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

Е.З. ҚАЖЫБЕК

Шора Шамғалиұлы САРЫБАЕВ
ҚР ҰҒА-ның академигі,
Филология ғылымдарының докторы, профессор,
Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері

ҒЫЛЫМДАҒЫ ҒҰМЫР
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ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫРБАЯН
Сарыбаев Шора Шамғалиұлы 1925 жылы Ташкент қаласында
туған. Тіл білімі маманы, филология ғылымдарының докторы (1974),
проф. (1979), ҚР ҰҒА-ның академигі (1983), Қазақстанның еңбек
сіңірген ғылым қайраткері (1985). ҚазМУ-ді (1950), оның аспирантурасын (1953) бітірген. 1954–95 жж. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институты қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы бөлімінің
меңгерушісі (1954–60, 1967–95), институт директорының орынбасары қызметтерін атқарды. 1995 жылдан осы институттың бас ғылыми
қызметкері. Ғылыми-зерттеу еңбектері диалектология, морфология,
лексикология, лексикография, библиография, тіл тарихы, аударма,
есімнама, алтаистика мəселелеріне арналған. 250-ден астам ғылыми
мақалалар мен оқулықтары, монографиялары жарық көрген. Ш.Сарыбаев проф. С.Аманжоловтың тілдегі диалектілерді топтау теориясын əрі қарай дамытты, диалектология саласындағы терминдердің
қалыптасуына атсалысты. «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық
сөздігін» (1966), «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін» (1969),
«Жаңа атаулар сөздігін» (1992) құрастырушылардың бірі. «Қазақтың
аймақтық лексикографиясы» (1976) монографиясы – түркітану ғылымында аймақтық лексикография теориясына арналған алғашқы еңбек. Ш.Сарыбаев «Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткіші»
атты 6 томдық (1-т. 1965; 2-т. 1971; 3-т. 1977; 4-т. 1982; 5-т. 1987; 6-т.
1994) еңбегі арқылы қазақ тіл білімінің тарихын зерттеу ісіне зор үлес
қосты. Ол «Түркітану əдебиетінің библиографиясын» (1989) бастырып шығарды. Қазақ тіл білімі саласында қорғалған 1000 кандидаттық, докторлық диссертациялардың библиографиялық көрсеткішін
құрастырды (2000). Ол 1965 ж. АҚШ-тағы Гарвард корпорациясының
мүшелігіне сайланған, ГФР-да (1975), Түркияда (1994) өткен халықаралық конгресс, конференцияларда баяндамалар жасаған. Ш.Сарыбаев «Құрмет» жəне «Парасат» орденімен марапатталған.
Шығармалары
 Междометие в казахском языке, Алматы, 1959;
 Қазақ тіліндегі еліктеуіш сөздер, Алматы, 1960;
 Современный казахский язык, Алматы, 1962 (телавт.);
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 Қазақ тілінің грамматикасы, Алматы, 1966 (телавт.);
 Қазақ диалектологиясы, Алматы, 1967 (телавт.);
 Қазақ, моңғол тілдерінің туыстығы жайлы, Алматы, 1967;
 Монгольско-казахские лексические параллели, Алматы, 1971;
 Қазақ тілінің тарихи грамматикасы, Алматы, 1975 (телавт.);
 Казахская региональная лексикография, Алматы, 1976;
 Қазақ тіліндегі аймақтық лексика, Алматы, 1989 (телавт.);
 Қазақ тіл білімі мəселелері, Алматы, 2000;
 Қазақ тілінің аймақтық сөздігі, Алматы, 2005 (телавт.).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ
АКАДЕМИЯСЫНЫҢ АКАДЕМИГІ Ш.Ш. САРЫБАЕВТЫҢ
ҒЫЛЫМИ, ІІЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ
ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША ОЧЕРК
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері Ш.Ш. Сарыбаев 1925 жылы наурыз айының 2 күні Ташкент қаласында əйгілі
ағартушы, əдіскер ғалым Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың отбасында
дүниеге келді. Алматы қаласындағы №12 қазақ орта мектебін, 1945–
1950 жылдары ол кезде С.М.Киров аталған Қазақтың мемлекеттік
университетінде оқып, оны бітіргеннен кейін қазақ тілі кафедрасында аспирантураға қалдырылады. 1954 ж. проф. М.Балақаевтың
жетекшілігімен «Қазақ тіліндегі одағайлар» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. Сол жылдан бастап осы күнге дейін
қол үзбей ҚР ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында еңбек етіп келеді. Алғашқыда аға ғылыми қызметкер, одан
кейін 30 жылдан астам уақыт қазақ тілі тарихы мен диалектология
бөлімінің меңгерушісі, ал 1979–1987 жылдары Тіл білімі институты
директорының орынбасары болып қызмет атқарды. Қазір институттың бас ғылыми қызметкері болып жемісті жұмыс істеп келеді.
1974 ж. докторлық диссертация қорғады. 1983 ж. Қазақстан Республикасы ҰҒА-ның корреспондент мүшесі болып сайланды.
Ш.Сарыбаевтың шығармашылық шеңбері кең ауқымды, əр алуан.
Ғалымның қаламынан 250-ден астам ғылыми мақалалар, монографиялық еңбектер, оқулықтар мен сөздіктер жарық көрген. Оның
еңбектері тек Қазақстан емес, бұрынғы Одақ көлемінде шығып тұрған «Вопросы языкознания», «Советская тюркология», «Народы Азии
и Африки», «Советское востоковедение» тəрізді ғылыми-теориялық
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журналдарда жəне шетел баспаларында жарық көрді. Ғалымның
біралуан еңбектері қазақ тілінің өзекті салаларына, атап айтқанда,
қазақ тілі тарихына, диалектология, лексикология, лексикография,
грамматика, т.б. проблемаларға арналған. Осылардың ішінен «Сүйген
іс сүйкімді келеді» дегендей, бар күш-жігерін сарп етіп зерттеген екі
саланы ерекше бөліп атауға болады. Оның бірі – диалектология болса,
екіншісі – тіл білімінің тарихы. Ғалым еңбектерінің үштен бір бөлігі
диалектология мəселесін зерттеуге арналған. «Кен байлығы жерде,
сөз байлығы елде» деген халық нақылының мағынасына терең бойлап, жергілікті тіл ерекшеліктерін жинауға ерекше мəн берді. 30 жылға
жақын тіл тарихы мен диалектология бөлімінің меңгерушісі қызметін
атқарғанда, республикамыздың түкпір-түкпіріндегі шалғайда жатқан
тұрғындар тілінен жəне республикадан тыс жердегі қазақтар тілінің
мол байлықтарын жинау үшін жүйелі түрде диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырып, ел аузынан əріптестерімен бірлесе жүріп,
сөз байлығын жинауға басшылық етті. Тіл білімі институтының картотекалық қорын молайтуға мұрындық болды. Жиналған диалектілік
материалдар негізінде бірталай зерттеулер жазып, тындырымды жұмыс атқарды. Оның 1976 ж. жеке кітап ретінде жарияланған «Қазақтың
аймақтық лексикографиясы» атты докторлық диссертациясы түркітану
ғылымында аймақтық лексикография теориясына арналған алғашқы
монография еді.
Ш.Сарыбаев Мəскеу, Қазан, Алматы, Ашхабад, Бішкек, Нальчик, т.б. қалаларда жəне Түркияда өткізілген симпозиумдар мен
конференцияларға қатысып, «Диалектілік сөздіктерді құрастыру»,
«Диалектілік лексикографияның талас мəселелері», «Тіл мəдениеті
жəне жергілікті ерекшеліктер», «Əдеби-сөйлеу тілі сөздігі», «Диалектілік терминология», «Түркі тілдерінің аймақтық лексикографиясы» тəрізді тақырыптарда баяндама жасады. С.Аманжоловтың тілдегі диалектілерді топтау теориясын əрі қарай дамыта түсті. Жаңа
нұсқадағы диалектологиялық сөздікті құрастыруға жəне диалектология саласындағы терминологияның қалыптасуына белсене араласып,
тыңнан біраз терминдерді ұсынды. Ш.Сарыбаев «Қазақ диалектологиясы» деген атпен шыққан алғашқы оқулықтың авторы (Ғ.Қалиевпен бірге). Бұдан басқа ғалымның 1989 ж. «Қазақ тіліндегі аймақтық
лексика» атты монографиясы (О.Нақысбековпен бірге) жарық көрді.
Көп жыл бойы диалектология бөлімін басқарып, жинаған қыруар материалдар негізінде жазылған бір томдық «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі» (1969 ж.), «Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы»
атты сериямен шыққан 8 жинақтың белді авторларының бірі болуымен қатар оған тікелей басшылық етті. Оның басшылығымен

Тіл-ғұмыр

9

жəне редакторлығымен көлемді «Қазақ тілінің аймақтық сөздігі»
құрастырылды (80 б.т.). Сонымен қатар ғалым қазақ жəне түркі тілдерінің диалектологиялық атласын жасауға белсене атсалысты.
Профессор Ш.Сарыбаевтың айрықша бір еңбектеніп, көп жылдан
бері үзбей айналысып келе жатқан саласы ‒ қазақ тіл білімінің тарихы. Осы ретте қазақ тіл білімі саласындағы бай мұраны жинақтап,
ғылыми жүйеге түсіре отырып, профессор Қ.Жұбановтың есіміне
арнап «Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткішін» жарыққа шығарды. Осы көрсеткішті шығарған кезде А.Байтұрсынұлы,
М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы, Х.Досмұхамедұлы,
Т.Шонанұлы т. б. арыстардың 140 еңбегі енгізілетіні үшін аталмыш
кітабы 1960 ж. пышақтың астына түсіп, туралып кетті. Саяси қате
жіберді деп авторға сөгіс беріліп, бөлім меңгерушілігінен босатылды. Бірақ ғалым алған беттен қайтпай, осы еңбегін жалғастыра берді.
Соның нəтижесінде 1965–1994 жылдары «Қазақ тіл білімі əдебиетінің
библиографиялық көрсеткіші» деген атпен бірінен соң бірі 6 томы
басылып шықты. 7-томы баспаға дайын тұр. Сонымен қатар ғалым
«Түркітану əдебиетінің библиографиялық көрсеткішін» (1989) бастырып шығарды. Қазақ тіл білімі саласында қорғалған 1000 кандидаттық
жəне докторлық диссертациялардың да библиографиялық көрсеткіші (2003) жарық көрді. Аталған библиографиялық көрсеткіштердің
қазақ тіл білімі тарихына қосар үлесі мол. Қазақ тіл білімімен шұғылданушы əр ғалымның осы еңбекті жазған авторға алғыстан басқа
айтары жоқ. Ғылыми қызметкерлерге, əсіресе, аспиранттар, студенттер, мұғалімдер үшін бұл еңбек таптырмайтын, күнделікті қолдан
түспейтін кітапқа айналып отыр.
Ғалымның морфология саласы бойынша сөз таптарын зерттеуге арналған «Қазақ тіліндегі одағайлар» (1954), «Еліктеуіш сөздер»
(1960) деген кітаптары жарық көрді. Ол бұдан басқа «Қазіргі қазақ
тілі» (1962), «Қазақ тілінің грамматикасы» (1966) авторларының бірі.
Ш.Сарыбаев əртүрлі сөздіктерді құрастыру жұмысына да белсене араласып келеді. Оның қатысуымен «Қазақ тілінің қысқаша
этимологиялық сөздігі» (1966), «Қысқаша орысша-қазақша сөздік»
(1987, 1990, 1993), «Қазақ тілінің жаңа атаулары» сөздігі (1992) т.б.
жарық көрді. Сонымен қатар ғалым үлкен «Қазақша-орысша» жəне
«Орысша-қазақша» сөздіктерді құрастырушылардың бірі.
Ш.Сарыбаев алтаистика саласына байланысты қазақ-моңғол тілдерінің туыстастығын дəлелдеуге арналған бірнеше мақала жариялады.
Ғалымның баспасөз бетінде тіліміздің зəру мəселелерін көтерген
мақалалары кезінде қоғамдық пікірге қозғау салып, пікірталас өрбітті.
Мысалы, 1971 ж. жаңа сөздер жөнінде «Лениншіл жас» газетінде
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жəне спорт терминдерін үйлестіріп нормаға келтіру жөнінде «Спорт»
газетінің бетінде басылған мақалалары бірнеше айға созылған пікірталасқа ұйытқы болды. Өнегелі ұстаз-ғалым ғылыми кадрлар дайындау əрі үйлестіру кеңесінің басшысы ретінде ізденушілер мен аспиранттарға тақырыптар таңдап беруде де елеулі үлес қосып отыр. Оның
жетекшілігімен 15 ғалым диссертация қорғап, республикамыздың
жоғары оқу орындарында, ғылыми-зерттеу институттарында еңбек
етіп жүр. Көп жылдар бойы жоғары оқу орындарында дəріс оқып, студенттерге арнап оқу құралдарын жазуға белсене қатысты. Ғ.Қалиевпен бірігіп жазған «Қазақ диалектологиясы» оқулығы үш рет өңделіп
басылып шығып, осы саладағы бірден-бір тұрақты оқу құралына
айналды. Бұдан басқа «Қазақ диалектологиясы» (Практикум, 1967;
О.Нақысбеков, Ғ.Қалиевпен бірге), «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» (1968, А.Əбілқаев. Қ.Өмірəлиевпен бірге) көмекші құралдары
ұзақ жылдардан бері жоғары мектептің қажетін өтеп келеді.
1980 жылдан бастап Қырғыздың мемлекеттік университетіндегі
диссертация қорғау кеңесінің мүшесі, кейін сол кеңестің төрағасының орынбасары, 1980–1994 жж. Қазақстан ҰҒА Тіл білімі институтының жəне əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің мамандандырылған кеңесінің мүшесі болды.
Ш.Сарыбаевтың ғылыми-ұйымдастырушылық жұмысын да атап
өткен жөн. Ондай қасиеті ұзақ жылдар бөлім меңгерушісі болып
істегенде, он жыл бойы директордың орынбасары қызметін атқарғанда, əсіресе, Бүкілодақтық аймақтық диалектологиялық конференция (1973), Бүкілодақтық түркологиялық конференция (1976) өткізгенде мəжілістің ғалым-хатшысы болған кезде ерекше көзге түсті.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі
Ш.Ш.Сарыбаевтың ғылыми-ұстаздық қызметі, ғылымды дамытудағы, ғылым кадрларын дайындаудағы еңбектері Республика Үкіметі
тарабынан бағаланып, оған 1985 ж. «Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген
ғылым қайраткері» деген атақ беріліп, «Құрмет» жəне «Парасат»
орденімен марапатталды.
(Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясына материалдар.
Шора Шамғалиұлы Сарыбаев. Алматы, 2005. 12-17 бб.)
О. НАҚЫСБЕКОВ, Т. ЖАНҰЗАҚОВ,
филология ғылымдарының докторлары
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ҒЫЛЫМ ЖОЛЫНДА
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК1
Тіл білімінің диалектілер мен сөйленістерді (говорларды) зерттейтін саласы – диалектология (диалектос – сөйлеу, сөйленіс, логос –
ілім деген грек сөздерінен құралған) деп аталады. Диалектологияның
міндеті – жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттеу. Қазақ диалектологиясы қазақ тіліндегі сөйленістер мен диалектілерді зерттейді. Диалект,
сөйленіс деп халықтық я ұлттық тілдің өзіндік ерекшеліктері бар
жергілікті тармақтарын, бөліктерін айтамыз. Олар жалпы тілге тəн
ортақ белгілерден өзгеше ерекшеліктерді қамтиды.
Диалект деген термин тілде жалпыхалықтық сипат алмаған, белгілі
бір жерде ғана қолданылатын ерекшеліктердің жиынтығын, өзіне ғана
тəн тілдік ерекшеліктері бар жекелеген аймақ, территорияны білдіреді. Бұл мағынада диалект халық не ұлт тілінің құрамды бөлігі болып
табылады.
Сөйленіс (говор) – жергілікті диалектілердің белгілі бір шағын
аймақтарын қамтитын бөлігі. Мəселен, Қазақстан жағдайында диалект екі-үш облыс көлеміндей жерді қамтыса, сөйленіс бір облыс немесе екі-үш аудан көлеміндей жерді ғана қамтуы мүмкін. Оның қанша
аймаққа таралуы сөйленістердің қалыптасу тарихына, ондағы нақты
жағдайларға байланысты. Негізгі тілдік белгілері бірыңғай сөйленістер ғана диалект ұғымын тудырады. Бір диалектінің ішіне оның
басқа диалектілерден айырмасын көрсететін негізгі ерекшеліктерін
жəне өздеріне ғана тəн неғұрлым ұсақ ерекшеліктерін сақтай отырып, бірнеше сөйленіс енуі мүмкін. Жергілікті ерекшеліктердің таралу шегіне қарай кейбір тілдерде сөйленіс өз ішінде бірнеше ұсақ
сөйленістерге бөлінеді. Негізгі диалектілік ерекшеліктері бірыңғай
болып келген сөйленістердің жиынтығы бұрынғы орыс əдебиетінде,
түркологтардың еңбектерінде наречие деп аталған.

1

Сарыбаев Ш. Таңдамалы еңбектері. Алматы: «Қазақ тілі» баспасы, 2015. 1 т. (Кітапқа
енгізілген зерттеулер автордың осы аталған еңбегінен алынды. – Құрал.).
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Шынында, диалект, сөйленіс, наречие деген терминдер біріненбірі сонша алыс кеткен ұғымдар емес. Бəріне де жергілікті тіл ерекшеліктері негіз болады.
Белгілі бір халыққа, ұлтқа жаппай түсінікті əдеби тіл нормасынан
(сондай-ақ тілдегі басқа диалектілерден) өзгеше ерекшеліктері болса
ғана диалект бола алады. Əдеби тілдегі жалпыға белгілі сөз, яғни зат
атауы диалектіде басқаша айтылуы мүмкін, мысалы, жергілікті жерде
əдеби тілдегідей зардабы, салдары деудің орнына зарпы; тегі, заты
деудің орнына сойы; талаушы – шабаған, беймаза – бейана, кебек –
буыз, үнемі – бойлай, əрең – шаққа, табалдырық – тебелдірік, есік
ілгегі – тепкі, шұлғау – байтаба болып айтылады. Тіпті əдеби тілдегі
кейбір сөздердің жергілікті халық тілінде əлденеше нұсқасы кездеседі:
сіріңке – кеуірт, күкірт, шырпы, шағар, ши, оттық, шақпақ; шылапшын – лəген, жам, кірлен, шылаужын, тас; кесе – самал, пиялай, кəсе, тасаяқ, шыныаяқ, ақпыр, ақпар, кардон, жанан; күрке –
балағаш, балаған, шайла, шабра, кепе, аткүрке, алтаяқ, қопын, лапас, жаппа; ізбес – əк, ақтас, нотас, утас, ақкеріш, т.б. Бұл сияқты
лексикалық өзгешеліктер жеке сөздердің мағыналарында да кездеседі.
Əдеби тілде де, диалектіде де кейде сөздердің айтылуы бірдей болады да, мағыналары əртүрлі болып келеді, мысалы, кəрім деген сөз
бір жерде жақсы деген мағынада, бір жерде жаман деген мағынада
қолданылады. Сол сияқты там деген сөз үй жəне мола деген мағынада əр жерде əртүрлі ұғынылады. Тəте бір жерде əке, бір жерде аға, кейде апа, əпке мағынасында қолданылады. Тəртіп – қаулы,
бұрыштама, нұсқау, бұйрық мағыналарында айтыла береді.
Диалектілік, сөйленістік ерекшеліктер сөздердің дыбысталуында
да кездеседі, мысалы: е мен і (ерегес – ерегіс), а мен ə (қатты –
кəтті, қайтып – кəйтіп), ө мен ү (дөнен – дүнен), б мен п (болат –
полат, бейнет – пейнет) дыбыстары алмасып айтылады. Сол сияқты
ерекшеліктер грамматикалық құрылыста да кездеседі. Мысалы: көмектес септік жалғауы -мен, -мынан, -ман түрінде, жіктеу есімдігі
І жағының көпше түрі ілік жалғауы қосылғанда біздің түрінде айтылады. Осындай ерекшеліктер сөз тіркестерінде де кездеседі, мысалы,
жалпыға белгілі кепілде жүру деген тіркес аяқ үстінде жүру, күдер
үзу – баз кешу, көрсе қызар – көрсе басар, құлып салу, құлыптау, құлып
ұру, уайым жеу – пұшайман жеу, жарыс сөз – талқы сөз, тосыннантосын – торсадан-торса, басы қату – тата болу, т.б. түрінде айтылады. Жергілікті халық тілінде кейде бір сөздің қатысуымен жасалған
сөздер мен сөз тіркестері кездеседі. Мысалы, тас сөзімен тіркесу
арқылы: тас құман (шəйнек), тасөкпе (ешкінің өкпе ауруы), тасаяқ
(кесе, шыныаяқ), тас құдық (таяз құдық), тас қорық (қорықтық),
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тасқабақ (қабығы қатты асқабақ), тас кепіл (берік уəде), тасжарған
(дəрілік шөп), тас табақ (тəрелке) т.б.
Ең алдымен диалект пен диалектизм деген екі терминді бір-бірінен
ажыратып алу керек.
Жоғарыда айтылғандай, егер диалект деген термин тілдің ішіндегі
əдеби тілден фонетика, грамматика, лексикалық ерекшеліктері негізінде оқшауланатын белгілі бір тілдік топтарын (батыс диалектісі,
оңтүстік диалектісі т.б.) атау үшін қолданылса, диалектизм деген термин топ емес, жеке тілдік ерекшеліктерді, атап айтқанда, жеке фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды атау үшін
қолданылады.
Диалект деген ұғым екі шартқа сай болуы керек: 1) тілдің ішінде
өзінің даму шегі бар тілдік топ болу керек; 2) диалектілік топтың
белгілі бір таралған шегі, аймағы болу керек. Ал диалектизм деп аталу үшін де жоғарыдағыдай екі шарты болуы керек. Бірақ олар тілдік
топ емес, жеке ерекшеліктер ғана. Сонда белгілі бір диалектілік топты
диалект деп атаймыз да (батыс диалектісі, шығыс диалектісі т.б.),
олардың ішіндегі жеке құбылыстардың (а мен ə-нің алмасуы, барғайы
отыр, баражақ, кигіз үй т.б.) əрбіреуін диалектизм дейміз. Осы екі
шартқа жауап бермейтін тілдік құбылыстар диалектілік ерекшеліктерге (диалектизмдерге) жатпайды.
Диалектологияның қалыптасу тарихы этнографиямен тығыз байланысты. Өйткені диалектілер мен диалектілік ерекшеліктер этнографиялық белгілермен ұштасады. Шынында, жергілікті халықтың əдетғұрып, тұрмыс-салтындағы заттар мен ұғымдардың атауы болып келетін диалектизмдер аз емес. Осы тұрғыдан алғанда, диалектілік ерекшеліктер аса маңызды этнографиялық белгі болып табылады. Мысалы, Қостанайдың Жангелдин ауданында тайтұяқ деген сөздің жалпы
халық білетін мағынасынан (тай тұяғының көлеміндей сом күміс)
басқа мұз оятын құрал деген мағынасы тағы бар. Бұл атау жергілікті
халықтың мұз оятын құралды тайдың не аттың тұяғынан жасау əдетінен туған. Тандыр (нан) – кейбір оңтүстік аудандарда қабырғаларына
нанды қарып пісіруге арналған пеш атауынан шыққан.
Кейбір елдерде диалектология осы күнге шейін белгілі дəрежеде
этнографияға көмекші қызмет атқарады. Кеңес тіл білімінде диалектология ұлт тілінің халықтық жергілікті диалектілерін зерттейтін
жеке саласы ретінде қалыптасты. Тілдің диалектілерге бөлінетіндігі
ертеден-ақ белгілі. Тіпті көне замандардағы грамматикаларда вульгаризм (тұрпайы сөздер), провинциализм (аймақтық, облыстық тіл
ерекшеліктері) сияқты терминдердің кездесуі – диалектілік ерекшеліктерді білгендіктен шығар. Бірақ ХІХ ғасырға дейін диалектілік
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ерекшелік тілдегі «қате сөйлену», дұрыс сөздің «бұрмалануы» сияқты болып көрініп келді. ХІХ ғасырдың бас кезінде Батыс Еуропада,
Ресейде халық мəдениетіне, этнографияға, фольклорға, сол сияқты
халықтың сөйлеу тіліне ерекше назар аударыла бастады. Содан былай
этнография мен фольклордан əлі толық жіктеле қоймаған диалектология жеке сала ретінде дами бастады. Жергілікті диалектілердің ғылыми
негізде зерттеле бастауы ХІХ ғ. 2 жартысында Германияда пайда
болған жас грамматизм бағытымен байланысты. Жас грамматиктер
диалектілерді тілдің ішкі табиғи дамуының нəтижесі, белгілі бір жерде тараған тіл элементтерінің түрленіп отыратын заңды құбылыстары
ретінде қарастырған. Осылайша диалектология Германия (И.А. Шмеллер), Франция (Г.Парис, Ж.Жильерон), Италия (Г.И. Асколи) сияқты
елдерде кеңінен дамыған. Диалектологияның жеке сала ретінде
қалыптасуында ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында орыс ғалымдары
И.И. Срезневский, А.А. Потебня, А.И. Соболевский, əсіресе А.А. Шахматов көп еңбек сіңірді.
Диалектология тіл ғылымының бір саласы болып қалыптасуымен
байланысты оның маңызы артып, зерттеу шеңбері кеңейе түсті.
Зерттеу ісі халық тіліндегі ерекшеліктерді жинаумен, анықтаумен
тынбай, тіл тарихын жасауда да ойдағыдай рөл атқарды. Зерттеу
нысанының саралануына жəне сипатына қарай диалектология –
сипаттама (описательная) диалектология жəне тарихи диалектология болып екі салаға бөлінеді. Сипаттама диалектологияның міндеті – тілдегі диалектілер мен сөйленістердің дыбыстық, грамматикалық жəне лексикалық құрылысын сипаттау, сол жайында жүйелі
түсінік беру. Тарихи диалектологияның міндеті – тілдегі диалектілер
мен сөйленістердің, диалектілік ерекшеліктердің пайда болу сырын,
тарихын зерттеу. Мұның өзі халық я ұлт тілдерінің ру тілінен тайпа тіліне, тайпа тілінен халық тіліне, халық тілінен ұлт тіліне ауысып отырудағы даму жолдарын айқындауға мүмкіндік береді.
Диалектологияның бұл екі саласы бір-бірімен тығыз байланысты.
Тілдегі жергілікті ерекшеліктерді алдымен əбден анықтап, танып, түсініп алмайынша, тарихи диалектологияны жасау мүмкін емес. Кеңес
тіл білімінде жергілікті тіл ерекшеліктерін жинауға, зерттеп білуге
зор мəн берілді. Соның нəтижесінде қазіргі қазақ тіл білімінде сипаттама диалектологияның негізі салынды, ал тарихи диалектологияның
жайы басқаша. Бұл тың меселені зерттеу келешектің үлесіне тимек.
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Диалектілік ерекшеліктер түрлі тілдерде бірінде аз, бірінде көп
мөлшерде сақталған. Қазіргі диалектілер алғашқы қауымдық құрылыс
кезінде тайпаның сөйлеу тілі болған. Демек, диалект дегеніміз жалпыхалықтық тілдің бір тарауы, одан тыс құбылыс емес.
Диалектілер алғашқы қауым кезінде ру, тайпа тілі ретінде, одан
кейінгі қоғамдарда халық, ұлт тілдерінің бір бөлігі ретінде адамдар
қауымына қызмет еткен. Алғашқы қоғамда əрбір тайпаның өзінің тілі
(диалектісі) болған. Ф.Энгельс тайпа мен диалект жөнінде: «Тайпаның
өзіне ғана тəн ерекше диалектісі болды. Шындығында, тайпа мен
диалект бір-біріне сай келеді», – дейді1. Тайпа өз ішіндегі адамдардың көбеюіне байланысты бөлшектеніп, одан енді бірнеше жаңа
тайпа бөлініп шығады. Бөлініп шыққан туыс тайпалар бірінен-бірі
қоныстанған жер көлемі жағынан қашықтап, олардың əрқайсысының
тұрмысында, сондай-ақ тілінде өзіндік ерекшелік пайда болады. Осылайша бастапқы біртұтас тайпа тілінен бірнеше тайпа тілі (диалектілер) жасалған.
Ал халық, ұлт тілдерінің құрамындағы диалектілерге келсек, олар
басқаша қоғамдық құрылыс жағдайында қалыптасқан. Енді адамдар
бірте-бірте бұрынғыдай ру-тайпасына қарай емес, тұрған жерлеріне,
қоныстанған жеріне қарап жіктелетін болған. Сол себептен де диалектілер жергілікті сипат ала бастаған. Халық, ұлт тілдерінің, жергілікті диалектілердің пайда болуынан тайпалық тіл белгілері тіпті де
із-түзсіз жоғалып кетпейді. Халықтардың қоғамдық, тарихи жағдайы
біркелкі еместігін жəне тіл құрылысының негізінен тұрақты сипаты
барын еске алсақ, қазіргі кезде де көне дəуірде пайда болған тайпалық
тілдерге тəн кейбір сөздер, тұлғалар сақталып қалған.
Жергілікті диалектілердің қалыптасуы, дамуы белгілі тарихи жағдайларға, қоғамдық-экономикалық формациялардың ауысуына байланысты. Кейбір тарихи жағдайлар, қоғамдық-экономикалық формациялар жергілікті диалектілердің дамуына, тілдегі диалектілік
ерекшеліктердің молаюына қолайлы болды. Кей тарихи жағдайлар,
керісінше, диалектілердің дамуына бөгет жасайды, олардың біртебірте жойылуына əкеп соғады. Диалектілердің дамуына неғұрлым
қолайлы жағдай феодализм дəуірінде туады, себебі натуралды (табиғи
негіздегі заттық) шаруашылықтың басым болуы, ел ішінде тығыз
экономикалық байланыстың болмауы халықты саяси, экономикалық
жағынан бөлінушілікке əкеп соғады, осыдан барып бірыңғай тілдік
1

Энгельс Ф. Семьяның, жеке меншіктің жəне мемлекеттің шығуы. – Алматы, 1948.
111-б.

