 пайызын латын әліпбиіне аударуға 

миллиардтаған қаржы қажет. Басқа шараларды жиып қойғанның өзінде, үкімет соңғы 

жылдары мектеп оқулықтарын жеткілікті түрде басуға қаржы таппай жатқанда, қарын 

мүддесі ғана алға шығып, онсыз да қауқарсызданған рухани парасатымызды мүлде тұқыртып 

алатынымыз ешкімге құпия сыр емес» деген ойларын ортаға салды. Алайда, зиялы 

қауымның басым көпшілігі латын әліпбиініе көшуі  жөн санап, қолдап отыр.  

Мәселен,мәдениеттанушы ғалымМұрат ӘУЕЗОВ: «Өз басым қазақ қоғамының латын графи-

касына көшу керектігін жақтаушылардың бірімін. Осы мәселеге қатысты ой-пікірлерімді бұ-

рыннан бері айтып та, жазып та келемін. Жалпы, бұл идеядан біз басымызды алып қаш-

пауымыз керек. Кезіндегі Кеңес үкіметі тұсында бізбен бауырлас кейбір халықтар латынға 

көшкенде, арамыздағы рухани байланыстар үзіліп, бір-біріміздің жазуымызды түсіне 

алмайтын деңгейге түсіп кеттік. Біз бұған дейін отаршылдық саясаттың құрбаны болып 

келдік. Ал латын графикасын қабылдау арқылы біз рухани, саяси дербестігімізді де нығайта 

түсер едік. Олай болса, латын графикасы жалпы түркі халықтарының ортақ түсінісетін жа-

зуы болары сөзсіз. Қазіргі уақытта латын әрпін қолдану, ең біріншіден, заман талабы болып 

отыр. Сондықтан да заманауи технологияларға тәуелді екенімізді мойындап, кез келген жаңа 

дүниелермен санасуымыз керек» деген 

Латын алфавитіне көшудегі біздің ең басты мақсатымыз – өзіміздің тілдік 

ерекшелігіміз, үндестік заңына негізделген төл әліпбиімізді жасау. Оған бірден-бір сәйкес 

келетіні әрі ең тиімдісі, заман талабына сай таңба – латын әліпбиі. Алайда, латын 

графикасына көшпес бұрын, оған көшудің құралдары мен жолдарын шешудің маңызы зор. 

Себебі, кез келген істі бастамас бұрын, оны атқарудың құралдарының қалай дайындалуының 

істің нәтижелілігінің де маңызы зор. 

Ең алдымен, латын графикасына көшу, ол арқылы қазақ тілінің қаріптерін беру, 

қолдануды үйрететін мамандарды дайындаудың маңызы зор. Сонымен қатар бұл 

мамандардың өздері латын қарпіне көшудің қыр-сырына өздері қаныққан болуы қажет, яғни 

олардың оқыту әдістемесі мен әдістерін игеруі тиіс және қазақ тілінің де заңдылықтарын 

білетін мамандар болғаны жөн деп ойлаймыз.  

Екіншіден, ол мамандар оқытатыноқу-әдістемелік құралдардың басып шығарылуы 

қажет. 

Үшіншіден, латын қарпіне көшудің бағдарламалары дұрыс құрылуының да маңызы 

зор және ол кең қолданысқа ие болуы қажет деп ойлаймыз. Міне, осындай жұмыстар 

нақтылы атқарылғанда ғана латын қарпіне көшу оңтайлы жүзеге асырылуы мүмкін. Әрине, 

ең алдымен халық оның қажеттілігі мен маңызын ұғынуы қажет.   Бүгінде әлемнің дамыған 

елдері латын әліпбиін қолданады. Сондықтан тілдің дамып өркендеуі, әр ұлттың өзіндік 

ерекшелегі оның тілімен айқындалатындығы анық. Қазақ тілінің төл дыбыс құрамын айқын 

түгендеп, әліпби үлгісін соған лайық ықшамдап, емле-ережесін реттеу,  оқу-әдістемелік 

жағынан нұсқау тіл мамандары мен ғалымдар борышы болуы керек деп ойлаймын.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ЛАТИНИЦЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ КАЗАХСТАНА 

 

Осипов Н.И. 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

Уральск, Казахстан 

 

 С января 2019 года начинается реализация перехода государственного языка 

Республики Казахстан на латинскую графику. Принятие в 2017 году по этому вопросу 

окончательного политического решения вызвало широкую и бурную полемику, привело к 

многочисленным комментариям специалистов, экспертов, политиков, государственных 

деятелей внутри страны и за рубежом. Прозвучали и продолжают озвучиваться различные и 

самые разнообразные оценки данного шага высшего руководства Казахстана. 

 В данной статье мы попытаемся, без вступления в полемику по вопросу об 

оправданности или целесообразности перехода на латиницу, спрогнозировать возможные 

позитивные и негативные последствия перевода казахского языка на латинскую графику его 

написания для межкультурной и политической коммуникации. Мы так же отвлекаемся от 

рассмотрения филологических аспектов этого социо-культурного процесса. Латиница 

понимается в этом контексте, прежде всего, как знаково-символическая система передачи 

семантики и семиотики казахского языка в межкультурной и политической коммуникации. 

 Межкультурная коммуникация внутри Казахстана в языковом отношении строится в 

основном на казахско-русском двуязычии. На данный момент можно с уверенностью можно 

утверждать, что, во-первых, русским языком владеет не менее 80% населения, а казахским 

примерно - 70%, во-вторых, очевидно подавляющее преобладание русско-казахского 

двуязычия над казахско-русским, русский язык остаётся основным языком межкультурного 

общения. Уровень владения русским языком большинства русскоязычных явно превосходит 

уровень владения казахским языком большинства казахоязычных. В первую очередь это 

относится именно к литературному письменному языку. 

 При таких исходных условиях можно с уверенностью утверждать, что казахский язык 

на латинице не станет в большей степени способствовать межкультурной коммуникации 

казахстанцев. Скорее наоборот, полномасштабное использование латиницы приведёт к 

усилению отчуждения между русскоязычными и казахоязычными казахстанцами. Латинская 

графика в ещё большей мере подчеркнёт обособленность казахского языка от русского. В 

русскоязычной среде давно сложилось устойчивое восприятие латиницы как инокультурной 

и в большей мере европоцентричной знаковой символики. Поэтому переход казахов к 

письменности на латинице воспринимается массовым сознанием русскоязычных 

казахстанцев  сейчас и будет восприниматься в дальнейшем как выражение стремления 

казахов к обособлению от воздействия русской культуры. 

 Татары, узбеки и таджики по разным мотивам также не могут позитивно 

воспринимать латинскую графику в качестве способа лучшего усвоения письменного 

казахского языка. Предпочтительность устоявшейся кириллической письменности для татар 

и незавершённость процесса перехода на латиницу в Узбекистане и Таджикистане при 

одновременном набирающем обороты переходе на латиницу в Казахстане приведёт к социо-

культурной дезориентации этой значительной части казахстанцев. 

https://egemen.kz/article/nursultan-nazarbaev-bolashaqqa-baghdar-rukhani-zhanhghyru
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 Не менее негативны последствия перехода на латиницу для политической 

коммуникации в казахстанском обществе. Прокламируемые политические принципы и 

лозунги консолидации, национального согласия, казахстанского патриотизма, написанные на 

европейской латинице будут теперь восприниматься как то не очень убедительно и для 

русскоязычных, и казахоязычных казахстанцев. Намеренная политизация самого процесса 

перехода государственного казахского языка на латиницу, назойливые безосновательные 

пропагандистские утверждения об особой значимости такого перехода для развития 

культуры, образования, повышения международной открытости и авторитетности 

Казахстана вызывает недоверие к власти и протест против навязывания властью 

общественному сознанию этого вопроса в качестве важнейшего для всех казахстанцев 

культурного преобразования. 

 Многочисленные прежние заверения в особой евразийской природе и судьбе 

казахстанского общества, в особо доверительных отношениях с такой же евразийской 

Россией плохо сочетаются с теперешней настойчивостью властей в скорейшем отказе от 

кириллицы как общей графики русского и казахского языков. Такой контраст не может 

вызывать доверия и уважения к власти со стороны русского населения, советских поколений 

казахстанцев, многочисленных представителей учащейся казахстанской молодёжи, 

желающих продолжить обучение в России.  

 Политическая коммуникация на казахском языке в латинской графике в настоящий 

период будет неизбежно корреспондироваться в массовом сознании с коммерческой 

рекламой, что, конечно же, не будет способствовать доверию и взаимопониманию между 

властью и народом, управляющими и управляемыми. Предстоящее массированное 

использование государственными и общественными структурами пропагандистских и 

агитационных политических материалов на казахском языке в латинском графическом 

исполнении создаст сильный отчуждающий эффект её восприятия массовым сознанием.  

 Нарушение преемственности в развитии письменного казахского языка создаст 

большие проблемы для казахских печатных СМИ. Тем самым, будут подорваны основы их 

функционирования как средства массовой политической коммуникации в казахоязычной 

среде. В электронных СМИ переход на латиницу, скорее всего, первоначально вызовет 

определённый подъём интереса к возможностям политической коммуникации посредством 

казахского языка на латинской графике. В дальнейшем будет неизбежно происходить, 

особенно в возрастных группах, нарастание раздражения и неприятия обилием информации 

на латинице при её использовании для передачи сложной лексики и оборотов речи.  

 Восприятие казахского языка с использованием латинской графики в странах 

ближнего и дальнего зарубежья будет различным. На постсоветском пространстве 

межкультурная  и политическая коммуникация со странами, уже использующими латиницу, 

не претерпит каких либо существенных изменений, как и с Арменией и Грузией, имеющих 

свою собственную графику. Основным языком межгосударственного общения между ними 

выступает в основном русский язык. В отношениях с Россией, Белоруссией, Кыргызстаном и 

Украиной возникнут разного рода сложности перевода и транскрибирования информации. 

Появление трёх алфавитов (кириллицы, латиницы и армянского) в пространстве 

межкультурного взаимодействия в рамках ЕАЭС явно не упростит политическую 

коммуникацию между странами, входящими в эту организацию. Переход на латиницу явно 

не послужит на пользу нормализации отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. 

 В России переход на латиницу уже болезненно был воспринят общественным 

мнением. Дальнейшее внедрение латиницы приведёт к усилению критики этой меры в 

российских СМИ, особенно, если она будет получать поддержку на Западе. Введение 

надолго латиницы станет негативным политическим фактором в казахстанско-российских 

отношениях, хотя и периферийного значения.  

 Более позитивным будет восприятие латиницы как знаковой графики казахского 

языка в Азербайджане. Она упростит изучение, усвоение и понимание азербайджанцами 

близкого им тюркского языка. Использование латиницы как графики государственного языка 
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будет, по всей видимости, восприниматься и трактоваться азербайджанской политической 

элитой как свидетельство усиления пантюркистской направленности внутренней и внешней 

политики Казахстана. Такое восприятие, конечно же, явится благоприятствующим фактором 

развития казахстанско-азербайджанского сотрудничества по всем направлениям. 

 Наиболее позитивными последствиями перехода казахского языка на латиницу станут 

для межкультурной и политической коммуникации со странами Европейского Союза. Этот 

переход будет воспринят как реальный показатель проевропейской культурной 

модернизации Казахстана, свидетельство продвижения по «казахстанскому пути в Европу», 

выполнения казахстанской стороной обязательств по договору о расширенном партнёрстве в 

ЕС, который вступил в силу в 2018 году. Казахстан может с полной уверенностью 

рассчитывать на оказание всестороннего содействия со стороны руководства и 

соответствующих структур Евросоюза в продвижении латиницы. 

 При дальнейшем применении латиницы со стороны экспертов и специалистов в 

европейских странах будут инициироваться различные предложения, рекомендации и 

проекты продолжения реформирования казахского языка с целью приближения его к 

филологическим стандартам ведущих европейских языков: английского, французского и 

немецкого. При сохранении имеющегося уровня политизации проблематики внедрения 

латиницы, казахстанская стороны будет вынуждена пойти на рассмотрение и в определённой 

мере учёта и применения этих предложений, рекомендаций и проектов. 

 Не имея длительного опыта самостоятельного межкультурного взаимодействия со 

странами европейской культуры, Казахстан через процессы внедрения латиницы 

подвергнется сильному культурному воздействию с их стороны, последствия которого будут 

вполне предсказуемо самыми неоднозначными. Объектом такого воздействия станет именно 

казахский язык и сферы его применения в отношениях со странами Евросоюза. С большой 

вероятностью можно предположить возникновения своего рода европейской версии «шала» 

казахского. Именно казахскому языку придётся приспосабливаться к европейскому 

полингвизму, но никак не наоборот. Само по себе использование казахского языка пусть и в 

латинской графике без такого преобразований во взаимоотношениях со странами останется 

таким же ограниченным. 