Тіл-ғұмыр

17

байланыс бұзылады. Елдің экономикалық жағынан тұйықталған жеке
аудандарында жергілікті диалектілер қалыптаса бастайды. Феодалдық
дəуірдегі бөлінушілік неғұрлым күшті болса, соғұрлым диалектілердің дамуына қолайлы жағдай туады. Тілдегі жалпыхалықтық емес
жеке элементтер феодализм дəуірінде бұрынғысынан да молая түседі.
Сол себепті де феодализм дəуірінде тілде жергілікті диалектілер өте
көп болған.
Бірақ рулық бытыраңқылықтың жойылып, ірі феодалдық мемлекеттердің құрылуынан, капитализмнің дамып, ұлттардың, ұлт тілдерінің пайда болуынан диалектілер бірден жойылып кетеді деп ойлауға
болмайды. Ұлт тілдерінің қалыптасу кезінде жаңа диалектілік ерекшеліктер бұрынғыдай дами алмайды, бірақ бұрыннан қалған диалектілік ерекшеліктер ұзақ уақыт сақталады. Дегенмен, капитализм
дəуірінде өндірістің капиталистік тəсілінің дамуымен, ұлттың жəне
ұлт тілдерінің қалыптасуымен байланысты жергілікті диалектілер
бұрын болмаған өзгеріске ұшырайды.
Əсіресе ұлттық əдеби тілдің дамып қалыптасуы диалектілік ерекшеліктердің азаюына, диалектілердің қызмет ету аясының тарылуына ерекше əсер етеді. Халық ағарту ісінің, мəдениеттің алға басуы,
баспасөздің, теледидар-радио хабарларының кең тарауы т.б. жергілікті
диалектілерге əдеби тілдің əсерін арттыратын факторлар болып табылады.
Қазақ тілі түркі тілдері семьясының қыпшақ тобына жататыны
белгілі. Оның шығу тегі өте ерте замандардан басталады. Арғы кезі
түркі-моңғол бірлестігі, батыс гунн, көне түркі дəуірлерімен, бергі
кезі оғыз, қыпшақ, ноғай бірлестіктерімен ұштасып жатыр. Қазақ
жеріндегі көне замандағы рулардан тайпалар, тайпалардан тайпалық
одақтар (жүздер)1, олардан халық құралған. Сөйтіп ру тілдерінен
тайпа тілі, тайпа тілдерінен тайпалық одақтар тілі, тайпалық одақ
тілдерінен халық тілі қалыптасқан. Бұл процесс біздің заманымыздан
бұрынғы ІІІ-ІІ ғасырларда басталып, тек ХV–ХVI ғасырларда аяқталған сияқты. Қазақ тіліндегі диалектілер мен сөйленістердің пайда болуы, дамуы, қалыптасуы жалпы түркі тектес тілдердің даму, қалыптасу дəуірлерімен деңгейлес. Тіл жағынан алғанда қазақ жеріндегі
тайпалардың негізі бір еді, бəрі де түркі негіздес диалектілерде
сөйлеген. Қазақ тарихындағы алғашқы тайпалық одақтар (үйсін,
қаңлы, алан т.б. б. з. шейінгі ІІІ ғ.) ғұн дəуірінен белгілі бола бастады.
V-Х ғасырлар арасында болашақ қазақ халқының негізін құраушы
тайпалар айқындала бастаған. Ал бұған дейін тайпалық одақтар
1

Кейбір əдебиеттерде ұлыс деп те аталып жүр.
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əлденеше өзгеріп, тұрақтай алмаған. VIІ–ХІ ғасырларда қазақ жеріндегі ірі тайпалық одақтардың (жүздердің) негізі салынды деген пікір
бар1. Жүздердің қалыптасу негізі жеке рулар мен тайпалардың тайпалық одақтарға бірігуіне байланысты. Бірақ олар тек ру-тайпалардың
жалаң туыстық бірлігі емес, шаруашылық, территориялық жəне саяси
жағынан бірлестігінің де нəтижесі болып табылады. «Жүз деп əдетте
қазақ халқына қарасты жəне тарихи дəстүр арқылы белгіленген жалпы қазақ территориясының бір бөлігін мекендеген тайпалардың ірі
бірлестіктерін (немесе одақтарын) атау қабылданған»2. Онымен бірге
бұл кез тайпалық одақтар тілінің қалыптасып, көне түркі тілінен
бөлінуге бет алған кезі болды. VIІ ғ. бастап ірі тайпалық одақтардың
құрылуына байланысты олардың құрамына енген ру мен тайпа тілдері
жаңа сапаға ие бола бастаған. Осыдан былай бұрынғы ру-тайпалық
қана сипаты бар диалектілердің орнына енді əрі тайпалық, əрі жергілікті сипаты бар диалектілер қалыптасады. Осылайша халық тілінің
негізгі құрамды бөліктері болып табылатын жергілікті диалектілердің
негізі салынды.
Қазақтың ұлт тілі қазақ халқының ұлт болуымен байланысты. Тіл
білімінде ұлттық тілдердің үш түрлі негізден туындайтыны көрсетілген: 1) тілдік белгілері бірыңғай, құрылымында айырмашылық жоқ
бір диалект негізінде; 2) бірнеше диалектінің шоғырланып бірігуі
негізінде; 3) диалектілердің ауыса отырып, өзара шоғырлануы негізінде. Қазақтың ұлттық тілінің тегінде осы айтылғандардың екінші
түрі, яғни қазақ жеріндегі өзара туыс бірнеше диалектінің шоғырланып бірігуі жатқан сияқты. Шоғырланған диалектілердің бірнеше
ғасыр бойы дамуы нəтижесінде қазақтың халық тілі қалыптасқан.
Осы күнгі қазақ тілінің сөздік құрамы мен дыбыстық, грамматикалық
құрылысының қалыптасуы, тұрақтанып, жалпыхалықтық сипат алуы
осы кездің жемісі. Қазақтың ұлт тілі өзінің ішкі құрылымы жағынан
қазақтың халық тілінің мұрагері. Уақыт талабына сай өзгеріске түсе
отырып, тілдің əртүрлі деңгейінде (лексика, фонетика, грамматика
салаларында) кейбір элементтерін жоғалтып немесе кейбір жаңа элементтерге ие болып отырғанымен, ұлт тілі халық тілінің бұрынғы
қалпындағы тұрақтылығын сақтап отырады. Қазақтың ұлт тілі деген
кең ұғымды білдіреді, ол өзінің құрамы жағынан бірдей емес: оған
бүкіл ұлтқа қызмет ететін баспасөз тілі – əдеби тіл, ауызекі сөйлеу
тілі, тек жеке аймақтарға, аудандарға тəн жергілікті диалектілер мен
1

Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алма-Ата, 1959.
112-б.; 1997, 150-б.

2

Қазақ ССР тарихы. 2-т. Алматы, 1983. 258-б.
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сөйленістер, жекелеген əлеуметтік топтар қолданатын ерекше (жаргондық) сөздер жатады.
Қазақ тілінің фактілері оның осы күнгі ұлттық сипатта дамуы үш
негізгі тармақтан тұратынын көрсетеді. Олар: 1) əртүрлі стильдік салада қолданылатын жазба жəне ауызша түрлері бар əдеби тіл; 2) жергілікті жəне əлеуметтік сипаты бар тіл ерекшеліктерінен тұратын
диалектілер мен сөйленістер; 3) жалпыхалықтық сипаттағы ауызекі
сөйлеу тілі. Ұлт тілінің бұл айтылған үш тармағын тек кейінгі заманда пайда болған деп қарауға болмайды. Оның негізі халық тілі
кезінде қалыптасқан. ХV–ХVI ғасырлар мен ХІХ ғасырдың 1-жартысы аралығында дамыған қазақтың халық тілі де үш тармақтан:
а) ауызша əдеби тілден; ə) жергілікті диалектілер мен сөйленістерден;
б) ауызекі сөйлеу тілінен құралған. Бірақ халықтық жəне ұлттық тілдер дəрежесі тұрғысынан қарағанда бұл тармақтардың мəні, көлемі
мен қызметі бірдей болмайтыны түсінікті жайт.
Халық тілінің тармақтары болып табылатын ауызша əдеби тілдің
жеке стильдері, ауызекі сөйлеу тілі, жергілікті диалектілер мен сөйленістер өздерінің шығу тегінде де, одан кейінгі даму барысында да
бір-бірімен үнемі байланыста болған жəне бұл байланыс халық тілі
дамыған дəуірде неғұрлым айқын байқалған. Ұлт тіліндегі жоғарыда
айтылған тармақтар шығу тегі жағынан халық тілінің тармақтарымен
бір негіздес, олардың өзара сабақтастығы ешқашан үзілмеген.
Халық я ұлт тілдерінде кездесетін ерекшеліктер ешуақытта бірыңғай сипатта болған емес. Олар пайда болуы жағынан да, жалпыхалықтық əдеби тілге қатысы жағынан да, халық тілінде қолданылуы
жағынан да əртүрлі болып келеді. Белгілі бір кезеңде əдеби тіл қабылдап, оның қолданылу нормасына айналып, тұрақталып, жалпыхалықтық сипат алған ерекшеліктермен қатар, əдеби тіл қабылдамай, одан
тыс қалып отыратын диалектілік ерекшеліктер, қарапайым сөздер,
жаргондар, варваризмдер, кітаби тіл элементтері де бар.
Жергілікті диалектілер дегеніміз – белгілі бір жердің, аймақтың
халқына қызмет ететін, дыбыстық, грамматикалық жəне лексикалық
жағынан өзіне тəн ерекшелігі бар жалпыхалықтық тілдің тармақтары.
Олардың əдеби тілге жəне өзара қатысы тұрғысынан алып қарағанда
өзіндік ерекшеліктері бар.
Біріншіден, белгілі бір тілдегі диалектілер мен сөйленістер сол
тілге тəн жалпы белгілерді сақтай отырып, бір-бірінен фонетикалық,
морфологиялық, синтаксистік жəне лексикалық жағынан түрлі ерекшеліктерге ие болады. Ал əлеуметтік диалектілер, негізінен алғанда,
əдеби тілдегі немесе жергілікті халық тіліндегі жалпыға бірдей дыбыстық, грамматикалық құрылысты жəне сөздік құрамды пайдалана-
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ды. Олардың ерекшелігі тек арнаулы сөздер мен терминдерді, ерекше
фразеологиялық тіркестерді жəне кейбір синтаксистік тəсілдерді жиі
қолдануынан көрінеді.
Екіншіден, жергілікті диалектілер мен сөйленістердің аумағын, таралған көлемі мен шегін белгілеуге əбден болады.
Үшіншіден, тіл тарихында жергілікті диалектілер мен сөйленістердің алатын орны зор. Шын мəнінде, жергілікті диалектілер мен
сөйленістерді зерттемейінше халықтық, ұлттық тілдер мен əдеби тілдің қалыптасу тарихын толық білу мүмкін емес. Ұлттық тіл де, кейде əдеби тіл де жергілікті диалектінің я сөйленістердің негізінде дамиды. Мысалы, орыстың ұлттық əдеби тілі Мəскеу сөйленістерінің,
ағылшынның əдеби тілі Лондон диалектісінің, Италияның ұлттық
əдеби тілі Тоскан сөйленістерінің негізінде жасалғаны белгілі.
Бұл айтылғандардан жергілікті диалектілер мен сөйленістердің
тіл тарихында алатын орны ерекше екенін аңғаруға болады. Сол себепті диалектология ғылымының зерттейтін негізгі нысаны жергілікті диалектілер болып табылады.
Қазіргі қазақ тілі бүкіл қазақ халқына ортақ, біртұтас қарым-қатынас құралы болып табылады. Оның ортақтығы, біртұтастығы сөздік құрам мен грамматикалық құрылыстың негізі жалпыхалықтық,
барлық қазақ тілінде сөйлеушілер үшін ортақ екендігіне байланысты.
Бірақ тілдің біртұтастығы деген қашанда оның барлық элементтері
сол тілде сөйлейтін жердің бəрінде бірдей деген ұғымды бермейді.
Тілдегі заңдылықтардың бəрі бірдей емес, олардың ішінде тілдің
бірлігі үшін маңыздылары, негізгілері бар да, сондай-ақ маңызды
еместері де бар. Аса маңыздылары бүкіл тілдің құрылымын қамтиды,
олардан тілдің біртұтастығы көрінеді. Ал онша маңызды еместері
тілдің белгілі бір тармағын, азғана бөлігін қамтиды. Мəселен, аса қажетті заттық, қимылдық, сапалық т.б. ұғымдарды білдіретін сөздер,
негізгі грамматикалық байланыстар мен сөздердің өзгеру тəсілдері,
сол сияқты дыбыстық құрылыстың негізгі заңдары қазақ тілінің
барлық жергілікті диалектілеріне де, жалпыға бірдей əдеби тілге де
ортақ, негізі бір. Сол себепті оларды жалпыға бірдей ортақ элементтер
дейміз. Ал, тек диалектілерде ғана кездесетін жергілікті ерекшеліктер
тілдің неғұрлым маңызы кем элементтерінен құралады жəне олар
барлық аймақтарға тарамай, белгілі бір аймақта ғана қолданылады.
Сол себепті оларды бүкіл халыққа ортақ емес, жеке элементтер
дейміз. Жалпыға бірдей ортақ элементтер басым жəне тілдің негізін
қамтитындықтан, керісінше, ортақ емес, жеке элементтер одан аз
жəне тілдің негізін қамти алмайтындықтан, əр аймақтың тұрғындары
бір-бірімен еркін түсініседі. Мəселен, Ақтөбе мен Шығыс Қазақстан

Тіл-ғұмыр

21

облыстарының тұрғындары өзара сөйлесе қалса бір-бірімен оңай
ұғыныса алады. Мұның өзі қаншама дыбыстық, грамматикалық ерекшеліктер барлығына, əсіресе лексикалық өзгешеліктердің молдығына
қарамастан, қазақ тіліндегі диалектілер мен сөйленістердің өзара
жақын екендігін байқатады. Көптеген шетел тілдерінде (неміс, ағылшын, итальян, қытай т.б.), сондай-ақ бұрынғы КСРО жерінде қалыптасқан ТМД елдеріндегі тілдердің бірсыпырасында (грузин, өзбек,
азербайжан, т.б.) диалектілік айырмашылық əлдеқайда басым. Қытай,
Үнді халықтарының тілдерінде диалектілердің бір-бірінен алшақтығы сонша, тіпті əр жердегі тұрғындардың өзара түсінісуіне қиындық
келтіреді.
Қазақ тілінің диалектілері мен сөйленістеріндегі ерекшеліктер құрамы, сипаты жағынан біркелкі емес. Олардың ішінде көне замандардан қалған тілдік белгілер де, жергілікті тіл дамуынан туған
құбылыстар да, басқа тілдердің (көбінесе көрші түркі тілдерінің)
əсерінен пайда болған ерекшеліктер де кездеседі. Бұл жағдай осы
күнгі əдеби тіл тұрғысынан қарағанда жергілікті ерекшелік болып
көрінетін сөздер мен тұлғалардың, дыбыстық құбылыстардың қазіргі
дəуірге дейін өте күрделі процестерді басынан өткізіп, бірнеше ғасыр
бойы қалыптасқанын аңғартады. Жалпы алғанда, қазақ сөйленістері
төмендегідей қарым-қатынасқа түскені байқалады: а) сөйленістердің
туыс тілдермен (өзбек, татар, қырғыз т.б.) қарым-қатынасы; ə) сөйленістердің туыс емес, жүйесі бөлек тілдермен (орыс, араб, парсы)
қарым-қатынасы; б) сөйленістердің əдеби тілмен қарым-қатынасы;
в) сөйленістердің өзара қарым-қатынасы.
Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің колданылу өрісі, таралу шегі бірдей емес дедік. Бірқатар ерекшеліктердің таралу аймағы
бір-екі аудан немесе бір облыс көлеміндей шағын аймақты қамтыса,
енді бірқатар ерекшеліктердің таралу аймағы, изоглостық шектері
одан əлдеқайда кең. Мысалы, солтүстік-батыста маңдай, таңдай,
түндік болып айтылатын сөздер оңтүстік-шығыста маңлай, таңлай,
түңлік болып айтылады. Сол сияқты құдағи сөзінің құдағай болып айтылуы – бір аудан не бір облыста ғана емес, бірнеше облыс көлемінде (Ақтөбе, Орал, Атырау) кездесетін ірі құбылыс. Енді
бірқатар құбылыстардың таралу шегі жекелеген аудандармен не
облыспен ғана шектеледі. Мысалы, Семей облысының Мақаншы,
Үржар аудандарында жүгеріні борми, порми, қарбызды қауын, қауынды діңке дейді. Жəнібек, Орда қазақтарының тілінде мəсіні ату, подносты лəгөн дейді. Бір құбылыс, бір заттың əр жерде түрліше аталуына байланысты қазақ сөйленістерінде олардың бірнеше синонимдері,
дублеттері пайда болған. Бұлардың таралу шегіне қарай бүкіл
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Қазақстан жері екі, үш, тіпті 5-6-ға бөлініп кетеді. Əтеш – қораз,
құдағай – құдағи сияқты ерекшеліктер Қазақстан жерін екіге бөліп
тұрса, əтір – иіс су, иіс май; атауыз – кемпірауыз – тістеуік сияқты
ерекшеліктер үшке бөліп тұр. Ал мойынағаш – суағаш – күйенте –
құрамыс – иінағаш немесе қамыр – іңкəл – жұқа нан – жайма нан –
құлақ нан дегендер Қазақстан жерін 5-6-ға бөліп жібереді.
Диалектілік ерекшеліктердің бəрі бірдей бір дəрежеде қолданылмайды. Біреулері жиі қолданылса, енді біреулері өте сирек қолданылады. Бірқатар ерекшеліктерді тұрғын халық жаппай қолданса, енді
бірқатары көп тарамай, тек қарт, егде адамдардың тілінде ескінің
сарқыншағы ретінде ғана сақталып қалған. Мұндай құбылыстар
жастардың тілінде кездеспеуі мүмкін. Қазақ тілінде жалпыхалықтық
сипат алмаған, əдеби тіл нормасынан аулақ жатқан немесе белгілі бір
аймақ көлемінде ғана қолданылып, əдеби тіл дəрежесіне көтеріле алмай жүрген жергілікті ерекшеліктер кездеседі. Оларды лексикалық,
фонетикалық жəне грамматикалық ерекшеліктер деп, үлкен үш
топқа бөліп қарауға болады. Осы үш топтың сандық арақатынасы
тұрғысынан алып қарағанда, фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерден гөрі лексикалық ерекшеліктердің əлдеқайда басым екені байқалады.
Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктер тарихы, шығу төркіні
жағынан екі топқа бөлінеді:
а) Қазақ тілі мен оның сөйленістеріне тəн өзіндік тума элементтер. Бұл топтың ішінде ескі көне тайпа тілдерінің қалдығы да,
кейінірек, əсіресе Қазан төңкерісінен кейін пайда болған диалектілік
ерекшеліктер де бар. Мысалы, пал – бал сөздеріндегі п/б алмасуы,
барғын, келгін (бар, кел), барғым бар (барғым келеді), барғым жоқ
(барғым келмейді) сияқты грамматикалық ерекшеліктер көне заманнан келе жатқан байырғы құбылыстар қатарына жатса, күйенте – əпкіш; кемпірауыз – атауыз сияқты сөздер берірек дəуірде пайда болған.
ə) Қазақ сөйленістеріне басқа тілдерден ауысқан кірме элементтер. Бұл топқа араб, иран, орыс жəне көрші түркі тілдерінен енген
сөздер мен тұлғалар кіреді. Мысалы, мұштау (жұдырықтау), мыштар
(бəкі), жүдə (өте) сияқты сөздер өзбек тілінен, скірт (скирда), пірнəбес (принавес), бодан болу (подданный) сияқты сөздер орыс тілінен
енген т.б. Кейде сөз тіркестерінің бір сыңары қазақтың тума, төл сөзі,
екінші сыңары кірме сөз болып келуі мүмкін. Мысалы: жар газеті –
қабырға газеті (жар – төл сөз, газет – кірме сөз), бодан болу – бағыну,
қол астында болу (бодан – кірме сөз, болу – қазақтың төл сөзі).
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ДИАЛЕКТІЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІҢ
ЖАЛПЫ СИПАТЫ
Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің жалпы сипатымен таныстыру мақсатында төменде олардың фонетика, лексика, грамматика
салаларындағы бірқатар түрлері көрсетіледі.
Фонетика
Қазақ тілінің сөйленістерінде əдеби тілден бөлек, оқшау тұрған
дыбыс жоқ. Аффрикат ж (дж) дыбысы болмаса, сөйленістердегі дыбыстар сан жағынан əдеби тілдегі дыбыстармен бірдей. Қазақ сөйленістеріндегі фонетикалық ерекшеліктер əдетте жеке дыбыстардың
бір-бірімен алмасуы жəне кейбір дыбыстардың (əсіресе дауыссыз
дыбыстардың) тұрақсыздығымен сипатталады. Аздап болса да метатезалық құбылыстар кездеседі.
Фонетикалық ерекшеліктерді сөз етпестен бұрын мынадай бір
жайды ескерте кеткіміз келеді. Белгілі бір дыбыстардың алмасуын
сөз еткенде (мысалы, д, л), ол алмасу сөйленістегі барлық сөздерде,
сөздердің барлық позициясында кездеседі деп ойламау керек. Мысалы, кейбір алмасулар жүздеген сөздерді қамтыса (чал, чапан, əнчі,
чыбыртқы, чыбық т.б.), бірқатары 10-20 шақты сөзді ғана қамтуы
мүмкін (маңлай – маңдай, түңлік – түндік, тыңла – тыңда, аңла –
аңда, саңлақ – сандақ т.б.). Екі-үш сөздің төңірегінде ғана кездесетін
алмасулар да бар. Мысалы, у/п: кеусен – кепсен, с/т: саяз – таяз, ө/ү:
күпəнə – көпене т.б.
Дауысты дыбыстардың алмасуы. О/ұ. Бұл алмасу батыс сөйленістеріне тəн: құлдану – қолдану, құрытынды – қорытынды, тұмалау//дұмалау, жұмалау – домалау, ұяну – ояну, сұрақы – сорақы,
сұпы – сопы, ар-ождан – ар-ұждан, он-жырғасы түсу – ұнжырғасы
түсу, орпақ – ұрпақ, марқом – марқұм, арық-торық – арық-тұрық,
оқсайды – ұқсайды т.б. Мысалдар: Біздің мейманымыз жаңа ғана
ұянды (Шымк., Сарыағ.). Меңі оқсатқан олар зарплат бермей (Орын.,
Ад.). Пəленшенің орпағымыз, түгеншенің орпағымыз деп атаңның
есімін атай аласың ба? (Орын., Ад.). Осы елде Иса Досаннан қалған
орпақ аз емес (Гур., Маңғ.), Біздің жақта көп сөздерді басқаша
құлданады (Орын., Ад.). Сөздердің құлдануында да өзгешелік бола
ма екен (Қарақалпақ қаз.). Ауданның партия орындары құлқынқұмар
Финогеновтың колхоз шөбін өз меншігіне тасып алған бұл амалын
ескеріп, оған қатаң шара құлданулары керек («Коммунист», II, VII,
1954). Агрономиялық шаралардың іс жүзінде мейлінше құлданылуы
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арқасында колхоздың егін шығыны ұлғайып өсті (Батыс Қазақстан
облыстық 2 кеңес съезінің қаулылары, 1935, Орал, 4-бет). Жалпы
құрытындыда жылқы былтырғы жылмен салыстырғанда артып отыр
(Орал, Қазт.). Баласы əкесіне оқсайды. Оқсат бəлемнің өзін (Гур.,
Маңғ.). Оралмастай артына, Оқсатып салды таңбаны (Сəттіғұл ақын).
Мына теректерді таудан дұмалаған тас қиратып кетіпті (Қарақалпақ
қаз.). Доп дұмаланып суға түспесін (Шымк., Сарыағ.). Сонша сұрақы
іске баруға бола ма екен (Қарақалпақ, қаз.). Осындай сұрақылықтың
кесірінен бұлар жарты жыл жоспарын 67 процент орындады («Ленин
жолы». 1950, №34).
ө/ү. Бұл алмасу батыс сөйленістеріне тəн: дүнен – дөнен, үгей –
өгей, үнепойы – өнебойы, нүсерлеу – нөсерлеу, күміскі – көмескі, төнеру – түнеру, мүңіреу – мөңіреу т.б. Мысалдар: Үгей шеше (Гур.,
Маңғ.; Ақт., Байғ.). Бұлар үнепойы ауылда жүреді (Қ. орда, Ар.). Күміскі із байқалады (Гур., Маңғ.). Күн төнеріп жауғалы тұр (Гур.,
Маңғ.). Өзінің колонизаторлық үктемдігін тағайынды орнатқаннан
кейін, бірқатар қалалар мен соғыс бекіністерін салды («Социалистік
ауыл», №76, 1940). Нүсерлеп құйған жаңбыр суы жыра, сайларға
сыймай, жер бетін сел ғып қаптап, қатты ағынмен сарқырап жатты (Ə. Нұрпейісов).
ы/і: тірнектеп – тырнақтап, пысқан – піскен, чір – шыр, зəлім залым, ілəж – ылаж т.б. Мысалдар: Тірнектеп жиған малымыз бар еді
(Алм., Талд.). Ілəжі болса, сол балаға соғып кетсеңіз, жақсы болар еді
(Шымк., Сайр.). Қарап келші барып, пысқан чығар (Сем., Мақ.). Бақты
МТС-нің қамтуындағы Дзержинский атындағы ауылшаруашылық
артелінің мол егіні жаппай пысты («Қызыл жұлдыз», 24.06.56).
Фонетикалық ерекшеліктерді сөз еткенде, кейбір сөздердің не
бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке айтылуы ерекше атауды керек
етеді. Солтүстік-батыста көбіне жуан айтылатын біраз сөздер оңтүстік-шығыста жіңішке айтылады. Мысалы: жəутеңдеу – жаутаңдау,
əбіржу – абыржу, шілдахана – шілдехана, тірнектеп жию – тырнақтап жию; жəудіреп – жаудырап, əсілі – асылы, ажым – əжім, шетінеп – шатынап, кəртеміш – қартамыш, егіл-тегіл – ағыл-тегіл, жөпірейген – жапырайған, кəйерде (қайерде) ‒ қай жерде. Жылысбайдың
кəйерде екенін ешкім білмейді (Шымк., Сайр.). Кетпенін иығына асып,
кəрия үлкен атыздың басымен ілгері аяңдады («Ленин жолы», 26.08.).
Əсілі, бақыт дегеннің өзі осы емес пе екен («Мəд. жəне тұрмыс»,
1964, №4, 11-бет). Тіпті көздері шетінеп, суға кетіп бара жатқан
кісідей жанталасты («Л.ж.» 02.06.63). Көздері жəудіреген бес балапан жібермеді оны (Шымк., Лен.). Екі көзі жəутеңдеп, жалбарына
қарайды (Қарақалпақ қаз.). Осы сахарада мына тұрған шыбықтан да
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кəттə ағаш өскенін көресің деп соқты-ау. Ілəжі бар дүние ме екен
соның? (Райымқұлов. Жас белес. 27). Ол сол уақытта жүде əбіржіп
қалды (Шымк., Сарыағ.). Ыңғай бірінен-бірі аласа, бірінен-бірі жүдеу жəпірейген тамдар болатын («Екпінді малшы». 15.06.61).
у-ү / ы-і бызау – бұзау, қыбыла – құбыла, тымақ – тұмақ, тыман –
тұман, былақ – бұлақ, пышық – пұшық, бұлғары – былғары, шыбар –
шұбар, індемеу – үндемеу т.б. Мысалы: Індеме, індеме, өзі тапсын
(Шымк., Сарыағ.). Сиыр бызаулады (Шымк., Сайр.).
а/е: кемпір-сампыр – кемпір-семпір, лапырып (сөйлеу) – лепіріп
(сөйлеу), бабау қағу – бебеу қағу т.б.
ы/а: айқыра құшақтау – айқара құшақтау, арқалы – арқылы, қажарлы – қажырлы, топшалады – топшылады т.б.
е/і: кесертке – кесіртке, ерегісу – ерегесу, керпіш – кірпіш, елеген –
ілеген т.б.
е/ə: кесіп – кəсіп, кеп//кəп – гəп, бекі – бəкі, кəсе – кесе, лəгөн – леген, терте – тəрте, зəмбіл – зембіл.
Дауыссыз дыбыстардың алмасуы. Д/л. Д мен л дыбыстарының
алмасуы – оңтүстік жəне шығыс сөйленістеріне тəн құбылыс. Бұл алмасу төмендегі жағдайларда кездеседі:
а) Кейбір сөздердің түбіріндегі д дыбысы л-ға ауысады: маңлай –
маңдай, түңлік – түндік, таңлай – таңдай, алал – адал, дуалақ – дуадақ. Мысалдар: Бұрын түтін там ішінен түңлік арқылы чығатын
(Шымк., Арыс). Дүниенің ашқанындай ол түңлігін, Көрдің бе Бекболаттың тіккен туын (С.Керімбеков). Есікке маңлайын соғып алып,
біраз жылап отырды (Алм., Кег.). Аға, таңлайыңызды тарсылдатыңызшы (Шымк., Лен.).
ə) ң дыбысына біткен кейбір сөздерден -ла, -ле, -да, -де, -та, те
жұрнақтары арқылы етістік жасалғанда, оларға тек -ла, -ле варианты
жалғанып айтылады. Мысалы: тың-ла, аң-ла. Сен, шырағым, аңлап
сөйле (Шымк., Сайр.). Аңламай сөйлеген ауырмай өледі. Алыстағы
жауыңнан аңлып жүрген дос жаман (мақал, Жамб., Шу). Өлеңді айтпақ
молда теріс дейді, тыңламақ шариғатқа теріс дейді (Н.Бекежанов).
б) -лай, -лей, дай, -дей, тай, -тей қосымшалары дауысты дыбысқа
бітетін кейбір түбірлерге жалғанғанда, бірқатар сөйленістерде -лай,
-лей күйінде, бірқатар сөйленістерде -дай, -дей күйінде қосылады:
ақшалай//ақшадай, екіншілей//екіншідей, жылылай//жылыдай, тірілей//тірідей. Мысалдар: Колхозшылар еңбеккүнді ақшадай алды
(Алм., Шел.). Мен істеген жұмысыма ақыны ақшадай алдым (Көкш.,
Щуч.). Колхоз басқармасы Е.Бекішевке тегін путевка жəне 500 сом
ақшадай көмек көрсетті («Коммунизм жолы», 28.06.57). Оларға ақшадай сыйлық берілді («Қызыл жұлдыз», 9.09.56). Ол өнегелі еңбегі
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үшін совхоз дирекциясынан ақшалай жəне заттай сыйлықтар алды
(Орал, Жымп). Бұл малдарды мемлекетке ет үшін əрқайсысының тірілей салмағын орта есеппен 380 кг тапсырды («Колх. туы», 27.12.56).
Ол уақытта құлдарды тірілей алып келетін (Т.Ахтанов).
в) ң дыбысына бітетін кейбір түбірлерге -лық, -лік, -дық, -дік, тық,
-тік, -лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті жəне -дақ, -дек, -тақ, -тек қосымшалары қосылғанда көбіне олардың -лы, -лі, -лық, -лік, -лақ, -лек варианттары жалғанады: мұңлы – мұңды, теңлік – теңдік, саңлақ – сандақ, бірді жарым – бірлі жарым, шандақ – шаңдақ, паңлық – пандық.
Мысалдар: Біз паңлықты жақтырмайтын адамбыз (Сем., Мақ.). Мына
жол шаңлақ екен (Шымк., Сайр.). Оңтүстік аймақтарда саңлақ десе,
солтүстік-батыс аймақтарда саңдақ дейді. Ішінде не саңдақтың сынға ілінген. Бəйгеңді басып озып алып едің (Айманкүл).
г) Шығыс сөйленістерде дауыстыға жəне й дыбысына біткен кейбір сөздерге көптік жалғаудың -лар, -лер тұлғасының орнына -дар, -дер
варианты жалғанып айтылады. Мысалы: одар – олар, биедер – биелер,
үйдер – үйлер, мұңдыдар – мұңдылар. Мысалдар: Қыздар үйдеріне
тарап кетті (Шығ. Қаз., Болып.). Бұл колхоздың биедері көп (Сем.,
Үрж.). Ол мұңдыдардың қатарына жатпайды (Сем., Мақ.).
ғ) Шығыс сөйленістерде зат есім тудыратын -лық, -лік жəне етістік
тудыратын -ла, -ле варианттарының орнына кейбір сөздерге -дық,
-дік, -да, -де варианттары жалғанады. Мысалы: қордық – қорлық,
ұрдық – ұрлық, зордық – зорлық, үрде – үрле, үйдену – үйлену, өрде –
өрле, айғайда – айғайла // айқайла. Моңғолиядағы қазақтардың тілінде əудие – əулие, одар – олар, ұрдық – ұрлық, даярдап – даярлап,
ақшадай – ақшалай, айғайда – айғайла, зордық – зорлық, түрді – түрлі.
Мысалы: Сен кімнің əудиесісің! Одар келуге даярланып жатыр деп
естідім. Одан қордық-зордық көргенім жоқ. Онда əр түрді жағдай да
бар ғой.
с/ш. Мышық – мысық, машқара – масқара, шайқымазақ – сайқымазақ, тұрмыш – тұрмыс, башқыш – басқыш, ешек – есек, мұрса –
мұрша, сама – шама, шүйінші – сүйінші, шанда // чанда – анда-санда, қышқаш – қысқаш, қауысу – қауышу, т.б. Мысалдар: Біздің үйде
екі мышық бар (Шымк., Сарыағ.). Біз кейде есек, кейде ешек дейміз
(Шымк., Ленг.). Ол менен шүйінші сұрап келген еді (Шымк., Сайр.).
Аман-есен қауышқанымыз жақсы болды (Орал, Жымп.). Біз онымен
жолда қауыстық. Əйтеуір, өлмей аман қауысқаның жақсы болыпты
(«Окт. туы», 14.06.59).
д/т. Тоғару – доғару, тиірмен – диірмен, томалау//тумалау – домалау, əтейі – əдейі, тоға – доға, дізгін – тізгін, тілмар – ділмар, дізе –
тізе т.б. Мысалы: ұйымдастыру жұмысының дұрыстығын 20 июльге
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дейін тергеп шығу, кемшіліктерді орнында дүзеу МТС директорына
міндет етілсін («Жаңа жол», 15.07.38). Жаңа дүние жасалды, Тұрмысын халық дүзетіп (Н.Байғанин). Оның дізгінінде болған Есекеновты
заң орындары жауапқа тарту керек («Жаңа жол», 15.07.38). Не қызмет
істейін деп алдында балалары таяр тұрды (Орын., Ад.) Арқабаев
Сұлтан екеуміз Саға ауылында тушар болдық (Орын., Ад.).
п/м. Мейіл – пейіл//бейіл, пұрсат – мұрсат, меш – пеш, сақманшы –
сақпаншы т.б. Мысалдар: Бес сақманшы төлдің есебін жүргізді
(Алм., Алак.). Мал төлдету кезінде маған 2 сақпаншы бөліп берді
(Орал, Чап.). Шопандарға қой қоздату науқаны кезінде көмекке сақманшылар бөлінді («Екп. жол», 22.04.58).
б/п. Беш – пеш, балау – палау, бапа – папа, бұт – пұт, бейіл – пейіл,
пияз – бияз, пейнет – бейнет, пітіру – бітіру, пал – бал, пида – бұйда,
кепе – кебе (қозы), тапа – таба, палуан – балуан, полат – болат,
бияла – пияла, пілте – білте, пұл – бұл, байда – пайда, пұтақ – бұтақ.
Сөз басындағы б дыбысын п дыбысымен айту – əсіресе оңтүстік
сөйленістер тобына тəн. Батыс өлкесінің тұрғындары жоғарыдағы
сөздерді б-мен айтып дағдыланған. Оңтүстік-шығыста Палуаншолақ
десе, солтүстік-батыста Балуаншолақ дейді. Мысалы, Біржан сал,
Ақан, Əсет, Палуаншолақ Солардың жолын қудың əнін салып (Шашубай ақын). Қонаққа балау жасап берші (Орал, Чап.). Базардан 2 кило
пияз алып келу керек (Шымк., Ленг.). Тапамызды кеше балалар алып
кеткен еді (Алм., Шел.). Магазинге əдемі пияла түсіпті. Сенің қанша
пұлың бар? (Шымк., Сарыағ.). Бір сөзге тиянақты болмай палуан.
Имендің бе ізденген өнерпаздан (К.Əзірбаев). Жауырыны қақпақтай,
балуан жігіт Бұланбай (Ғ.Мүсірепов). Молдадан алған сабақтың байдасы тимейтін (Орал, Бөр.). Оның істеп жүргені бендешілік қой
(Орын., Ад.). Пейілі жаман адамның іздегені дау болат (Қарақалпақ
қаз.). Əне бапаң келе жатыр (Орал, Чап.).
к/г. Бөтеге – бөтеке, теңке – теңге, нөгер – нөкер, гіл – кіл, шөңге –
шөңке, гүлəбі – күлəбі, гіналау – кіналау. Мысалдар: Есберген, Жылыбай мен Қалабайдың, Білемін көрмегенмен оның жайын. Қаладан бір
теңкеге сатып алса, Таратат үш теңкеге шекер-шайын (фольклордан,
Орын., Ад.). Нөгер формасын кейбір халық жырларының тілінен де
кездестіреміз. Қырық күндей той қылып, дəурен етті, Қырық қара нар
арттырып қыз жөнелтті. Шырағым, жұрттан жалғыз шықпасын деп,
Қырық нөгерді баланың қасына ертті («Қозы Көрпеш – Баян сұлу»).
ш/ч. Бұл алмасу əдетте оңтүстік-шығыс сөйленістеріне тəн. Батыс сөйленістер тобында бұл құбылыс Маңғыстау сөйленісінде жəне
түрікмен мен қарақалпақ қазақтарының тілінде кездеседі. Бұл алмасу көбіне сөздің басында байқалады. Мысалы: чал – шал, чапан – ша-
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пан, чақыру – шақыру, чегара – шегара, чатақ – шатақ. Кейде -шы,
-ші, -ыншы, -інші, -ша, -ше жұрнақтарының құрамындағы ш дыбысы
сонор дыбысқа аяқталған түбірлерге жалғанғанда, ч дыбысына айналады. Мысалы: бойынча – бойынша, бірінчі – бірінші, малчы –
малшы, колхозчы – колхозшы, сауынчы – сауыншы т.б. Ш жəне ч дыбыстарының алмасуы Моңғолияда тұратын қазақтардың тілінде де
кездеседі. Мысалы: чатақ – шатақ, чыны – шыны, чеке – шеке, чідер –
шідер, чөп – шөп, чикі – шикі т.б. Ч дыбысы сөз ортасында қатаң п, қ,
к, т, сонор м, н, л, р дауыссыздары мен дифтонгойд дыбыстан кейін
келеді. Мысалы: апчы – апшы, ақча – ақша, өкче – өкше, емчі – емші,
аңчы – аңшы, сонча – сонша, ерчі – ерші, мұнча – мұнша, елчі – елші,
бірінчі – бірінші, бейчара – бейшара, қойчы – қойшы, үйчүк – үйшік,
кичі – киші, айтучы – айтушы.
ж/д. Ұлы дүз – Ұлы жүз, дүз сом – жүз сом, дүзік – жүзік, жұмалау – домалау, суда дүзу – суда жүзу. Мысалы: Бұлар Ұлы дүздің
адамдары ғой (Орал., Жымп.). Бір тапалтақ, мұртты капитан
жұмаланып жетіп келді (Ə.Нұрпейісов). Өзің жоқ жерде үйіңді бар
жанымен өртеп жіберуге бұлардың дүзі жанбайды (X.Есенжанов).
ж/ш. Келемеш – келемеж, ырғалып-шырғалып – ырғалып-жырғалып, жаппа пышақ – шаппа пышақ, еждеңе – ештеңе, жымылдықтың шаршауы – шымылдықтың балдағы, қиқа-шиқа – қиқа-жиқа.
Мысалы: Егінді жинау жұмысы ырғалу-шырғалуды көтермейді
(Орал, Жəн.). Жымылдықтың шаршаулары түсіріліп, форточкалары
жабылыпты («Октябрь туы», 8.10.58).
ж/й. Ол, сол, бұл, қай, кей есімдіктері жер, жақ сөздерімен тіркесіп
келсе, олар кейбір оңтүстік сөйленістерде бұяқ (бұл жақ), сояқ (сол
жақ), сөйерде (сол жерде), кəйерде (қай жерде), бүйерде (бұл жерде)
болып, ж дыбысы н-ге ауысып айтылады. Мысалы: Сен қайаққа баратын едің? (Шымк., Түркіс.). Сөйерде газеттер бар шығар (Шымк.,
Сайр.). Бұйақта егін жақсы шықты (Орал, Чап.). Егер есімдік
дауыстыға бітсе, ол дауысты дыбыс түсірілмей ашық айтылады. Мысалы: Осы йерден сен қателестің ғой деймін. Ана йақта ойнап жүрген болар (Қ. орда, Қарм.). Ат үстінде аударылып, сілтейді ойақбұйағынан (А.Тоқмағамбетов). Бара жатыр, келе жатыр сияқты
күрделі етістіктер кейде бара йатыр, келе йатыр түрінде айтылады
немесе баратыр, келатыр болып, екінші сыңарындағы ж дыбысы
түсіп қалып айтылады. Ж-ның түсіп қалуы тек -а, -е көсемшелі күрделі етістіктерге ғана тəн емес, -ып, -іп, -п көсемшелі тұлғалы
етістіктермен тіркескенде де түсіріліп айтылуы мүмкін. Мысалы: сатып атыр, салып атыр т.б. Бұл құбылысты өткен ғасырда Н.И. Иль-
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минский де байқаған болатын1. Сөз басындағы ж дыбысын аффрикат
ж (дж) дыбысына бейімдеп айту – шығыс сөйленістеріне тəн. Мысалы: жылқы – джылқы, жоқ – джоқ, жігіт – джігіт, жаман – джаман, олжа – олджа. Ж (дж) моңғол қазақтарының тілінде де бар:
джоқ – жоқ, джөтел – жөтел т.б. Аффрикат дж сөз ортасында л, н
дауыссызынан кейін келеді: қалджа – қалжа, олджа – олжа, қанджар – қанжар. Бұл құбылысты шығыс қазақтарының тілінен өткен
ғасырда акад. В.Радлов, кеңес дəуірінде акад. А.Самойлович байқаған болатын. Ол жөнінде Радлов былай деп жазған: «Алтай поднаречиесінде і-ден, сағайлықтарда ч-ден, ал қойбалдықтарда і-ден басталатын сөздер шығыс сахарасындағы қырғыз поднаречиесінде ж дыбысын қабылдайды, оның алдында d анық естіледі»2.
А.Н.Самойлович Таулы-Алтай автономиялық облысындағы Қошағаш қазақтарының тілінде сөз басында ж (дж) дыбысын анық естігенін айтады3. Тарихи тұрғыдан қарағанда, тіліміздегі сөздердің й-ден
басталмай ж, ж (дж) дыбысынан басталуын проф. А.Бернштам көне
диалектілердің көрінісі деп есептейді4.
б/м. Мұрнағы күні – бұрнағы күні, мауыздау – бауыздау, мейіл –
бейіл//пейіл, мəйіт – бейіт, мекіре – бекіре, мейнет – бейнет, меш –
беш, қамыр – қабір, мойы – бойы. Ол мұрнағы күні келді (Шымк.,
Түлк.). Сайрам суының мойында бұлақ көп (Шымк., Сайр.).
з/ж. Нəжік – нəзік, зəбір – жəбір, нажағай – найзағай, төжу – төзу,
жыту – зыту т.б.
н/ң. Өлен айту – өлең айту, көбен – көбең, ертен – ертең, барасын – барасың, көленке – көлеңке т.б. Қыздар өлендете жөнелді
(Шымк., Түлк.).
қ/у. Сылақ – сылау, бояқ – бояу, жамақ – жамау т.б. Қ жəне у дыбыстарының өзара алмасуын əдеби тілдегі кейбір варианттарынан
кездестіруге болады. Мысалы: қыстақ – қыстау, сұрақ – сұрау, сынақ – сынау т.б.
1

Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия // Уч. зап. Казанского
ун-та. 1860. Кн. III-IV, 12-б.
2

Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен... Ч.ІІІ. Киргизское
наречие. СПб., 1870. С. 26.

3

Самойлович А.Н. Казаки Кошагачского аймака Ойротской автономной области //
Материалы комиссии экспедиционных исследований. Вып.5, Серия Казахстанская. Л.,
1930. 323-б.
4

Бернштам А. О древнейших следах джекания в тюркских языках Средней Азии //
Памяти акад. Н.Я. Марра. М.– Л., 1939.
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Кейбір дыбыстардың тұрақсыздығы. 1. Қазақ сөйленістерінде
контракция (сөз құрамындағы дыбыстардың түсіріліп айтылуы) жəне
эпентезамен (дыбыстардың қатыстырылып айтылуы) байланысты
біраз құбылыстар бар. Бұл құбылыстар əсіресе дауыссыз дыбыстардың құрамында жиі кездеседі. Сөз ішінде тұрақсыздығымен сипатталатын дыбыстардың жүйелілігі, дəйекті түрде кездесуі бірдей емес.
Кейбір дыбыстардың тұрақсыздығы бір-екі мысалдан аспай, дəйексіз
түрде кездесетін құбылыстардың қатарына жатады. Тұрақсыздығы
дəйекті түрде жəне сан жағынан да басым түрде кездесетін дыбыстар
қатарына төмендегі дыбыстарды жатқызуға болады.
Р. Берку – беку, əбіргер – əбігер, жоңыршқа – жоңышқа т.б. Мысалдар: Ол өзіне беркілген 1300 бас қойды шығынсыз өсіріп келеді
(Орал, Чап.). Сауыншыларға беркіліп берілген сиыр бар (Орал, Жəн.).
Жақында аудандық совет атқару комитеті күзде ағаш егу жоспарын
қарап беркітті («Колх. үні», 23.10.55). Бізде жоңыршқаны көп егеді
(Шымк., Ленг.).
Л. Еш нəрсе қамады – еш нəрсе қалмады, олай боса – олай болса, кемей қалды – келмей қалды, сатамай жүр – сата алмай жүр. Бұл
құбылыс əсіресе оңтүстік-шығыс сөйленістерге тəн. Мысалдар: Алған
товарларын біразға дейін сатамай жүрді (Алм., Нар.). Диқаншылық
қысаңыз білер едіңіз (Шымк., Сарыағ.). Малымды берамаймын, əуре
болма (Шымк., Түркіс.). Əртістер кеп, ойын қойған екен, көрамадық
(Жамб., Георг.). Қасап босаң соярсың, əділ босаң қоярсың (Мақал). Шашеке, кепті жасың 85-ке, Аяққа тұсау түсіп шешілмеске (К.Əзірбаев).
Гитлер соғыс ашқанда, осы авантюристі тауып алды. Міне, бізге
қарсы сап отырған жоқ па... (З.Шашкин). Телевидениенің іші, құдай
самасын, адам адасатын бұлың-бұлың жер екен («Жұлдыз» журналы, 1963). Бұл құбылыс Моңғолияда тұратын қазақтардың тілінде де
бар: қаса – қалса, кесе – келсе, саса – салса т.б. Мысалы: Тезірек кесең
қайтеді. Осында қасаң, балам, қой жаясың.
Н. Бешпент – бешпет, бақтаншы – бақташы, екенсаяқ – некенсаяқ,
ажағай – найзағай. Мысалдар: Шопандар мен сақманшы, екінші тыңда бақтаншы (К.Əзірбаев). Төлепбергенов жылқы малының белгілі
бақтаншысы («Кировшы», 1938, №88). Н.К. Дмитриев сонор р, л
жəне н дыбыстарының тұрақсыздығын өте ерте заманнан келе жатқан көне құбылыстардың қатарына жатқызады.
Ғ. Шылғи – шыли, туару – доғару, құмған – құман, суғару –
суару, шаңырақ – шаңғарақ, аңызғақ – аңызақ (салыстырыңыз: салғастыру – салыстыру). Мысалдар: От басында құмған, екі көзін жұмған (Жұмбақ). Кет, мынауың шылғи өтірік (Қ.Аманжолов). Осыларға
шыли сөз қатып жүретінім не екен (М.Əуезов). Мал құдықтан
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суғарылды («Екпінді», 17.01.1962). Аңызғаққа шыжыған Асқардың
да аңсасы кеуіп, ақ таңдай бола бастағасын ауылға беттеді (С.Мұқанов). Үсеновтің отарлары қазір осы моторлы құдықта суғарылады
(«Екпінді», 17. 01. 62). Біз шаңырақ демейміз, шаңғарақ дейміз (Шымк.,
Сарыағ).
Г. Сүгірет – сурет, егесі – иесі, бігіз – біз, кигіз үй – киіз үй, аттың
егері // егəрі – аттың ері т. б. Мысалдар: Аттың егерін алып кел
(Шымк., Сайр.). Етікшінің тесетін құралын біз бігіз дейміз (Шымк.,
Сарыағ.). Балаларға қызықты, сүгіретті кітап бар ма? (Орын., Ад.).
Күйеуінің сүгіретін тұсына іліп қойды (Ғ.Сланов). Жатпадым абақтыны сүгіреттеп (X. Ерғалиев). Егер 30 ноябры* дейін егелері шықпаса, есектер тиісті орындар арқылы сатылады («Соц. еңбек». 1941,
№123). Туындап кигіз үйде өлең, Жаңғыртушы еді аспанды (А.Шамкенов). Неше қатар үй тігіліп ақ кигізден, Келгендерге сыйлығын бере
берді (Б.Майлин).
Қ. Құттық – құтты, уалау – уқалау т. б. Бұл дыбыстың тұрақсыздығы кейбір сөздердің ортасында жəне аяғында байқалады. Мысалдар: Жақсылық аға, адал жүрек, ақ ниеттен құттық айтамыз (Ғ. Сланов). Осы сөздердегі қ дыбысының тұрақсыздығын əдеби тілдегі
тарқау – тарау сөзімен салыстырыңыз. Қ, к дыбыстары тіліміздегі
кейбір ескі, көне формаларда да түсіп қалып айтылады. Мысалы:
Жақсының өзі кішік, ойы биік; ұлық болсаң, кішік бол (Мақал) дегендегі ұлық, кішік сөздері əдеби тілімізде ұлы, кіші болып, соңғы қ, к
дыбыстары түсіріліп айтылады.
К. Дəнеңке – дəнеңе//дəнеме, ештеңке – ештеңе//ештеме, бірдеңке –
бірдеңе//бірдеме, біткеру – бітіру, түзік – түзу, кірпікшешен – кірпішешен т. б. Мысалы: Кіндік кесіп, кірімді жуған жерім, Жармасып түндік бауға ес кіргеннен, Шандақта кірпікшешен қуған жерім
(Айманкүл). Барсам ештеңке болмаған екен, бəрі орнында (Алм., Шел.).
Ж. Уату – жұбату, келатыр – келе жатыр, жеп атыр – жеп жатыр. Жату етістігі -а, -е, -ып, -іп, -п көсемше тұлғалы етістіктермен
тіркескенде, сөз басындағы ж дыбысы түсіріліп айтылады. Мысалы,
Ақырып, ақырып келатат, жан-жағын шақырып келатат (Орал, Қазт.).
Т. Бүткіл – бүкіл, қабыртқа – қабырға, артқылы – арқылы т. б.
Мысалы: Омыртқаны ұстап отырғанша, қабыртқаны қағып алып,
қағып тастай бер. Денесінің бөрі тең, қабыртқасы шеңберлі, жоны
тұтас тегіс-ті (Н.Байғанин). Омыртқаңмен ойлас, қабыртқаңмен кеңес
(Мақал).
Тұрақсыздығы көп тарамаған, анда-санда, дəйексіз түрде кездесетін дыбыстарға д (ел-сал – дел-сал), е (көктеме – көктем), б (белбуардан – белуардан, жуату – уату//жұбату) сияқты бірен-саран дыбыс-
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тар жатады. Осындай дыбыстардың диалектілік тұрақсыздығын дыбыстардың қарапайым сөздердегі тұрақсыздық құбылысымен шатастырмау керек. Егер дыбыстардың диалектілік сипаттағы тұрақсыздығы белгілі бір изоглостық таралу шегімен байланысты болса,
дыбыстардың қарапайым сөздердегі тұрақсыздығы Қазақстаннын əр
түкпірінде айтылып қалатын, изоглостық шегі жоқ құбылыстар қатарына жатады. Қарапайым сөздердегі дыбыстардың тұрақсыздығына
төмендегі мысалдарды келтіруге болады: салғастыру – салыстыру,
тарқау – тарау, тізерлеп – тізелеп, мағлұмат – мəлімет, уағда – уəде т.б.
Метатеза. Қазақ сөйленістерінде сөз ішінде қатар тұрған дыбыс
не буынның өзара алмасып келетін метатезалық құбылыстар да кездеседі. Мысалы: дорба – добра, қақпан қапқан, айналу – айлану,
сепкіл – секпіл, өпке – өкпе, жаңал аяқ – жалаң аяқ, мошқап – моқшап
(төптіштеп), пікір – кіпір, мызғымау – мығзымау, жаңалаш – жалаңаш,
мезгеу – мегзеу, əпкіш – əкпіш. Мысалдар: Алдымнан кес-кестеп жібермей, моқшап сұрай бастады (Орал, Орда). Есенəліні екі сағаттай
моқшап, күдікті еш нəрсе таба алмаған Айдархановтың өзі де іштей
аң-таң болып қалды (Ж.Тілеков).
Лексика
Сөйленістік лексика жалпыхалықтық лексикаға негізделгендіктен,
əдеби тілдің лексикасына жақын. Мысалы, жалпыхалықтық сипаты
бар ағаш, тас, аспан, адам, қол, бас, əскер сияқты мыңдаған сөздер
əдеби тілге де, сөйленістерге де ортақ. Əрине, əдеби тілдің лексикалық құрамы сөйленістің лексикалық құрамынан əлдеқайда бай. Олай
дейтін себебіміз түрлі ғылыми салаларға, өндіріс пен техникаға байланысты əдеби тілде қолданылатын сөздердің бəрі де сөйленістерде
бар деп айта алмаймыз. Мысалы: эволюция, аргумент, неологизм
сияқты сөздер сөйленістерде кездесе бермейді. Бірақ мұндай сөздер
əдеби тілдің əсер етуіне байланысты сөйленістерге бірте-бірте еніп,
өріс алатынына шек келтіруге болмайды. Қазақ тілінің лексикасы
Қазақстанның əр түкпіріндегі тұрғындардың бəріне бірдей, ортақ
болғанмен, оның ішінде сөз қолдануда, сөз саптауда кейбір ала-құлалық бар екені байқалады. Ол ала-құлалықтың көрінісі əртүрлі.
Белгілі бір жерде қолданылатын сөз екінші бір жерде қолданылмауы
мүмкін. Немесе əдеби тілде белгілі бір мағынада қолданылатын сөз
сөйленісте қосымша мағынада қолданылуы мүмкін. Сонымен бірге
қазақ сөйленістерінде əдеби тіл лексикасынан оқшау, дербес тұрған
лексикалық топтар да бар.
Қазақ сөйленістерінің лексикасынан мəлімет беру үшін жəне
оның өмірдегі құбылыстарды жан-жақты қамтитындығын көрсету
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үшін, диалектілік лексиканы төмендегіше топ-топқа бөліп көрсетуді
мақұл көрдік.
Үй құрылысына, үй шаруашылығына, бұйымдарға байланысты атаулар. Жеркепе//жертөле. Жер үй, жерді қазып жасаған
үй. Бұрын əр шопан жеркепеде отырушы еді (Қ. орда, Жаңақорғ.).
Жер қазылып, үстіне ағаш, чырпы, топырақ салынады (Шымк., Арыс).
Дəліз. Ауыз үй, сенек. Аяғыңдағы галошыңды дəлізге қой (Қ.Орда,
Сыр.). Екінші бөлмеде ауылдық советтің кеңсесі. Оның дəлізінде
500 семьяны сауаттандыратын 5000 əдеби кітап жатыр («Мəд. жəне
тұрмыс», 1964, №4). Семей облысы Мақаншы ауданының тұрғындары ауыз үйді бодам дейді. Мысалы: Көркемөнерпаздар концерті
колхоз конторында өтті. Колхозшылар көп жиналып, төргі үйінен бодам үйіне дейін толып отырды («Қызыл жұлдыз», 24. 06. 56). Үйдің
бодамы кішкене екен (Сем., Үрж.). Күн батар алдында Ефросинья Ниловна пешке от жақпақ болып, ауыздағы бодамға шықты (К.Оразалин).
Əулі. Есік алдындағы қоршалған алаң, ашық қора. Əулінің ішінде
мал да тұрады (Шымк., Арыс). Жетісуда – аула.
Шошала. Ас пісіретін үй. Бұл шошаладан келген түтін ғой
(Көкш., Щуч.). Ауыл үйлер шошалада, күн суық. Жел де азынап, аш
қасқырдай ұлып тұр (С.Мұқанов). Шымкент облысы (Сарыағаш т. б.
ауд.) қазақтарының тілінде мұны асхана, шығыс қазақтарының тілінде
мұны тошала дейді: Тошалаға сойған малдың етін қойып, кептіреді.
Анау тошала іргесінде жатқан дөңбекті жаңқала, самауырын жылдам
қайнайды («Қаз. əдеб.», 28.11.58).
Жозы//жуазы. Аласа дөңгелек стол. Қонақтар жозының айналасында отырды (Алм., Нар.). Ертеңгі шайға бəріміз бір қора болып,
жозыны айнала келіп отырамыз (Б.Соқпақбаев). Кейде жуазы деп те
атайды.
Отырғыш. Орындық. Ана үйден отырғыш алып келші (Орал,
Чап.). Еңбекшілердің өскен талабына сай стол, отырғыш т. б. мебельдер шығарылды («Коммунист», 1. 01. 1959).
Жар. Үйдің қабырғасы. Бұл сөз шамамен алғанда Ақтөбе, Орал,
Атырау облыстарын мекендеген қазақтардың тілінде кездеседі. Сурет жарда ілулі тұр (Ақт., Қараб.). Қазір сағат не, жардағы сағатқа
қарап жіберші (Ə.Нұрпейісов). «Большевик» колхозында екі сиыр қорасының жары тұрғызылып, бұзау үйі салынып болды («Колх. жолы»,
21.08.1954). Қыз білегіне маңдайын сүйеп, еңкейіп қалған. Басы жарға тіреліп, жүзі көрінбейді (X.Есенжанов). Жар газеті мен жауынгерлік листок оқта-текте бір шығады («Колх. жолы», 25.11.1953).
Ашық-машық. Есіктің топсасы. Есіктің ашық-машығының шегесі
босап тұр (Шымк., Арыс).
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Сақа. Үйдегі тіреу, бағана. Ана сақаны сүртші (Орал, Жəн.). Қартаң
надзирательге қараңғыда сарт еткізіп маңдайын сақаға соғып алғандай əсер етті (Х.Есенжанов). Солтүстікте бұны аша дейді: Біздің
үйдің ашасы ескіріп қалыпты (Көкш., Еңб.). Сасқан Асқар жүгіріп
келе жатыр еді, маңдайы ашаға тарс ете түсті, есі ауып қала жаздады, көзінің оты жарқ ете түсті (С.Мұқанов). Семей, Шығыс Қазақстанның кейбір аудандарында аша деп айырды айтады.
Забел. Үйдің сырт қабырғасына тақай өрілген кірпіш орындық.
Балалар забелге шығып, терезеден қарап тұр (Орал, Чап.).
Сəндіре. Лапас, бастырма. Күн ыссы болса, сəндіре жасап аламыз (Орын., Ад.).
Кеңдік. Қамбаның ішіне балшықтан қорап сияқты қуыс жасап, бидай төгетін жер. Кеңдіктің аузын біз кейде сылап тастаймыз (Шымк.,
Сарыағ.).
Шырыш. Арқалықтың, мəткенің үстіне салатын жіңішке ағаш.
Алматыда шанжа//чанжа, Шу бойында шабақ, Семей облысында
сырғауыл дейді.
Қақыра. Уақытша салынған баспана. Қақыраны қамыстан істеп,
жаз отырады (Қ. орда, Тер.).
Дуал//дауал. 1. Үйдің қабырғасы, 2. Қораның қоршауы. Дуалдағы
суретіміз түсіп кетіп, сынып қалды (Шымк., Арыс). Дуал газеті –
қабырға газеті. Қызылша қазатын жерде қызыл, қара тақта, дуал
газеттерін ұйымдастырады (Жамб., Мер.).
Туыстық атауларға байланысты сөздер. Сой. Тұқым, тек. Бұл
сөз Батыс Қазақстан өлкелерінде кездеседі. Ақсақты алсаң сау қуар,
соқырды алсаң сой қуар (Орал, Чап.). Біздің бой-сойымыз шамалас
екен (Орал, Қазт.). Баласы ана сойына не ата сойына тартпауы
мүмкін («Ауыл шаруашылығы», Москва, 1929, 29-бет). Бұл сөз батыс
аймақтарында туып-өскен жазушылардың тілінде де кездеседі. Мысалы:
Сұрасаң арғы түбі аға сойдан,
Негізі беріш ұлы ағатайдан (X.Ерғалиев).
Кемпес. Кемпір. Кемпес, бері келіп кетші (Орал, Орда). – Кемпес, ə,
кемпес, – деп, Зағипа жеңгейге қарады (Ғ.Сланов).
Құдағай. Құдағи. Көршілердің құдағайы келіп жатыр (Орал, Чап.).
Бар барын айтады, жоқ – зарын айтады. Құда базына айтады, Құдағай
назын айтады (Мақал).
Тума. Туысқан, жекжат. Кеше біздің көптен бері күтіп жүрген тумаларымыз келді (Орал, Чап.).
Халық қызық көрген күн,
Тумаға тума сенген күн (Н.Байғанин).
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Таға. Нағашы. Оның тағасы келіп, мейман болып жатыр (Шымк.,
Сарыағ.).
Қоңсы. Көрші. Бұл кісі біздің қоңсымыз (Шымк., Сарыағ.). Жаман
туыстан жақсы қоңсы артық (Қарақалпақ қаз.). Жаман адамға мал
бітсе, жанына қоңсы қондырмас (Қарақалпақ қаз.).
Ақа. Аға. Бұл сөз Орал облысының батыс аудандарында айтылады. Ақа, қалаға барасыңыз ғой, мен де барсам қайтеді (Орал, Орда).
Жам. Ру, ата. Жағалбайлы бірнеше жамға бөлінеді. Неше жамсыңдар? (Орын., Ад.).
Үріптес. Ағайындас, туыстас. Иманғали менің үріптесім (Гур.,
Маңғ.). Біз манағы келіп жеткен жігітпен үріптеспіз (Орын., Ад.).
Қабыз. Нəсіл, ұрпақ. Олардың арғы қабзы бір (Гур., Маңғ.).
Аданас. Туысқан, тума. Қалада менің екі аданасым жұмыс жасайды (Орал, Қазт.). Аданастар, келіңіз, дем алайық (И.Бейсин. Дұрыс
жазу қағидалары, 1914).
Əпше//əпке//əкпе. Апа. Əпшесі қалада оқуда (Шымк., Сарыағ.).
Ыдыс-аяқ атауларына байланысты сөздер. Жаулау. Бақыраш,
қол бақыр. Жаулау бұрын болушы еді (Қарағ., Шет).
Қылдыбақыр. Шелек. Қылдыбақырды толтырып су алып кел
(Қарағ., Шет).
Төймөңке. Кесенің ең кішкене түрі. Тəймөңке кесемен балаларға
құйып бер (Қарағ., Шет).
Қасқарша. Мойны ұзын жез құман. Қасқарша осы күні сирек
ұшырайды (Қ. орда, Сыр.).
Сапал кесе. Үлкен кесе. Ол бір сапал кесе айран ішті (Қ. орда, Тер.).
Чөлеңке. Кесе. Сусын ішетін чөлеңке алдың ба? (Моңғ. қаз.).
Шəугім//чəугім. Шəйнек. Мейманға чəугім бер, беті-қолын жусын
(Шымк., Арыс).
Құм. Құмыраның үлкен түрі. Құмға ашытқан ағарған кəстрөл-мəстрөлге ашытқаннан əлдеқайда пайдалы (Түрікм., Таш.).
Шайдос. Мойны ұзын құман. Бұрын шайдос көп еді. Кəзір оны
жез құман деп кетті ғой (Шымк., Сарыағ.).
Бөрдек. (Орал, Қара.). Құдықтан су алу үшін кенеп, не теріден
істелген шелек сияқты ыдыс.
Құрал-сайман атаулары. Мыштар//ныштар. Бəкі. Менің мыштырым қалтамда қалып қойыпты (Шымк., Ленг.). Батыс қазақтары
бұны шаппа//шаппа пышақ дейді.
Забиял. Қазан революциясынан бұрын Завиялов зауыты шығарып тұрған бəкі. Бұрын забиял бəкілер көп болатын (Көкш., Щуч.).
Кемпірауыз. Шеге суыратын құрал. Орталық-солтүстік облыстарда
тістеуік, батыс аймақтарында атауыз дейді. Кемпірауыз шегені демде суырып алады («Қаз. əдеб.», 16. 08. 62).
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Аша. Айыр. Айырды бұтағының санына қарай үшаша, төрташа
деп атайды. Сахнада тарелке айналдырғанша, қолыңа аша алып,
қырман басындағы веялкаға барғаның жөн болар («Қызыл жұлд.»,
9.11.56). Солтүстік облыстарда аша деп үйдің тіреуін, бағанасын айтады. Оңтүстік аймақтарда (Шымк., т. б. обл.) айырды бесақа дейді.
Шеккі. Таразы. Ана тұрған бидайды шеккіге өлшет (Орал, Жəн.).
Сиқов жолдас астық өлшеп алуға тұрақты адам тағайындамай жəне
шеккімен қамтамасыз етпей отыр («Коммунист», 2. 07. 54).
Нəрбі. (Қарағ., Шет). Темір тесетін құрал.
Жөмке. Қысқаш. Шоқты жөмкемен қысып алып тастаймыз
(Орын., Бөр.).
Жұтпа. (Қарағ., Шет). Маядан шөп суырып алатын құрал. Бұл
құрал Қостанайда сүңгуір, Көкшетауда шотағаш, Маңғыстауда қармақ деп аталады.
Созан. Түйенің ауытын тігетін ағаштан не темірден жасалған
үлкен ине. Созаныңды берші, мен тігейін (Түрікм., Таш.).
Бұлардан басқа төмендегі сөздерді де атауға болады: мəстүрік//
нəстүрік (ағаш жонатын құрал), əтешкір//шаттауық (от қысқыш),
алқа (құлып), кергі (қайла), қадаубас (темір кесетін құрал) т. б.
Салт, əдет-ғұрыпқа, ойын аттарына байланысты сөздер.
Тəріп. Əдет-ғұрып. Біздің тəрібімізде мұндай жоқ (Қарақалпақ қаз.).
Дəп. Дəстүр, əдет-ғұрып. Мұндай дəп біздің елде де бар (Гур.,
Маңғ.).
Азат омыртқа//аян омыртқа (Алм.). Мал сойған кісінің ақысы
есебінде берілетін ет.
Асар//уме. Адамдардың топтасып көмек, жəрдем беруі. Асарға
көп адам шақырдым (Қ. орда, Сыр.). Өзбек тілінде хашар. Батыс
қазақтары мұны уме дейді. Мен умеге жақындарымды ғана шақырдым (Ақт., Қараб.). Бұл сөз кейде «жəрдем» сөзінің синонимі ретінде
де қолданылады. Мысалы, Егіс уақытында қаладан умеге көп адам
келеді (Ақт., Қараб.).
Шөп шапқам жоқ өзіме,
Өткіздім байдың үмесін.
‒ Əй, Мырқымбай, қайтейін,
Бай деумен-ақ жүдейсің (Б. Майлин).
Есім қосу. Жиын-тойда ат қойып ойнайтын ойын түрі. Есім қосқанда ойынды басқарушы отырғандарға түгел есім қойып шығады
(Орын., Ад.).
Мəлкі тотай. (Орын., Ад.). Əйгелек, қол үзбек. Ойынның бір түрі.
Шатыраш. Дойбы. Шатырашты жөнді ойнай алмаймын (Орын.,
Ад.).
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Күн райына, табиғатқа, уақыт мезгіліне байланысты сөздер.
Жам. Теңіздің терең, өзек жері. Тымық күндері де жамның беті
толқып жатады (Гур., Маңғ.).
Желауыз. Оңтүстік-батыстан соғатын теңіз желі. Желауыз жиі
соғып тұрады (Гур., Маңғ.).
Қышын. Солтүстіктен соғатын теңіз желі. Оның күшті түрін қара
қышын дейміз (Гур., Маңғ.).
Айлақ. Шығанақ, теңіздің қолтығы (ор. бухта.). Кеме айлаққа келіп тоқтады (Гур., Маңғ.).
Чат//шат. (Сем., Үрж.). Тау ішіндегі терең сай.
Ақбайтал. Үскірік, боран. Қыста ақбайтал күндерінде суық болады (Көкш., Еңб.).
Шұбарлы жер. Ағашты, бұтақты жер. Шұбарлы жерге қар көп
тоқтайды (Көкш., Щуч.).
Долы. Бұршақ. Жемісімізді долы жауып, ұрып тастады (Шымк., Ленг.).
Шабыр. Қырқалы, ойлы-қырлы жер. Білемін, оның үйі шабырдың ішінде еді (Қарағ., Шет).
Жарын. Келесі жыл, келер жыл. Қайрақбай бізге жарын келем
деп отыр (Ақт., Жүр.). Бұдан да бітік өседі, Еккен тарың жарынғы
(Н.Байғанин).
Киім-кешекке байланысты атаулар. Бөйтік. Теріден тігілген аяқ
киім. Бөйтігіңді ки де, жылқыға бар (Моңғ., қаз.).
Көбенте чапан. Мақталы шапан. Зақыдан (базардан) көбенге чапан алдым (Монғ. қаз.). Моңғолша көбенте – мақталы деген сөз.
Зодық. (Моңғ.қаз.). Балуандардың киімдері. Моңғол тілінен енген
сөз.
Аяққап. Аяқкиім. Магазиндерден іздеп отырып, өзіме аяққап тауып алдым (Түрікм., Таш.). Түрікменше – аяққап.
Жорап. Нəски, шұлық. Тонадағы сүр жорабымды жудың ба?
(Түрікм., Таш.).
Бөстек. (Қарағ., Шет). Жабағыдан жасалған бір кісілік көрпеше.
Біздің бұрынғы ескі-құсқы бөстектер ғана шашылып жатыр
(Б.Соқпақбаев).
Бестақа. (Гур., Маңғ.). Өкшесі аласа етік.
Жалбай. Тымақ сыртынан киетін жалаң қабат бас киім. Жалбайымыз қалып қойды (Орын., Ад.). Бөркімнің сыртынан жалбайымды кимесем, бүгін күн суық екен (Қост., Жанг.).
Жадағай. Астарсыз жұқа шапан. Ол шыли жадағай киетін
(Шымк., Арыс).
Тайжақы//құлынжарғақ//дақа. Құлынның не тайдың терісінен істелген сырт киім. Бұрын тайжақыны көбінесе құлын терісінен жасап
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киетін (Шымк., Арыс). Төрдегі екі терезенің аралығындағы қабырғада жаннат қаптал ішік, қара құлынжарғақ ілулі тұр (С. Мұқанов).
Бұлардан басқа киім-кешекке байланысты төмендегі сөздерді
атауға болады: жапатай (елтірі құлақшын), мөкі (кебістің түрі), шепшер//шəпшер (шарық тəрізді аяқкиім), байтаба (жүннен тоқылған
шұлғау), екше (кимешек), бөкіс (киіз қонышты етік) т. б.
Азық-түлік, тағам атаулары. Қорықтық. Қойшылардың қызған
тас салып пісірген сүті. Жолда қойшылардан қорықтық істеп ішіп,
жырғап алдық (Моңғол қаз.).
Бодық. Малды сойып, терісіне орап, жерошақтағы күйдірілген
құмға көміп пісірген ет. Далада істеген бодық қандай тəтті болды
(Моңғ. қаз.).
Ұрпақ. Еттің нанына себілетін ұн. Қамыр илегенде себетін ұнды
ұрпақ дейміз (Шымк., Сарыағ.).
Ұша. Қойдың сүбемен, құйрықпен тұтас алынған бел омыртқасы.
Біреудің төсін жесең, өзіңнің ұшаңды сайла (Мақал, Гур., Маңғ.).
Құлақ нан. Етке салатын нан. Етке салатын нанды біз құлақ нан
дейміз (Көкш., Щуч.). Оңтүстікте қамыр, батыста ет наны, солтүстікте
жұқа нан дейді. Орда (Орал облысы) қазақтарының тілінде Түрікменстандағы қазақтар ішінде күртік.
Əсел. Бал. Біздің жақта керек болса, əсел де табылады (Шымк.,
Сарыағ.).
Келімдəрі. Қызыл бұрыш. Кежеге келімдəрі сап ішкенде жақсы болар еді (Алм., Кег.).
Пендір. Брынза. Колхоздарда пендір жасайды (Түрікм., Таш.).
Төңкерме (Көкш., Щуч.). Ұн мен майды араластырып қуырып істейтін майлы, тəтті тамақ. Мұны кейде тастампай деп те атайды.
Тураған. Еттен қалған қамырды майдалап турап, сорпа құйып, тұздықтап беретін тамақ. Мен турағанды жасамаймын (Шымк., Сарыағ.).
Кейбір жерде бұны нарын дейді. Қызылорданың кейбір аудандарында
турама дейді.
Жылытпа. Кешегіден қалған ас. Жылытпаны жеп кетейік (Қ.орда,
Сыр.).
Курпы//курпі. Ұнның кебегі. Ұнның курпісі жиналып қалды (Орал,
Жымп.). Курпісі аз шықты, бидай майда тартылыпты (Орын., Ад.).
Қазақ сөйленістерінде нанның төмендегі түрлері кездеседі: қазанжаппай//қазанжаппа. Қазанға жауып пісірілген нан. Ас жақсысы
қазанжаппай, сөз жақсысы – лөббөй (Мақал, Ақт., Караб). Қаттама.
Жұқа нанның арасына қаймақ салып, майға пісірген нан. Мейман
келді ғой, қаттама пісір (Алм., Шел.). Кісе нан (Гур., Маңғ.). Ішіне
туралған ет салынып, табаға пісірілген нан. Загара. Жүгері, тары
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ұнынан істелген нан. Там басында дағара, дағара толған загара (Қарақалпақ қаз.). Көмпек (Түрікм., Таш.). Ашытып пісірілген бөлке нан.
Маңғыстауда өтпек дейді.
Кəсіби сөздер. Кəсіби сөздер жергілікті жерде əр алуан кəсіптің,
өндірістің туып дамуымен қалыптасады, соларға байланысты заттардың, өндіріс, еңбек құралдарының, еңбек өнімінің, процесінің
атауларын білдіреді. Мұндай сөздер белгілі кəсіппен шұғылданған
адамдардың арасында қолданылады да, көбінесе солардың өздеріне
ғана түсінікті болады. Мəселен, Арал, Каспий балықшылары тіліндегі
шола (балықтың азаюы), ұйық (балықтың бір жерге шоғырлануы),
əттік (қармақтың тілі), балберкі (қалтқы) т.б. сөздерді балықпен
кəсіп етпейтін басқа жердің адамдары білмейді де түсінбейді. Диқаншылыққа байланысты көптеген сөздерді бəрі білгенімен, егін-жай
кəсібі жақсы дамыған оңтүстік аудандардағы бəдірең (қияр), əбінауат
(үлкен сары қауын), оман арық (үлкен арық), қитақ (атыздың іші),
жадау (үлкенарық) т.б. сөздерді əркім біле бермейді. Əрине, белгілі
кəсіп, шаруашылықпен байланысты сөздердің бəрін де халыққа түсініксіз деп қарамау керек. Олардың ішінде ежелден жалпыхалықтық
болып, тіпті негізгі сөздік қорға еніп кеткендері де аз емес. Мысалы,
шорқан, қармақ, алабұға, жайын сөздері ешкімге де жат емес. Ал
кəсіби сөздер жалпы халыққа бірдей түсінікті бола бермейтін, белгілі
кəсіппен шұғылданатын адамдардың арасында ғана айтылатын, соларға түсінікті сөздер мен сөз тіркестері.
Қазақ тілінде кəсіби сөздердің түрі мол. Олардың бірқатары əртүрлі шағын кəсіпке, ұсақ мамандыққа (балташылық, өрімшілік, зергерлік, тоқымашылық т.б.) байланысты. Мұндай сөздер жергілікті
халық тілінде қай жерде болсын кездеседі. Мəселен, Маңғыстауда
зергерлікке, ою-өрнек түріне байланысты қас (зергерлік бұйымдарға
салынатын жарқырауық тас), сабақ (бауы қысқа сырға), сірке (затты
мəнерлеу үшін салынатын түртпе бедер), бауырдақ (былғары бұйымға
салынатын əшекей) т.б. сөздер бар. Түрікмен қазақтарында кілем
тоқуға байланысты ашық (кілем жиегіндегі мəнер), арқа (кілемнің
тақыр жағы), топырақ (түкті кілемнің шетіндегі жалпақтағы 4-5 елідей тақыр жері), басылық (кілем тоқып жатқанда екі жағына салынатын жіп, тоқылып біткен соң алынып тасталады) т.б. сөздер кездеседі.
Кəсіби сөздердің енді бірқатары ірі кəсіпшілдік, өндірістік сипаттағы сөздер. Олардың неғұрлым айқын сараланып, молырақ кездесетін түрлері егіншілік, диқаншылық (астық, бау-бақша, күріш, мақта, темекі т.б.), балық кəсібі, тау-кен өндірісі, мал жəне аңшылық
шаруашылықтарына байланысты. Мысалы, балықшылардың тілінде
қиратпа (жайын аулауда пайдаланылатын шанышқы), қортпа (бе-
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луга, қызыл балықтың бір түрі), шоқыр (севрюга), нарел (ұзын сырық
ағаш), аламан ау (майшабақ аулайтын ау), басқал (қайыққа мінетін
орын), безеге (үлкен балықтың жұлыны), торман (ұсақ сазан), қаза
басу (бұрын ау құру мағынасында айтылған), көңгей (жіңішке кендір
жіп), инелік (ағаштан жасалған ау жамайтын құрал), бөген (қайықтың
ішіндегі керме ағашы), шіпшік (аудың арқанын жерге бекітетін қазық),
шашал (мұз үстінде балық аулайтын құрал) т.б. сөздер.
Кəсіби сөздер тілімізде таралу жағынан да, əдеби тілге қатысы
жағынан да біркелкі емес. Мысалы, күнбағыс//күнбағар, дақыл, жүгері, қияр, қарбыз, жүзім, алмұрт сияқты сөздер жалпыхалықтық
сипат алып, əдеби тілден мықтап орын алса, борми//порми, бəдірең,
көмбек нан сияқты сөздер жалпыхалықтық сипат ала алмай, белгілі
бір шағын аймақта ғана қолданылып жүр. Осыған орай кəсіби сөздерді топқа бөлуге болады: 1) Жалпыхалықтық сипаттағы кəсіби сөздер.
2) Диалектілік сипаттағы кəсіби сөздер.
Жалпыхалықтық сипаттағы кəсіби сөздер. Бұл топқа əдеби
тілде норма болып қалыптасқан, жалпыхалықтық сипатта қолданылып жүрген жүгері, қияр, қарбыз, сəбіз, жүзім, дақыл, бидай, арпа,
сулы, мақта, бекіре, шортан сияқты сөздер жатады.
Диалектілік сипаттағы кəсіби сөздер. Бұл топқа жалпы халықтың қолдануынан орын ала алмай жүрген, бірақ əдеби тілді байытуға
аса қажетті сөздермен қатар əдеби тілде баламасы бар, сол себепті
əдеби тілдің лексикасына кіре алмайтын кəсіби сөздер жатады. Мысалы, жалпыхалықтық дəрежеге жете алмай жүрген, бірақ əдеби
тілдің лексикасына аса қажетті сөздер тобына анар (гранат), жиде
(ұсақ сарғыштау жеміс), морда (балық аулайтын құрал), шанақ
(мақта өсімдігінің қалқаны) сияқты сөздер жатады. Ал əдеби тілде
баламасы бар, əдеби тілдің лексикасын шұбарлайтын сөздер тобына чаңбыр (шалғам), аскелді (асқабақ), көмбеқонақ (жүгері), бəдірең
(қияр), борми//порми (жүгері) сияқты сөздер жатады. Кəсіби сөздердің
көпшілігінің əдеби тілде баламалары жоқ. Олардың басым көпшілігі
əлі де болса əдеби тіл дəрежесіне, жалпыхалықтық қолданылу дəрежесіне дейін көтеріле алмай келеді. Ал бұлар əдеби лексикамызды байыта түсетін, тілімізге аса қажетті сөздер, «Кен асылы жерде, сөз асылы елде» деген. Осындай кəсіби сөздерді жиып-теріп
көркем шығарма, газет-журналдарда молырақ пайдаланып, əртүрлі
сөздіктерге енгізіп, оларды уағыздап, көпшілік қауымның игілігіне
айналдыруымыз керек.
Балық шаруашылығына байланысты кəсіби сөздер. Балық
атаулары. Торта. Қаракез балық (вобла). Ақ балық түстес кішкене
балық.
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Қаяз. Сүген (усач). Еті ірі тікенді, үстінде қабыршағы, аузының
төменгі екі жағында мұрты бар, түсі көкшіл, ақ шұбар, үлкен балық.
Еті дəмді.
Табан (лещ). Денесі жалпақ, іші шығыңқы, терісі қабыршақты, қызыл қанат кіші балық.
Қызылқанат (красноперка). Торта тəріздес кіші денелі, ұсақ қабыршақты, тікенді балық.
Асман. Таулы жерлердің өзен, көлдерінде болатын мұртты балық.
Карбол//гарбол. Сазанның ең кішісі, салмағы 100-150 гр. Шалқарда
қарабурге, Аралда мөңке, Каспийде торман дейді.
Таутан. Сазан. Іле бойындағы балықшылар таутан деп сазанды
айтады. Балқаш балықшылары таутан деп алабұғаны айтады.
Ау, құрал-сайман атаулары. Аламан. Майшабақ аулайтын аудың
бір түрі. Торының кеңдігі 8 мм, үсті толған қалтқы, астында табандығы бар, оның астына шығыршық арқылы арқан өткізіледі.
Тоспай. Жазғытұрым иірімде балық ұстайтын сүзекі. Тоспайдың
аузы шеңбер тəріздес дөңгелек, талдан иіліп жасалады.
Итерқұл. Балықтарды аударыстыратын құрал. Шан, мөйкідегі балықтарды итерқұлмен араластырады.
Əттік. Қармақтың тілі. Əттік жақсы болса, түскен балық қазандық қой (Каспий).
Балберкі. Төрт бұрышты, екі жақ шетінде жіп өткізуге қолайлы
тесігі бар, көлденеңі 10-15 см, ені 7-8 см ағаш қалтқы. Құмсыз жер
болмас, балберкісіз ау болмас (Мақал).
Морда. Ау құралының бір түрі. Жас талдан тоқып жасайды.
Балықтан жасалған ас, тағам атаулары.