 Не менее энергичной и деятельной будет поддержка перехода на латинскую графику 

со стороны Турции. В политическом и культурно-образовательном отношениях введение 

латинской графики для Турции означает резкое увеличение возможностей для оказания 

политического и культурного влияния на казахстанское общество. Пантюркистские 

тенденции в турецкой внешней политике могут при данных обстоятельствах получить более 

благоприятные социо-культурные условия для их проявления в отношениях с Казахстаном. 

 От казахстанских внешнеполитических организаций потребуется проведение 

специальной разъяснительной кампании в отношениях с турецкими государственными и 

негосударственными структурами, предоставляющее продуманное официальное 

обоснование причин введения латиницы. Оно должно  противостоять распространению 

пантюркистских интерпретаций перехода на латинскую графику в турецких политических и 

экспертных кругах. 

 В США, Великобритании и Канаде казахский язык в латинской графике уже получил 

полное одобрение, и её реальное внедрение получит в дальнейшем ещё более активное и 

весомое политическое, культурное и  финансово-грантовое содействие. Собственно 

казахский язык даже в латинской графике никоим значимым образом на межкультурную и 

политическую коммуникация между этими странами и Казахстаном не повлияет. Языковое 

реформирование в Казахстане будет интересовать эти страны только лишь с точки зрения 

усиления возможного его отчуждающего воздействия на казахстанско-российские 

отношения.  

 Казахстанской стороне, принимая эту помощь и содействие, необходимо 

нейтрализовать любые попытки её пропагандистского использования американскими СМИ 

или государственными структурами  для обострения отношений между Казахстаном и 
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другими странами, в первую очередь с Россией. Американская помощь и содействие 

внедрению латиницы может и должны интерпретироваться как реальные проявления 

партнёрских отношений с США. На такой основе возможно будет использование этой меры 

как средства развития культурного и научно-образовательного сотрудничества с 

американскими университетами и учёными-тюркологами. 

 В Китае переход на латинскую графику уже воспринимается с настороженностью, а 

при дальнейшем выявлении прозападных или пантюркистских коммуникационных 

последствий эта настороженность будет возрастать и может трансформироваться в активное 

культурно-образовательное и пропагандистское противодействие. Западная поддержка 

уйгурских националистов в соседнем с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе и тибетских националистов осуществляется, в том числе, и по линии культурно-

образовательного воздействия. Латиница в написании казахских слов, если она начнёт 

употребляться казахами, являющимися гражданами КНР, в СУАР, никак не будет 

способствовать развитию доверительных казахстанско-китайских отношений. Поэтому 

потребуется осторожность и продуманность при распространении латинской графики среди 

казахоязычного населения СУАР. 

 В странах арабского и большинстве стран исламского Востока казахский язык в 

латинской графике не может рассчитывать на благожелательное понимание и будет скорее 

восприниматься как проявление усиления западного культурного влияния в стране, в 

которой большинство населения составляют мусульмане. Без сомнения казахский язык на 

латинской графике не прибавит Казахстану  политического авторитета в этих странах. В 

развитии культурного и образовательного сотрудничества с этими странами возникнут 

определённые сложности и недопонимание. Преодоление этих сложностей будет вполне 

досижимо, если умело и обосновано разъяснять такой выбор Казахстана. 

 Латинская графика государственного языка Казахстана совершенно правомерно 

преподносится в качестве знакового и символического проявления модернизаторских 

устремлений Казахстана. Но в первую очередь данная устремлённость должна быть 

продемонстрирована в сферах межкультурной и политической коммуникации, что 

предполагает необходимость продуманного пропагандистского обоснования преимуществ 

применения латинской графики при использовании казахского языка в межэтническом, 

межнациональном и политическом общении.  

 На данный момент латиница, на наш взгляд, больше создаёт проблем в 

межкультурной и политической коммуникации, чем решает. Переход на латиницу 

предъявляет дополнительные требования, как к самому казахскому языку, так и к его 

применению в межэтнических, межнациональных и политических отношениях. Только 

скорейшее и при этом хорошо продуманное реформирование казахского языка, 

совершенствование методологии и методики его применения в межкультурной и 

политической коммуникации позволит ему достойно сыграть свою роль в модернизации 

казахстанского общества. 

 Применение латиницы  в межгосударственных отношениях обязательно требует 

проведения длительной умелой пропагандисткой кампании по обоснованию перевода 

государственного языка на новый алфавит, которую следует проводить дифференцировано в 

различных странах и регионах.  Введение латиницы явится важным поводом и весомым 

основанием для разъяснения направлений, приоритетов многовекторной внешней политики 

Казахстана и популяризации казахского языка. 
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О ВОПРОСЕ ПЕРЕХОДА НА ЛАТИНИЦУ ДРУГИХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

Курманова Ж.Б. 

 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет 

Уральск, Казахстан 

 

 Как известно, переходы на латинский алфавит других тюркских народов 

осуществлялись на основе культурного либо политического факторов. Например, профессор 

Ертем Рекин из Стамбульского университета культуры, долгие годы занимавшийся 

исследованием истории перевода турецкого письма на латиницу, говорил при встрече с 

нашими учеными, что турки перешли на латиницу не только потому, что латиница по 

сравнению с их прежним алфавитом была удобней, а именно потому что хотели полностью 

поменять курс развития страны на европеизированный путь. В нашем случае же лингвисты 

считают, что самым первичным фактором, который движет этим процессом в Казахстане, 

является сохранение самобытности языка – в нашем случае доминирует лингвистический 

фактор. Реформирование казахского письма на базе нового алфавита на основе латиницы не 

имеет никакой политической подоплеки. Это чисто лингвистическое решение вопроса, от 

которого во многом зависит будущее государственного языка. 

 Письменность у казахского народа за время советского режима менялась неоднократно. 

Но, известно, что ни одна смена алфавита не была решением самого казахского народа, все 

происходило из-за внешних политических и исторических факторов. Сам народ никогда себе 

самостоятельно эти алфавиты не выбирал. Казахская письменность до революции была 

основана на арабской вязи, так как традиционная религия казахов – ислам, мы были частью 

мусульманского мира, и на арабице много веков создавалось письменное духовное наследие 

нашей культуры. Именно поэтому выдающийся ученый, основоположник казахской 

лингвистической науки, разработчик первого национального казахского алфавита, который в 

мировой лингвистике еще в то время был признан феноменальным («Феномен Байтурсына»), 

поскольку ни один алфавит звуко-буквенного письма в мире не обладал такой мощью 

кодификации и унификации (первый алфавит в мире, где букв намного меньше, чем звуков в 

языке), Ахмет Байтурсынулы выбрал в основу своей разработки «төте жазу» – арабскую вязь. 

Однако же с укреплением советской власти мы перешли на латиницу. Тогда, как известно, 

хотели создать интернационал, общий алфавит. Советский коммунизм был атеистичным, 

отрицал религию и делал все, чтобы разрушить религиозную идентичность на своей 

территории. Нужно было оторвать от арабской вязи, которая, как известно, напрямую связана 

с исламом. А перед Второй мировой войной все народы в СССР решили перевести на 

кириллицу, потому что надо было сформировать «нацию единого Советского Союза», 

говорящего на одном – русском языке  и кириллица выступила средством такой 

«советизации». А вот с нынешней латиницей ситуация другая – это самоопределение. 

Казахстан пришел к этому не за один год, не за одно десятиление. Это обдуманное решение, 

при чем мощную поддержку реформированию казахского письма именно на латинице 

оказывает молодежь страны. 

 Дело в том, что в советский период все иноязычные слова входили в казахский язык 

через русский язык, он был языком-донором иноязычных заимствований. Но был утвержден 

строгий закон «писать и произносить все заимствования через русский язык по-русски». 

Таким образом естественный механизм адаптирования иноязычных слов на основе 

артикуляционной базы языка рецепиента был выключен. А это мощный иммуннитетный 

аппарат любого языка. То есть любой язык для того, чтобы он существовал, должен иметь 

свои механизмы адаптации. Они выступают мощными иммунными средствами языка. Если 

такое средство страдает, велика вероятность, что язык в последующем превратится в 

креолизированный, калькированный язык. В любом языке иноязычные слова либо 

переводятся ресурсами этого языка, либо адаптируются к произношению и написанию в этом 
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языке. Например, в русском языке очень много заимствованных слов с английского, 

немецкого, французского языков, но все они были адаптированы на произносительный лад 

русского языка. Они все пишутся так, как удобно писать русским, произносятся так, как 

удобно произносить русским. Например, на сегодня никто в этих англицизмах не узнает 

английских слов: акцентировать, аналогичный, варьировать, вульгарный, дезинформировать, 

декорировать, идеальный и т.д..; тюркизмах – тюркских: артель, барабан, бирюза, бугор, 

кайма, колчан, чемодан и т. д. А в казахском языке все заимствования не только с русского, но 

и со многих европейских языков пишутся и произносятся по-русски: лагерь, инженер, 

шахтер, шифоньер, эволюцияи т.д. Такой же механизм освоения чужих элементов на свой лад, 

если посмотреть историю, прослеживается и у казахского языка. Это говорит о том, что язык 

имел мощный иммунитет: тәрелке(тарелка), бөкебай (пуховой), үстел (стол), самаурын 

(самовар), бөрене (бревно )и т.д. Но, к сожалению, сейчас в казахских текстах с каждым годом 

увеличивается объем слов русского происхождения, которые должны писаться по правилам 

русской орфографии и произноситься по правилам русской орфоэпии. 

 Таких слов с каждым годом становилось все больше и больше. Это «результат» работы 

многолетнего стереотипа: «пиши русские слова по-русски». Этот мощный, инерционный 

стереотип до сих пор работает, несмотря на то, что мы получили независимость уже 25 лет 

назад. И реформы кириллицы тут бессильны. Поэтому, чтобы обойти его (а, как извествно по 

психологии, сломать стереотип сложнее) нужно выбрать новую графику. 

 Какие же трудности могут возникнуть на пути сены алфавита? Любая реформа имеет 

минусы и плюсы. Не все бывает классно и гладко. Минусы будут, будут некоторые трудности. 

Самое главное – не следует допускать дилетантов к этому делу! Необходимо доверить это 

дело лингвистами, специалистами в этой сфере. Когда этот вопрос поднимался, был такой бум 

в обществе, что каждый второй предлагал свой вариант алфавита. Среди них были и 

учащиеся, и студенты. Конечно, нас радует, что самосознание у населения высокое, что оно 

хочет принять участие в таком важном процессе для нации, но когда придет время принимать 

алфавит, нужно будет в прислушиваться только к мнению специалистов-лингвистов. И даже 

не всех лингвистов, а именно тех, кто занимался алфавитом, изучал эту проблему. 

Специальная отрасль языкознания есть – фонетика, фонология, грамматология, графемика, 

культура речи. Именно специалисты из этих областей должны быть разработчиками 

основного проекта национального алфавита. Только в таком случае мы можем надеяться на 

то, что у нас потом не будет проблем с уровнем знаний, с задержкой получения информации. 

Потому что неграмотно созданный алфавит всегда тормозит процесс восприятия и понимания 

письменной речи. По моему мнению, этот процесс должен пройти очень быстро, грамотно и в 

сжатые сроки. Тогда переход будет безболезненным. 

 Важно принять во внимание еще и то, что латиница и кириллица – это гомогенные 

алфавиты. То есть они одного происхождения, они служили христианству, возникли на основе 

христианской религии. Базовый состав графем одинаковый и на кириллице и на латинице. 

Поэтому я не думаю, что сложности будут прямо огромного масштаба. 

 Многие тюркоязычные государства начали проводить эту реформу сразу после 

обретения независимости. Это были тяжелые времена экономического кризиса начала 90-х 

годов, глава государства не хотел еще и письменными реформами утяжелять эту ситуацию. 

Он поднял этот вопрос в 2007 году и дал населению время свободно обсуждать эту тему. В 

последнее время еще одна тенденция набирает обороты: молодежь сейчас все больше в 

интернет-пространстве, в сотовых телефонах используют латинский алфавит для передачи 

текстовых сообщений на казахском языке. Это обнадеживает, дает большую вероятность, что 

переход будет не очень-то болезненным.   

 Серьезного влияния смена алфавита не окажет и на учащихся младших классов, потому 

что ребенку, который еще не овладел полностью навыками письма, будет не сложно выучить 

новый алфавит. Сложности возникают только тогда, когда в сознании человека уже засел 

другой алфавит. Им приходиться забывать старые навыки письма и учиться писать по-новому. 

Поэтому со старшим поколением будет тяжеловато. Оно привыкло воспринимать слова в 
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образе кириллицы. Как известно, в сознании человека закрепляется графический образ слова. 

 Когда кто-то что-то говорит, мозг человека делает перекодировку устного текста в 

письменный, в голове появляется образ слова. Если человек всю жизнь писал на кириллице, то 

образ слова у него будет кириллическим. Для того чтобы произошла смена графического 

образа нужны старания, определенное время. Но сейчас век компьютерных технологий: мы 

переходим именно в то время, когда инновационные технологии дают очень мощную 

возможность для безболезненного быстрого осуществления этой реформы.  

 Самый удачный опыт перехода на латиницу из всех тюркоязычных стран – в 

Азербайджане. У них серьезных проблем не возникало. Конечно, были трудности, 

касавшиеся в основном перевода литературы, культурного наследия, которое было написано 

кириллицей, но я думаю, эти проблемы возникли как раз потому, что в то время не было 

развитых компьютерных программ, перекодировщиков, которых сейчас огромное количество. 

Однако не следует считать, что безболезненный перевод письма на латиницу в Азербайджане 

результат только лишь правильной организации процесса. Положительный опыт 

Азербайджана – это результат еще и внешних факторов – культурное соседство и влияние 

Турции, которая уже имела многолетний опыт письма на латинице; моноязыковая ситуация, 

т.е. знание всеми жителями государственного языка на уровне выше среднего; элитное 

положение азербайджанского языка, с обретением независимости социально-культурные и 

политические процессы привели к укреплению роли государственного языка, поддержке его 

имиджа политической и интеллектуальной элитой страны. 

 Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE (г.Астана) провело 

опрос граждан Казахстана на тему «Переход казахского языка на латиницу».Участниками 

опроса стали 1829 человек из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана. На 

вопросы ответили 71% женщин и 29% мужчин старше 18 лет. Для данной выборки 

максимальный размер статистической погрешности с вероятностью 90% не превышает 1,33%. 

 Методы опроса — интервью по телефону и онлайн. Опрос проведен с 17 по 21 апреля 

2017 года.Согласно результатам опроса бюро общественного мнения Demoscope 52% 

казахстанцев говорит на казахском языке, однако 44% не знакомы с латинским алфавитом. 

Подавляющее большинство последних — это старшие поколения (от 40 лет и старше), где 

таковых 46% и более. Среди молодежи этот процент заметно меньше — 24% не знают 

латиницу, еще 43% разбираются в ней, но иностранным языком, основанном на ней, не 

владеют. Президент Казахстана, инициируя переход казахского алфавита на латиницу, 

предлагал ориентироваться именно на молодежь, которая к окончанию процесса, должна 

будет перейти на нее быстрее других. Но считает ли сама молодежь переход необходимым, 

равно как и остальные граждане Казахстана? 

 Не видит необходимости в этом половина населения (54%), среди которых мнение 

разделяют 60% молодых людей 18—29 лет. В целом 30% респондентов не сомневаются в 

нужности процесса, но считают, что устраивать такое в период кризиса не является 

рентабельным. Актуальным переход видится только для старшего поколения — отметили это 

пятая часть (21%) респондентов 50—59 лет и 30% опрошенных 70 лет и старше. 

 Что касается того, как будет происходить сам переход на латиницу, то прогнозы 

казахстанцы дают неоднозначные. 32% считают, что его могут отменить, когда станет 

понятно, сколько времени, а главное бюджетных средств потребуется на это. 25% уверены, 

что процесс все же состоится, но затянется на долгие годы, как показывает пример 

Узбекистана, где в ходу до сих продолжает находиться и кириллица, и латиница — 

аналогичный вариант развития событий и у нас отметили 43% опрошенных. 

 Переход на латиницу не принесет особой популярности или изменений самому 

казахскому языку. 31% респондентов предполагают, что язык станет учить еще труднее, и 

столько же (30%) затруднились сделать какие-либо выводы. 17% считают, что ничего не 

изменится. Более оптимистично в этом отношении молодое поколение — 33% опрошенных 

18—29 лет полагают, что латиница облегчит изучение казахского иностранцам. 
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 Относительно степени владения казахским языком картина следующая: 52% населения 

владеет им свободно как в письменной, как и в устной форме, еще 18% могут на нем говорить, 

19% понимают, но не говорят. Географический расклад совпадает с национальным составом, 

т. е. в наиболее гомогенных областях процент владения выше и наоборот: казахским свободно 

владеют более 62% населения г. Астаны, Мангистауской, Кызылординской и Атырауской 

областей. В последней самый высокий показатель тех, кто поддерживает инициативу с 

переходом на латиницу, — 28% (средний показатель по стране — 16%). Наименее всего доля 

владения казахским наблюдается в Костанайской и Северно-Казахстанской областях — 39% и 

соответственно 28% местного населения не говорят на государственном языке. 

 Проблемы с переходом на латиницу могут возникнуть у жителей Акмолинской, 

Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северно-Казахстанской областей 

— 53% и более из них не владеют ею на данный момент. 

 В заключение хочется добавить, что от алфавита зависит будущее языка, будет ли он 

дальше развиваться по собственному уникальному пути, сохранит ли он свои иммунные 

механизмы или они разрушатся... Алфавит – это как переходник, через который слова 

проходят и потом «одеваются» в казахскую одежду. Если алфавит неправильный, они все 

будут приходить в твой язык в той одежде, в которой пришли.  

 

Список литературы: 

1. Байтелесова Ж.Т. Ахмет Байтурсынов: Аспект развития казахского языка.- Алматы: 

Білім, 2007. С 174-176. 

2. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания//http://www.akorda.kz/.../statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 

января 2017 г. //www.akorda.kz/.../poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu 

4. Шустов А. Казахстан: плюсы и минусы латинизации. 2017// 

www.apn.kz/author/sauthor733/htm 

5. http://www. statistika@stat.kz 

 

 

 

THE ISSUES OF THE KAZAKH ALPHABET’S TRANSITION TO THE LATIN 

GRAPHICS 

 

Kilisheva N.N. 
West Kazakhstan Innovational and Technological University 

Uralsk, Kazakhstan 

 

What is it new concerning the language policy in the President Nazarbayev’s Address to the 

Nation? 

Our first president Nursultan Nazarbayev defined the exact deadline – which is 2025 – for the 

transition of the Kazakh alphabet to the Latin graphics in his Address last year. In my view, the 

decision was not made out of the blue as the whole nation had been looking forward to hearing this 

good news. Historically, in the 1930s-1940s our elder generation used to write in Latin. 

Consequently, this language reform is not new for Kazakhstani people. The proverb says ‘Nothing 

new under the sun.’ However, what the Leader of the Nation claims is to preserve our culture, 

history and tradition and to become the part of the global information space and community it's 

crucial to modernise our language and consciousness. In my view, this is a call to make a 

difference. According to the President’s Ruhani Jangyry’ (Spiritual Revival) Programme, 70 % of 

global information is in Latin [2]. Thus it's necessary to join modern information space in order to 

be a highly competitive country. The neighbouring countries such as Uzbekistan and Turkmenistan 

transferred to the Latin alphabet in the 1990s and their population managed to adapt very well. 

http://www.akorda.kz/.../statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya
http://www.apn.kz/authors/author733.htm
http://www/
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Undoubtedly, we all agree with his statement that if the language cannot adjust to the changes, 

sooner or later it will disappear. Over the last 40 years approximately 2000 languages disappeared, 

the UN reports [1]. So it is high time for the Kazakh language modernisation, i.e. transition to the 

Latin graphics which is now used in more than 75% of countries in the world. Moreover, this 

reform has following advantages: 

~ It will give the impulse to improve the Kazakh grammar, orthography and lexis on the one 

hand, and it will speed up the integration of Kazakhstan to global information, digital, scientific and 

cultural space on the other hand. 

~ It will provide new jobs (in training teachers, translators and publishing new textbooks for 

schools). 

~ It will help to gain world recognition through introducing our cultural achievements. 

 ~ It will boost the popularity of Kazakh among the younger generation, to mention but a few. 

It is well-known that long time ago, in 5-15 centuries, the Turkic language was the language 

of international communication on the most part of Eurasia [3]. To my mind, it can be compared to 

the status of English these days. Evidence suggests that nowadays, English is the Lingua Franca for 

the world community, especially for those involved in business. Who knows? Maybe in the future 

Kazakh will have the same status in the world.  
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ХІХ ғасырдың соңына таман ең алдымен әзербайжан оқығандарының ортасында 

латын әліпбиіне көшу идеясы пайда болған еді. Осы кезең жайында Нәзір Төреқұлов: 

«Әзербайжан түркі арасында әліпби мәселесін Мирза Фәтәли (Мирза Фәтәли Ахундов) деген 

кісі әуелі қозғаған. Біздің қазақ-қырғыз арасында Ахмет қандай болса, Мирза да жаңа заман 

әдебиетінде сондай орын алған», - деп жазды [1, 49]. Бастапқыда араб әліпбиіне реформа 

жасамақшы болып, бірнеше кітап жазған Мирза Фәтәли Ахундов Иранда да, Түркияда да 

өзіне ешбір жақтас таппайды. Содан соң латын әліпбиіне қарай бет бұрады. Ал бұл 

бастамасына сол заманның бірсыпыра ғұламалары (Мирза Мелкем-Хан, Мирза-Риза-Хан, 

Мемед-Ага Шах-Тахтинский, т.б.) шын ден қояды. Бірақ мәселе түрлі себеппен шегеріле 

береді. 

1924 жылғы маусым айында Орынборда өткен қазақ білімпаздарының бірінші 

сиезінде ұлт зиялылары әліпби мәселесінде екіге жарылды. Бұл жолы Ахмет Байтұрсынұлы 

ұсынған қазақ графикасы қабылданды.  

Жалпы, Ахметтің емле жаңалығын мойындамаған кісі жоқ екендігі мәлім. «Мен 

Байтұрсынның төте жазуын білгенде, араб графикасынан латынға өту жайында шешім 

қабылдамас едім» деген Мұстафа Кемал Ататүрікке телініп жүрген оң пікірді ескермегеннің 

өзінде бүгінгі күні Алаштың Ахметінің араб графикасына ең ұтымды реформа жасағандығы 

әлем ғалымдары тарапынан мойындалып отыр. Бауырлас Түркия мемлекетіндегі Мимар 

Синан көркем өнер университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Әбдіуақап 
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Қараның жазуына қарағанда А.Байтұрсынұлы өзі дайындаған, «жаңа емле» атанған төл 

әліпбиін түзуде мына бір үш мәселені басты темірқазық еткенге ұқсайды: 

1.«Қазақ-араб әліпбиінен қазақ тілінде орны болмаған дыбыстарды бейнелеген 

әріптерді алып тастау; 

2. Қазақ тіліндегі әр дауысты дыбысқа бір таңба белгілеу; 

3.Қазақтың сингармонизм заңдылығын қамтамасыз ету үшін сөздің басына 

жіңішкелік белгісін қою» [2]. 

Демек, біздің де мүмкіндігінше «бір әріп – бір таңба» үлгісінен ауытқымағанымыз 

дұрыс. Қалай десек те Ахмет Байтұрсынұлы халқымыздың қара тануына, жастарымызды 

сауаттандыруға мүдделілік танытқан, оны сөзбен емес іспен дәлелдеген бірегей ғалым. 

Нәзір өз тұрғысынан араб хәрпінің келесідей кемшіліктерін тізеді: оқыту жағынан 

көрінген міндері; жазудағы қолайсыздық; медицина, саулық жағының айыбы; санмен қатар 

келгендегі қолайсыздық; білім кітаптарын жазудағы оңайсыздықтар; музыкада қолданып 

болмағандығы; баспа ісінде бұл хәріптің жарамағаны [1, 66-71]. Ал латын әліпбиін сол 

замандағы «телеграф, типография, жазу машинасы сықылды нәрселер үшін қолдануға оңай» 

екендігін дәлелдейді. 

Н.Төреқұлов түркі халықтарының араб әліпбиін өз тіршілігіне икемдеу тәжірибесі 

жөнінде «Жаңа әліпби неге керек?» атты бағдарламалық кітабында (Мәскеу, 1924): «Бұл 

айтылған татар, қырғыз, өзбек, түрікпен емлелерінің барлығы бір негізге құрылған. 

Барлығының түзетуде тілегі бір: барлығы да жазуларын тілдеріне ұйқас қылып алмақ. 