Бөкпен. Балықтың майлы сорпасына пияз, бұрыш қосып, нан турап, бөктіріп істейтін тағам.
Бөрек. Қайнатып пісірілген балықты қылтанынан тазартып, оның
үстіне ұсақтап нан турап, бұрыш, пияз қосып істелетін тағам.
Бітеу. Балықтың сыртқы қабыршағын аршып, ішіндегі торсылдақ,
уылдырығын, ішек-қарнын алып тастап, оның орнына нан, пияз, картоп салып, табаға тұтасымен пісірген тағам.
Қалқы. Балық еті бір қайнағаннан кейін оның сүйектерін алып тастап, үстіне нан салып, пісірген тамақ. Оны ет сияқты тұздықтап жейді.
Қарма. Балықтан істелген тағамның бір түрі, зерттеу еңбектерде
қарманы даярлаудың екі əдісі көрсетілген: біріншісі, балықтың
ішіндегісін алып, сыртын қырып тазалайды да, оған май қосып, қарып
пісіреді. Екіншісі, балықтың қабыршағын қырып, тазартып, ішіндегі
торсылдақ, ішек, қарын, уылдырығын алып тастап, қазанға қуырып,
келіге түйіп жасайды. Бұл əдісті Ырғыз, Торғай балықшылары қол-
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данады. Егіншілікпен, балық шаруашылығымен шұғылданатын Қызылорда, Ақтөбе, Қостанай облыстарының кейбір аудандарында
(Торғай, Ырғыз, Қарабұтақ, Арал, Қазалы т. б.) тұратын тұрғын қазақтардың тілінде «Балықшының баласы қарма жейді, егіншінің баласы
жарма жейді» деген мақал да бар. Кейбір жерлерде қарма деп қазанға
пісірілген нанды айтады.
Жер суландыруға байланысты сөздер. Бұл атауларға əсіресе
оңтүстік-шығыс өлкелер бай. Ирригацияға байланысты сөздердің басым көпшілігі, басқа кəсіби сөздер сияқты, əдеби тіл лексикасының
баюына аса қажетті.
Əнер. Үлкен, бас арық. Егінге əнерден су жібердік (Шымк. обл.).
Жан арық. Егістік жердегі оқ арықтан тарайтын арық. Жан арық
деген егіске жақын жүреді (Шығ. Қаз.).
Қарық (Қ. орда, Қарм.) Ұсақ арық, бақша ішіне жіберілетін кішілеу арық.
Қолшық. Кішкене арықшалар. Бұл қарықтан да кіші болады
(Жамб. обл.).
Қол арық. Ең кішкене арық. Суды оман арықтан қол арыққа бұрдық (Қарағ., Шет).
Оман арық. Үлкен, бас арық. Оман арықтың суын егінге байладық (Қарағ., Шет).
Құлақ арық//құлақ. Егінге су жіберетін арықтың аузы, жолы. Егінге
құлақты кең ашпаса, су жақсы тарамайды (Шығ. Қаз. обл.). Кейбір
атыздардың су жүретін құлағына қазық қағып, талдырғылап тастапты. Ескі суы қашыртқылануда («Ленин жолы», 26. 08. 59).
Ата жап. Егіс басына үлкен арықтан су жеткізетін кіші арық. Ата
жаптан қауын аралығына арық арқылы су тарайды (Қ. орда. Тер.).
Бұдан басқа да толып жатқан бау арық, оқ арық, жанама арық, атыз
арық, қазына арық, көл арық, желке арық сияқты түрлері бар. Енді
бір топ сөздер егінге су жіберу əдісі, мерзімімен байланысты қолданылады. Олардың көпшілігі су сөзімен тіркесіп келеді. Мысалы:
Жер суы. Егіндік жерді жыртпастан бұрын берілетін су. Былтыр
80 гектар жерге жер суын бердік (Алм. обл.).
Желке суы (Алм. обл.). Егіннің екінші рет суарылуы. Семей облысында қайрақ суы дейді.
Қайрақ суы. Егінді екінші рет суару. Егінге енді қайрақ суын
жіберуім керек (Сем., Мақ.).
Орақ суы. Егінді орудан 15-20 күндей бұрын жіберілетін су. Егінге орақ суын жіберіп келдік (Сем., Үрж.).
Құлақ су (Сем., Үрж.). Бір байлам, яғни бір бөгеумен егіннің мөлшерлі бір бөліміне жіберілетін су. Мұның басқа үлкен су деген
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түрі бар. Бұл колхозға қарасты құлақ су бар, бірақ оны дұрыс пайдаланбағандықтан су далаға кетіп жатыр («Қызыл жұлдыз», 23.06.40).
Топырақ суы (Алм. обл.). Егіннің бірінші рет суарылуы.
Баспа құлақ су. Бірнеше құлақ су. Бүгін егінге бір баспа құлақ су
жібердік (Сем. обл.).
Бір иін су. Жарты күндік су.
Жердің өлшеміне байланысты төмендегі сөздер кездеседі: бір кесім жер (гектардың сегізден бір бөлігі), бір қос жер (1 гектарға
жақын жер), бір қайтым жер (ширек гектар жер), бір танап жер, бір
мойын жер т. б.
Бау-бақша егісімен байланысты сөздер. Пашақ//башақ. Қауынқарбыздың дəні. Аскелдінің пашағы ірі болады (Гур., Маңғ.).
Кешір (Түрікм., Ашх.). Сəбіз. Орынбор қазақтары сəбізді ешкіқұйрық дейді.
Пісте. Күнбағыс, семішке. Биыл пістені көп ектік (Шымк., Сарыағ.). Қызылорданың кейбір аудандарында айғабақ//айғабағар дейді.
Шалғам. Редиска. Біраз жерге шалғам септім (Жамб., Шу). Парняктерде шалғам егу аяқталды («ЛЖ», 1. 03. 64).
Бəдірен. Қияр. Осы колхозда биыл бəдірен аз егілді (Шымк., Мақт.).
Оңтүстік сөйленістерде қауын-қарбызға байланысты көптеген кəсіби сөздер бар. Мысалы, қарбыз сөзі оңтүстік аймақтарда дарбыз
түрінде айтылады. Семей облысы Мақаншы, Үржар аудандарының
тұрғындары қарбызды қауын дейді де, қауынды діңке дейді. Қауынның мынандай түрлері бар:
Күлəсəн//патсайы қауын. Сары ала, үсті тор-тор болады.
Торлама. Тəтті қауынның бір түрі.
Əміре//шартылдақ əміре. Іші қызыл, қабығы жұқа тəтті қауын.
Қауыншек. Қақтаған қауын. Бұны қақ деп те атайды. Жеп көрдің
бе алтындай қауыншекті, Жер шарына оның да даңқы жетті (Н. Бекежанов).
Əңгелек. Ерте пісетін қауынның кішкентай түрі. Дəукен атайдың
əңгелегі шығыпты деген сөз тарап кетті (Н. Серəлиев).
Дəмбілше. Ертерек пісетін қауынның бір түрі. Аспай-саспай қимылдап, əлгі əкелген дəмбілшесін жарды (Қ. орда, Жал.).
Қазақы//кемпір қауын. Түсі сары, кейде көкшіл, жұмсақ қауынның
бір түрі.
Бұлардан басқа қауынның басыбалды, күлəбі, ақ набат, ақ ұрық,
қызыл ұрық сияқты түрлері кездеседі.
Мақта шаруашылығына байланысты кəсіби сөздер. Шымкент
облысының тұрғындары тілінде мынандай сөздер кездеседі:
Бур. Қозаның ең алғашқы түйінінде қоза көсегін орап тұратын жапырақтар.
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Гүлше. Гүл шығара бастаған шанақ.
Шанақ. Мақта талшығы жетіліп ашылғанға дейін ыстықтан қорғап тұратын қалқан.
Бұл сөзбен байланысты шанақ байлау (шанақ салу), шанақ төгу
(шанағы түсу) деген тіркестер қолданылады. Бұл сөз шанақтау болып етістік тұлғасында да қолданылады. Мысалы: Қазір барлық жерде жаппай шанақтап, гүлдей бастады («Оңтүстік Қаз.», 7.07.59).
Қоза. Мақта өсімдігі. Қоза баптау – мақта өсімдігін күту. Қоза
көшеті мақта өсімдігінің түбі.
Терім. Мақта теру. Ұстаздар басшылық етіп, терімде ұйымшылдық көрсетуде («Қызыл ту», 13.10.66).
Шиіт. Мақта өсімдігінің тұқымы, дəні. Осы сөзбен байланысты
төмендегі тіркестер қолданылады: тұқым шиіті (келесі жылы себілу үшін, суық түскенге дейін теріп алған мақта дəні). Қабықты шиіт
(қабығы алынбаған мақта өсімдігінің тұқымы), ақ шиіт (түгі алынбаған түбітті шиіт).
Бидай, жүгері, тары дақылдарымен байланысты кəсіби атаулар. Боз тұмсық//боз мұрт. Тарының шала піскен кезі. Тарының
жары пісіп, жары піспей тұрған кезін боз тұмсық дейміз (Орын., Ад.).
Мəдек. Жүгерінің жеміс беретін сабағын біз мөдек дейміз (Сем.,
Үрж.).
Ақпорми (Сем., Үрж.). Үлкен, толық болып шыққан жүгері.
Борми (Сем., Үрж.). Нашар шыққан жүгері. «Коминтерн» колхозы
бидайдың əрбір гектарынан 4, 64 центнер, бормидан 7, 56 центнерден
артық өнім алды («Қызыл жұлдыз», 24. 06. 56).
Қобан бидай. Қатты бидай. Бұл күнде қобан бидайға қатты бидай
деп есім берді (Орын., Ад.).
Оп айдау. Егін бастыру.
Бəһөрі бидай (Шымк., Ленг.). Көктемде егілетін бидайдың бір түрі.
Қырқын. Бидайдың келтегі, шар басы. Қырқынды бұрышқа жи
(Қарағ., Шет).
Көк найза (Сем., Мақ.). Қара бидай.
Ақ көйлек. Бидайдың ішкі жұқа қабығы. Бидайдың ішінде ақ көйлек деген жұқа қабығы болады (Сем., Мақ.).
Дүмбе (Сем., Мақ.). Күздік бидай.
Мал шаруашылығына, жан-жануарлар дүниесіне байланысты
атаулар. Тайөгіз. Тана. Тайынша. Бізде екі тайөгіз бар (Орал, Чап.).
Биыл жайып семіртуге 118 бас сиыр бөлдік, олардың көпшілік тайөгіздер («Екп. жол», 18.05.58). Мешіттен шетірек өзге ауылға шықса,
тайөгіз бұқадай сүймендеп жүр (X.Есенжанов).
Сиыр-сыбыр. Сиыр-миыр. Көзіңе жайылып жүрген сиыр-сыбыр
көрінген жоқ па? (Гур., Маңғ.).
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Бірқырқар. (Орал, Жөн.). Күзге таман кеш туған кенже қозы.
Тұқай. Тұяқ. Кейбіреуін тұқайымен қақты, енді біреуін жүнінен
тартты («Еңбек туы», 25. 12. 57).
Мойнақ. Адай жылқысының бір тұқымы. Əнеки, өңшең асыл көз
мойнағы (X. Ерғалиев).
Жандық//жəндік. Ұсақ мал. Біздің үйде жандық бар (Орал, Жымп.).
Үйдің сəні сандық болар, қораның сəні жандық болар (Мақал, Қарақалпақ қаз.).
Шəңгер. Ерте туған лақ. Шəңгерді кейде қодыраң лақ деп те атайды (Орын., Ад.).
Мада (Шымк., Сарыағ.). Есектің ұрғашысы. Кейбір жерде мəш//
маш есек дейді.
Əңгі. Есектің еркегі. Жалғыз əңгі есегіммен осы үйдің қыруар жұмысын тындырдым (Қ. орда, Шиелі).
Қодық. Есектің бір жасқа дейінгі баласы. Есек қодығымен, шеңгел
собығымен (Мақал, Шымк., Сарыағ.).
Ашық-жабық. Семіз де емес, арық та емес, күйі орташа мал. Ашықжабық малымыз бар (Көкш., Щуч.).
Көпек. Төбет ит.
Сен ауылда жүрген көпек ит,
Мен қара кеуде қашаннан (Қашаған ақын. Гурьев).
Дағалай. Бір жылда екі лақтаған ешкінің екінші лағы. Ешкім екінші лақтап, міне дағалайы да өсіп қалды (Сем., Мақ.).
Дүбəрəндік//декабріс (Қарағ., Шет). Күзде не қыста туған төл.
Жожын. Шошқаның торайы. Доңыз жожынды көп табады (Түрікм., Таш.).
Түйе шаруашылығымен көбірек айналысатын аудандарда түйемен байланысты көптеген сөздер бар.
Көрт. Лөк пен кердеріден туған түйенің тұқымы. Түйе жаманы
көрт, шөп жаманы – керт (Мақал, Гур., Маңғ.).
Кердері (Гур., Маңғ.). Айыр түйе мен нар түйенің арасынан туған
будан. Түйенің тəуір түрі.
Жанпоз//жанбозы (Орал, Орда). Кердері түйенің бір түрі.
Арғымақтан туған қазан ат,
Шабуыл салса нанғысыз.
Айырдан туған жанпоз бар,
Нарға жүгін салғысыз (Махамбет).
Жарбай (Түрікм., Таш.). Нардың нашар түрі. Көбінесе нар мен бураның араласынан туады.
Тас түйе (Түрікм., Таш.). Нар мен аруананың арасынан шыққан
асыл тұқымды түйе.
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Қаймал (Гур., Маңғ.). Үш жастағы ұрғашы түйе.
Жөгі//Жоң. Түйенің жаманы. Жоң түйе адамды тістеп алады
(Шымк., Сарыағ.).
Өндіріс, шаруашылықтың əр саласындағы кəсіби сөздер қазақ тілі
лексикасының толығу, баю жолдары арқылы қалыптасқан.
Кəсіби сөздердің көпшілігі тілдің сөздік қоры негізінде сөз тудыру тəсілдері арқылы байырғы сөздерден қалыптасқан. Мысалы, сөз
тудыратын жұрнақтардың көмегімен жүйек (мақта, темекі, қызылша т. б. егіндердің қатары, егілген жолы), ауыздама (суды шамалы
жерге жайып тұратын шолақ арық), көтерме (ой жерде екі жақ топырағын көтеріп жасаған арық).
Жалтырауық (шортан, жайын қабу үшін ақ қаңылтырдан балық
тəрізді етіп жасаған құрал), жетек (сырыққа байланатын кендір арқан), жұтпа (үлкен қармақ), тоспай (иірімге құрылатын сүзекі ау),
шөктірме (ауыр зат байланатын жіп) т. б. сөздер пайда болған.
Бірігу тəсілі арқылы: нарқызыл (қызыл бидайдың тез пісетін түрі),
қоянаяқ (тарының сорты), əбеқоңыр (бидайдың орташа шығымдылығы), тұлықтас (астық бастыратын тас), қарашағырмақ (бекіре,
шоқыр балықтарын аулаудың тəсілі), иінағаш (ау тоқитын ағаш ине),
қаракөз, айнакөз, қызылкөз, қарабүрге, қызылқанат, қылышбалық (балық атаулары) т. б. сөздер пайда болған.
Тіркесу тəсілі арқылы: ақ балық, ақ сыла, құты балық (балық
атаулары), қосалқы қайық, партал қайық, қабадан қайық (қайық
түрлері), үкі сүзу (мұз ойып, балық аулау), қайық жүгірту (қайық
жалдап пайда табу), жылым айдау (жылым ауын тарту), балық бағу
(балықпен кəсіп ету), қазына арық, бау арық, атыз арық, жанама
арық, қауын арық (арық түрлері), бір қайтым жер, бір қос жер, бір
атыз жер, бір мойын жер, бір сала жер (егіндік жер мөлшерлері),
күдері су, бір иін су, баспа құлақ су, үлкен құлақ су (егістікке берілетін
су мөлшері) т.б. атаулар қалыптасқан.
Сөз мағынасының жаңаруы, өзгеруі арқылы жалпыхалықтық көптеген сөздердің мағына жағынан дамуы нəтижесінде көп мағыналы
сөздер туған: ауыз (арықтарға су жіберетін жер), қулау (судың арықты
бұзып кетуі), челдеу//шелдеу (егіске жіберілген судың алдын қырнап
ашып отыру), қарауыл (аудың жатқан жерін көрсететін белгі), құрсақ
(жылым аудың балық жиналатын жері), сүзгі (балық сүзетін құрал),
тас (бекіренің қатты шеміршегі), шөгеру (ау салу), өре (ау торының
кере жазылған бойы) т.б.
Кəсіби сөздерде басқа да мағыналық құбылыстар кездеседі. Бірсыпыра кəсіби сөздер жалпыхалықтық сөздерге омоним болып келеді: қаза (аудың бір түрі), самал (мұз оятын құрал), жылым (теңізде
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балық аулайтын ау), бал (кішкене арық). Белгілі кəсіпке байланысты
синоним ретінде қолданылып жүрген сөздер де бар. Мысалы, Досқараев аудың балық жиналатын жерін құрсақ деп те, қоржын, матня деп те, ау салу, ау тарту үшін жағадағы қолайлы орынды рет деп
те, майлықдеп те атайтынын жəне көксеркені тісті, торды кереге,
қайықты ыдыс, ау салуды ау төгу, ау жабу, ау шөгеру, қайықтың
ішіндегі көлденең ағашты азна, отыра деп атайтынын анықтаған.
Бірсыпыра кəсіби сөздер басқа ұлт тілдерінің əсерімен жасалып
қалыптасқан. Арал, Каспий балықшыларының тілінде орыс сөзінің
əсерімен прогон (мұз астында ауды айдайтын ағаш), шөмейке (шемая
балық), көшкі (кошка, якорь), ақан (ахан, охан – ау түрі), шан (балық
тұздайтын үлкен бөшке), мойке (мойка – балық жуатын ыдыс), багор
(ұзын сапты қармақ темір), бояқ (боек – қалқы), бөднек (неводник –
желкенмен жүретін қайық), путен (путина – балық аулау маусымы) т.б. сөздер пайда болған. Диқаншылар тілінде: рош (рожь – қара бидай), обрат (обработка), қанау (канава – бас арық) т.б. сөздер жасалған.
Парсы, тəжік, өзбек, ұйғыр тілдерінен: уат (кішкене арық), нам
(ылғал), бел күрек (күрек), пахта (мақта), шиіт (мақтаның тұқымы),
қоза (мақта өсімдігі), жоя (атыз, қауын-қарбыз егетін жер), пал
(мақта, қызылша түптерінің жиегі), өстен (бас арық, канал), чөнек
(ұсақ арықшалар) т.б. сөздер енген.
Кəсіби сөздер ұлттық əдеби тіл лексикасының дамып жетілуіне,
толығып отыруына үлес қосады. Мəселен, тек ауылшаруашылығы
саласында қазіргі кезде əдеби тілге еніп, бүкілхалықтық сипат алып
кеткен кəсіби сөздер аз емес. Мысалы: дақыл, қозапая, шиіт, танап,
жүйек, құлпынай, мұрап, сақман, көлтабандап суару, шөгінді, оттық,
көшет, күнбағыс, айқабақ, бақ, бағбан т.б. бір кезде шағын ортада
ғана белгілі кəсіби сөздер болатын. Осындай сөздердің термин болып
кеткені аз емес.
Қазақ тілінің өз сөздерінен термин жасауда кəсіби сөздердің зор
мəні бар. Кəсіби сөздер терминдік лексиканы қалыптастыруда негізгі
арналардың бірі болып табылады. Мұның өзі кəсіби сөздер мен терминдер сипатындағы жақындыққа байланысты. Термин ретінде қалыптасып кеткен кəсіби сөздер де белгілі бір ұғымның нақты, дəл
мағынасын анықтайды. Ұлттық тілде олардың мағынасын дəл беретін
баламалары жоқ. Мысалы, жылым, танап, қозапая, дақыл сөздерін
басқаша атауға, басқа сөзбен ауыстыруға болмайды. Бұдан екеуінің
арасында айырма жоқ деп қарамау керек. Ұлттық тілдегі кəсіби
сөздердің бəрі бірдей ғылыми термин болып қалыптаса бермейді.
Олардың ішінен тек баспасөз арқылы əдеби тілге еніп, ғылыми
ұғымдарды білдіру талабына сай келетіндері ғана термин бола алады.
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Терминдер ғылыми негізде, ал кəсіби сөздер халықтық негізде əртүрлі кəсіптің дамуымен байланысты қалыптасады.
Заттың сынын, сыр-сипатын білдіретін сөздер. Сөйленістерде
кездесетін сын есімдерді мағынасына қарай сапалық жəне қатыстық
сын есімдер деп, екі үлкен топқа бөлуге болады. Сөйленістерде сапалық сын есімдерге қарағанда қатыстық сын есімдер мол кездеседі.
Заттың түсін, сапасын білдіретін қызыл, көк, сары, ақ, қара, қызғылт,
жасыл сияқты негізгі сын есімдердің бəрі де əдеби тілдегідей. Олардың құрамында диалектілік ерекшеліктер байқалмайды.
Сапалық сын есімдер. Қазақ сөйленістерінде үлкен, зор сөздерінің синонимі ретінде қолданылатын сөздер өте көп. Мысалы, Қазақстанның оңтүстік-шығыс облыстары тұрғындарының тілінде шоң/чоң
сөзі жиі қолданылады. Мысалы, ол чоң кісі болған дейді (Сем., Үрд.).
Білегі арыстанның білегіндей,
Жүрегі жолбарыстың жүрегіндей.
Шоң желке, кең жауырын, жазық маңдай,
Тұрпаты Түркістанның түбегіндей (Н.Бекежанов)
Бұл сөзден басқа сөйленістерде үлкен, зор мағынасында дығал,
дырау, нəн, нəнбай, əйдік сияқты сөздер қолданылады. Нəн, нəнбай
сөздері батыс қазақтарының тілінде жиі кездеседі. Тонау нəн түйетауықты қарашы (Түрікм., Таш.). Қарсы алдымнан нəн сүңгуір кездесе кетті. Қос ауызды ала сала басып қалғанымда, ұшып түсті (Ақт.,
Маңғ.). Қопаның ішінде бір əйдік өгіз жүр (Ақт., Ырғ.). Ол да бір
əйдік ауыл екен (Орын., Ад.). Жетісу, Шығыс Қазақстан тұрғындарының тілінде шоян//жоян//ноян создері үлкен, зор мағынасында қолданылады. Бір ноян жігіт үйге кіріп келді (Алм., Талд.). Ол жоян
ыдыспен қымыз ішті (Сем., Ақс.). Сыртынан қарағанда жоян жігіт
көрінеді (Моңғ., қаз.). Дырау сөзі үлкен, зор мағынасында батыс қазақтарының тілінде жиі қолданылады. Мысалы: Ол дырау бір жігітті
ертіп келді (Орал, Жымп.) Қайтер ең аяулыңды алса дырау (X. Ерғалиев). Бұлардың бірқатары дып-дырау, дып-дырдай болып, күшейткіш
буын қабылдап та қолданылады. Батыс аймақтарда ыссы, ыссыладым
десе, оңтүстік аймақтарда ыстық, ыстықтадым дейді. Солтүстікбатыста ащы тамақ, ал Жетісу жəне Шығыс Қазақстанның кейбір аудандарында ашты тамақ дейді. Мысалы, Тамаққа тұз көп салынған
ба, тым ашты ғой (Алм., Шел.).
Қиын сөзі сөйленістерде екі мағынада қолданылады. Солтүстік
аудандарда қиын жақсы (өте жақсы) деп, бұл сөзді өте, аса сияқты
күшейтпелі үстеу мағынасында қолданса, шығыс аудандарда ол өлеңді қиын айтады (ол өлеңді жақсы айтады) деп, жақсы мағынасында
да қолданады.
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Ірəбасқа сөзі Орал облысында жақсы, керемет жəне лайықты деген мағыналарда қолданылады. Мына көйлек балаларға ірəбасқа
екен (Орал, Чап.). Батыс қазақтарының тілінде шандоз деген сөз
жақсы, əдемі, керемет жəне кербез мағыналарында жұмсалады. Мысалы: Аттың небір шандозын, Үкілі құйрық, майда жал, Отанымды
қорғауға Өсірді, күтті, баптады (Н. Байғанин). Кер миығым, кербезім,
Керіскендей шандозым (Махамбет).
Үр жаңа. Су жаңа, Совхоз үр жаңа машина алып келіпті (Орын., Ад.).
Шынжау. Жіңішке, нəзік. Шынжау қозы пышаққа жарамас (Гур.,
Маңғ.).
Сабу. Саябыр, баяу. Бүгін жел сабу (Гур., Маңғ.).
Тенік. Əумесер, есерсоқ. Жұмыс істемей, арақ ішіп тенік болып
кетіпті (Моңғ., қаз.).
Арзу. Ынтық, ынтызар. Арзу адам (Гур., Маңғ.).
Мияз (адам). Паңданып сөйлейтін кербез адам. Асқар бір мияз
адам ғой (Орал, Жымп.).
Даңғайыр. Даңғыл. Даңғайыр жол (Гур., Маңғ.).
Тақыл. Тəуір, жақсы. Тақыл мата. Сырқосы кешегіден гөрі тақылдау (Гур., Маңғ.).
Қатыстық сын есімдер. Сын есімнің бұл тобынан əсіресе атап
өтетін тұлғалар -дай, -дей, -тай, -тей жұрнақтары жалғанып айтылатын сын есім тұлғалары. Олардың бірқатары сөйленістерде түбір
күйінде қолданылады да, бірқатары түбір күйінде қолданылмай, тек
-дай, -дей жұрнақтары тұлғасында ғана қолданылады. Сөйленістерде
кішкентай мағынасында төмендегі сөздер жұмсалады: зəрекендей,
шікідей, құртақандай, құйтақандай, құртапаштай, битақандай,
құйттай, титімдей, шинамдай, тұянамдай, шитақандай, шүкіметтей, мүштай, минаттай. Мысалдар: Мынау бір шікідей бала екен
(Гур., Маңғ.). Бойы минаттай болғанмен, пəле көрінеді (Гур., Маңғ.).
Балалар болса, əлі шүкіметтей жас (Қ. орда, Сыр.).
Шитақандай болып саған мұның не керегі болды (Түрікм., Тащ.),
Мына қауын мүштай екен (Шымк., Шард.).
Сөйленістерде -дай, -дей жұрнағы арқылы жасалып, үлкен, зор
мағынасында жұмсалатын сөздер аз емес: сəліңгірдей, дəңгілдей, əйдіңгірдей, кекірдей, дүмдей, дырдай, батпанақтай, мауыздай.
Мысалдар. Сақалы дəңгілдей екен (Гур., Маңғ.). Ол дəңгілдей
адамды да жыққан болатын (Түрікм., Таш.). Е-е, астындағы кекірдей
ат қой, баратын жерге жеткізбей не қыпты (Шығ. Қаз., Зайс.). Есіктің
алдында тұрған сəліңгірдей жігіт кім? (Гур., Маңғ.). Ол мауыздай
жігітті жыға алмады (Қ.орда, Арал). Əйдіңгірдей жұмыскерлер болса,
жұмыс қалай бітпесін (Қ.орда, Арал).
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Қатыстық сын есімдерге төмендегі туынды сөздерді де жатқызуға
болады:
Əлменді. Күшті, қуатты. Бұл колхоздың аттары əлменді келеді
(Ақт., Ырғ.).
Сүдінді. Ажарлы, əдемі. Оның апасы сүдінді дейді ғой (Орал, Чап.).
Мелжемді. Зор, қарулы. Абайдың інісі Оспан мелжемді адам болатын (Сем., Абай).
Ызбайлы. Сыпайы, əдепті. Сағит деген ызбайлы адам ғой (Орал,
Жəн.). Ызбайлы жас доктор кемпірге əдептілігімен ғана ұнаған жоқ,
мырзалығымен де ұнады (X. Есенжанов).
Пісентті. Сенімді, жинақты. Бұлпісентті адам ғой (Гур., Маңғ.).
Грамматика
Қазақ тілі сөйленістерінде грамматикалық ерекшеліктер сан жағынан көп емес. Сөйленістердің морфологиялық құрылысы мен əдеби
тілдің морфологиялық құрылысы негізінде бір. Олар бір-біріне өте
жақын. Сөйленістерде əдеби тілден бөлек, өз алдына дербес көптік,
жіктік, тəуелдік не септік категориялар жоқ. Əдеби тілден оқшауланып тұрған етіс, көсемше, есімше, т.б. категориялар да жоқ. Демек,
əдеби тілдегі грамматикалық категориялар сөйленістерде де бар.
Сөйленістердегі морфологиялық ерекшеліктер тек грамматикалық категориялардың ішіндегі кейбір тұлғалардың түрленуі жағынан ғана
ерекшеленеді.
Қазақ сөйленістерінің синтаксистік құрылысы олардың морфологиялық құрылысына қарағанда, əдеби тілге əлдеқайда жақын. Синтаксис жағынан əдеби тілден ерекшеленетін құбылыстарды сөз еткенде, кейбір септік жалғаулардың сөйлемдегі қызметімен жəне сөз
тіркестерімен байланысты құбылыстарды атауға болады.
Морфологиялық ерекшеліктер
Сөз тұлғасына байланысты ерекшеліктер екі топта қарастырылады.
1. Сөздің түрленуіндегі ерекшеліктер
2. Септік жалғау, шылау түрлеріне байланысты ерекшеліктер.
Əдеби тілдегі жұрнақтардың диалектілік сөз тудыруға қатысуынан басқа қазақ сөйленістеріндегі морфологиялық ерекшеліктердің
басым көпшілігі етістік тұлғаларымен байланысты. Негізгі тұлғалық
ерекшеліктер мынадай.
-мынан, -бынан, -пынан, -бан, -пан, -ман. Көмектес септік жалғаудың бұл варианттары оңтүстік аймақтарының кейбір аудандарында кездеседі. Мысалы: Арбамынан келдім – арбамен келдім. Ол бұрын
балдақпан жүретін (Шымк., Сарыағ.). Ілгеріде, қолтіс жасап, қос ат-
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пан, түйеман жер жыртатынбыз (Жамб., Шу). Бұл бала осы бойымынан диірменге барып келді (Шымк., Ленг.).
-сыңыз, -сіңіз. Жіктік жалғауының II жақ сыпайы түрін жасау үшін
жұмсалатын бұл жалғау батыс сөйленістер тобында жиі кездеседі.
Мысалы: Сіз Текеге барасыңыз (Орал, Чап.). Сіз кім боласыңыз деп
сұрады (Орын., Ад.). Сіз баласыңыз ба, ересек адамсыңыз ба, неге
түсінбейсіз (Қарақалпақ қаз.).
-улы, -улі. Бұрынғы өткен шақ мағынасында жұмсалатын бұл жұрнақ та батыс сөйленістер тобына тəн. Мысалы: Ол Орал қаласына
барулы. – Ол Орал қаласына барды (Орал, Жымп.). Сырым Ұлы жүзге
барулы – Сырым Ұлы жүзге барған (Орал, Чап.). Бұл тұлға батыс
өлкелерде туып-өскен ақын-жазушылардың тілінде де кездеседі.
Біздің жаққа келулі бəрің қашып,
Үш тағаннан қалың құм төрін асып (X.Ерғалиев).
Жарқылдатып қаруды,
Қалаға кіріп барулы,
Қол қусырып алдынан.
Халқы күтіп алулы...
Халқына хабар салулы,
Төреге өзі келулі,
Қол қусырып жиен деп,
Көтеріп аттан алулы (Н.Байғанин).
Келдібайдан суық хабар келулі (Ғ.Сланов).
Орал қаласының бұрынғы аты.
Батыс аймақтарын мекендеген қазақтардың тілінде жиі кездесетін
бұл тұлғаны алғаш рет Н.И. Ильминский байқаған болатын. Ол бұл
тұлғаның өткен шақ есімшесінің қызметімен парапар екенін атап
көрсеткен.
Келер шақта айтылатын жүретін шығармын, баратын шығармын, барады екенмін сияқты тұлғалармен қатар Ақтөбе облысының
кейбір аудандарында жүрем шығар, барам шығар, барам екен тұлғалары да айтылады. Мысалы: Мен ертең ауылға жүрем шығар (Ақт.,
Байғ.). Елге қарай жүріп кетеміз шығар (Орын., Ад.). Ұмытып барамын екен ғой. Сен өзің жер сағына білмейсің екен ғой (Ж. Тілеков). Бұл
тұлғаның үш жаққа түрленіп айтылуын төмендегі кестеден байқаңыз.
-жақ, -шақ, -шек. Бұл жұрнақ көбінесе Қазақстанның батыс облыстары тұрғындарының тілінде жиі кездеседі. -жақ, -шақ, -шек
жұрнақтары жалғанған етістіктер келер шақ формасының қызметін
атқарады да, көбіне бару, келу, алу, беру етістіктеріне жалғанып айтылады. Мысалы: алажағым болса да, бережағым болмасын (Мақал).
Ол алдағы демалысқа дейін осында оралып кележақ (Гур., Маңғ.).
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Колхозшылар алажақ, бережақтарымен есептесіп жатыр (Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия. Казань, 1861.
20 б.). (Орын., Ад.). Өнім жартысын жер мен қарызы үшін помещик
алды. Берешек салығы да аз емес-ті («Ленин жолы», 15.VІІІ.58).
Қабдырешовтың колхоздан алажақ 500 сом ақшасын сұраған арызын
аяқсыз қалдырды («Екп. жол», 25.VІ.59).
Бұл тұлға Қазақстанның батыс аймақтарында туып-өскен ақынжазушылардың тілінде де кездеседі.
Адайлар елде бүгін шатты ғажап,
Əлдебір өліспекке ант қылажақ.
Он-он бес ошарылған өр төбеде,
Сардары садағы бар атты қазақ (X. Ерғалиев).
Кележақ қонақтарды қабылдауды Раушанға тапсырды (Ж.Тілеков). Долгушов əңгіменің бір кележағында: – Генерал риза болып
кетті ғой, – деді (Ə.Нұрпейісов). Соншалық қымбат 15000 сом тұражақ қоғам мүлкі орынсыз ысырап болды («Соң. Эмба», 1945, №80).
Бұл тұлғаны өткен ғасырдың аяқ шенінде П.М. Мелиоранский
байқаған болатын.
Орталық-солтүстік қазақтарының тілінде тек -шақ, -шек варианты ғана кездеседі. Мысалы: Ол Қостанайға барашақ (Қост., Торғ.).
Мұстафа берешегі мол ақындардың бірі («Қаз. əд.», 6.ІV.62). Бұл
тұлға ескі түркі жазуларда да кездеседі. Бұл жұрнақ əдеби тіліміздегі
болашақ, келешек сияқты бірен-саран сөздерде ғана сақталып қалған.
Батыс жəне солтүстік аймақтарында барсайшы, келсейші, сөйлесейші болып айтылатын тұлғалар оңтүстік аймақтарда барсаңшы –
барсаңчы, келсеңші – келсеңчі, сөйлесеңші – сөйлесеңчі тұлғасында
айтылады (Алм., Нар.). Мысалы: Чақырып отырған соң барсаңчы
(Алм., Нар.). Біреудің сөйлесеңші сырын біліп, əр жерде шала бердің
сүріндіріп (Н.Ахметбеков). Баспана тауып берсеңші, Сенбесең келіп
көрсеңші (Ш.Смаханұлы).
Шығыс Қазақстан облысының кейбір аудандарында көсемшенің
-ғалы -гелі, -қалы, -келі жұрнақтары орнына -ғайы, -гейі, -қайы, -кейі
тұлғалары қолданылады. Мысалы: Барғайы отырмын (барғалы отырмын), айтқайы отырмын (айтқалы отырмын), т.б. Бұл тұлға ТаулыАлтай автономиялы облысындағы Қошағаш ауданын мекендеген қазақтардың тілінде бар (Мелиоранский П.М. Краткая грамматика казаккиргизского языка. Фонетика и этимология. Ч.І. СПб., 1894, 361-б.).
Сен темір де, мен көмір,
Еріткейі келгенмін.
Егесетін ер болса,
Еліткейі келгенмін.
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Сар жабысқақ шайыр боп,
Жабысқайы келгенмін.
Жөнмен бітім берсең сен
Табысқайы келгенмін.
Жөнмен бітім бермесең
Шабысқайы келгенмін (экспедиция материалынан).
Моңғол қазақтарының тілінде көсемшенің -ғалы, -гелі, -қалы, -келі
жұрнақтары -ғайы, -гейі, -қайы, -кейі тұлғасында айтылады: барғайы
жатыр, қайтқайы жатыр, келгейі отыр, кеткейі жатыр.
-лы, -лі (-алы, -елі) жұрнағы қалау-тілек мағыналы етістіктің I жақ
көпше түрін жасау үшін жұмсалады. Мысалы: баралы – барайық, келелі – келейік, əңгімелеселі – əңгімелесейік, т.б. Жаңа шақырып кетті,
жүр баралы (Гур., Маңғ.). Үйге кірген соң, ұлықсатсыз сөйлемелі (Қарақалпақ. қаз.). Етпеске кеңес келелі, Азырақ сөйлеп берелі (Майлықожа). Бұл тұлғаны Гурьевпен шектес Ақтөбе облысында туып өскен
белгілі ақын Н.Байғаниннің шығармаларынан кездестіруге болады.
Құлаққа дауыс жеткесін,
Төрехан төре саналы,
Терезеден қаралы.
Қарғыс берер Қарашаш,
Қайта айналып баралы-ай.
Төрехандай ініге,
Қорған бола барам деп,
Алдап кетіп қалалы-ай (Н. Байғанин).
Сөз болып отырған тұлға түрікмен, ұйғыр, алтай т.б. тілдерінде де
кездеседі. ХІV ғ. жазу ескерткішінде – айтайық//айталық. Профессор
Н.А. Баскаков -лық, -лік жұрнағы (баралық, отыралық) мен -лы, -лі
жұрнағы төркіндес, бір тұлғадан тараған деген пікір айтады. Тіліміздегі екі жұрнақтың қызметі де, мағынасы да бірдей екенін ескерсек,
Н.А. Баскаковтың бұл пікіріне бір есептен қосылуға да болады (Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. II. М., 1952. 195-б.).
Осы шақ мағынасында айтылатын айтып тұрмын, жазып отырмын, сөйлеп тұр сияқты күрделі етістіктер Қарақалпақстан қазақтарының тілінде айтып тұрыппын, жазып отырыппын, сөйлеп тұрыпты болып айтылады. Мысалы: Қаладан осы қазір келіп тұрыппын. Ал əдеби тілде етістіктің түбіріне көсемшенің -ып, -іп, -п жұрнағы мен жіктік жалғауы жалғанған күрделі етістік түрі бұрынғы
өткен шақ мағынасында жұмсалады. Мысалы: Мен барыппын, сен барыпсың, ол барыпты т.б. Қарақалпақ қазақтарының тілінде бұл тұлға
осы шақ мағынада жұмсалады. Оны төмендегі кестеден байқаңыз:
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Жақ
I
II
III
Жақ
I
II
III