Сондықтан бұрынғы бір мұсылман әліпбиі орнына түрлі-түрлі ұлт әліпбилері дүниеге келді. 

Бұл жаңа әліпбилердің барлығы да баяғы араб әліпбиінен жасалған. Түбірін алғанда, бұл 

жаңа әліпбилердің барлығы арабтың ескі тонын жамап, амалдаған бір нәрсе. Бірақ Кавказ 

өлкесіндегі мұсылмандар бұл жолға кірмей, тура латыншаға көшуді артық көріп отыр», - 

дейді [1, 58]. 

Н.Төреқұлов латын әліпбиіне көшудің насихатшысы ретінде Міржақып Дулатұлы, 

Қошке Кемеңгерұлы, Елдес Омарұлы секілді білімдарлармен айтысқа түссе, Телжан 

Шонанұлы, Мұхтар Мұрзин, Әбдірахман Байділдин, Кәрім Тоқтабаев секілді зиялылар оның 

қолдаушысы болды. Халел Досмұхамедұлы аралық позиция ұстанды. Пікір алшақтығына 

қарамастан, Нәзірдің Ахмет Байтұрсынұлына құрметпен қарайтындығы аңғарылады. Бұған 

мына сөздері дәлел: «Жазудың емле жағы қазақта бітейін деп қалған. Байтұрсынұлы Ахмет 

мұнан 10 шақты жыл бұрын қазақ емлесін тілге туралап түзеткенде, барлық жұрт керектігін 

біліп, қабыл алды. Ахметтің емлесі арқасында бүгін «тор» деген сөзді «түрден», «турды» 

«тұр»-дан айыра аламыз... Ленинградтағы академия жанындағы профессорлардың 

комиссиясы жаңа әліпбидің жобасын қарап, тексеріп шығып, Ахметтің дәйекші системасын 

яқұттарға да ұсынды. Ахметтің қызметі – бұл жөнінен ұмытылмайтын реформа. Бірақ Ахмет 

емле жағынан жазуды түзетсе де (түзету ісі кәзірге шейін біткен жоқ), жазудың негізі болған 

хәріп мәселесін шеше алған жоқ» [1, 65].  

Сөйтіп, латын әліпбиі туралы көзқарастың Орталық Азия мен Кавказ түркілері үшін 

екі айырық тарапта өрбігенін көрсетеді. Осы арада Н.Төреқұлов қазақ жұртының Азияға яки 

Еуропаға беталыс жолын тілге тиек етіп, әліпби тартысынан туған концептуалды сауалын 

кесе-көлденең тартады. Яғни белгілі бір әліпбиге табан тіреу елдің не Күншығысқа, не 

Күнбатысқа бағдар ұстаушылығын меңзейді. Оның ойынша, «қазақ-қырғыз енді терезесі тең 

ел болам десе, Күнбатыспен жақындасады». 

Бір қызығы, Нәзірдің кириллицаға көзқарасы да сыншыл. «Орыс әліпбиінің майданы 

тар. Орыс, бұлғар сықылды елдерден басқа онымен жазбайды. Латын әліпбиінің майданы 

кең. Мұнымен кеңірек майданға шығамыз», - дейді ол [1, 80]. Қазақтың кириллицаға 

көзқарасының терістігін, оған үрке қарауын, жылы қабақ танытпауын орыс 

отаршылдығымен жапсарласа жүргізілген миссионерлік саясаттың сипатымен 

байланыстырады. 

Н.Төреқұлов латын әліпбиіне көшу барысында көбіне мәселені саясиландырмай, пән 

және техника талаптарын алдыңғы кезекке шығара сөйлегенімен, түркі халықтарының 
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мәдени бірлігіне айрықша мән берді. Бұл ретте Жаңа түрік әліпбиі Бүкілодақтық Орталық 

Атқару комитеті жанындағы Ғылыми Кеңестің «унификация» тарапындағы шала-шарпы 

жұмысын аяусыз сынға іліктірді. Биік мінберден жасаған баяндамаларының бірінде ол: «Енді 

мәселені басқа қырынан қоялық: унификацияның қажеттігі қанша, сол өзі керек нәрсе ме, 

керек болса неліктен? Ең алдымен осы сұраққа тиянақты жауап беріп алайық; сонда ғана 

жауабымыз унификация проблемаларын шешуде ғылыми негізделген базаға айнала алады. 

Тап осы унификация бізге керек деп жауап қайтару керек бұған. Бірігу бізге барлығымыздың 

атамыз бір кісі болғандықтан немесе бәріміз де жүзімізді қыблаға бұратындықтан ғана керек 

емес. Мұның керектігінің өзіндік себептері де баршылық. Біз өзіміздің бірігуімізге қарсы 

әрекеттің қайбіріне болмасын тойтарыс беруге міндеттіміз. КСРО-дағы түркі-татар 

халықтары көбіне аралас-құралас ғұмыр кешіп келеді, тіпті мыйдай шатасып жатамыз, 

мәселен, Оралда, Орта Азияда, Сібірде. Бұл аудандардағы әр түрлі түркі-татар 

халықтарының балалары бір мектепте оқиды, базары ортақ, мәдениет пен тұрмыста бір 

әкімшілікке бағынады. Содан да олар бір-бірімен түсініспекке ынталы», - дей келе, ойын әрі 

қарай: «... өзара мәдени ықпал, мәдени байланыс, экономикалық бірлік, саудадағы 

ынтымақтастық жазу мәселесіне келгенде, бәрі де ұмыт қалып, бірін-бірі жатырқағысы бар. 

Тіпті түрлі тайпаға жататын, бірақ тіршілікте бірін-бірі түсінетін екі көрші өз ара тілхат 

жазыса алмайтын деңгейге құлдырадық. Сондықтан бізге бірлесу қажет. Унификация нақты 

шындықты ескеріп, біздің заманның ұлт саясатына сәйкес жүргізілуі керек» [1, 123-124]. 

Нәзірдің баяндамасында білдірген көзқарасының екінші іргелі бөлігі түркі 

тілдеріндегі сингармонизм заңына арналған. Ол Ғылыми Кеңестің кейбір жобаларына 

келіспеушілік таныта отырып: «Чобанзаде жолдастың ұйғарымы бойынша, сингармонизм – 

уақытша құбылыс. Еуропа мәдениетінің ықпалы неғұрлым күшейгеннен соң, күні жеткенде 

өзінен-өзі жойылатын, тіптен 30, бәлкім, 50 жылдан соң мүлдем естен шығатын заңдылық. 

Меніңше, сәуегейлік таныту біздің міндетімізге жата қоймайды. Біздің міндетіміз тап осы 

тарихи кезеңге сәйкес әрбір тілдің жүйесін һәм фонетикалық құрамын белгілеу, оны тарихи 

құбылыс ретінде тану, оның динамикасы мен даму тенденциясын анықтау, осының негізінде 

жазудың белгілі жүйесін қалыптастыру. Егер баяндамашы мұның бәріне ғылыми тұрғыдан 

дау айтса, онда сөз басқа дер едік. Бірақ баяндама шылғи сәуегейлікке құрылғандықтан, мен 

Чобанзаде жолдас мәселені методикалық тұрғыдан дұрыс көтере алмаған деп есептеймін», - 

дейді [1, 122]. Сөйтіп, сингармонизм заңын оны «пайдалану қолай келе бермейтін қарашай 

және балқар тілдеріне қарағанда», бұл ережені неғұрлым берік ұстанатын қазақ, қырғыз, 

башқұрт тілдеріне енгізудің маңызы зор деп есептейді. Ал Солтүстік Кавказ халықтарының 

тілдеріне қатысты фонетикалық принципті лайық көреді. 

Сингармонизм жүйесіне орай: «Меніңше, «секретер» деген француз сөзі орыс тілінде 

«секретарь» деп жазылады, ал қазақтар сингармонизм заңын сақтап (французша айтылуына 

еліктегеннен емес) «секретер» деп жазатын болса, тіліміз ұтқан болар еді», - деуінде Халел 

Досмұхамедұлының ғылыми тағылымымен үндестік-үйлестік жатыр. 

Бірақ 1926 жылғы 26 ақпан мен 6 наурыз аралығында Бакуда өткен І Бүкілодақтық 

түркітанушылар сиезінде мәселенің шешімі, Ахмет Байтұрсынов жазғандай, «құрылтай 

дүкені жасаушылардың қолында болғандықтан, күнібұрын икемдеп қойғандықтан, 

қазаншының құлағы қазаншының қалаған жерінен шықты» [5, 43]. Өйткені бұл жиынға тек 

ғылыми ғана емес, маңызды саяси міндет жүктелгені аян. Сондықтан оның жұмысына В. 

Бартольд, С. Ольденбург, А. Самойлович, А.Е. Крымский секілді белгілі 

шығыстанушылармен қатар, большевиктер партиясының идеологиялық саласының 

қызметкерлері көптеп қатысты. Мәжіліс үстінде «тиісті әліпбиді таңдау – партиялық мәселе» 

деген пікірге дейін айтылды. Татар делегациясы латын әліпбиіне қарсылық байқатты. Нәзір 

Төреқұлов оларды «меньшевиктік фракция құрмақшысыздар» деп кінәлады. Басқалар да 

өзінше айыптаулар тақты. Нәтижесінде 9 адам қалыс қалып, 8 дауысқа қарсы 101 дауыс 

басымдықпен «латыншылдар» жеңіске жетіп, сиез соған сәйкес қарар қабылдады. Алайда 

осы мәселеге қатысты өткен келелі кеңестердің бірінде ең соңынан сөз алған Смағұл 

Сәдуақасұлы Өлкелік Бюро, Үкімет, Халық Ағарту комиссариаты мүшесі ретінде әліпби 
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тартысында бейтарап позиция ұстануы тиіс болса да, А.Байтұрсынұлын қолдап үлкен 

баяндама оқыды, Алаш Ордашыларды жақтайтынын, олардың жанайқайын жан-жүрегімен 

түйсінетінін анық аңғартты [3, 27-28]. 

1927 жылы Жаңа түркі әліпбиі Бүкілресейлік Орталық комитеті құрылса, 1929 жылғы 

7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен Халық Комиссарлар Кеңесі «Кеңестер 

Одағының араб жазулы халықтарының латыншаланған жаңа әліпбиі туралы» қаулы 

шығарып, латын әліпбиіне көшу науқанына ресми мәртебе берді.  

1930 жылы әліпби қабылданды. Қазақ тілінің өзіне тән 9 дауысты мен 17 дауыссыз 

дыбысына 29 әріп арналады [6].  

 

 

 

Реті Әріп Аталуы Реті Әріп Аталуы 

1 а а 16 ь ы 

2 d д 17 с ш 

3 g г 18 Ƣ ғ 

4 k к 19 І і 

5 n н 20 m м 

6 p п 21 о о 

7 s с 22 r р 

8 v у 23 u ұ 

9 в б 24 z з 

10 е е 25 ө ө 

11 j и 26 ә ә 

12 l л 27 ç ж 

13 ŋ ң 28 y ү 

14 q қ 29 һ һ 

15 t т 

 

Қабылданған әліпбидің артықшылығы мынадай болды. 

1. «бір дыбыс – бір әріп» принципі қатаң сақталды; 

2. Түркі халықтары ұстанған принцип қатал ұсталды; 

3. Оқуға қолайлы, жазуға оңай, өте қарапайым; 

4. кірме әріптер жоқ; 

5. жол асты, жол үсті белгілері жоқ. 

Қабылданған әліпбидің кемшілігі 

Кемшілігі ретінде ә, ө, ы, ғ дыбыстарының белгілері латын стандартына сәйкес 

алынбаған. Сонымен Латын әліпбиіне көшкеннен кейін басы шешілмеген бірнеше мәселе 

туады. Ол – бас әріп мәселесі, шылаулардың жазылуы, кейбір әріптердің жазылуы, сөздердің 

бірге және бөлек жазылуы тәрізді мәселелер. Бірақ ең басты мәселе орыс сөздерінің дұрыс 

орфографиялануы болды. Орыс тілінен енген сөздер бірнеше тұрпатта жазылды. Сондықтан 

1938 жылы әліпби және емлеге бірнеше өзгерістер енгізіледі. Орыс тілінен енген сөздер 

түпнұсқалыққа негізделе бастайды. Осы жылдардан бастап қазақ әліпбиіне в, ф, х әріптері, 

кейіннен олардың саны екі есе өсіп кеткені белгілі. 

Қазақстанда латын әліпбиіне көшіру жеделдетіле іске асырылып, «Жаңа мектеп», 

«Жаршы» журналдары, 1928 жылдан бастап «Әйел теңдігі», «Жаңа әдебиет», «Қызыл 

Қазақстан» журналдары да латын әліпбиімен басылып шыға бастады. 

1930 жылғы кейбір мерзімді басылым беттерінде «латын қарпі – мәдениет қарпі; 

төңкеріс қарпі; жұмысшы қарпі; диқандар қарпі; мәдениетке, өркениетке жеткізетін 

еңбекшілер құралы» делінсе, түзетілген араб қарпі, яғни «төте жазу» - дін жолындағы 

қаріпке теңеліп, байларды, молдаларды, алпауыттарды жақтаушы қаріп ретінде қараланды. 
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Тіпті: «Жаңа әліпби білмеймін дейтін қызметкерлер жаңа әліптің жасырын жауы деп 

саналып, сотқа тартылсын», - деген ұрандар тасталды [4, 17]. 

Бастапқыда латыншаға өтуге Х.Досмұхамедұлы да қарсы болғанымен, өз 

ұстанымынан қайтып, жаңа латын әліпбиінің жобасын жасап шыққан болатын. Жалпы араб 

графикасын қолдаушылар 24 әріптен тұратын әліпбиді құп көрсе, Н.Төреқұлов ұсынған 

латын әліпбиінің жобасы 28 әріптен тұрады. Дегенмен бұл латыншаға өту үдерісі біршама 

баяулау жүзеге асып, еліміздің 1929 жылы ресми түрде латыншаға 29 әріппен көшкені 

белгілі. Ал кейіннен, нақтырақ айтқанда, 1933 жылы Қ.Жұбанов толықтырулар енгізген 

әліпбиімізде 24 әріп, 1 дәйекше (яғни, f,Һ,х әріптері енгізілді) енгізіліп, кейіннен 

С.Аманжолов, С.Жиенбаевтар тарапынан да біршама жетілдірілген еді. Бұл кеңестік 

кезеңдегі латын әліпбиіне көшу мәселесі бүгінгі тәуелсіз еліміздің ғалымдарының назарынан 

да тыс қалған жоқ. Бұл турасында Н.Әміржанов «Латын әліпбиі негізіндегі қазақ жазуы 

графикасы мен орфографиясы» (Алматы, 2010) еңбегінде қарастырса, Қ.Күдеринова «Қазақ 

жазуының теориялық негіздері» (Алматы, 2010) зерттеуінде латын әліпбиіне негізделген 

қазақ әліпбиін біршама зерттеп-зерделеді. 

Осылайша латын әліпбиіне көшу үдерісінде қажетті материалдық-техникалық 

базаның жұтаңдығы, оны үйрететін кәсіби мамандардың аздығы, қоғам мүшелерінің 

стихиялы қарсылығы, т.б. факторлар ескерілмеді. Сондықтан Кеңестік Қазақстандағы латын 

әліпбиіне көшу мәселесі әлі де түбегейлі зерттеп – зерделеуді қажет ететін маңызды тақырып 

деп білеміз. 

Қорыта айтқанда, біз де тұрақты дамуға бет алған еліміздің рухани жаңғырудың 

жарқын жолына түсу мақсатында латын әліпбиіне көшуін құптай отырып, ұлт мүддесімен 

үндесетін бұл оң қадамын толық қолдайтынымызды жеткізгіміз келеді. Өйткені бұл бастама 

– біз күткен бетбұрысқа, қарқынды дамуға бастайтын тарихи қадам. Латын әліпбиіне өтудің 

тұтас халқымыздың қоғамдық өміріне, рухани қайта түлеуіне тың серпін беретіні де анық. 

Сондықтан Елбасымыздың тарихи таңдауын қолдау – баршамыздың борышымыз. 
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The beginning of the transition of the Kazakh script to the Latin alphabet was put by the 

article by Academician A. Kaydar “A good future awaits the Latin script” where the view was first 
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expressed about the transition to the Latin script. The scientist cited the following reasons for the 

urgent transition of the Kazakh alphabet to the Russian alphabet: “Scientist of Turkey, Professor 

Timur Kojaoglu, wrote in the newspaper“ New explanations ”(August 9, 1991):“ In 1927 the Soviet 

government replaced the Arabic script used by all Turkic peoples in the USSR into the Latin 

alphabet. 

However, in Turkey in 1928 the Latin alphabet was adopted as Turkish writing, so the 

authorities, fearing the strengthening of cultural ties between the Turks of Anatolia and the Turkic 

peoples of the Soviet Union, in 1939-1940 made them accept six types of Cyrillic, slightly different 

among themselves “. 

Therefore, the scientist argued that without intervention of the policy, a change of the 

alphabet can occur on the basis of free choice and the alphabet should be Latin, since it is 

“distributed at the international, global high level” and also officially accepted as an international 

phonetic transcription as a model of the exact designation of “linguistic facts ". The initiative of 

Academician A.Kaidar aroused hot interest among scholars and philologists, and also generated 

new ideas. The main purpose of the article is to find an answer to the question of how to adapt the 

modern Latin alphabet to the sound system of the Kazakh language. Further, the article provides an 

analysis of scientific views on this problem. In the history of the Kazakh alphabet another important 

turning point is expected. This is the transition to the Latin graphics. Indeed, for the Kazakh steppe 

the change of the alphabet has social-economic importance, this process usually takes place during 

the shift from one socio-political era to another one, or the period of strengthening of any era and is 

an integral part of national policy. This can be seen by looking at the history of the Kazakh 

literature of our people.Undoubtedly, we are pleased with the fact that the problem of switching to 

the Latin alphabet is not a spontaneous decision of the members of the community alone, this issue 

is presented to everyone’s attention. It is a social - significant problem. 

It is noteworthy that the new alphabet was adopted within a month (for example, the 

transition to Cyrillic was carried out from December 20, 1939 to January 15, 1940 and those who 

did not accept the new alphabet were accused of humiliating the alphabet proposed by the 

authorities and attracted accountable, and the prosecutor's office was charged with monitoring them, 

also declined into oblivion and the decision-making campaign for switching to Latin from Arabic 

script with one voice advantage in favor of the Latin script. 

That is why the campaign for the transition to the new alphabet with the intervention of 

superficial, urgent policy now requires mutual coordination of both extralinguistic and linguistic 

conditions when considering the issues of transition to a new script - the Latin script. Therefore, the 

relevance of the study lies in the problems that cause difficulties in the transition of the Kazakh 

script to the Latin script, and in analyzing the difficulties encountered in the projects in the Kazakh 

alphabet proposed by modern scholars. 

In conducting the study the following methods were used. Initially, the analysis was 

conducted in the form of a description of the discussions that took place in the scientific 

community, starting from the 90s and up to nowadays. Different scientific views were grouped and 

directions were determined according to the general opinions of scientists. The analysis of common 

sides of the projects in alphabetical order has been carried out. The relationship between the letter-

phoneme and problematic phonemes in the main alphabetic project proposed by scientists of the 

Institute of Linguistics has been analyzed. 

On this issue from 1990 to 2015 more than 100 articles were published on the pages of 

periodicals. The authors of articles related to different professions, age, position, have completely 

different points of view and views on this issue. They can be divided into the following groups. 

1. The direction that supports the transition to the Latin schedule, their main arguments: - 

the adoption of the Latin schedule - in order to keep up with the flow of computerization, to enter 

the international arena, to use Internet resources in full force; make extensive use of e-mail, 

telegraph; form a common Turkic script; to return or save the language nature of the Kazakh 

language; get rid of the influence of the Russian language on the phonetic, morphological, syntactic, 

lexical levels. The direction opposed the transition to the Latin script. 
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2. The direction suggesting a return to the ancient Turkic writing.  

3. Direction supporting the reform of modern writing. Academician A. Kaidar, having seen 

a large number of articles published on the pages of the periodical press, realizing the desire of 

people to become famous, to become authors of the new Kazakh script, in 1996 published an article 

where he asked the President to issue an official decree in order to organize and combine all these 

people. Academician A. Kaydar wrote: “This is the problem of the century for the entire Turkic 

world. I wonder under which ruler she will finally find her solution? Programmers and linguists 

must come to some decision ”. 

In fact, the proposal of A. Kaydar for the transition of the Kazakh script to the Latin 

alphabet arose from his desire to accept a common alphabet for all Turkic peoples, a common 

script. Therefore, in the Kazakh-Turkish alphabet proposed by the scientist there are such letters as 

<дж> -j, c <ч>, f <ф>, v <в>. However, in the draft of Central Ankara, out of 34 letters, two were 

not used in Azerbaijani, ten - in Uzbek, eight - in Turkmen alphabets. Thus, in the new alphabet of 

the Turkic peoples there are differences from 8 to 20 letters. One more group of initiators considers 

that transition to the Latin alphabet is necessary to protect Kazakh from influence of Russian, to 

enhance natural power of language, to keep Kazakh. Actually, language which exists in that 

language environment from which writing was accepted has big danger to undergo deformation of 

language. When language accepts writing of this or that language, phonemes of this language adapt 

to the sound system of the native language with the purpose to increase the number of terms we 

simply copy a lexical layer of foreign language, through the direct translation, a tracing-paper, 

through copying of phrases, a sintax, offers, the text we slowly move away from a way of natural 

development of the language. Nowadays there was obligatory simultaneous use and writing of any 

units to words and texts in the Kazakh and Russian languages. Also entered into tradition to prepare 

any text at first in Russian, and then to translate it into Kazakh. If to consider that 7.5 million 

Kazakhs (44.3%) and 6 million Russians (35.3%) live in Kazakhstan today, then it is possible to 

note that influence of Russian on Kazakh will not decrease.Thus, the group of authors of articles 

published in newspapers and magazines on transition of the Kazakh writing to Latin expressed 

objection. Their main arguments lean on the following: 

1) transition to Latin means to recede on a step backwards, to return to the past. 

2) new writing will do much harm to our economy, it just interest of reforms; 

3)  with Cyrillics it is possible to go on-line; even if with the Russian graphics it is 

impossible to establish the international communication, by means of this graphics we can use 

achievements of the leading technologies; in 2001 Kazakh became the 56th language which was 

introduced in the Internet by World information of the Internet in Paris; the Russian letters enrich 

our language; transition to Latin will only bring economic and psychological problems therefore it 

will be better to undertake reform of the Russian alphabet, habitual for us, the sound structure of 

Kazakh can be presented 31 letters of the Russian alphabet. 

4) stability in writing – reflects our spiritual conservatism, to leave the alphabet tells it 

about the high culture of the people like it is; 

5) adoption of Latin graphics will create a language problem (Russian, Kazakh, English). 

The English influence will amplify. 

Opinions on transition to Old Turkic writing were also expressed. However it in the first 

years when the sense of patriotism on change of the alphabet was expressed more.Many of authors 

of articles on a problem how to transfer sound structure of Kazakh by 26 letters of Latin graphics, 

claim that it is better not to be beyond structure of the Latin alphabet, to use possibilities of 26 

letters that will reduce economic expenses and will accelerate the international communication. 

For this purpose authors suggest to take one English letter which has no sound importance 

as a marker, is used extremely seldom and to designate by them specific sounds of Kazakh. For 

example, ш,ч designate highway sounds by a combination to a sound: n – <?>, s? <ш>, tsh (ч), g, 

etc. Thus, holding this opinion suggest to add 10-11 letters to the existing 24 letters of the English 

alphabet. Then, for example, to speak демі it is possible to ask by means of 7 letters jademjy and to 

write a word нім instead of four keys it is necessary to gather six aeniem. So we show softness of a 
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word twice. But thus we do not save the letter, we complicate reading.Analyzing the above-

mentioned, we were convinced that for the Kazakh writing at this stage a threat is posed not policy, 

not language policy, but the Anglo-Latin standard, the scientific equipment of a civilization, the 

market and economy. 

The singarmonizm phenomenon in Kazakh as if "takes out" diacritical letters from 

difficulties of their use. Therefore a number of authors of articles consider true use for sign Kazakh 

vowels an apostrophe. The apostrophe put in an initial position indicates softness of a word (’jihaz – 

жійхз, ’Ahmed – хмед, ’); and the words having mixed with firm syllables soft syllables according 

to A. Baitursynov's proposal can be allocated with a hyphen or in relation to labial a front syllable it 

is possible to unite in a single whole only soft, or only firm sounds. 

Let's compare forms of economy in writing of the words designed by a combination of 

letters, diacritical signs and by means of an apostrophe (table.1). 