Же к е ш е
Сөйленісте
Мен келіп отырыппын
Сен келіп отырыпсың
Ол келіп отырыпты

Əдеби тілде
Мен келіп отырмын
Сен келіп отырсың
Ол келіп отыр
Же к е ш е
Сөйленісте
Əдеби тілде
Біз келіп отырыппыз
Біз келіп отырмыз
Сіз келіп отырыпсыз
Сіз келіп отырсыз
Сіздер келіп отырыпсыздар
Сіздер келіп отырсыздар
Олар келіп отырыпты
Олар келіп отыр

Қалау райдың күрделі түрі оңтүстік сөйленістерде кейде төмендегі
тұлғада айтылады: барғым бар (барғым келеді), барғым жоқ (барғым
келмейді), айтқысы бар (айтқысы келеді), айтқысы жоқ (айтқысы
келмейді). Мəжіліс үстінде келген кейбір ойларымды ғана ортаға
салғым бар («Қаз. əд.», 24.VІ.55).
-малы, -мелі, -палы, -пелі. Бұл жұрнақ түрікмен қазақтарынын
тілінде айтылады. Бірде істелетін істі қимыл иесі істеу керектігін
білдіреді: сен күтпелісің (сен күтуің керек), мен бармалымын (мен
баруым керек) т.б. Екінші бір жағдайда бұл жұрнақ мақсатты келер
шақ мағынасында жұмсалады. Ол бүгін барып көрмелі (ол бүгін барып көрмекші), мен ертең жүрмелі (мен ертең жүрмекшімін).
Таулы-Алтай автономиялы облысы Қошағаш ауданында тұратын
қазақтардың тілінде көсемше -и, -й жұрнағының орнына кейде көсемшенің -п жұрнағы жалғанып айтылады: Мен алтайша сөйлеп білмеймін (мен алтайша сөйлей білмеймін). Сен қазақша оқып білмейсің (сен қазақша оқи білмейсің) т.б.
Бара жатқан, келе жатқан күрделі етістігі батыс қазақтарының
тілінде көбіне бара жатырған, келе жатырған түрінде айтылады.
Мұнда жатыр етістігі əдеби тілдегідей қысқартылмай, толық (жатырған) күйінде қолданылады: Кеше Теке қаласына бара жатырған (Орал, Жəн.). Қазақ сөйленістерінде бұйрық рай тұлғаларының
бірнеше түрі кездеседі. Екінші жақ бұйрық райлы етістік өзбек,
қарақалпақ қазақтарының тілінде жəне Маңғыстау сөйленістерінде
-ың, -ің, -ң жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы: барың (бар), келің
(кел), айтың (айт) т.б. Домбыраны жақсы шалады екенсің, енді бір
ауыздап жіберің (Гур., Маңғ.). Кел, жастар, осындайда оқып қалың,
ғылымға неше түрлі көзің салың (Қарақалпақ қаз.). Етістіктің бұл
тұлғасы Маңғыстаумен шектес Ақтөбе облысынан шыққан Нұрпейіс
ақынның шығармаларында да кездеседі.
Егіске кірісетін туды күнің,
Өнімді мол алудың жолын білің (Н. Байғанин).
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Майдан үшін өсірің Берің жүйрік арғымақ.
Ет, май, астық, овощқа Молықтырың еліңді (Н. Байғанин).
Бұл тұлғаның бірде халықтың ауызекі тілінде, бірде жазу нұсқаларда көрініп қалуы кездейсоқ нəрсе деп есептеуге болмайды. Осы
-ың, -ің, -ң бұйрық райлы етістіктің қазақ сөйленістерінде сақталып
қалуы, əдеби тіліміздегі бар-ың-дар, жүр-ің-дер сияқты сөздерде
барың, жүрің деген түбірлердің сақталып қалуы ерте кезде қазақ
тілінде барың, жүрің тұлғаларының өз алдына дербес қолданылғандығын дəлелдейтін сияқты. «...-ңдар қосымшасының құрамындағы
əдеби тілде тек көптік жалғауымен бірігіп біртұтас морфологиялық
көрсеткіш ретінде ғана жұмсалатын -ң элементінің өз бетінше жеке
қосымша болғандығын аңғарамыз».
Бұйрық райдың бұл тұлғасы башқұрт, ұйғыр, өзбек, түрікмен, т.б.
түркі тілдерінде бар. Оны біз түркі жазу нұсқаларынан да кездестіреміз.
-ғын, -гін, -қын, -кін. Бұл да оңтүстік аймақтарында жиі кездесетін бұйрық райдың бір түрі. Мысалы: Мұғалімге менің сөзімді барып айтқын (Жамб., Жамб.). Бұл тұлға əсіресе оңтүстік аймақтарында туып-өскен ақын-жазушылардың тілінде жиі ұшырайды.
Ажары – гүл адамның, тіл – бұлбұлы,
Азаматтар, абайла, білгін мұны (Н.Бекежанов). Омарбеков С. Бір
диалектілік тұлға жайында//Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы, 1960, №3.
Құрақбай, «атыңа тез мінгін!» деді,
«Жүреміз, киімінді кигін», деді.
«Осы той екеуіңе бір сын болар,
Менің де ерлігімді білгін! – деді (К. Əзірбаев).
Қазақстанның шығыс аймақтарында кетті емес пе? (кеткен жоқ
па?), бардың емес пе? (барған жоқсың ба?) сияқты конструкциялар жиі
кездеседі. Қазақ сөйленістерінде сирек айтылатын есімшенің -мыш,
-міш жұрнағы Қостанай облысында сақталып қалған тұлға. Мысалы: Ыбырай көп оқып, көп көрміш (Қост., Торғ.). Бұл форма көптеген
түркі тілдерінде, тіпті М.Қашғаридің сөздігінде де кездеседі. Қазақстанның əр жерінде айтылатын -тұғын тұлғалы етістіктер (баратұғын, келетұғын) əсіресе оңтүстік аудандарда көбірек қолданылады. -тұғын тұлғасының бар, жоқ, деген бейтарап сөздерге жалғанып, бартұғын, жоқтұғын болып айтылуы – оңтүстік сөйленістерге
тəн құбылыс. Колхозда бір жүйрік ат бартұғын (Шымк., Сайр.). Кейде бартұғын деудің орнына бартын деп қысқартып айтады. Мысалы:
Бұрын кейбір тамның төбесінде түндік бартын (Шымк., Сарыағ.). Ал
бартын дегендегі -тын жұрнағы -тұғын қосымшасының ықшамдалған түрі.
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ЖЕРГІЛІКТІ ДИАЛЕКТІЛЕРДІ ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗЫ

Тілдегі диалектілер мен сөйленістер диалектология мəселелерін
шешу үшін ғана зерттелмейді. Диалектілерді, ондағы тіл ерекшеліктерін танып білудің тіл тарихын зерттеуде, халық тілінің сөз байлығын меңгеруде теориялық та, практикалық та мəні зор.
Қазақ тілінің халық тілі, ұлт тілі болып қалыптасу процесін, əдеби
тілдің даму заңдылықтарын жете түсіну үшін, қазіргі тілдегі жеке
категориялардың тарихын зерттеу керек. Бұған қажетті материалдар
бұрынғы заманнан қалған тарихи жазба ескерткіштерде, көне нұсқаларда, туыстас түркі тілдерінде жəне осы күнгі халық тілінің өзінде,
оның жергілікті диалектілері мен сөйленістерінде жатыр. Жалпы қазақ
тілінің, ондағы диалектілер мен сөйленістердің даму жолы біркелкі
емес. Осыған байланысты халық тілінің жергілікті ерекшеліктерінде
қазіргі кезде əдеби тілде жоқ, əлдеқашан қолданылудан шыққан көне
тілдік белгілер сақталып қалған. Олардан қазақ тіліндегі көптеген
категориялардың тарихына қатысты материал табуға болады. Бір
көңіл аударатын жайт, осылардың дені түркі тілдерінің көне ескерткіштері мен нұсқаларындағы тіл құбылыстарымен үндесіп келеді.
Мұның өзі тіл тарихын, оның тарихи фонетикасын, грамматикасы мен
лексикологиясын жасау жұмысын жеңілдетеді.
Мəселен, кейбір еңбектерде ч дыбысы, қазақ тіліндегі в, ф, ц, щ
дыбыстары сияқты, орыс тілінің əсерінен пайда болған деп түсіндіріледі. Қазіргі əдеби тіл нормасы жағынан осылай болғанмен, қазақ
тілінің жалпы дыбыс жүйесі даму жағына көз жіберсек, ч дыбысы
түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде, бұрыннан бар. Тарихи
жазба нұсқаларға қарағанда оның көне түркі тілдерінде кең тарағаны
байқалады. V-VІІІ ғасырлардағы Орхон-Енисей жазуларында чур
(титул оғлан чур), чаб (даңқ), чығай (кедей), ічрэ (ішкі), көңлунчə
(көңілінше), ХІ ғасырдағы Махмұд Қашғаридің сөздігінде чадан
(шаян), чечек (шешек), черіг (шерік), күч (күш), сол ХІ ғасырдан
қалған «Құтадғу білігте» чін (Қытай), чун (шын), чуқ (шық)1 т.б.
сөздерді кездестіреміз.
Ч дыбысы қазіргі көптеген түркі тілдерінде де (қырғыз, түрікмен,
өзбек, ұйғыр, əзербайжан, т.б.) жиі қолданылады. Ал қазақ тіліне
келсек, бұл дыбыс Маңғыстау түбегінде жəне оңтүстік-шығыс аудандардағы жергілікті халық тілінде кездеседі. Көбінесе сөздің басында, кейде сөз ортасында мұрын жолды сонор дыбыстардан соң
1

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.–Л., 1951. С. 357-377, 379,
395-396.
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қолданылып, əдеби тілдегі ш дыбысы орнына айтылады: чикі, чана,
чығу, енчі, қамчы, сонча, келгенче, т.б. Əрине, қазіргі түркі тілдерінде, сол сияқты қазақ тілінің жергілікті сөйленістерінде бұл дыбыстың қолдану, айтылу дəрежесі бірдей емес. Сөйтіп ч қазіргі əдеби
тілдегі ш дыбысымен қатар қолданылып, көне заманнан келе жатқан
дыбыс екендігін көреміз.
Екінші бір мысал. Əдеби тілмен салыстырғанда қазақ тілінің кейбір сөйленістерінде сөз ортасында г, г дыбыстары сақталып қалған.
Мысалы, əдеби тілдегі шаңырақ, біз (құрал мағынасында), ие сөздері
кейбір батыс, оңтүстік сөйленістерде шаңғарақ, бігіз, еге түрінде айтылады. Бұл да тарихы тереңде жатқан көне құбылыс. Ғ дыбысының
сөздің ортасында не аяғында айтылу-айтылмауынан түркі тілдерінің
қалыптасу, даму жолын көруге болады. Мысалы, түркі тілдерінің бір
тобында тау деген сөздің аяғында г сақталып (əзербайжанда – дағ,
хакас, ұйғырда – тағ, өзбекте – тоғ, түрікменде – дағ) айтылса, енді
бір тобында сақталмай (қазақ, қарақалпақ, башқұртта – тау, қырғызда – тоо, алтайда – туу, құмық, ноғайда тав) айтылады. Мұның өзі
түркі семьясына кіретін тілдерді жіктеуде түркологтар үшін негізгі
тілдік белгілердің бірі болған. Қазіргі қазақ тілінде г (орыс тілінен
кірген митинг, геолог, педагог, округ сияқты сөздерде болмаса, г дыбысы да солай) сөз аяғында қолданылмайды, ал сөз ортасында екі
дауыстының арасында келген жағдайда оның түсіп қалу тенденциясы
басым болып барады. Мəселен, сөйлеу тіліндегідей суғару, сүгірет,
кигіз, құмған т.б. болып айтылуы қазіргі əдеби тіл нормасына жатпайды, əдеби тілде бұл сөздер суару, сурет, киіз, құман болып айтылады. Қазақ тілінің жергілікті сөйленістерінде ғ дыбысына байланысты
ерекшеліктердің сақталып қалуы бұл дыбыстың тілдегі өзіндік даму
жолын білдіретін құбылыс болып табылады. Осы сияқты жағдайды
д мен л, ш мен с, у мен о, у мен ө т.б. дыбыстар алмасуынан да көруге болады.
Тілдегі диалектілік ерекшеліктерде қазақ тіліндегі грамматикалық, лексикалық категориялардың даму, өзгеру жолын байқататын
материалдар да сақталған. Мысалы, қазіргі тілдік норма бойынша кез
келген етістіктен өздік етіс туа бермейді. Өздік етіс жасайтын белгілі етістіктер бар. Бірақ осы заңдылық норма болып бірден қалыптаспаған сияқты. Жергілікті сөйленістерде кейде -ын жұрнағының
қосылуымен басқа да етістіктерден өздік етіс жасалатыны (мысалы,
болыну, шығыну, оқыну, қалыну) байқалады. Осыған ұқсас жағдайды
қазақ тіліндегі көсемшелердің даму жайынан да көруге болады. Шығыс
Қазақстан облысының кейбір аудандарында, Таулы-Алтай автономиялы облысының Қошағаш ауданында көсемшенің -ғалы, -гелі, -қалы,
-келі жұрнақтары -ғайы, -гейі, -қайы, -кейі түрінде айтылады.
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Жергілікті сөйленістерде септік жалғауларының, əсіресе көлемдік,
кеңістік ұғымға қатысты барыс, жатыс, шығыс септіктерінің толық
сараланбай, бірінің орнына бірі айтылу фактілері кездеседі. Мысалы: мұғалімге оқыдым (мұғалімнен оқыдым деу орнына), Алматыға
тұрамын (Алматыда тұрамын), жұмысқа шұғылдану (жұмыспен
шұғылдану), осы айға жаңбыр жауады (осы айда), суға жүзді (суда
жүзді) т.б. Септіктердің бірінің орнына бірі жүруі, бірінің қызметін
екіншісі атқаруы сияқты құбылыстарды V, VІІ, ХІ, ХІІІ ғасырлардан
қалған жазба нұсқалардан, сондай-ақ халықтық əдебиет мұраларынан
да кездестіреміз.
Мысалы, Орхон-Енисей жазбаларында барыс септігі шығыс септігінің орнына жүреді: Уч оғлыма адырылдым (үш ұлымнан айырылдым), Тəңрі елім улыуң-чада ерімке адырылдым (құдіретті елім
(нен), ұлың-шада жерімнен айрылдым)1.
Жергілікті халық тілінде көне сөздер де сақталып қалған. Олардың
бірсыпырасы ескі нұсқаларда кездеседі: бітіг – жазба (Күлтегін қағанға арналған Орхон жазуында тас жазу деген мағынада), қапы
есік («Құтадғу білігте» қапуғ қақпа), айуан кіреберіс (ұйғыр жазуы
«Қасыда» – ауыз үй), асық – артық («Құтадғу білігте», Замахшариде – тілек, арман мəнінде)2 т.б.
Бірсыпыра сөздер туысқан түркі тілдерінде жəне парсы тілінде
кездеседі: жертөле – жер үй, түрікмен тілінде – ердөле; сыпа – сəкі,
өзбек тілінде – супа; ашық-машық, өзбек тілінде ошик-мошиқ; сапал –
үлкен кесе, өзбекте – сопол; ауқат – тамақ, өзбекте – авхат; пал –
мақта, қызылша түптерінің қатары, өзбекте – пал; пай – сіңір, өзбек,
ұйғыр тілдерінде де солай, дес орамал – қол орамал, өзбекте – досмал,
ұйғырда – дəстромал; байтаба – шұлғау, парсы тілінде пайтабе;
пада – бір топ сиыр, парсыда – паде; кепе – күрке, қырғызда –
кепе3 т.б. осындай мысалдардан қазіргі қазақ тіліндегі сөздер мен тұлғалардың даму жолы көне тіл құрылысымен сабақтасып, қабысып
жатқаны байқалады.
Тілдегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеу арқылы қазақ тілінің
басқа түркі тілдерімен туыстығын көрсететін тілдік нақты фактілердің көлемі кеңейеді. Оған жоғарыда келтірілгендерден басқа тағы
мынадай мысалдар айтуға болады. Кейбір батыс сөйленістерінде кез1

Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М.–Л., 1952. С.29, 36, 37.

2

Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.–Л., 1951. С.360.

3

Русско-туркменский словарь. 1956; Узбекско-русский словарь. 1941; Уйгурскорусский словарь. 1939; Персидско-русский словарь. 1953; Киргизско-русский словарь. 1940.
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десетін алажақ (алашақ, алатын), бережақ (берешек, беретін) тұлғалары немесе əдеби тілде т айтылатын жерде д айтылуы (теңіз –
деңіз, тəрт – дəрт, тізе – дізе), г айтылатын жерде к айтылуы (үзеңгі –
үзеңкі, үгіт – үкіт, жауынгер – жауынкер) қазақ тілінде сақталып
қалған оғыз тілдерінің (қазіргі түрікмен, əзербайжан т.б. тілдердің)
негізгі белгілері болып табылады. Ал бұл тілдік формалардың тарихы сонау VІІ-VІІІ ғасырларда жатыр. Бұл келтірілген мысалдар тарихи жазба ескерткіштері аз сақталған қазақ тілі сияқты тіл үшін оның
тарихын зерттеуде бірден-бір нақты материал болып табылатынын
көрсетеді.
Мектепте тілден, əдебиеттен сабақ беретін мұғалімдер үшін диалектологияны білудің практикалық мəні бар. Бірінші сыныптан бастап мектепте тəрбиеленетініне, оқу құралдарының əдеби тіл үлгісінде жазылатынына қарамастан, мектеп оқушыларының, қазіргі жастардың кейбіреулерінің тілінде жергілікті халық тілі əсерінен туған
қарапайым сөздер, диалектизмдер, тіпті жаргондық сипаты бар элементтер де кездеседі. Сондай-ақ шығарма, мазмұндама, диктант, т.б.
жазу жұмыстарындағы кейбір қателер де жергілікті диалектілердің
ықпалынан туады. Қызылорда облысы Арал ауданы сульфат тресіндегі А.С.Пушкин атындағы мектептің 5-сынып оқушыларының жазу
жұмыстарында көптеген сөздерде ө орнына у əрпін жазған (мөңіреу – мүңіреу, көңілдірек – күңілдірек), ө мен ү, о мен у-ның алмасуы – батыс облыстарда кең тараған ерекшелік. Егер мұғалім жергілікті халық тілінде осындай ерекшелік бар екенін білмесе, жаңағыдай
қатенің туу себебін еш уақытта таба алмайды, ол қателерді əдеттегі
қателердің біріндей санауы мүмкін.
Мұндай жағдайда қандай сөздер мен грамматикалық тұлғалардың əдеби вариантын оқушылардың меңгермегенін бақылауға алып,
арнаулы жұмыс жүргізуге тура келеді. Сөзді, тұлғаны дұрыс қолданбаған жерде қолма-қол түзеп отыру, əдеби тілдегі баламасымен нақты
салыстырып шығу, үзбей көркем əдебиет, газет, журнал оқыттыру
арқылы диалектілік сөздер мен тұлғаларға көңіл аударту, дұрыс
айтылмаған сөздер мен сөйлемдерді оқушылардың өздеріне түзеттіру,
қайта көшірттіру сияқты жұмыстардың маңызы зор. Оқушыларды
əдеби тіл нормаларына үйретіп, олардың сөйлеу мəдениетін арттыру
үшін, мұғалімнің өзі əдеби тіл нормаларын жəне жергілікті тілдегі
осы нормадан ауытқу мөлшерін жетік білуі шарт.
Бірақ бізде əдеби тіл нормаларын үйрететін бірден-бір орын мектеп, оның ішінде қазақ тілі мен əдебиеті пəндері екеніне мəн бермейтін, өздері əлі əдеби тіл нормаларын жете меңгермеген, диалектизмдер
мен қарапайым сөздерді жиі қолданатын мұғалімдер де кездеседі.
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Түлкібас ауданында бір мұғалім: – Балалар, пахтаның чатағымен
жүріп сабаққа дайындалған жоқсыңдар ғой! Сонымынан сабаққа
қопалдау дайындалған боларсыңдар. Дегенмынан, мынандай сұрауға
жауап беріп көргін: Махамбет Өтемісұлы қай йылы, қай йерде туылды?
Еш қысылмаң, саспағын, – депті.
Сол аудандағы бір мұғалім сабақты: – Балалар, топпаламай жай
отырғын, – деп бастапты.
Қазалы ауданында бір мұғалім: – Тарас Шевченко Қара теңіз жағалауында, кесік жазасында жүргентұғын... Жолаушылар азанда
кəттə тасқа жазылған жазуды көрді... Сен маңқылдап сөйлемегін,
мұның болмайды. Саспай айтсай, қымылдамай жай отырғын, – депті
(Ш. Бектұров. Мұғалімдердің сөйлеу мəдениеті жайында // Қазақстан
мұғалімі. 1964, 10 желтоқсан, №50). Əрине, сабақ үстінде осылай
сөйлейтін мұғалім оқушыларға əдеби тілді үйрете алмайды.
Оқушылардың тіл мəдениетін арттыру – мектептің оқу-тəрбие
ісіндегі мəні зор игілікті істердің бірі. Ал тіл мəдениетін арттыру дегеніміз əдеби тіл нормаларын сақтаумен, яғни жазу, сөйлеу
үстінде сөздерді, грамматикалық тұлғаларды жəне сөйлемдерді жалпыхалықтық үлгіде дұрыс қолдана білумен байланысты. Бұл іске – тек
тіл, əдебиет мұғалімдері ғана емес, бүкіл мектеп ұжымы болып атсалысуы қажет.
Сонымен бірге диалектологиялық материалдарға қарағанда, жергілікті сөйленістерде жалпыхалықтық архаизмдер мен тарихи сөздердің, тіпті неологизмдердің жергілікті диалектілік түрлері бар екені
байқалады. Бұлар белгілі мөлшерде көркем əдебиеттен де орын алады.
Ондай сөздерді талдап, оқушыға мағынасын түсіндіруде оқытушының
бірден-бір көмекшісі диалектологиялық сөздіктер болмақ. Мəселен,
Маңғыстау қазақтарының тілінде қыз ұзатуға байланысты: алапа
(кəде), дойыр жығар, бастамбарай (қыздың жеңгелеріне күйеу тарапынан берілетін кəделер); жаугершілікке байланысты: жаншы (жансыз), ұран от (атой, от жағып белгі беру), шамшар (сауыт) сияқты
тарихи сөздер; көшек (бота), шақы (мүйіз), сүмесін (шалап) тəрізді
архаизмдер; жар газеті (қабырға газеті), жатыс (демалыс күн),
жүндіхана (жүн қабылдайтын орын), қатерлеу (хабарлау), еңбеккүн
құю (еңбеккүн есептеу) сияқты неологизмдер кездеседі.
Бірқатар диалектілік ерекшеліктер жергілікті халық тілінде айтылумен бірге, сол жерде кездесетін мақал-мəтелдердің құрамында да
сақталып қалған. Мысалы, тауық құсқа ұшу жоқ, там үйлерге көшу
жоқ. Жаңбыр болмаса жер сағыр, тыңдаушы болмаса сөз сағыр.
Егіншінің үйіне барсаң жарма жерсің, балықшының үйіне барсаң
қарма жерсің. Бұның аузы ауыз да, менің аузым қауыз.
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Мұндай сөздер жергілікті халық өміріне қатысты көркем шығармаларда да аз кездеспейді. Мысалы: Бала жастан əлпештеп, баққан
оны гіл кісі ед. Дітіңді білтелемей білдіре айтшы. Құлақасқа бəсірем
көшке мінген, Құлақ жымса атыңды сескендірген. Уа, Бөлтірік,
Бөлтірік, Сөз мəуіртін келтіріп, Бір сөйлесең нетеді. Шапырашты
күйіңмен байлық айтып, Əрлікпенен көрсетпе өттігіңді. Ақпай тоқпай дедің де кеттің қойып, Ортасының түскендей мұздың ойып. Жүз
кісінің ішінде Ол бір жүрген дүлегей. Жігіттің балуан, ірісін Таңдап
алып жер төлежіп. Құдайындай сиыну əкім болған нойысқа т.б.
(Жамбыл шығармалары, 1946).
Мен қарақұстан туған қалықпан. Еділді көріп емсеген, Жайықты
кəріп жемсеген. Аламанға жол бердік. Аса жұртты меңгердік. Мен
ақ сұңқар құстың сойы едім, шамырқансам, тағы кетермін, Аса
шапқан құлаша ат, Зымырандай болған күн. Астыма мінген арғымақ,
Аяңдай түсіп марай ма? Көлденең жатқан Жайықтан Құралайдың
күнінде Еркек қойдай бөлініп, Дырқарланып өткен ер т.б. (Махамбет
шығармалары, 1951).
Туғаным деп аямай, Сəуленің алтын ордаға Жаушылықпен ти
деді. Жедел қуды батырды. Тентек ісі өзіне Егізбай ердің мақұлды.
Егізбай мен Сегізбай Қос тұлпармен жөнеді, Кигені сауыт береңгі,
Рауан жолға кенелді, Жал-құйрығын жел соғып, Жұлдыздай аққан
сырғыды. Бір жабынды астынан. Былаң етіп жөнелді, Ат сабылтып далада, Түлкі қуған жолшыны Ақмаржандар көреді, Өлімтігін
қаңғының Түрікмендегі көк төбет Алдына сүйреп тастаймын. Айнымайды Нарқыз да Ойлаған намыс қаралдан, Қатты таяқ зарпынан
Қарашаш сұлу талады. Осы ас көпке даң болды, Асқа сойған көп
малдан Аққан өзен қан болды т.б. (Н.Байғанин. Шығармаларының
жинағы. Алматы, 1956).
Шиендеп, қаулап жасарып, Қарады бойлап жаңа өмір. Меңіреу
шынды құлатып, Құлпысын таудың бұзыпты. Көмірдің мойтап алыбы,
жайқалады орман-ну, бадал өсіп сол бір іргеге, Жер бетіне орныққан
мық шегедей тау екен т.б. (Ғ. Орманов, 1950).
Диалектілік ерекшеліктерді зерттеу қазақ тілі сөздіктерін, оның
диалектологиялық картасын, атласын жасауға, тіл байлығын жинап,
пайдаға асыруға мүмкіндік береді. Қазір халық шаруашылығының
жеке салаларында əдеби тілді байыта түсетін жергілікті кəсіби сөздер
аз емес. Қазақ əдеби тіліндегі өндіріс-шаруашылық лексикасының
əлі де қалыптасып болмаған процесс екенін ескерсек, халық тілі
сөйленістерін түбегейлі, жан-жақты зерттеу аса қажет екені өзінен-өзі
түсінікті.
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ДИАЛЕКТІЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ БАСҚА
БЕЙƏДЕБИ ЛЕКСИКАЛЫҚ ТОПТАРҒА ҚАТЫСЫ
Жаргондық сипаттағы кітаби элементтер. Жаргон, арго (француз сөзі) – шағын ғана əлеуметтік топтарға қызмет ететін, сол топтардың ұнатуына сай келетін арнаулы сөздері мен сөйлемшелері.
Жаргондар көбінесе дворяндық аристократия мен буржуазияның
жоғарғы топтары арасында қолданылған. Жаргондардың өз алдына
сөздік қоры, грамматикалық құрылысы жоқ. Бірақ жалпыхалықтық
тілдегі сөздерді өз мақсатына қарай мағынасын өзгертіп, басқаша
түрде қолданады. Қазақ тілінде шын мəнінде жасанды «тіл» дəрежесіне жеткен жаргон, арго болған емес. Бірақ əр кезде белгілі əлеуметтік ортада пайда болып, қазір біржола жоғалып бара жатқан
кейбір жаргондық, арголық сипаты бар сөз бен сөйлемдер болады.
Ондай жаргондық элементтерге, мысалы, бұрынғы үстем тап өкілдерінің, қожа-молдалардың тілінде кездесетін халықтық сипаты жоқ,
түсініксіз сөздер мен сөз тіркестерін жатқызуға болады.
Бүкілхалықтық бола алмағанына, түсініксіздігіне қарасақ, «кітаби
тілге» жатқызылып жүрген бірсыпыра шығармалардың да белгілі
мөлшерде жаргондық сипаты бар. Өйткені олар араб, парсы, шағатай
(ескі өзбек тілі), татар тілдері элементтерімен шұбарланып, халыққа
түсініксіз жазылған. Профессор С.Е. Малов: «Олар мұсылман-түрки
кітаби жаргонда жазылды, онымен ұлтына қарамай, түрік, башқұрт,
қазақ, қырғыз ғалымдарының бəрі де пайдаланады»1, ‒ дейді.
Мысалы:
Бізлəрге ярдам бергіл, ізім субхан,
Яралды каф нундан мұнша ғылман.
Бу сөзіме – ярдам бер, жомарт патшам!
Сөйлеуім, ярдам берсең, болар асан2.
немесе
Рауилар мұндай қылар рауаятын.
Бір халықтың бəни шайбан дерді атын (Шəһді).
Міне, бұл мəтіндердегі сөздердің бірен-сараны болмаса көпшілігі
түсініксіз. Бұл сияқты сөздерді осы қисса, дастандар шыққан кездің
өзінде де, қазіргі дəуірде де түсіну қиын.
С.Мұқанов жас кезінде өзінің бұл шығармаларды қалай оқығаны
туралы былай дейді: «Қыстай оқып, «Құранды» жаттап алуға айналған
1

Малов С.Е. К истории казахского языка // Известия АН СССР. Отд. языка и литературы, №3, 1941. 99-б.
2

Хисса и һамра Хұсрау патша. Қазан, 1905. 2-б.
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кезде, молда бізді «түрікше» деп аталатын кітаптарға əкеп салды.
Бұл кітаптар «шағатай» аталатын Орта Азиялық тілде жазылған.
Бірнешеуін мысалға келтірейік:
«Тахи ғажап» дейтін кітаптың сөзі былай келеді:
Замана ахыри олса, нəлəр болғай,
Дүнияға түрлі-түрлі фəлə толғай.
Ғалимлəр шағыр ішіп, зина қылғай,
Андин артық тахи ғажап даңлари уар.
«Бақырған» деген кітаптың сөзі былай:
Бақырғанден сафар қылсам,
Тауаф қылғали Кəғбани.
Барып кəне йөзім сүрсəм,
Кəріп хəннəни, мəннəни.
Хажыр əсуəткə ал-сүнсам,
Хатим диуəрни кəрсəм,
Хəмді уе сенə айтсам
Сахар уахтида сұбхани.
«Суббəтəл ғажизин» – мұның алғашқы өлеңдері:
Сəне лил халық гебра-и уə афлəк,
Яратти катранден гəуһери фəк, –
деп араб сөздерінен құралып келгенімен, аяқ жағы:
Аяғымден сүдрəп атың, лəхіткə,
Не үшін құллық қолмадың деп əхедкə, –
деген сияқты түрікше болып кетеді.
Бұл кітаптардың сөздеріне қазақ балалары түгел түсініп жатқан
жоқ»1.
Жазушы Ғабит Мүсірепов «Аманкелді» пьесасында ұнамсыз кейіпкер Кенжеқараның түсініксіз сөйлегенін сықақ ету арқылы халыққа
жат адам екендігін айқын көрсетеді:
«Кенжеқара (оқиды). Эғлан нама... Түркістан уалаятында ғамал
етуші шарық ғаскəрлярінің эғланнамасы... хурмəтлу қазақ халқының
жамғы жамағатлəріне... Ғаян уа баян едеміз.
Аманкелді. Шырағым, мынау қай жұрттың тілі? Молда-қожалардан
басқа ешкім түсіне ала ма мұныңды? Əлде үндеудің өзі соларға жазылып па? Жоқ, бұл қазақтың қалың бұқарасына арналған үндеу. Бері
əкелші, бері... тым болмаса, былай аударсаң етті: ‒ Шығыс майданы1

Мұқанов С. Таңдамалы шығармалары. 1 том, Алматы. 1955, 67-68-бб.
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ның Түркістан тобының үндеуі... Құрметті қазақ халқының барлық
еңбекші еркек-əйел азаматтарына!..»1.
Əрине, бұған қарап басқа тілдің элементтері араласқан сөздің
бəрін жаргон деуге болмайды. Мəселе жеке сөздердің тегінде, қайдан,
қалай келгендігінде емес, олардың тек белгілі əлеуметтік жоғарғы
топтың арасында ғана тарап, халыққа түсініксіз болып тұрғандығында. Жалпыхалықтық сипат ала алмағанымен, бұлар белгілі дəуірден қалған тарихи ескерткіштер болып табылады. Олардың кейбіреулері («Мұңлық – Зарлық», «Лейлі-Мəжнүн» т.б.) қазақ тілінде
қайта жырланғанда, халықтық жыр дəрежесіне дейін көтерілді.
Арготизм. Кейбір əлеуметтік ортада немесе жеке топтардың
тілінде кездесетін арготизмдердің жайы бұдан басқашарақ. Аргоның
жаргонмен ұқсас жері де, айырмашылығы да бар. Аргода да жаргон
сияқты жалпыхалықтық сөздер шартты түрде əдейі бұрмаланып айтылады. Солай бола тұрса да, аргоны жаргонмен шатастыруға болмайды. Жаргон үстем таптың жоғарғы топтарына тəн болса, арго
төменгі əлеуметтік топтарға тəн. Арго жасырын əрекетті, құпия сырды бүркемелеу мақсатынан туған. Сол үшін халық тіліндегі жалпыға
түсінікті сөздер басқа мағынада əдейі бұрмаланған. Мысалы: ұрылар
мен саудагерлер тілінде кездесетін – апсар-жапсар (ұрланған нəрсе
жапсарда тұр), үй таза ма? (үйде кісі жоқ па?), шіріңкеш (дəнекерші
саудагердің алатын ақысы), дақ үстінде (ақы өз алдына бөлек) т.б.
сөздер мен сөз тіркестерінің2 арголық сипаты бар. Сол сияқты буын
арасында дыбыс қосып (көбінесе ф, п, з, р) ежелеп сөйлеудің де
арголық сипаты бар.
Мысалы: «Нафа-зыфы-кефеш, мефен сефе-ніфің тіфі-ліфің-діфі
дефе афа-лафа жүфір-сіфін дефе-сефең, мыфы-нафа кефе-лефе жафат-қафан, қуфыл-қыфын сафа-рыфы-ныфы қыфы-мыфыз біфіт-тіфі
дефеп қафай-тафар-шыфы...» – деді Сейіт...
Сейіттің əрбір əріппен буын артынан «фа», «фе» сияқты үндес
бір буын қосып жат-жаладан жасырғаны: «Назыкеш, мен сенің тіліңді де ала жүрсін десең, мына келе жатқан құлқын сарыны қымыз
бітті деп қайтаршы», – деген ғана сөз еді.
«Өфе-тіфі-ріфік афайт дефей-сіфіз бефе? Өтірік айт дейсіз
бе?» ‒ деді Назыкеш»3.
Жаргон мен арголар əдеби тілдің нормасына жатпайды. Олар көркем шығармаларда кейіпкерлердің сөзінде арагідік кездесуі мүмкін.
1

Қазақ пьесалары. Алматы, 1957, 256-бет.

2

Вопросы истории и диалектологии казахского языка. Вып.1. Алма-Ата 1958, 86-б.

3

Мүсірепов Ғ. Оянған өлке. 1-кітап, 1953, 382-б.
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Қарапайым сөздер. Бұл сөздердің диалектілік ерекшеліктерден
айырмашылығы олардың белгілі бір аймаққа тараған шегаралық
белгісі болмайды, əр жерде əдеби тіл сөздерінің варианты ретінде нормадан тыс қолданылатын лексикалық немесе фонетикалық нұсқалар.
Мысалы, дəрт (тəрт), дізе (тізе), жана (жəне), мағана (мағына),
патса (патша) т.б. Бұларды диалектизм деуге болмайды, өйткені
белгілі облыс, аймақ көлемінде ғана емес, барлық жерде жаппай айтыла береді, жалпыхалықтық сипаты бар. Дегенмен, сөздердің айтылуындағы мұндай тиянақсыздық əдеби тілдің нормалануына нұқсан
келтіреді, сол себептен оларды бірізге түсіру керек.
ЖЕРГІЛІКТІ ДИАЛЕКТІЛЕР ЖƏНЕ ƏДЕБИ ТІЛ
Тіл дамуының қазіргі сатысында ұлт тілінің жоғарғы жəне төменгі
формалары бар. Жоғарғы формасы – қалыптасқан не қалыптасып
келе жатқан əдеби тіл де, төменгі формасы – халық тіліндегі диалектілер мен сөйленістер. Дүниедегі тілдердің бəрінде де бірінде аз,
бірінде көп мөлшерде диалектілік ерекшеліктер əлі де сақталып келеді. Тіл дамуы осындай кезеңде тұрғанда, диалектілік өзгерістерді
есепке алмай, əдеби тілдің даму, қалыптасу мəселелерін жан-жақты
шешу мүмкін емес.
Əдеби тіл мен диалектілердің қарым-қатынасы жайында сөз болғанда, негізінен, екі мəселе ескеріледі. Бірінші, əдеби тіл мен диалектілердің бір-біріне тигізетін əсері, əдеби тілде диалектизмдерді
пайдалану жайы; екінші, диалектінің əдеби тілге негіз болу жайы.
Бұл мəселелерге тоқталмас бұрын алдын ала бір ескертетін нəрсе –
осылардың қай-қайсысы да қазақ тіл білімінде толық бірыңғай пікірге келіп, ғылыми негізде түбегейлі шешілген мəселелер емес.
Бірсыпыра уақыттан бері айтылып, көңіл бөлініп жүргенімен, əлі де
пікір таласы аясынан аса алмай жүр.
Əдеби тілде диалектизмдерді пайдалану туралы. Əдеби тілдің негізінде сөз шеберлері шығармашылық жолмен дамытқан жалпыхалықтық тіл жатыр. Əдеби тіл мен жалпыхалықтық тіл бір-біріне
бүтіндей қарама-қарсы құбылыс емес. Бұл екеуінің арасында тығыз
байланыс бар. Сөйлеу тілінің зор табысы ретінде əдеби тіл, бір
жағынан, халық тіліне, жергілікті диалектілерге өз ықпалын арттырып, қарапайым, тұрпайы сөздер мен диалектизмдерді ығыстырып
отырса, екінші жағынан, сол халық тілі есебінен өзі де байып,
толыға түседі. Əдеби тіл бүкіл ұлттық тілдің байлығын түгелдей
қамтымайтыны белгілі. Ұлттық тілдің жоғарғы формасы əдеби тілге
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халық тіліндегі неғұрлым дəл, айқын сөздер мен сөз тіркестері,
тұрақтаған морфологиялық тұлғалар мен синтаксистік құрылымдар
ғана кіреді.
Диалектизмдердің əдеби тілге қатысына келсек, əдеби тілді байытуда көбіне лексикалық ерекшеліктер ескеріледі де, грамматикалық,
фонетикалық ерекшеліктер өте сирек пайдаланылады. Лексикалық
ерекшеліктерді əдеби тілді байытудың бір арнасы деп есептеу керек.
Диалектілік ерекшеліктердің əдеби тілді байыту принциптерін белгілеп алу үшін ең алдымен олардың əдеби тілді байытатын жəне байытпай керісінше шұбарлайтын тұстарын ажыратып, анықтап алу
керек. Егер əдеби тілде норма болып қалыптасқан сөз болса, онда
сөйленістердегі вариант, баламаларын əдеби тілге енгізудің қажеті
жоқ. Бұл, əсіресе, фонетикалық жəне грамматикалық ерекшеліктерге
байланысты. Оны мына кестеден байқаймыз:
əдеби тілде норма болып
қалыптасқандар
киіз үй
қабырға
жүгері
нағашы
бара жатқан
қабырға сағаты
барғалы отыр

əдеби тілге енбей, тілде
диалектілік ерекшеліктер ретінде
сақталып қалғандар
кигіз үй
қабыртқа
борми
таға
бара жатырған
жар сағаты
барғайы отыр т.б.