Table 1 

Comparison of economy in writing of the words designed by a combination of letters, 

diacritical signs and by means of an apostrophe 

Pronunciation кмн `k’w/p> Тсифр бд’wлій 

Writing Кмн К Цифр бдули 

Combination of the letters Кjumjan Kuewae Tsifr aebluewaeliy 

Diacritic of Kuman Kuua Sifr Abduali 

Apostrophe ‘kuman ‘kua Cifr ‘abduali 

     

Thus, the words designed by means of an apostrophe in writing are economical. In the 

sound system of Kazakh there are 28 phonemes: 9 vowels (a, ы, і, o, e), 19 consonants (т, d, н, p, б, 

м, с, ш, з, ж, л, р, к). From them 13 phonemes (a, b, d, e, l, m, n, o, p, r, s, t, z) corresponds to 

structure of the Anglo-Latin alphabet. And whether it is necessary to select letters for such sounds 

as ф, в, h, ч, щ, ц, h which were included into our alphabet by means of Cyrillics? Generally, the 

problem of change of the alphabet was brought up, on the one hand, for avoidance of the power of 

Russian as writing has a great influence on language. In that case becomes obvious that it is wrong 

to use as a part of the alphabet of a phoneme, not peculiar to sound structure of Kazakh, belonging 

to foreign language, only to designate those terms which were borrowed from other language, that 

is for the principle of citing spelling. However,we should not forget about a dialect of development 

of language. In spite of the fact that in the sound system of language there are no such sounds as ф, 

in, at pronunciation of words of a taps – tansa, a sepsa – cence, Abay – Abay, ебедейсіз – 

ебедейсіз variations [п], [б], phonemes p, б, к, the interjections arising at pronunciation and 

mouths, a _lea, conscious and unconscious pronunciation of a sound <ф> in names Файзолла, 

Фазыл, Сайфолла demonstrates changes, development of sound structure of language. Language, 

the sound system of language is not the unchangeable phenomenon. In the sound system of any 

language the differentiations of sound shades, sound changes arising under the influence of the next 

language, loan words take place. In an unruly modern century of a flow of information, innovative 

technologies language does not wait for reconstruction of words, the denotata, realities which 

received the existence in language demand that they were called an original language nominative. 

Today scientific and technical, military, financial, bank, sports lexicon seeks to receive the 

international (general) property. The aspiration to scientific and technical progress, to a civilization 

also finds the reflection in language. Thus, historical progress pushes to loan of terms from other 

languages. Therefore to avoid elements of foreign language is not always the right decision. On this 

matter opinions were shared: some claim that it is not necessary to designate by letters sounds в, ф, 

ц, щ, ч. They consider that upon transition to Latin we will be the winner as we will be able to get 

rid at last of letters I, ю, e, ф, в, h, щ, ч, ь, ъ, ц which were once borrowed from the Russian 

graphics to write words by the principle of the original, also we will be able accurately to show 
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sound structure of letters у, and: цех-ceh, вагон-bagon, факт-pakt. However, there is also an 

opinion that the letter as in Kazakh the names comprising sounds ф meet in is necessary for the 

sound which is available in language. To it assessment of the level of development of language, 

paying of attention to features in a model of pronunciation of Kazakh is the main reason. Thus, 

authors translate the Kazakh alphabet based on Russian into Latin by means of a transliteration: the 

letters which are available in Latin graphics are used in the value, and for sounds <ч>, <ц>, <щ> it 

is offered to apply digraphs, trigrafs, diacritical letters, some scientists suggest to use excess letters 

of the English graphics. For example, Сс (ш), Hh, f (ж), v (ы), x (й), у, q). Thus, according to I.E. 

Gelbt's opinion "Especially as in terms of the theory of the letter the Latin alphabet, in that look in 

what it is applied in the countries of the West, has no advantages in comparison, we will tell with 

the Arab, Greek or Russian alphabets", we consider that Latin graphics can be adapted to sound 

structure of language. 
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2. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10306 (data obrasheniya: 22.11.2018). 
 

ТІЛДІҢ ДАМУЫ – ҰЛТ БОЛАШАҒЫ 

Орынбасарова Г.Ж. 

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет, Шымкент қ., Қазақстан 

  

Ел Президенті Н.Назарбаевтың 2017 жыл 12 сәуірде жарық көрген «Болашаққа бағдар: 

Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы қазақ елінің сапалық тұрғыдан өзгеруінің нақты 

идеологиялық бағыты болып қалыптасты.  

«Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл әлем 

кеңістігіндегі ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық, өзара 

алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. 

Тіршілік тезіне төтеп бере алмай жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. 

Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні 

біреу ғана. Ол – Мәңгілік Ел біздің қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы 

алға ұмтылуымыз керек. Байлығымыз да, Бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді 

көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек» - деген Елбасының Жолдауындағы айтылған сөз 

әрбір қазақстандықты ойландырады [1].  

Расында қоғамда болып жатқан әлеуметтік, экономикалық және саяси оқиғаларға төзе 

алмай ұлт ретінде жойылған қаншама халық бар. Еліміздің тұтастығы мен тәуелсіздігінің 

тұғырлы болуы өткен тарихымыздағы кемшіліктерді қайталамай, сабақ алу және болашаққа 

сенімді қарау. Осы тұрғыда қазақстандықтар үшін нақты бағыт – Мәңгілік Ел болу.  

«Қазақстандықтардың болашағы – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін 

меңгеруінде. Орыс тілді мектептер үшін қазақ тілін оқытудың жаңа әдістемесі әзірленіп, 

енгізілуде. Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен 

қиындатпай, қазіргі заманға лайықтауымыз қажет. Алайда, соңғы жылдары әлемде 

қалыптасқан 7 мың термин қазақ тіліне аударылған. Мұндай «жаңалықтар» кейде күлкіңді 

келтіреді. Мысалы, «ғаламтор» (Интернет), «қолтырауын» (крокодил), «күйсандық» 

(фортепиано) және тағы сол сияқтылар толып жатыр. Осындай аудармаларды негіздеу 

тәсілдерін қайта қарастырып, терминология тұрғысынан қазақ тілін халықаралық 

деңгейге жақындату керек. Латын әліпбиіне көшу бұл мәселені реттеуге мүмкіндік береді. 

2025 жылға дейін білім берудің барлық деңгейінде латын әліпбиіне көшудің нақты кестесін 

жасау қажет» - деп көрсетілген мақсаттарға жету бағыттарымыз бар [2]. 
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Шыңдалған жан ғана мұратына жете алады. Осы мақсатта Елбасы өз мақаласында қазақ 

жазуының дамуы туралы айта келе, қазақ тілінің әліпбиі тым тереңде жатқанына тоқталды. 

Өйткені Қазақ тілі біздің рухани негізіміз. Өзінің даму тарихында қазақ тілі нақты тарихи 

кезеңнің талаптарына бейімделе отырып, жазуын бірнеше рет өзгерткенін білеміз. Тарих 

тұңғйығына үңілсек, ҮІ-ҮІІ ғасырларда көне түркі халқы ата-бабаларымыз Орхон-Енесей 

жазуы деген атпен белгілі болған көне түркі руына жазуын пайдаланған. Бұл әріптік 

жазудың көне түрі. 

ХҮ ғасырға дейін түркі тілі Еуразияның басым бөлігінде ұлтаралық қарым-қатынас тілі 

болған. Мысалы, Монғолдардың Бату және Мөңке хандары басқарған кезде Алтын Ордада 

ресми құжаттардың барлығғы, халықаралық келіссөздер монғол тілінен бөлек, түркі тілінде 

де жүргізілген. Қазақстан аумағында ислам дінінің келуі, Х ғасырдан бастап араб жазуына 

көшкен. Бұл жазу ХХ ғасырдың басына дейін қолданылған. 1929 жылдан бастап Қазақстан 

аумағында жаңа латынға бейімделген әліпби – біріңғай түркі әліпбиі пайда болды. Латын 

жазуы 1939 жылға дейін қолданылып, 11 жылдан кейін латын жазуының орнына кирилл 

әліпбиі келді. 1940 жылы латын жазуына бейімделген қазақ жазуынорыс жазуының 

негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы Заң қабылданды. 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»  мақаласында Елбасы әлемдіккоммуникациялық 

кеңістікте латын жазуының басым екенін айтып, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне 

көшіру заман талабы деп түсіндірді. Осындай ауқымды жұмысты қолға алу маңыздылығы – 

қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдың 

ғылым, білім ерекшеліктеріне көптен қалмай ілесу үшін алдағы екі жылда әдістемелік 

жұмыстар жүргізіліп, 2025 жылдары латын әліпбиіне нақты көшу кезек күттірмейтін мәселе 

екенін айқындадық. Өйткені әлемнің жаһандану процесіне ұмтылу дегеніміз әлемдік 

өркениетпен ықпалдасу деген сөз. Латын жазуына көшу туралы Қазақстанның қоғам 

қайраткерлері, тіл білімі саласындағы мамандар тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 

ұсынған. 1992 жылы КСРО аумағында тұратын түркі тілдес халықтардың өкілдері қатысқан 

Түркияда өткен Түркологиялық конгресте де латын тіліне көшу туралы мәселе көтерілген 

[3]. 

Елбасының қазақ тілінің әліпбиін кириллицадан латын графикасына ауыстыру туралы 

Жарлығы әлемнің аса дамыған елдерінің қатарына кіру стратегиясын жүзеге асырудағы 

кезекті нақты қадамы болып саналады.  

Елбасы биыл әліпбиді анықтап, келесі жылы мамандар даярлап, оқулық шығару қолға 

алынсын деген мәселені көтерді. Біздің халқымыз латын әріпін толық меңгерген жоқ. Оның 

алдындағы араб қарпін де жарытып үйренген емес. Өйткені араб қарпі Ахмет 

Байтұрсынұлының редакциялауымен бұрынғы шағатай жазуының үлгісімен салыстыра 

отырып, жаңаша жазылған. Шын мәнінде, латын қарпі киіз үйлерде сауат ашу науқаны 

кезінде үйретілген. Араб қарпінен латынға, одан кирилге көшу халықты мәңгүрттендіру 

үшін, ортарлау саясатын күшейте түсу үшін жүргізілді. Сол кезде Қазақстанда қала халқы 

негізінен орыстар болса, коллективтендіру дәуірінде қазақ халқының 6 пайызы қалада тұрді. 

Осыны байқаған Кеңес үкіметі әріптердіқасақана шала үйрету науқанын қолға алды. 

1925 жылдан бастап жаппай Қазақстанның мектептерінде, жеке кәсіпорындарда және 

мекемелерінде латыншалардың «Жаңа әліпбишілер үйірмесі» немесе «Латыншылдар 

үйірмесі» құрыла бастады. 

Соңғылары тек айтыс-тартыс жиналыстарды ғана емес, арнайы жаңа әліпбиді үйрететін 

үйірме сабағын да ұйымдастырды, баяндамашылар үшін тезистер құрастырып, жергілікті 

газеттерге ұжымдық мақалалар жазды. Осы жылы Н.Төрекұловтың «Жаңа әліпбиі туралы» 

атты кітабы басылып шықты [4].  

1922 жылы оны Орталық басшылары Мәскеуге шақырады. 1922-1926 жылдары 

Мәскеуде КСРО халықтарының «Күншығыс» баспасын басқары, ғылыми-педагогикалық 

жұмыстармен айналысты. Шығыс еңбекшіліерінің коммунистік университеттерінде дәріс  

берді. Біршама уақыт осы оқу орнының проректоры да болды. Әсіресе осы жылдар ішінде ол 

шығыс елдеріндегі әліпбиді латынға көшіру жөніндегі комиссияны басқарды. Орталықтың 
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талабы солай еді. Н.Төрекұловтың Бакудегі басқосуға барудағы басты мақсаты да осы 

болатын. 

Ол түркі халықтарының жазба тілін латын қарпіне көшіруді жақтады. Осыған 

байланысты бірнеше мақаласы «Жизнь национальностей», «Новый восток» журналдарында 

жарық көрді. Бұлармен қатар «Жаңа әліп-би», «Жаңа әліп-би неге керек?», «Жат сөздер 

туралы» т.б. еңбектері әр жылдарда жеке кітапша болып басылып шықты.  

1922-1928 жылдары Мәскеудегі «Күншығыс» баспаханасына басшылық ете жүріп, 

«Темірқазық» атты әдеби-мәдени журнал шығарып тұруды негіздеді. Осы тұста қазақтың 

мәтелдері, мақал сөздері мен жұмбақтарын, жоқтау өлеңдерін, батырлық дастандарын кітап 

етіп бастыруға мұрындық болғанын да айта кету қажет. Бұл игі іске қазақ зиялыларын, 

ғалым-жазушыларын көптеп тартқан. Олар. Б.Кенжебаев, Ө.Тұрманжанов, М.Жұмабаев, 

Ж.Арыстанов және т.б. секілді айтулы қаламгерлер Нәзірдің жол көрсетуімен көптеген 

еңбектер де жазғаны тарихи шындық [5]. 

1927 жылы түрік республикалары комитеттерінің бастамасымен жаңа әліппенің 

Бүкілодақтық Орталық комитеті құрылды. Бұл комитет түркі елдерімен бір бағыттағы жаңа 

әліпби жасау, мектеп жасындағы балалар мен ересектерге арналған әліппелер шығару, 

латыншыларға жәрдем берерлік нұсқау кітаптарын шығару, баспаханалар үшін жеткілікті 

латын әрібін дайындау, латыншылар қоғамы мен ұйымдарының ережелерін басып шығару, 

латыншылар қоғамын, ұйымдарын ашу және жандандыру үшін газет-журналдар арқылы 

үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, әліпби жұмысына басшылық қылатын адамдар даярлау 

сияқты жұмыстарды тез арада атқаруға тиіс болды. 

1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Хлық 

Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа әліпби – «Біртұтас түркі 

алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. 1929 жылы 7 тамызда шыққан заңның 

нәтижесінде «біріңғай түркі әріпіне көшу туралы» деген бұйрық берілді. Аты айтып 

тұрғандай, бүкіл түрік тілдес халықтарды жақындастыратын, бірақ Мәскеуге ұнамайтын 

қаулы болды. Сондықтан соғыстың қарсаңында, латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу 

үлгісі 1929 жылдан 1940 жылы 23 қазанда кирилл қарпіне көшіріледі деді. 1940 жылғы 13 

қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа 

әліпбиге көшіру туралы» Заң қабылданды. Халық бір әріптен екіншісіне секіріп жүріп, 

сауатсыздыққа ұшырады. Депортацияның басы басталып, ұйғырларды, дұңғандарды және 

кәрістерді көшіріп әкелді. 

Кеңес үкіметінің әдейі қазақ халқын мәңгүрттендіру үшін, түркі халықтарынан рухани 

және саяси тұрғыдан қол үздіру үшін жасалған науқаны.  

Елбасының орхон жазуынан бергі қарай сатылып көшкен тарихымыздағы түгел 

баяндап отырғанын пайдаланып, жастарға осы мәселені тереңдеп ұғындыруымыз керек. Ең 

басты мақсат – тәуелділіктен арылу. Ал кириллицамен біз ешқашан бұл саясаттан құтыла 

алмаймыз. Өйткені, Абай құсап сынасақ, қазақтың өзі мәңгүрттендіру саясатына байланысты 

бірнеше топқа бөлініп кетті.  
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Аймақтық әлеуметтік – инновациялық университет, Шымкент қ. Қазақстан 

 

Резюме 

В этой статье рассматривается важность перехода казахской графики на латиницу 

Summary 

The importance of the transition of Kazakh graphics in Latin 

 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың осы жылғы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында қазақстандық қоғамдық сананы жаңғыртуға баса тоқтала келіп: 

«Қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 

мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттілігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған 

кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері қарай мұқият дайындалдық»– деп ерекше атап өтеді 

[1]. Қазақ графикасының латын әліпбиіне көшіру туралы Елбасының нақты тапсырмасы-нан 

кейін тіл саласындағы басталған реформалар, атап айтқанда латын әліпбиінің түрлі 

нұсқаларының қарастырылуы қоғамдық ой-пікірдің қалыптасуына және азаматтық қоғам 

өкілдерінің белсене араласуына түрткі болды. Оның түп негізі қазақ графикасының латын 

әліпбиіне көшуі арқылы ұлттық бірегейліктің жаңаруына және оның қалыптасуына тездетуге 

себеп болуында жатыр.  1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару Комитеті мен 

КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы латындандырылған жаңа әліпби – 

«Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде 

жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға 

ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын латындандырылған әліпбиден орыс 

графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. Сондай-ақ, 

Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып 

келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 

жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне 

көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих 

бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім 

қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен 

интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп 

латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін атап өтті. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет 

Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 

нәрсенің ең қуаттысы – тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жазу-сызуда 

қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Латын 

әліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, 

б.з. I ғасырда қалыптасқан. Орта ғасырда латын әліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка 

және Азия халықтары пайдаланды. Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. Дауысты дыбыстар 

е әрпі созылыңқы және қысқа айтылуына байланысты мысалы: Liber - тәуелсіз, Liber – кітап 

сөздердің мағыналары өзгереді. Елімізде 1989 жылы тіл туралы заңның қабылданған 

уақыттан бері қарай ұлттық интеллигенция, азаматтық және қоғамдық өкілдері арасында 

латын қарпіне көшу керек пе, әлде кириллицада қала береміз бе деген сұрақ төңірегінде 

қоғамда пікірталастар ешқашан толастаған емес. Қазіргі уақытта мемлекеттік тілдің даму 

үрдісінің баяу іске асуы, еліміздің тәуелсіздік алған уақыттан бері қарайғы жиырма жылдық 

тарихында толықтай қазақ тілді елге айнала алмауы мен мемлекеттік тілдің өз деңгейінде 

лайықты дәрежесіне ие бола алмауы – ұлт патриоттарының, тіл жанашырларының және 

зиялы қауымдарының төзімін тауысты. Бұл тұста қоғам ішінде қазақ тілін қажетсінудің 

күшеюі мен ұлттық бірегейліктің жаңғыруының артуы байқалады. Бұның айғағы ретінде 

қазақ тілді басылымдардағы мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мен статусын 
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көтеру мәселесін ұлт жанашырларының үздіксіз талап етуі айқын дәлел бола алады. Себебі, 

тіл ұлттың негізгі белгісі ретінде халықтың болмыс-бітімінің сақталуында шешуші рөл 

атқарады, оның рухани мәдениетінің бір бөлігіболып табылады, сондықтан да тіл өзіне деген 

құрметті талап етеді. «Тіл тағдыры – ұрпақ тағдыры, ұрпақ тағдыры –ел тағдыры» деген 

ұранды ұстанған қазақ халқы ғасырлар бойы елі мен жерін, діні мен тілін сақтап қалу 

жолында талай қиын-қыстау кезеңдерді басынан кешірді. Өйткені, ана тілі мәселесі – сол 

тілде жасаған, жасап келе жатқан халықтың өткені мен бүгінгісін таразылай отырып, 

болашағын танытатын, сол халықтың мәңгілігінің мәселесі. Елдіктің негізгі шарттары, 

түптеп келгенде, мемлекет тілінің, ұлт рухының көтерілген биігімен өлшенеді. Тіл – қарым-

қатынас құралы болумен бірге оны тұтынушы халықтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, 

дүниетанымдық ерекшелігін, ұлттық болмысын, рухани-мәдени байлығын, сан ғасырларға 

созылған даму тарихын ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып жеткізуші, жинақтаушы қызметін 

атқарады. Осы қасиеттеріне сәйкес қазақ тілі еліміздің бүкіл аймағында, қоғамдық 

қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару тілі болуға тиісті [2].  

Латын қарпіне көшудегі басты мәселе ұзақ уақыт бойы шешімін таппай келе жатқан 

қазақ тілін күшейюі мен елімізде ұлттық сағаны жаңғырту үдерісін қолға алу, сонымен қатар 

әлемдік ақпараттық кеңістігіне шығу. Қазіргі уақытта ұялы телефондарда жарнамалар, 

хабарламалар латын әліпбиімен жазылуда. Сонымен қатар, интернет желісінде де латын 

әліпбиіне аударатын транскрипция орнатылған, бірақ орыс графикасында ғана жасалған, 

болашақта қазақ графикасында жасалады деген ойдамыз. Латын әліпбиіне көшуде осындай 

бастапқы жұмыстар атқарылып отыр. Қорыта келгенде, латын әліпбиіне көшу - ұлтымыздың 

санасын бұғаудан босатады, түркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы 

ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол 

ашады демекпін. «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 

технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім 

беру үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты», - деп Елбасы айтқандай латын әліпбиіне көшу 

– заман талабы. Ал ғалымдарымыз осы қаріпті қолдану арқылы әлемдегі ең дамыған 

өркениетті елдермен тереземізді теңестіре аламыз деген пікір айтып, оның тиімді тұстарын 

дәлелдеп бағуда.  
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Биылғы жылы Батыс Қазақстан облысында Алашорданаң Батыс бөлімінің 

құрылғанына 100 жыл және Алаштың біртуар ұлы Халел Досмұханмедовтың 135 жылдық 

мерей тойлары аталып өтілуде.  

Батыс Алашорданың астанасы болған Жымпиты елі бұл тарихи оқиғаларды халық 

санасында жаңғырту мақсатында ізгілікті іс – шараларды өткізуде. 

Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып, іргесін бекітіп, өзін өзге мемлекеттерге танытып 

жатқан уақытта Алаш арыстарын атамауға, оларлың атқарған ізгі істерін үлгі етпеуге 

болмайды. Олардан қалған сара жол бүгінде  Қазақстанның  қастерлі бір бөлшегі болып 

табылады. 
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Сондықтанда Алаштың ұлтжанды қайраткерлерін, олардың ғылыми еңбектерін 

зерттеп, насихаттан халқына таныту баршамыздың міндетіміз. Осындай ардақты азамат 

Алаш қозғалысының көшбасшыларының бірі – Халел Досмұхамедов. 

Халел Досмұхамедовты қалың оқырман қауым көрнекті Алаш қайраткері ретінде 

жақсы білімді. Ал көзі қарақты ғылыми ортада оны жан-жақты білімді, энциклопедиялық 

білім иесі ретінде таниды. 

Оңтүстік Қазақстан облыстық саяси қуғын- сүргін мұражайының директоры Алаш 

халқаралық сыйлығының лауреаты, ақын біздің жерлсіміз Ханбибі Есенғарақызының 

басшлығымен Ташкент қаласында 1922 – 1923 жылдары жарық көріп тұрған ʺШолпанʺ 

журналының барлық саны араб харіпінен кириллцаға транскпинцияланып, 2011 жылы жинақ 

болып жарық көрді. Осы ʺШолпанʺ журналында Халел Досмұхамедовтың бірінеше ғылыми 

мақалалары басылған. Ал осындай құнды дүниелер қаншама жыл елдің назарынан тасада 

қалып келді. Сонымен қатар 1920 жылдың 7 желтоқсанынан 1922 тжылдың  9 сәуіріне дейін  

160 саны жарық көрген ʺАқ жолʺ  газетінің аудармасы 6 том болып баспадан шықты. 

Басылым бетінде жарық көрген дүниелердің арасында күні бүгінге дейін саяси, мәдени 

маңыздын жоймаған мақалалар көптеп кездеседі. Түркістанда аса қарқынды ғылыми- 

ағартушылық  қызметімен танылған Халел Досмұхамедовтың газетке автор ретінде қатысып, 

елдегі қоғамдық – саяси өмірге үн қатып отырған. 

Сондай мақалаларының бірі назарларыңызға  ұсынылып отырған ʺАқ жолʺ газетінде 

1924 жылы 15 мамырда жарық көрген ʺҚазақ тіліне латын хәрпін алу мәселесіʺ деп аталады. 

Халел Досмұхамедовдің осы тақырыптағы жазғандары бір мақаламен шектелмейді. Осы 

тақырыптағы ұлт зиялыларының қызу қоғамдық пікірталасында Халал Досмұхамедов латн 

хәріпіне   көшуді қолдан жіне оған өз ұсыныстарын негіздеп бірнеше мақала жазған. Соған 

қарағанда Халел Досмұхамедов осы мәдени үдеіске тікелей араласықан болу керек.  

Қазіргі кезде қазақ әліпбиін латынға көшіру жақандануға ұлттық болымысты 

бейімдеудің шарты ретінде айқын қажеттілікке айналып отырғаны баршамызға белгілі.  

Алаш зиялыларының осындай 90 жыл бұрынғы ұсынған тұжырымдары бүгінгі 

Елбасының ұстанып, ұсыныстауымен үндесін жатырғаны жайдан жай емес деп айтуымызға 

болады.  

Жаңа дегеніміз әбден ұмтылған ескінің жаңғыруы дегенге ден қойсақ Халел 

Досмұхамедовтің ұсынысы мен тұжырымдары бүгінгі күніде қуаттауға  һәм қолданыс табуға 

лайық деп білеміз.  

Халел Досмұхамадовтың ʺҚазақ тіліне латын хәріпін алу мәселесінʺ атты еңбегі тұп 

нұсқасы. 