Тек белгілі бір ұғымды білдіретін сөздер əдеби тілде жоқ болса, сонда ғана жергілікті сөздердің кейбірін баспасөз арқылы əдеби
тілге енгізуге болады. Мысалы, қазір баспасөзде, кейбір əдебиеттерде
қолданып жүрген мұрап, шабандоз, дуал, пəрменді (қарқынды), бойынша, аула, мелжемді (азулы, тырнақты), мүдежат, немелтай (шөберенің балалары) т.б. жергілікті халықтық тілден ауысып кірген сөздер.
Қазақ сөйленістерінде кəдеге жарайтын, тіліміздің, лексикамыздың
баюына қажетті, ал əдеби тілде баламасы жоқ сөздер кездеседі. Мысалы, мал егіз тапса, егіз дейміз, үшеу, төртеу тапса, оны бір сөзбен
айтатын əдеби сөз жоқ. Ал Ақтөбе, тағы басқа облыстарда мұны үшен
(үшем), тəртен дейді. Еркектің көйлегін де, əйелдің көйлегін де
көйлек дейміз. Ал Жетісу тұрғындары əйелдердің көйлегін көйлек
дейді де, еркектің көйлегін жейде деп, екеуін екі атаумен атайды. Сол
сияқты зембіл (көтергіш, нəселке), арасан (минералды бұлақ) деген
сияқты сөйленістік атаулар бар. Əдеби тілімізді байытатын осындай
сөздерді орнықтыруға, қалыптастыруға тиістіміз.
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Белгілі бір аймақта ғана айтылатын балық, бау-бақша, мақта
сияқты шаруашылық салаларына байланысты қолданылатын кəсіби
сөздер де тілдік қорларымызды толықтыра алады. Бау-бақша егісімен
көбірек шұғылданатын оңтүстік аймақтарда жеміс-жидектің түрлі
атаулары бар. Мысалы, бір ғана қауын атауларымен байланысты оның
əңгелек, дəмбілше, торлама, əміре, күлəсан, шыртылдақ, кемпір қауын,
күлəбі, басыбалды сияқты 15 түрі бар немесе балық аулау кəсібімен
көбірек шұғылданатын Каспий, Арал бойындағы тұрғындардың тілінде балық, құрал-сайманның түрлі атаулары кездеседі. Басқаларын
былай қойғанда, тек құрал-саймандардың атауларының өзі 20-дан асады: балберкі, тоспай, морда, қаза, итерқұл т.б. Бұлар – бір аймақта
қолданылғанымен, тілімізді байытатын жəне əдеби тіліміздің өсуіне,
дамуына қажетті сөздер. Мұндай сөздерді баспасөз бетінде жиі қолдану арқылы жалпы халықтың игілігіне айналдыру керек.
Ал заттың не ұғымның жалпы халыққа бірдей түсінікті баламасы
тұрғанда, жергілікті сипаты бар сөздерді орынсыз кіргізе беруге болмайды.
Жергілікті халық тілінің байлығын пайдалануда бізде осы күнге
дейін əртүрлі пікірлер бар. Кейбір көркемсөз шеберлері, аудармашылар тіл байыту дегенді біржақты түсініп, кейде жалпыхалықтық баламалары бола тұрса да, жергілікті сөздер мен грамматикалық тұлғаларды жиі қолданады. Мəселен, бүкіл халық қолданып, əдеби тілде
əбден қалыптасып кеткен келер жыл, лайық, кəрпе, тебен, сияқты,
сену т.б. сөздердің орнына жарын, лайқат, жуырқан, жуалдыз,
сиықты, шану деген сөздерді қолданудың қажеті аз. Əдеби тіл
қалыптасқан тілдік нормалардың тұрақтануын, сөйлеу, жазу үстінде
олардың қатаң сақталуын талап ететінін ескерсек, сөз қолданудағы
мұндай тұрақсыздыққа жол беруге болмайды.
Сөйлеу тілінде бардың бəрін асыл қазына көріп, талғамай, əдебиетке
орынды-орынсыз енгізе беретін авторларды сынай отырып, проф.
М.Балақаев былай дейді: «Рас, бұдан 20-30 жыл бұрын əдеби тіліміз
қалыптасуға бет бұрғанда, қазақ халқының тіл байлығын сарқа пайдаланып, оның керегін əдебиет елегінен өткізіп, сұрыптап алу үшін,
əркім есіткен-білгенін əдебиетке еркін енгізе берсін деп қарайтын едік.
Əдеби тілдің қалыптаса бастаған кезеңдерінде, тіл жұмсаушыларға
берілген ондай «еркіндіктің», расында, көп пайдасы тиді... Əдеби
тіліміздің тарихы дəл орыс əдеби тілінің даму, қалыптасу тарихындай болмағанымен, ол əлдеқашан «жастықтан» шықты, əдеби тіліміз
кемеліне келіп шыңдалды. Оны енді қызғыштай қорғап, ыбырсық
сөзден, тым-тырағайлықтан сақтау керек»1. Мұның өзі – тілдегі
1

Балақаев М. Қазақ тілінің мəдениеті. Алматы, 1971, 89-91-бб.
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сөздерді қолдануда кейбір адамдардың əлі де болса басқаша түсінікте
жүргендігінен айтылып отырған пікір.
Əдеби тілдің диалектілік негізі туралы. Қазақтың ұлт тілі мен
ұлттық əдеби тілінің диалектілік негізі бар екенін кейбір тіл мамандары қолдаса да, зерттеушілердің бірқатары қазақтың ұлттық əдеби
тілі диалектілік негізде емес, жалпыхалықтық тіл негізінде қалыптасты деп есептейді1. ХІХ ғасырдың 2-жартысында жаңа бағыттағы
қазақ əдеби тілінің негізін салушы Абай мен Ыбырай өз шығармаларын белгілі бір аймаққа тəн диалектінің негізінде жазған жоқ, қазақтың жалпыхалықтық тілі негізінде жазды. Абай мен Ыбырай сөйлеу
тілі мен ауыз əдебиетіндегі құнарлы сөз асылдарын шебер пайдалана
отырып, халық тілін жазба əдеби тіл дəрежесіне дейін көтерді. Сөйтіп,
халықтық тіл материалдарын сұрыптап жөндеудің, əдеби нормаға
келтірудің нақты үлгісін жасады. Абай мен Ыбырай өз шығармаларын сол өздері туып-өскен жердің тілінде – солтүстік-шығыс я
солтүстік-батыс диалектісінде – жазып шығарды деген пікірлер дəлелсіз. Тіпті ондай диалектілердің болған-болмағаны əлі толық дəлелденген жоқ. Міне, қазақтың ұлттық əдеби тілі жалпыхалықтық
негізде жасалды дейтін пікірдің мəні осындай.
Ал С.Аманжолов қазақтың ұлттық əдеби тілінің диалектілік негізі
бар, оның негізі қазақ тіліндегі солтүстік-шығыс диалектісі деп
қарайды2. Бір ескеретін мəселе, жалпы қазақтың жазба əдеби тілі тарихында Абай мен Ыбырайдың алатын орны жөнінде оның пікірінде
басқа зерттеушілерден алшақтық жоқ. Ол да жаңа бағыттағы қазақ
əдеби тілінің, яғни қазіргі ұлттық əдеби тілдің негізін ХІХ ғасырдың
2-жартысымен, Абай, Ыбырай шығармашылығымен байланыстырады. Бірақ Абай мен Ыбырай осы жаңа бағыттағы əдеби тіл негізін
қандай тілдік материалға сүйене отырып жасады деген мəселеге
ол басқаша қарады. Абай мен Ыбырай – өз кездерінде бүкіл қазақ
жерін аралай алмаған адамдар, өздерінің туған өлкесінен көп ұзап
шықпағаны белгілі. Тіпті бір дəуірде өмір сүргендеріне қарамастан,
Шоқан, Ыбырай, Абай бір-бірімен өзара таныстығы туралы мəлімет
жоқ. Баспасөздің əлсіздігінен олар басқа аймақтардан шыққан ақынжазушылардың шығармаларымен, тілімен таныса алмады. Оның
үстіне араб, парсы, түркі, татар тілдерінің əсері күшті болғандықтан,
1

Кенесбаев С.К. Развитие казахского литературного языка в советское время //
М.О. Ауэзову. Сборник статей к его шестидесятилетию. Алма-Ата, 1959. 64-65-бб.;
Балақаев М. Қазақ тілінің мəдениеті. Алматы, 1971. 13-15-бб.

2

Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч. 1. Алма-Ата,
1959. 169-232 бб.; 1997, 229-314-бб.
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ол кездегі баспасөз таза қазақ тілінде шықпайтын. Сол себепті Абай
мен Ыбырай шығармаларын өздерінің туған өлкесіндегі халықтық тіл
материалдары негізінде жазды. Қазақ тілінің диалектілік құрылысы
жағынан қарағанда, бұл – оның солтүстік-шығыс диалектісі еді. Жергілікті халық тілін əдеби қалыпқа келтіріп пайдаланғандықтан,
олардың тілі бүкіл қазақ халқына ортақ əдеби тілдің нормалық негізіне жатты. Осылайша, белгілі бір аймақтағы жергілікті халық тілінің
грамматикалық құрылысы мен сөздік қоры ұлттық əдеби тілдің негізі
ретінде қабылданды.
Əдеби тілдің қалыптасуындағы Абай мен Ыбырайдың тарихи рөлі
өз шығармаларын өздері өмір сүрген ортадағы жергілікті халық тілін
сұрыптап, шығармашылық електен өткізіп, оның жалпыға бірдей
əдеби тіл болуына жол, негіз салуында. Олар өз шығармалары арқылы
халық тілінің байлығын пайдаланудың, сөзді, сөз тіркестерін сұрыптап қолданудың үлгісін көрсетті. Осылар бастаған үлгіні əдебиет
майданында еңбек етушілер онан əрі қарай дамытты.
Бірақ əдеби тіл бірте-бірте дамып отыратындықтан, оның қазіргі
қалпы солтүстік-шығыс диалектісімен бірдей деуге болмайды. Солтүстік-шығыс диалектісінде сақталып қалған сөйленістік тіл ерекшеліктері де аз емес. Олар, əрине, əдеби тілге ене алмайды. Тіпті қазақ
əдеби тілінің негізін салушы Абай шығармаларының өзінде қазір
əдеби тілде қолданылмайтын араб, парсы сөздері мен шағатай элементтерін былай қойғанда, жергілікті сөйленіске тəн кейбір сөздер
мен грамматикалық тұлғалар бар: «Кезекпенен өлінер», «Кейбір жігіт
жүреді мақтан көйлеп», «Малдының малын көре алмай, борышын
түгел бере алмай, көрінгенге обықты», «Бəрі де кісі-ақ еді қасалықты», «Ақыл іздеп, ізерлеп», «Артынан «ол нем» – деп, ұялып,
кезнесіп», «Жем іздеген бір түлкі кездей келді сорына».
Ал басқа диалектілердің əдеби тілге қатынасына келсек, олар
əдеби тілдің толығып баюына өз үлестерін қосуда. Əсіресе, кəсіпке,
шаруашылықтың түрлеріне байланысты сөздермен əдеби тілді байытуда. Мəселен, оңтүстікте бау-бақша, мақта, егіс, диқаншылық
мейлінше дамыған. Қазір əдеби тілде оңтүстіктен еніп, ауылшаруашылық терминдері ретінде қалыптасқан сөздер аз емес. Батыс облыстар жеріндегі Каспий, Арал бойындағы балық кəсібі туралы да осыны айту керек. Сөйтіп, қазіргі əдеби тіл қазақ тіліндегі диалектілердің ешқайсысына толық сəйкес келмейді деп қорытынды жасайды.
Міне, қазақ əдеби тілінің диалектілік негізі туралы проф. С.Аманжоловтың пікірі осындай.
Тарихи жағдайларға байланысты кейбір жергілікті диалектілер
мен сөйленістер ұлттардың пайда болу процесі кезінде ұлттық əдеби
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тілдердің негізіне жататындығы, мұндай тілдердегі қалған диалектілер өзіндік ерекшелігін жойып, осы тілдерге сіңіп, жоғалып кететіндігі – тіл білімінде басы ашылған мəселенің бірі. Көптеген тіл ғалымдары ұлт тілдерінің қалыптасу тарихын шешу үстінде ғылыми
жағынан оның дұрыстығын анықтады. Мысалы, орыстың ұлттық
əдеби тілі Мəскеу сөйленісінің, əзербайжанның ұлттық əдеби тілі
Баку-Шемахы диалектісінің, өзбектің əдеби тілі Ташкент-Ферғана
сөйленісінің, татардың ұлттық əдеби тілі ондағы орталық диалектінің негізінде жасалғаны анықталып отыр. Ұлттық əдеби тілдің диалектілік негізі туралы 1950 жылғы Кеңес тіл білімі мəселелері жайындағы айтыста айтылды. Мəскеуде болған КСРО тіл мамандарының
ғылыми кеңесінде кейбір тілдердің ұлт тілі, əдеби тіл болып қалыптасуында белгілі диалектілердің жетекшілік қызметі болғандығы
айтылады. Осындай тілдердің қатарына қазақ тілі де жататындығы
көрсетілді.
Қазақ тіл білімінде бұл мəселе осы айтыс я кеңестен кейін, болмаса
орыс, украин тілдерінің диалектілік негізі жайындағы пікірлерді қазақ
əдеби тіліне тели салудан шыққан жоқ. Қазақ əдеби тілінің диалектілік негізі туралы мəселе бұдан əлдеқайда бұрын көтерілген1.
Қазақ əдеби тілінің қалыптасуында белгілі бір сөйленістер мен
диалектінің жетекші рөлі болғандығын кейбір қазақ тілі білімпаздары
да қостайды. Мəселен, Ж.Досқараев бір кезде қазақ əдеби тілінің
негізіне солтүстік-батыс сөйленістері жатқан, бірақ қоғамдық тарихи
жағдайларға байланысты кейіннен олардың жетекшілік рөлі төмендеп, енді əдеби тілге оңтүстік (Жетісу) сөйленістері тірек болып отыр
деп есептейді2.
Қазақ əдеби тілінің диалектілік негізі болды деген пікірді біз көрнекті түрколог, проф. Н.А. Баскаковтың еңбектерінен де көреміз.
Н.А. Баскаков қазақ тіліндегі əрбір диалектіні жеке-жеке сипаттай
отырып, былай дейді: «Солтүстік-шығыс диалект қазіргі қазақ əдеби
тілінің негізі болды. Абай Құнанбаев (1845–1904), Ыбырай Алтынсарин (1841–1889) жəне басқа қазақ əдеби тілінің негізін салушылар
осы диалектіде сөйледі жəне жазды. Сөйтіп бұл диалект қазіргі əдеби
тілге ортақ белгілермен сипатталады»3. Осындай пікірді 1980 жылдары кейбір қазақ тілі ғалымдары да айтты4.
1

Аманжолов С. Қазақтың əдеби тілі. Алматы, 1949. 9-13-бб.

2

Вопросы развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху //
Материалы всесоюзной конференции. Алма-Ата, 1964. 199-200-бб.

3
4

Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1962. 254-б.

Нұрмағамбетов Ə., Жанпейісов Е. Қазақ əдеби тілінің негізі туралы // Қазақстан
мұғалімі, 1985. 18 тамыз.
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Қазіргі уақытта қазақ тілінде диалектілік ерекшеліктер бар екені,
олардың белгілі дəрежеде қазақ тілінің диалектілік құрылысын сипаттайтыны даусыз. Дегенмен, қазақ тілінің диалектілік құрылымын,
ондағы диалектілер мен сөйленістердің өзара жігін, бөліну жайын,
Қазақстанның барлық аймақтарын тіл жағынан əлі де болса жанжақты тексермей, бұл мəселені түбегейлі шешу мүмкін емес.
ЖЕРГІЛІКТІ ТІЛ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖƏНЕ
КӨРКЕМ ƏДЕБИЕТ
Көркемсөз шеберлері өзіне керекті материалды халық өмірінен,
халық тілінен алатыны, оны өздерінің шығармашылық елегінен өткізе
отырып пайдаланатыны белгілі. Халық тілінің табиғи мүмкіншілігін
ежелден қалыптасқан тілдік дəстүр негізінде меңгерген ақын-жазушылар ғана оны бұрынғысынан əрі дамыта, жаңарта, қолдану аясын
кеңейте алады. Мұның өзі тілдің сымбаттылық қасиетін, икемділігін
арттырумен бірге, даму процесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Сол
себепті əдеби тіл нормаларын қалыптастыруда сөз шеберлерінің орны
ерекше бағаланады.
Əдеби тілдің даму бағыты əрқашанда бірыңғай сипатта болған
емес. Дəуір талабы оның даму бағытына өзгеріс енгізеді. Сөз өнерінің
шебері əдеби тілдің белгілі дəуірдегі осындай даму тенденциясымен, бағытымен есептесуге тиіс. Ол өзіне тəн көркемдік, стильдік
ерекшелігін сақтай отырып, бүкіл шығармаларымен, жаңалығымен
белгілі кезеңде негізі салынған əдеби тіл дəстүрлерін одан əрі дамытып отырады. Қазіргі қазақ əдеби тілінің даму бағыты ұлы Абай
шығармаларында анықталғаны мəлім. Абай дəстүрін, ол белгілеген
бағытты тілдің осы күнгі даму сипатымен ұштастырып, шеберлікпен
дамытып отырған ақын-жазушылар бізде аз емес. Бірақ көркем əдебиетпен айналысып жүрген адамдардың ішінде қазақ əдеби тілінің
даму бағытын жете түсінбейтіндер де бар. Сондықтан кейбір шығармаларда қолданылу аясы тар сөздер, тілімізді шұбарлайтын диалектизмдер жиі кездеседі.
Көркем əдебиеттің тілі, шығарманың идеясы, мазмұны, оның
көркемдік ерекшеліктерімен тығыз байланысты. «Əдебиетші өз материалын – тілді, сөзді – жақсы білуі керек, олай болмағанда ол өз
тəжірибесін, өз сезімін, пікірін кескіндеп бере алмайды, характерлер
суреттерін көз алдыңа елестете алмайды»1, – деп, М.Горький жазу1

Горький М. О литературе. М., 1953. 574-б.
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шылардан тілді жақсы білуді талап еткен. Ол тілдік материалдарды
«əдебиеттің бірінші элементі» деп бағалаған болатын. Жазушылар
шығарма тілінің көркем, əсерлі, бай болуына ұқыптылықпен көңіл
бөліп, тілдегі бар сөздерді сұрыптап қолдана білуге атсалысып, əдеби
тілді байытуға себепші болады. Бірақ кейбір ақын, жазушылар оқушы
жұртшылығының басым көпшілігіне түсініксіз, бір аудан не бір облыс
көлемінде ғана айтылатын жергілікті сөздерді көбірек қолдануға əуес.
Бізде талас тудырып келген мəселелердің бірі – көркем əдебиет
тілінде диалектизмдерді, жергілікті сөздерді пайдалану мəселесі. Көркем əдебиет тілінде жергілікті сөздерді мүлдем пайдаланбау керек деу
дұрыс емес. Бірақ əдеби тілде баламасы бар диалектизмдерді авторлық баяндауда көп қолдана бермей, жалпыхалықтық əдеби тілдің
нормасын сақтау керек. Өйткені диалектілік ерекшеліктердің ішінде
əдеби тілімізді байытатын сөздер де, əдеби тілді шұбарлайтын сөздер
де кездеседі. Көркем əдебиет тілінде диалектизмді пайдалануды сөз
еткенде екі нəрсені шатастырмау керек. Диалектизмдерді автордың
өз баяндауларында пайдалану мəселесі бар да, кейіпкерлердің тілінде
беру жағы бар.
Кейде жазушы сипаттап отырған кейіпкерін өзіне тəн ерекшеліктерімен толық көрсету мақсатында диалектизмдерді əдейі қолданады. Бұл – жазушының кейіпкерді неғұрлым нанымды, жан-жақты
көрсетуіне мүмкіндік береді. Мысалы, жазушы М.Əуезов «Абай
жолы» романында Жамбыл мен Мағаштың кездесуін суреттегенде,
Алматы маңында айтылатын жергілікті сөздерді (ояқ, бұяқ, мұқым,
тегі, əкем, айталы, т.б.) орынды келтіреді. С.Мұқанов «Сырдария»
романында Сырбай қартқа жəне басқа кейіпкерлерге жүдə сияқты
сөздерді айтқызу арқылы уақиғаның қай жақта, қандай ортада болғанын аңғартады. Сондай-ақ, Қ.Əбдіқадыровтың кейбір шығармаларында («Тəтті қауын») оңтүстік өлкеге тəн ерекшеліктер айқын
берілген.
Ал жергілікті сөздерді автордың өз баяндауларында қолданудағы
мақсаты – əдеби тілде баламасы жоқ диалектизмдермен тілді байыту.
Осы күнгі баспасөз бетінде жиі қолданылып жүрген дақыл, жүйек,
атыз, жұлықтау сияқты сөздер бұрын бір аймақта қолданылып
келсе, қазір жалпыхалықтық сипат алды.
Кейбір жазушылардың кəсіби сөздерді шеберлікпен қолданғаны
байқалады. Мысалы, С.Мұқанов «Сырдария» романында күріш егісімен байланысты, Ə.Сəрсенбаев «Толқында туғандарда» балық кəсібімен байланысты (шаланда, шалқа, батаға, жақты) сөздерді орынды пайдаланып, оларды сілтемеде түсіндіріп отырған.
Егер бар сөзді талғамай, жатсынбай қолдана берсек, онда шейіннің орнына шекейін; ендешенің орнына əше; иенің орнына еге;
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сонаудың орнына тонау; аманбыз дегеннің орнына мұздай қара көк;
барайық дегеннің орнына баралы; келесіз дегеннің орнына келесіңіз;
жүгері пісті дегеннің орнына борми, пысты сияқты толып жатқан
жергілікті ерекшеліктерді əдеби тілге енгізу керек болады. Бұдан
біздің əдеби тілімізге келер пайда жоқ, одан əдебиетіміз ештеңе ұтпайды. Өйткені мұндай сөздер контекстік ұғымды нашарлатып, тілімізді шұбарлайды, сөйлем мағынасын қиындатып, əдеби тіліміздің
нормасына нұқсан келтіреді.
Абай мен Ыбырай шығармаларында диалектизмдер өте аз. Сондықтан да ондай бірен-саран сөздер шығарманың тіліне ақау келтіре
алмайды.
Кейбір жазушылар орыс жазушыларының шығармаларында жергілікті сөздердің қолданылуын бетке ұстап, өз ағаттықтарын ақтағысы келеді.
И.С. Тургенев, М.Шолохов сияқты ұлы жазушылардың шығармаларында жергілікті сөздер кездеседі. Мысалы, Тургеневтің «Аңшының жазбалары» деген шығармасында бірталай жергілікті сөздер
бар. Бірақ онысына Тургеневтің өзі де қынжылып, өкініш білдірген
болатын. Тургенев С.Т. Аксаковқа жазған бір хатында былай деген:
«Ал провинциялық сөздер жайына келсек, бақытсыздығыма қарай,
сөйлесіп отырғанда оларды мен өзім де байқаусыз қолданамын, марқұм сыншы В.Г. Белинский мені қашанда «орысша сөйлей білмейтін
орловтық» деп атаушы еді. Сіздің осындай сөздерді маған көрсетуіңізді сұраймын»1.
М.Горький диалектизмдерді орынсыз көп қолданудан əр уақытта
сақтандырып отырған. Жергілікті сөздермен əуестенушілерге М.Горькийдің мына бір сөзін есте тұтқан жөн: «Бізде əрбір губернияда,
одан қала берді, көптеген уездерде өздеріне ғана тəн сөйленістер мен
сөздер бар. Бірақ əдебиетші вятша немесе балахонша жазбай, орысша
жазуы керек»2. «Бір губерния тұрғындарына ғана түсінікті сөздермен
жазу үлкен қате. Ф.Гладков өзінің «Цемент» романын осылай жазды.
Бұл оның жақсы кітабына нұқсан келтірді»3.
М.Горькийдің «Челкаш» атты шығармасының алғашқы редакциясын соңғы редакциясымен салыстырған орыс əдебиетін зерттеуші
ғалым Н.Л. Бродскийдің мəліметіне қарағанда, Горький соңғы редакциясында диалектизмдердің көпшілігін шығарып тастаған. Мы1

Тургенев И.С. Сборник сочинений. Т. XI, 1953. 116-б.

2

Горький М. О литературе. М., 1953. 388-б.

3

Бұл да сонда. 388-б.
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салы, алғашқы нұсқада кездесетін в самделе, порешь, клюкал сияқты
жергілікті ерекшеліктер екінші нұсқада в самом деле, говоришь, пил
сияқты əдеби сөздермен ауыстырылған. Ф.Гладковтың «Цемент» романының алғашқы басылуында да диалектизмдер өте көп болған. Автор кейін оларды əлдеқайда азайтқан.
Қазақтың əдеби тілі, əсіресе сөздік қорымыз, əбден қалыптасып
болды деп айта алмаймыз. Кейбір жағдайларда əр өлкеде əртүрлі айтылатын сөздердің ішінен мына сөз əдеби тілдің нормасы, мына сөз
диалектизм деп кесіп айту қиын. Мысалы: əтеш – қораз, əтір – иіс
су – иіс май сияқты қабаттас қолданылып жүрген сөздердің қайсысы
əдеби тілдің нормасы екенін əзір айта алмаймыз. Егер жазушы осындай жарыспалы сөздерді өз баяндаулары мен кейіпкерлерінің тілінде
қолданатын болса, біз оған кінə тақпауымыз керек. Ал əдеби тілімізде
норма болып қалыптасқан сөздердің орнына жалпыхалықтық сипат
алмаған, тілді шұбарлайтын сөздерді автор өз баяндауларында қолданбағаны дұрыс.
Жергілікті сөздерді пайдалануда тағы бір кемшілік бар. Кейбір жазушылар оңтүстік облыстарда тұратын еңбеккерлер туралы шығарма
жазғанда, сол жерде болған оқиғаларды сөз еткенде, тұрғылықты
кейіпкерлердің тіліне батыс сөйленістеріне тəн сөздерді кірістіріп
жібереді. Немесе шығыс қазақтарының тіліне батыс сөйленістеріне
тəн сөздерді əкеліп кірістіреді. Бұл – жергілікті халықтың тілдік
колоритін (бояуын) беру мақсатына ешбір қатысы жоқ əдіс. Мысалы, Ғ.Сланов «Шалқар», «Домбыра күйі – Ақиық» атты шығармаларында Жетісу, Шығыс Қазақстан жерінде болып жатқан оқиғаларды
суреттей отырып, сол жерде туып-өскен тұрғындарды батыс қазақтарына тəн ақа (аға), я ғой (жарай ма), ілкі əзірде (алғашқы кезде),
сой (тұқым, тек), əше (ендеше) сияқты сөздер қосып сөйлеттірді.
Ж.Тілековтың «Жоңғар даласында» Шыңжанда болған оқиға суреттеледі. Бірақ жазушы Шыңжан қазақтарын сөйлеткенде, олардың тіліне
Қазақстанның батыс аймақтарында айтылатын сөздерді кірістірген.
Аудармашылардың арасында түпнұсқада кездесетін диалектизмдерді қазақ тіліне аударғанда оларды қазақ тілінің сөйленістеріндегі
тиісті балама сөздер арқылы аудару керек деген пікір бар. Егер де
біз Шолоховтың «Тынық Дон» шығармасында кездесетін диалектизмдерді қазақ тілінің жергілікті сөздерімен аударатын болсақ,
онда біз түпнұсқадағы сөз болып отырған Дон казактарының тілдік
ерекшеліктері орнына Қазақстанның кейбір аудан, облыстарында тұратын тұрғындардың тілдік ерекшеліктерін көрсеткен боламыз.
Біздіңше, түпнұсқада кездесетін диалектизмдерді аударудың үш
жолы бар: 1) түпнұсқадағы сөздер қазақ тіліндегі сөздермен мағына
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жағынан, дыбыс жағынан əуендес болса, оларды қазақ тіліндегі
сөздермен беру керек. Мысалы, «Тынық Дон» шығармасында кездесетін чекмень, чирик, бурсак сияқты сөздер осы принциппен шекпен,
шəрке, бауырсақ болып дұрыс аударылған; 2) түпнұсқадағы диалектизмдердің əдеби тілде баламалары болса, оларды əдеби тілдегі
сөздермен аудару керек; 3) əдеби тілімізде баламасы жоқ орыс диалектизмдерін аудармай, түпнұсқадағы қалпын сақтап, сілтемеде немесе түсініктер бөлімінде ол сөзге қысқаша түсінік берген жөн.
Көркем шығармаға қойылатын талаптардың бірі – оқырман қауымға түсінікті болу жағы. Осы тұрғыдан алып қарағанда, жергілікті
сөздерді көркем əдебиет тіліне орынсыз, шамадан тыс тықпалай беру
шығарманың көркемдік əріне нұқсан келтіреді. Шығарманы сыдыртып оқып келе жатқан оқушы, құлаққа тосын естілетін сөздер шамадан тыс көп кездессе, еріксіз кібіртіктеп, бөгеліп, кейде сюжет желісінен айырылып қалып отырады. Кейбір жазушылар мұндай сөздер мен
сөйлем орамдары қазақтың жалпақ тілінде бар, қазақ солай дейді,
«мен талай естігенмін», оларды жатсынбай сарқа пайдалану керек
дегенді айтады. Бұл – əдеби тіл мен ауызекі тілдің арақатынасын,
ерекшеліктерін түсінбеушіліктен туған пікір. Олай деушілерге
М.Горькийдің мынадай сөзімен жауап беруге болады: «Мұндай сөздерді айта береді, мен оларды естігем», – деп автор қарсылық білдіруі
мүмкін. Біздің ұлан-байтақ елімізде не болмайды жəне не деп айтпайды – əдебиетші сөзбен бейнелеу ісінде неғұрлым тұрақты, айқын,
қарапайым жəне түсінікгі сөздерді сұрыптап ала білуге міндетті1.
Қазір стильдік, синтаксистік, орфографиялық нормалары қалыптасқан əдеби тіліміз бар да, ауызекі тіл аясында ғана қолданылатын
сөздер бар. Ауызекі тілде кездесетін кейбір сөз бен сөйлемдерді
əдеби тілде талғамсыз қолданып, шығарманың құндылығына нұқсан
келтіруге болмайды.
Əрине, жоғарыда көрсетілген кемшіліктер осы күнгі көркем шығармада, жазушылардың стиль ерекшеліктерінде жалпылық сипат алып
отырған жоқ. Əдеби тілдің үлгісі не дегенде, біз ең алдымен көркем
əдебиет тілін айтамыз. Əдеби тілдің нормасы дегенде тағы көркем
əдебиет тіліне жүгінеміз. Тіл білімпаздары тіл зерттегенде, сөздіктер
жасағанда ең алдымен көркем əдебиет тілін негізге алады. Түрлі мектеп оқулықтары мен хрестоматияларға үзінділер беріп, біз мектеп
оқушыларын мəдениетті, сауатты сөйлеуге көркем шығармалардың
тілі арқылы баулимыз. Оқушылар көркем əдебиет шығармаларын
қадірлейді, көп оқиды, оның тілін үлгі тұтады. Егер көркем шығарма
1
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тілінде əдеби тілге жатпайтын кедір-бұдыр, өңделмеген сөйлемдер
кездесіп отырса, ондай сөздер оқушылардың тілін байыта алмайды.
Бізде көркем шығарманың тіліне үлкен талап қоярлықтай талғампаз, сауатты оқырмандар өсіп жетілді. Сондықтан біз мұндай кемшіліктерге жол бермеуіміз керек. «Тіл – əдебиеттің бірінші элементі»
(М.Горький), «Тіл өнері дертпен тең» (Абай) деген сияқты тамаша
пікірлерді əр уақытта есте тұту – жазушылардың үлкен парызы.
ҚАЗАҚ ДИАЛЕКТОЛОГИЯСЫНЫҢ
ҚАЗАН РЕВОЛЮЦИЯСЫНА ДЕЙІНГІ ЗЕРТТЕЛУІ
Қазақ диалектологиясы – Қазан революциясынан кейін пайда
болып, қалыптаса бастаған сала. Оның небары жетпіс жылдай ғана
тарихы бар. Шын мəнінде диалектология мəселесімен шұғылдану
1930 жылдардың аяқ шенінен басталады. Содан бері республика
аудандарына жылма-жыл ғылыми экспедициялар шығарылып, қазақ
тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің сипатын білдірерліктей көлемді материал жиналды. Диалектілік ерекшеліктерді зерттеу қазақ
диалектологиясының теориялық мəселелерін көтеріп, кейбір қорытындылар жасауға мүмкіндік берді. Соның нəтижесінде қазақ диалектологиясы қазақ тілі мен əдебиетінен маман даярлап шығаратын
жоғары оқу орындарында арнаулы пəн ретінде енгізілді.
Қазақ тіл білімінің басқа салаларына қарағанда, диалектологияның
зерттелу тарихында біраз өзгешелік бар. Қазақ тілінің дыбыстық,
грамматикалық жəне лексикалық құрылысының жан-жақты зерттеле
бастауы Кеңес дəуірінде болғанмен, олардың зерттелу тарихы революциядан бұрын басталды. Сол кездің өзінде-ақ алғашқы грамматикалар мен сөздіктер жасалып, қазақ тілі зертгеу нысаны бола бастаған, ал қазақ тілінің диалектологиясы жайында мұны айта алмаймыз.
Қазақ тіліндегі диалектілер мен сөйленістердің революциядан
бұрынғы жайын көрсетерліктей түркологтардан қалған арнаулы еңбек жоқ, өйткені олардың ешқайсысы да қазақ тіліндегі жергілікті
ерекшеліктермен арнайы шұғылданбады. Бірақ соған қарамастан,
революцияға дейін басылып шықкан ауыз əдебиеті нұсқалары мен
сөздіктерде диалектілік сипаты бар сөздер, дыбыстық, грамматикалық
тұлғалар белгілі мөлшерде қамтылып отырған. Ал қазақ тілі жайындағы кейбір мақалалар мен грамматикаларда жекелеген диалектілік
ерекшеліктерге жасалған талдаулар немесе қазақ тілінің диалектілерге бөліну-бөлінбеуі жайында жол-жөнекей айтылған бірен-саран
пікірлер бар. Мəселен, Н.И. Ильминскийдің «Материалы к изуче-
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нию киргизского наречия» деген əйгілі еңбегінде батыс аймақтағы
халық тілінде ə дыбысының араб, парсы сөздерінде болмаса, сирек
қолданылатыны көрсетілген. Шынында, тіл алды (жіңішке) ашық
дауыстылардың сөздің екінші, үшінші буындарында қолданылуы
əсіресе оңтүстік сөйленістерге тəн екенін экспедиция материалдары
анықтап отыр. Бұдан əрі Н.И. Ильминский ж дыбысы сөздің басында
кейде түсіріліп, кейде й дыбысымен алмасатынын айтып, барып отыр
(барып жатыр), бара йатыр (бара жатыр), со йерде (со жерде) сияқты
мысалдар келтіреді.
Батыс қазақтарының тіліндегі -улы, -улі жұрнағы өткен шақ есімшенің қызметімен барабар екендігін де айтқан болатын1.
Н.И. Ильминскийдің бұл еңбегінде батыс қазақтарының тіліне
тəн басқа да ерекшеліктер берілген. Мысалы: дырау (үлкен), манат
(сом), мəстемір (қысқаш), бізің (біздің), сізің (сіздің), мызылу (сызылу), құдағай (құдағи), атанақ (кедір-бұдыр), əше (ендеше), сунар (сонар), еркею (еркіндеу), сандалау (сандалу), суама (өсекші) т.б. сөздер
кездеседі.
Академик В.В. Радлов қазақ тілінің, негізінен, біртұтас екендігіне
назар аударып, ондағы диалектілік ерекшеліктерге мəн бермеген. Ол
былай деп жазды: «Əртүрлі қырғыз (қазақ авт.) тайпаларының тілінде
елеулі айырмашылық жоқ. Қалай болғанда да сахараның менің болуыма тура келген аймақтарында, яғни Ұлы жүз бен Орта жүздегі
Омск мен Семейдің арасында, Бұқтармада, Алатау округінде, Шу
өзені бойында жəне Ташкент маңында мен оларды байқай алмадым...
Дəл сондай-ақ сахараның Орынборға жақын батыс жағынан Ильминский мырза жинаған материалдар да шығыстағы қырғыздардың
тілімен мүлде ұқсас. Сол себепті мен қырғыз əдебиетінің үлгілерін I,
II томдардағыдай жер-жерге жəне диалектілік айырмашылықтарына
қарап бастыруды қажет деп таппай, материалдарымды мазмұнына
қарай бөлуді жөн көрдім»2.
Академик В.В. Радловтың пікіріне сүйеніп, проф. А.М. Позднеев
те қазақ тілінде диалектілік ерекшелік жоқ деп есептеген: «Қырғыз
сахарасының ұлан-байтақ кеңістігінде қырғыз-қайсақтардың тілі диалектілерге бөлінбейді», – дейді3.
М.Терентьев жазған грамматикада Қазақстанның көбінесе оңтүстік аймағындағы халық тілін сипаттайтын материалдар қамтылған.
1