Халел Досмұхамедов қалың оқырмен қауым көрнекті Алаш қайраткері ретінде жақсы 

біледі. Ал қарақты ғылыми ортада оны жан-жақты білімді, энциклопедиялық білім иесі 

ретінде таниды. Дұрыс. Ұлтжанды қайраткерлер мен ғұлама тұлғалар жауһар тас сияқты ғой, 

зерттеген сайын олардың жаңа қырларыашыла береді.  

Оңтүстік Қазақстан облыстық саяси қуғын-сүргін құрбандары мұражайының өзінің 

қызмет аясына сай міндеттермен бірге баспа ісімен да шұғылданып келеді. Мұражайдың 

директоры Алаш халықаралық сыйлығының лаурияты, ақын Ханбибі Есенғарақызының  

тікелей басшылығымен Ташкент қаласында 1922-1923 жылдары жарық көріп тұрған 

«Шолпан» журналының барлық саны араб харпінен кириллицаға транскрипцияланып, 2011 

жылы жинақ болып жарық көрді. Мұражайымыз саяси қуғынға ұшырап, атлын атаудың өзіне 

тиым салынған баспасөз құралдарын да ақтап, елдің игілігіне жаратуды басты мақсат тұттық. 

Айталық,«Шолпан» журналында Халелдің бірнеше ғылыми мақалалары жарық көрген. Ал 

осындай құнды дүниелер қаншама жыл елдің назарынан тасада ұсталып келді десеңші. 

Мұражай Т.Рысқұлов бастаған большевик зиялылардың саяси  құпия хаттары арқылы 

(донос) Салиннің қаһарына ілігіп,  1925 жылы жабылып қалаған «Ақ жол» газетінің 550 – 

ден астам санын жинақтап, оларды жинақ етіп шығаруды қолға алды. Қазіргі кезге дейін 

газеттің 1920 жылдың 7 желтоқсанынан 1922 жылдың 9 сәуіріне дейінгі 160 саны 6 том 
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болып жарық көрді. Газеттің қолда бар сандарының өзі 30 томға тарады. Ол алдағы 

уақыттың еншісі. 

«Ақ жол»  газеті Ташкентте алашшыл қайраткерлер Нәзір Төреқұлов пен Түркістан 

коммунистік партиясы Орталық комитетінің ресми органы ретінде жарық көрген. Қазақ 

тіліндегі бірден – бір ресми газет болғандықтан ол Түркістан өлкесімен бірге қазақ 

облыстарына да кең таралды және қазақ облыстарындағы қоғамдық – саяси, мәдени – рухани 

үдерңстерге дее назар аударып отырды. Газеттің ұзын саны 21 мыңға дейін жеткен кездері 

болған. Газеттің көтерген ұлттық идеяларының бірі қазақ елі мен жерінің тұтастығын 

қамтамасыз ету болған. Газет төңірегіне М. Дулатов, М. Жұмабаев, Қ. Кемеңгеров сияқты 

Алаш қайраткерлерінің топтасуы да ұлттық идеяларды қоғамдық пікірге ұластыруға елеулі 

ықпал жасағаны әр беттен көрініп тұрады.  

Басылым бетінде жарық көрген дүниелердің арасында күні бүгінге дейін саяси, 

мәдени маңызын жоймаған мақалалар көптен кездеседі. Түркістанда аса қарқынды ғылыми- 

ағартушылық қызметімен танылған Халел Досмұхамедов те газетке автор ретінде қатысып, 

елдегі қоғамдық – саяси өмірге үн қатып отырған. Сондай мақалаларының бірі 

назарларыңызға ұсынылып отырған «Ақ жол» газетінде 1924 жылы 15 мамырда жарық 

көрген «Қазақ тіліне латын хәрпін алу мәселесі» деп аталады. Халелдің ос ы тақырыптарға  

жазғандары бір махаламен шектелмейді. Осы тақырыптағы ұлт зиялыларының қызу 

қоғамдық пікірталасында Халел латын әліпбиіне көшу қолдап және оған  өз ұсыныстарын 

негіздеп бірнеше мақала жазған. Соған қарағанда қайраткер осы мідени үдеріске тікелей 

араласқан болуы керек. 

Қазіргі кезде қазақ әліпбиін латынға көшіру жаөандануға ұлттық болмысты 

бейімдеудің шарты ретінде айқын қажеттілікке айналып отырғаны белгілі. Осыған 

байланысты 90 жыл бұрынғы өрбіген әліпбиге қатысты өрбыген пікірталастар мен 

ұсынылған тұжырымдарды да ой елегінен өткізіп алса жөн болар еді. Жаңа дегеніміз әбден 

ұмытылған ескінің жаңғыруы дегенге ден қойсақ Халелдің ұсынысы мен тұжырымдары 

бүгінгі күні де қуаттауға һәм қолданыс табуға лайық деп білеміз.  

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ЛАТЫН ХӘРІПН АЛУ МӘСЕЛЕСІ 

Түрік халықтарына араб хәріптерін тастап, латын хәрпін алу керек деген сөз көптен 

бар. Әзірбайжандар латын хәріптерін қабылдады, якуттарда солай қылды. 1922 жылға 

сиезіндн Өзбектерде өз тіліне латын хәріптерін пішті. Профессор Полянов үлгі жасады. 

Соңғы күндерде Ташкентегі бір қаттар халық ағарту жолында жүрген жігітеріміздің де 

арасында қазақ дыбастарына латын хәріптерін үйлестіріп қарау керек деген сөздер болды. 

Мәскеудегі орыстан шыққан білгіштердің арасында да түрік елдері үшін латын хәріптерін 

лайықтау деген сөз бар. Және де бұлар осы туралы сиез шақырмақшы болып көрінеді. 

Өзіміздің осы күнгі хәріптерімізді бірден тастай салып, латын хәріптерін алуға қарсы 

пікірде болсақта, айналамыздағы желіктің салқыны бізге де тиеді  Қолданбасақ та латын 

хәріптерін біздің тілімізде үйлестіріп көру керк. Топқа түсетін болсақ біз де өзімізге лайық 

жобамен түсу керек.Пән ретінде қолдануға тағы керек. 

Әзірбайжан болсын, якут болсын, Полянов болсын  бұрынғы академия әріптері 

болсын, бұлардың бәрінің жолы әр бір дыбысқа дербес таңба дейді.Осы күнгі мәдениетті 

Европа жұрттарының дыбыс талдау жолын бұлар үлгіге алмайды. Біздің жолымыз 

жоғарғылардан айрықша. Біз осы күнгі Европа елдерінің дыбыс таңбалау жолын үлгіге 

алдық. Латынның бізде жоқ таңбаларын бос қалдырдық. Біздің дыбыс үшін латында таңба 

жоқ болғанда шет таңбаларды латынға үйлестіріп алдық. Бірен сараң ғана латын таңбаларын 

ағайындас дыбысқа арнадық. Латын хәріптерін білетін адам біздің жобамызбен қазақша оқи 

алады. Әзірбайжандікің үйренбей тұрып оқу мүмкін емес. Апрельдің 17-ші күні біздің 

жобамыз Күншығыс институтына күншығыс тілдерін біледі деген адамдардың алдында 

талқыға түсті, мақұл табылды. 
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1) Латынның 14 хәрпі a.b.d.g.k.l.m.n.o.p.r.s.t.z. біздің осы күнгі а,б,д,ғ,(г),қ, (к), л, 

м, н, о, п, р, с, т, з, деген хәріптерімізге тұп тура келді. Сондықтан өзгертілмейінше 

қабылданады. 

2) Латынның и һәм і деген хәпрі дауысты дыбыстан соң біздің шолақ «ڨ» һәм «ى»   

секілденіп, дауыссыз дыбыстан соң орыстың у һәм и хәрпі секілденіп естіледі. Сондықтан 

латынның «u -ын»  біздің ұзын «ݠ »,«ۈ  ڨ »   һәм шолақ «ڨ-ды»   латынның «і-н»  біздің 

ұзын «ي ـ»,«ي» һәм шолақ «ۑ »  белгілеуге алдық. Бұлай алғаннан тілімізге келетін 

кемшілікте аз, жеңілдік көп. 

3) Латынның «у» (игірік) деген хәрпі орыстың «и-і» секілденіп  

айтылады, сиректеу қолданылады. Біздің  «ى»  тұспа тұс келмейді, дегенмен Венгрия 

(Мадияр) тілінде біздің  секілді дыбыс осы хәріппен белгіленген  «ى» үшін бөтен таңба 

шығарудың керегі жоқ.«у» жарайды. 

4) Латынның  «і» деген хәрпі жүйе, күйе деген сөздердегі«ڥ» секілденіп орыстың 

«и-і» секілденіп естіледі. Француз тілінде бұл хәріп біздің«ڃ»   секілденіп естіледі. Роман 

тілдері мен түрік тілдерінің арасында бұл хәріп туралы үйлестік бар. Басында келген латын 

«f» Французша алғы «ڄ»болып айтылады. Бөтен түріктердегі бастағы«ى» біздің қазақ-

қырғызда алғы «ڄ» болып айтылады. Әзірбайжандар бұл хәріпті «لۄڣ» деген сөздегі үшін«ۑ» 

алған, біз «ڃ»үшін алсақ үйлесті болады. 

 -деген дыбыс латын тілінде жоқ. Француз тілінде болса да бөлек   белгісі жоқ, n «ڭ»(5       

мен жүреді. Бұған біз академия әліпбидегі n-ді  алдық. Әзірбайжан да осылай қылған. 

 деген дыбыс латын тілінде жоқ. Бұған лайықтау келетңн немістің үстінде екі «ۈ» (6    

ноқтасы бар « о-сы» еді, біз ноқаттан қаштық. Бұған академия әліпбиіндегі «ө-ні» алдық. 

Әзірбайжандар «ө-ні» «ٶ» үшін алған. (Мәселен - сөз). 

     7)   Ш (біздің ч) латын тілінде жоқ. Бұл дыбысты поляктар «sz» арқылы, француздар 

«ch» арқылы (кей- кейде sch арқылы) немістер sch арқылы, ағылшындар «sh» арқылы 

белгілейді. Әзірбайжандар орыстың «з-мен» белгілеген. Біз ағылшынның белгісін қолайлы 

көрдік. Бұлай қылғанда келетін кемдік шамалы. 

  «ڭ» «گ» үшін жалңыз  алдық. Бұлай болғаны  «گ» «ݝ».ны алдық- «ڭ» мен «ڨ»  (8

шығарылғаны. Үндестік заңы бойынша бұлардың керегі шамалы. 

  9)  Дәйекшенің (ء)  орнына«ۄ»   апостров денег европалықтардың белгісін алдық. «Kol» 

деген сөз «لۄىى» болып оқылады. «Kol»  деген сөз«» болып оқылады. Апостров сөздің аяғына 

қойылады. Латынша таңбалағанда ішінде келетін жіңішке сөзге апосртов қойылмайды. 

    10)  Тілімізге кірген жат хәріптер үшін мыналарды алдық.  «ڂ» - ch,ڂ- h,ف –f.  Бұлардың 

бәрі латын тілінде де , неміс тілінде де осылай белгіленеді (орысша х) үшін, tsh деген белгіні 

алдық. Бұл хәріп қазақта жоқ. Қырғыздар үшін француздарда бұл tsh деген белгімен, 

поляктарда cz деген белгімен белгіленеді. Латын мен немісте біздің көрсеткенімізше 

таңбаланады. Поляктың таңбасын алсақ да зияны жоқ. 

Хәріптерді латынша таңбалағанда біздің тұтқан жолымыз таңба туралы 

европалықтардан алысқа кетпесек, шама келгенше латын хәріптерінің Европада қолданған 

мағнасы жойылмай, белісіз, шатастыратын жаңа таңбалар кіргізбеске. Жазуға қмындық 

беретін, хәріптердің үстіне, астына ноұта, секін секілді қосымшалар қоймау болды. 

Латынның үлкен хәріптері қолданылмайды. 
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Біздің қолданған хәріптердің әрі де Ресейде бар. Жалғыз n (ڭ) саңырау, тоңнан 

басқасының бәрі де Ташкентте бар.  

 

 

 
 

МЫСАЛДАР 

 

Құл қолымен көлге күл төкті.             Kөl koly men kolge kol tokty 

Тоты құс түсті көбелек.                       Toty kөs tosty kobelek  

Жаз сайларда гулемек.                         Jas sailarda kulemek 

Бәйшешек солмақ күйремек.                Baisheshek solmak koiremek 

Көбелек өлмек сиремек.                       Kobelek olmek siremek 

 

 

Досмұхамедұлы Халел 

«Ақ жол» №435 бейсенбі, 15 май, 1924 жыл 
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