Ильминский Н.И. Көрсетілген еңбек. 20-б.

2

Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. III. СПб., 1870.
С. ХVІІІ.
3

Брокгауза и Ефрона энциклопедический словарь Т. 29, 1895. С. 105.
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Еңбегінің алғы сөзінде өзінің грамматикасына Түркістан қазақтарының тілін негіз етіп алғандығын ескертеді1.
Старчевскийдің 1878 жылы басылып шыққан кітабында батыс
сөйленістерге тəн төмендегідей сөздер кездеседі: аду//ату (мəсі), өше
(ендеше), бостан (бостандық), мəстемір (қысқаш) т.б.2.
В.Катаринский грамматикасының қолжазбасын қарау үстінде
Н.Ф. Катанов Тарбағатай ауданында ч, дж аффрикаттары айтылатынын байқаған. Тарбағатай ауданында болған экспедициясының материалдары Н.Ф. Катановтың бұл айтқанын растайды.
Профессор П.М. Мелиоранский алғашында қазақ тілінің диалект,
сөйленістерге бөлінуін жоққа шығарғанымен3, кейін В.Катаринскийдің грамматикасына жазған сын мақаласында бұрынғы Орынбор губерниясында қазақ, башқұрт, татар тілдері араласуынан туған сөйленістер бар екенін айтады. «Орынбор губерниясы, – деп жазады
П.М. Мелиоранский, – түрколог үшін аса қызықты зерттеу орны болып табылады, өйткені оның татар, башқұрт, қырғыз аралас отырған
халқында осы үш наречиеден басқа, арагідік əртүрлі ауыспалы сөйленістермен де танысуға болады. Орынбор губерниясындағы қырғыздардың тілі, олардың Батыс Сібір жеріндегі тумаластарының
тіліне қарағанда, біраз басқашарақ, міне, сол себепті қаралып отырған
грамматикаға не Н.И. Ильминскийде, оның атақты «Материалдарында», не менде («Қазақ тілінің қысқаша грамматикасы») көрсетілмеген, екі-үш қызық форма еніп кеткен. Олар – қырғыздарға татардың
жазба тілінен енуі ықтимал кележақ, бережақ сияқты жекелеген
формалар»)4.
П.М. Мелиоранский сөз етіп отырған етістіктің -жақ тұлғасы
батыс аймақта осы күні де қолданылады.
В.Катаринский кейбір фонетикалық ерекшеліктерді байқаған. Ол
жүз деген сөз кейде дүз болып (жүз кəріс – дүз кəріс) болып айтылатынын сөз етеді.
Тоқаш Бокиннің сөздігінде оңтүстік сөйленістерге тəн тума (бұлақтың көзі, қайнар), тана (тайынша), бұл (мата, тауар), қамны
(қамшы), маңлай (маңдай), сым (матадан тігілген шалбар) т.б. сөздер
кездеседі.

1

Терентьев М. Грамматика турецкая, персидская, киргизская и узбекская. СПб., 1875.

2

Старчевский А. Спутник русского человека в Средней Азии. СПб, 1878.

3

Мелиоранский П.М. Краткая грамматика казак-киргизского языка. 4.1. СПб., 1894. С. 3.

4

Мелиоранский П.М. [Рец.:]. В.Катаринский. Грамматика киргизского языка. Оренбург,
1897 // Записки Вост. отд. русск. Археолог. общества. Т. XI. 1897-98, 363-364-бб.
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Сөйтіп, революцияға дейінгі түркологтардың қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктер мен оның диалектілерге бөліну-бөлінбеуі жайындағы пікірлерін екі топқа бөлуге болады:
а) В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский (əуелгі кезде), А.М. Позднеев
қазақ тілінің диалектілерге бөлінуін жоққа шығарды;
ə) Н.И. Ильминский, Н.Ф. Катанов, П.М. Мелиоранский, М.Терентьев т.б. қазақ тілінің барлық жерде біркелкі емес, өз ішінде диалектілік ерекшеліктері бар екенін мойындады.
Қазақ тіліндегі сөйленістерді зерттеуге аса қажетті тілдік материалдар революциядан бұрынғы басқа зерттеушілер (А.В. Васильев,
Н.Н. Пантусов, Ш.Уəлиханов, А.А. Диваев, И.В. Аничков, И.Лаптев
т.б.) бастырып шығарған ауыз əдебиеті нұсқаларында да кездеседі1.
Бірақ бұл материалдар осы күнге дейін толық жинақталып қорытылған жоқ.
ҚАЗАҚ ДИАЛЕКТОЛОГИЯСЫНЫҢ
КЕҢЕС ДƏУІРІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ
Қазақ тіліндегі жергілікті диалектілерді арнайы зерттеу жұмысы
шын мəнінде кеңес дəуірінде ғана басталды.
Диалектология мəселелері жөнінде ең алғаш мақала жазған белгілі жазушы – ғалым Жүсіпбек Аймауытов еді. Оның «Еңбекші қазақ»
газетінің 1926 ж. 9 наурызындағы санында «Тіл туралы» деген көлемді мақаласы жарияланған. Автор: «Газет, журнал бетінде кейбіреулер «Кітап сыны» деп сөз жазады. Өзі білмейтін, өз жерінде жоқ
бір сөз тауып алса, «Мынау əлдекімнің тілі?» деп жатырқайды. Бұл
дұрыс емес, себебін айтайық. Қазақтың əр елінде, əр губерниясында
өздері ғана қолданатын, өзге елдер білмейтін тілдер бар. Мұны ілім
тілінде «жергілікті тіл» (провинциализм) деп атайды» дей келіп, бір
жерде киіз, əдейі, түндік, аула, терте//жетек, ершік, көпене//көмеле//
1

Васильев А.В. Образцы киргизской народной словестности. Вып. I. Оренбург, 1900;
Пантусов Н.Н. Образцы киргизской народной литературы (тексты и переводы). Казань,
1904; Материалы к изучению казак-киргизского наречия. Вып. 3, 4, 5. Казань, 1901–1902;
Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Т. I, Алма-Ата, 1961; Т. II, Алма-Ата,
1962. Т. III. Алма-Ата, 1964; Диваев А.А. Памятники киргизского народного творчества.
Киргизская былина о Бекет Батыре. Казань, 1897; Этнографические материалы, сказки,
басни, пословицы, загадки, приметы и былины туземного населения Сыр-Дарьинской
области. Ташкент, 1895; Аничков И.В. Памятники киргизского народного творчества.
Киргизская былина о героях Ирназаре и Бикете. Казань, 1896; Лаптев И. Материалы
по казак-киргизскому языку. – М., 1900.
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мая, құдағи, енді бір жерде осы сөздер кигіз, əтейі, түңлік, қора,
өглөп, сөдтке, скірт, құдағай болып айтылатынын сөз етеді. Одан
кейін мұндай жергілікті ерекшеліктердің тілімізді шұбарлайтын жəне
тілімізді байытатын түрлерінен біраз мысалдар келтіреді.
Бөкейлікте татар, араб-парсы, орыс тілдерінің, ал, Жетісу, Сырдарияда өзбектің, Қостанайда орыс, ноғайдың əсері мол болғанын сөз
етеді. Оған кептеген мысалдар келтіріп, олардың ішінде əдеби тілдің
қажетіне жарайтындарын жатырқамай қабылдап алу жағына көп
көңіл бөлген1.
Осы күні ғалымдар қолданып жүрген «Жергілікті тіл ерекшеліктері» деген атауды алғашқы қолданған Ж.Аймауытов.
КСРО Ғылым академиясының Қазақ филиалы 1937 жылы алғаш
рет Алматы облысының Кеген, Нарынқол; Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал; Қарағанды облысының Нұра аудандарына диалектологиялық үш экспедиция шығарды. Мұндай экспедициялар
1939 жылы Мақтаарал, Маңғыстау, Торғай аудандарында, 1940 жылы
Сарысу, Арал, Орда аудандарында болып, материал жинады. Міне,
осы кезден бастап күні бүгінге дейін Қазақстанның əрбір аудандарына жылма-жыл диалектологиялық экспедициялар шығарылып келеді. Тіпті Ұлы Отан соғысы жылдарында да бұл жұмыс біржола
тоқтап қалған жоқ. 1943 жылы академияның кейбір ғылыми қызметкерлері Түлкібас, Жуалы, Талдықорған аудандарында болып, материал
жинаған. 1944 жылы Ж. Досқараев «Оңтүстік диалектісінің кейбір
мəселелері» деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады.
Соғыстан кейінгі жылдары тіл ерекшеліктерін жинап-зерттеу жұмысының көлемі əлдеқайда артты. Диалектологиялық экспедициялар (Аймауытов Ж. Тіл туралы//Еңбекші қазақ, 1926, 9 наурыз. «Ана
тілі», 20 желтоқсан) бұрын болмаған көптеген басқа аудандарда болып, бірнеше рет материалдар жинады. Қазіргі кезде республиканың
оңтүстік, батыс аудандары тіл жағынан едəуір зерттелді деуге болады. Ал орталық, шығыс аудандары соңғы жылдарда ғана қолға алына бастады. Қазір олардың бірсыпырасында диалектологиялық экспедиция бірнеше рет болып қайтты. Бұл жерде əлі де болса кейбір
орталық, солтүстік аудандардың жете қамтылмай келе жатқанын айта
кеткен жөн.
1
Жалпы шетелдерде қазақтардың қоныстану көрсеткіші мынадай: Өзбекстанда ‒
2 миллионнан аса; Қытайда ‒ 2 миллионға жуық; Ресейде ‒ 1 миллионға жуық;
Моңғолияда ‒ 83 мың; Түрікменстанда ‒ 74 мың; Түркияда – 12 мың; Қырғызстанда –
10 мыңдай; Иранда – 5 мың; Еуропа елдерінде: Францияда ‒ 180 үй; Германияда ‒ 160
үй; Швецияда ‒ 51 үй; Австрияда ‒ 20 үй; АҚШ-та – 14 үй; Ауғанстанда – 150.
(Бұл кесте Дүние жүзі қазақтары қауымдастығының осыдан бірер жыл бұрын берген
мəліметтері бойынша жасалды, əрине əлі де анықтауды қажет етеді).
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Тіл ерекшеліктерін экспедициялық жолмен жинауда тек өз республикамыздың көлемі ғана емес, сонымен бірге жақын шетел
мемлекеттеріндегі қазақтар мекендеген кейбір аудандар да қамтылып
отырды. Бізде тек алыс шетелде тұратын қазақтардың тілі зерттелмей
келе жатыр.
Бірақ осыған қарамастан диалектологиялық экспедициялар ұйымдастыру арқылы жергілікті ерекшеліктер бойынша көлемді материал
жиналды.
Мұның өзі қазақ диалектологиясының меселелері туралы кейбір
қорытындылар жасауға мүмкіндік берді. 1948 жылы С.Аманжолов
«Қазақ диалектологиясының негізгі проблемалары» деген тақырыпта
докторлық диссертация қорғады.
Тіл ерекшеліктерін жинау жұмысын ұйымдастыруда 1945 жылы
КСРО Ғылым академиясы Қазақ филиалының Тіл жəне əдебиет
институтында қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясын зерттейтін
арнаулы бөлім құрудың зор мəні болды. Бұл бөлім қазіргі кезде бүкіл
республика көлеміндегі диалектологиялық зерттеу жұмысын басқарып отыр. 1956 жылы «Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді жинау бойынша сұраулық» жарық көрді. Алғашқы тəжірибе екендігіне
қарамастан, сұраулықтың тіл ерекшеліктерін жинауда əжептəуір көмегі тиді. 1959 жылы бұл сұраулық толықтырылып, қайта басылып
шықты.
Сонымен бірге Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл білімі
институты диалектологиялық зерттеу жұмыстарына арнап, ғылыми
жинақтар шығарып келеді. 1958 жылдан бері мұндай жинақтардың
сегізі жарық көрді. Бұл жинақтарда республикадағы жəне одан тыс
жерлердегі қазақ тілі ерекшеліктері мен кəсіби сөздері туралы материалдармен бірге тіл тарихының да əртүрлі мəселелері қамтылды.
Қазақ диалектологиясы қазақ тіл білімінде кейін қалыптасқан
салалардың бірі болғандықтан, оның кейбір мəселелері тіл мамандары арасында көпке шейін пікір таласын туғызып келді. Солардың
бірі – қазақ тілінде диалектілер бар ма, жоқ па деген мəселе. Қазақ тілі
ежелден диалектісіз тіл немесе ондағы диалектілер ХV ғасырда біртұтас халық тілі құрылған кезде жоғалып кетті деген пікірлер екі
негізге сүйеніп айтылған еді. Бірінші, революциядан бұрынғы кейбір
түркологтардың (В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, А.М. Позднеев)
қазақ тілі диалектісіз деген пікірде болғандығы; екінші, мал шаруашылығымен байланысты қазақ халқының кешпелі өмір сүргендігі.
Бірақ осы пікірдің қай-қайсысы да қазақ тілі диалектісіз тіл деуге
дəлел бола алмайды. Біріншіден, революцияға дейінгі түркологтардың
ешқайсысы да қазақ тіліндегі диалектілерді, олардың ерекшеліктерін

82

Шора Сарыбаев

арнайы зерттемегендігін ескеруіміз керек. Сонымен бірге қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктер туралы революцияға дейінгі түркологтардың бəрі бірыңғай пікірде болмағаны белгілі.
Қазақ тілі мен ауыз əдебиетін зерттеушілер үшін революциядан
бұрынғы түркологтар аз мұра қалдырған жоқ. Халықтық ауыз əдебиетінің көптеген нұсқаларын бастырып шығарды, қазақ тілінің
грамматикалары мен сөздіктерін жасады. Бұған дейін тілі мен əдебиеті ғылым дəрежесіне көтеріле алмай келген халық үшін бұл баға
жетпес еңбек еді. ХІХ ғасырдан, əсіресе оның екінші жартысынан
бастап, орыс түркологиясы түркі тілдерін зерттеуде алғашқы қадам
жасап, елеулі нəтижелерге жетті. Бірақ соның өзінде түркі тілдерінің
əлі де белгісіз, ашылмаған сыры аз емес еді. Бірсыпыра түркі тілдерінің революцияға дейін жеке тіл ретінде танылмай, тек наречие
дəрежесінде қаралып келуі бұған айғақ бола алады. Профессор
П.М. Мелиоранский алғашында қазақ тілі диалектісіз деп, соңынан
кейбір ерекшеліктерімен таныса келе басқаша пікір айтуы да осыны
көрсетеді.
Жоғарыда айтқандарды ескерсек, қазақ тілінде диалект бар ма,
жоқ па деген мəселеде революцияға дейінгі кейбір түркологтардың
пікірлеріне сүйену орынсыз болып табылады.
Екіншіден, қазақ халқы тек мал шаруашылығын кəсіп еткендіктен,
бір орында тұрақтап отырмай, үнемі көшіп-қонып жүрді. Мұның өзі
тілдегі диалектілік ерекшеліктердің жойылып кетуіне əкеп соқты деген көзқарас та тарихи шындыққа жанаспайды. Революцияға дейінгі
Қазақстанда жер жеке кісінің меншігінде болғаны, əрбір ру, тайпаның белгілі жерге иелік еткені, қасындағы қоңсы-қарашылармен бірге
ру ішіндегі байлар, дəулетті адамдар өздері меншіктеп алған жайлау, жайылымдық жерлерде жыл бойы көшіп-қонып жүргені – тарихи шындық. Жер меншігінің осы айтылған түрі мен көші-қон тəртібі
халық ішіне қатаң сақталып отырды. Бұл тəртіпті бұзу көрші отырған
ру-тайпалар арасында, сондай-ақ олардың ішінде талай-талай қанды
соқтығыс, дау-жанжал тууына себеп болғаны белгілі. Мұның өзі сол
кез үшін заңды да, өйткені халықтың тіршілік, күн көрісі тек малға,
мал жайылатын жерге байланысты болды. Бұл шындық революцияға
дейінгі қазақ өмірі туралы жазылған шығармалардың қай-қайсысында да айқын көрініп отырды. Бұл əсіресе М.Əуезовтің «Абай
жолы» романында толық суреттелген.
Қазан революциясына дейін ғасырлар бойы қазақ халқы жерді
емін-еркін пайдаланып, ешбір кедергісіз, онды-солды көше берді деп
ұғынбау керек. Ол кездегі адамдардың араласуы көбінесе өз руының көлемінен аса алмады. Ал тайпалық одақтардың бір-бірімен
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байланысы жоқтың қасы еді. Академик С.Мұқанов пен профессор
Е.Ысмайлов сол кездегі жағдай туралы былай деп жазды: «Көші-қон
мен жайылым жөніндегі рушылдық қатаң заңдар халықтың емінеркін араласуына кедергі болды. Онымен бірге революцияға дейінгі
Қазақстанда жол қатынасының нашар болғандығын, қазақ жерінің
аса үлкендігін, мұның өзі онда мекендеуші ру-тайпалардың қарымқатынасын нашарлатқанын, сөйтіп уақыт озған сайын олардың тілінде
айырмашылық пайда болып отырғанын ескеру керек»1.
Қазақстан тарихына арналған кітапта қазақ халқының құрылу
процесі аяқталып біткен ХV–ХVІ ғасырларда да, ол процесс аяқталғаннан кейінгі ХVІІ–ХVІІІ ғасырларда да Қазақстанның феодалдық бытыраңқылық жағдайда қалғандығы, кең-байтақ жердің əртүрлі
аудандары экономикалық жəне саяси жағынан өзара нашар байланыста болғандығы айтылады2.
Дəл осындай жағдайда ғасырлар бойы келе жатқан диалектілер
бірден сіңіп, жоғалып кетті деу, əрине, артық болады. Қайта жоғарыда
айтылған жағдай диалектілік ерекшеліктердің белгілі мөлшерде
сақталып қалуына мүмкіндік берді.
Қазақ тілінде диалект бар ма, жоқ па деген пікірталасы 1953 жылға дейін созылды. Қазақ тіл білімінің кейбір талас мəселелері жөнінде
1952 жылы Алматыда өткен айтыс бұл мəселе жайында елеулі
жаңалық енгізе алмады да, пікірталасы сол бұрынғы күйінде қалды.
Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеп білмей тұрып,
айтысты бұдан былай соза берудің қажеті жоқ екені айқын бола бастады. Бұл мəселе тек пікірталасымен шешілмейтінін, оны шешудің
бірден-бір жолы жергілікті халық тілін кең көлемде зерттеу керек
екендігі ескертіліп, 1953 жылы Қазақ тіл білімі атына КСРО Ғылым
академиясының Тіл білімі институты тарапынан бірнеше рет сын айтылды. Осы институттың Түркі тілдері секторы қазақ тіл білімінің
зерттелу жайы туралы 1953 жылы жасаған қорытындысында былай
деп көрсетті: «Қателердің екінші түріне ең алдымен қазақ тіліндегі
диалектілердің жоққа шығарылуын жатқызуға болады»3.
Сол жылы мамыр айында Мəскеуде өткен КСРО тіл ғалымдарының ғылыми кеңесінде бұл мəселе тағы көтерілді. Кеңесте қазақ
тіліндегі диалектілер мен сөйленістердің зерттелу дəрежесінің төмен
екендігін сынаумен бірге, қазақтың ұлт тілі мен əдеби тілінің қалып1

Казахстанская правда. 1959. № 56.

2

Қазақ ССР тарихы. II т. Алматы, 1983. 294-б.

3

Вопросы языкознания, 1953. №2. 120-б.
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тасуына белгілі бір диалектінің жетекшілік рөлі болғандығы атап
көрсетілді1.
Қазақ диалектологиясының тарихында 1937 жылдан 1950 жылдың орта тұсына дейінгі зерттеу жұмыстарының ерекше орны бар.
Өйткені бұл жылдарда қазақ тіл білімінің бір саласы ретінде диалектология ғылымының негізі салынды. Қазақ диалектологиясы арнаулы курс ретінде жоғары оқу орындарында оқытыла бастады.
1950 жылдардың орта тұсынан бастап қазақ тіліндегі диалектілік
ерекшеліктерді жинап зерттеу жұмысында жаңа бетбұрыс басталды.
Бұған дейін пікірталасының шарпуы тиіп, құлаш жая алмай келген
қазақ диалектологиясында енді зерттеу жұмысына тікелей кірісуге
мүмкіндік туды. Жалпы қазақ диалектологиясындағы қол жеткен табыстардың басым көпшілігі 1950 жылдардың орта тұсынан кейінгі
уақыттың ішінде іске асырылуы кездейсоқ емес. Оған дейін қазақ
диалектологиясының зерттелу дережесі жеке мақалалар аясынан
шыға алмай келсе, енді алғашқы көлемді монографиялық еңбектер,
сөздіктер пайда бола бастады. Мысалы, Ж.Досқараев 1955 жылы
«Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері» (лексика) деген атпен диалектологиялық сөздік шығарды, 1959 жылы С.Аманжоловтың «Вопросы диалектологии и истории казахского языка» деген атпен көлемді монографиясы жарық көрді. Бұл еңбектерде тіл ерекшеліктері
нақты зерттелумен бірге диалектілік лексикографияның алғашқы үлгілері жасалды. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясына арнап жеке
жинақтар шығарып отыру мəселесі де осы кезеңде қолға алынды.
1953 жылдан бастап қазақ диалектологиясын зерттейтін маман
кадрлар көбейе бастады. Қазақ тіл біліміне келген жас мамандардың
бір тобы халықтық сөйленістерді зерттеуге белсене кірісті. Соның
нəтижесінде жеке сөйленістер туралы монографиялық еңбектер жазылды.
Бұлардан басқа жекелеген аудандардағы тіл ерекшеліктері жайында қаншама ғылыми мақала жазылды. Диалектілік ерекшеліктермен
қоса жергілікті кəсіби сөздер де зерттелуде. Олардың кейбір түрлері
жайында арнаулы еңбектер жазылды2. Қазақтың ұлт тілі мен əдеби
1
2

Бұл да сонда. 1953. №5. 33-б.

Тұңғышбаев Қ. Қазіргі қазақ тіліндегі өндірістік-профессионалдық лексика.
Алматы, 1956; Шамшатова А. Лексика злаковых культур в казахском языке: Автореф.
дисс. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1966; Айтазин К. Профессиональная лексика
рыбного хозяйства: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1973; Айгабылов А.
Профессиональные слова плодоовощеводства в казахском языке: Автореф. дисс. канд.
филол. наук. Алма-Ата, 1976.
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тілін жетілдіруде халық тіліндегі бұл сияқты байлықты жинап зерттеудің мəні зор екені сөзсіз. Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктердің
осылайша зерттелуі қазіргі кезде қазақ тілінің толық диалектологиялық сөздігін құрастыруға, диалектологиялық карта, атлас жасау жұмысын бастауға мүмкіндік беріп отыр. Міне, жоғарыда шолу түрінде
келтірілген осы фактілердің өзі-ақ қазақ диалектологиясының қол
жеткен табыстарын айқындай түседі.
Қазақ тілінде диалект бар ма, жоқ па деген мəселені қайта көтеріп,
тілімізде диалектілік ерекшеліктер бар екеніне күмəн келтірушілер
кейін де болды. 1958, 1959 жылдары «Қазақ əдебиеті» газеті бетінде
басылған кейбір мақалаларда1 диалектілердің тарихи ғылыми мəнін
жоққа шығаратын пікірлер айтылды. Бұлар, əрине тілдің, оның құрамды бөліктері болып табылатын диалектілердің өзіндік даму жолы
мен заңдылықтарын түсінбеуден туған еді. Ғылыми жұртшылық
мұндай жаңсақ ойдан туған пікірді қолдамады. Академик Кеңесбаев
газет бетіндегі айтыс материалдарын қорытындылай отырып: «Жиналған фактілерді үңіле қарап, сұрыптай келгенде, қазақ тілінде жергілікті ерекшеліктердің бар екендігіне ешбір күмəн келтіруге болмайды. Ол ерекшеліктер, кейбіреулер айтып жүрген, тек лексикалық
ерекшеліктер емес, сонымен қатар фонетикалық, кейде грамматикалық ерекшеліктер де кездеседі. Қазақ тілі мүлде диалектісіз (говорсыз) тіл деген топшылауға қол қоюға болмайды»2, – деп жазған
болатын.
Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің сипаты, таралу шегі
диалектілік көлемде ме, əлде сөйленістік көлемде ме жəне оларды
қалай топтастыруға болатындығы жайлы əртүрлі пікір айтылып
келді. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерін бірқатар зерттеушілер
(С.Аманжолов, Н.Сауранбаев) диалект сипатында деп қараса3, басқа
ғалымдар (Ж.Досқараев, Ғ.Мұсабаев т.б.) сөйленіс сипатында деп
көрсетеді.
Қазақ тілінің диалектілік, сөйленістік құрамын зерттеп, анықтау
мақсатымен 1950 жылдардың орта шенінен бастап бірқатар зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктерді
сөйленістік жүйеде зерттеу осы кезде басты орын алды. Мұның өзі
ғылыми-практикалық мəні бар қорытындылар жасауға мүмкіндік
1

Қазақ əдебиеті. №47, 1958 жəне №9, 1959.

2

Кеңесбаев I. Əдеби тіліміздің кейбір келелі мəселелері жайында // Қазақ əдебиеті,
15 мамыр, 1959.

3

Қазақ тіліндегі тіл ерекшеліктері диалект сипатында екенін осы еңбектің авторлары да қуаттайды.
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береді. Шынында, тарихи этникалық тұрғыдан зерттеу нысанын
анықтай отырып, шағын көлемді сөйленістерді зерттемейінше, мол
көлемді жерге тараған қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерін жанжақты қамту мүмкін емес еді. Тіл ерекшеліктерін сөйленістік жүйеде
зерттеу бірқатар тиімді нəтижелер берді.
Біріншіден, жергілікті шағын аймақтардағы қазақ тілінің жайы
нақты түрде анықтала бастады. 1950 жылдан бері жеке сөйленістер
ретінде он үш шағын аймақтың зерттелуі бұл айтылғанның айғағы
бола алады. Сөйтіп, қазақ тілі тарихында тұңғыш рет бұл шағын
аймақтардағы халық тілінің дыбыстық, грамматикалық, лексикалық
құрылысындағы ерекшеліктер əдеби тілмен салыстырыла отырып,
ғылыми тұрғыда нақты сипатталды.
Екіншіден, зерттеу жұмыстарында диалектілер мен сөйленістердің тек əдеби тілмен айырмашылығын анықтаумен шектелмей, оларды тілдің дербес шағын жүйелері ретінде қарастыру өріс ала бастады. Жүйелік сипат ұлт тілінің сұрыпталған, нормаланған əдеби
тіліне де, сондай-ақ оның «нормаланбаған» диалектілері мен сөйленістеріне де тəн, өйткені олар жалпыхалықтық тілдің тармақтары
ретінде өмір сүреді, одан тыс құбылыс емес. Тілдің өзіндік құрылымы
бар жүйелі құбылыс екендігі тіл білімінде орныққан теориялық
негіздердің бірі. «Тілдің жүйелілігі жайындағы идея осы күнгі
тіл білімінің И.А. Бодуэн де Куртенэден бері келе жатқан жəне
де Соссюр ілімінде орныққан аса зор табысы екені ешқандай күдік
тудырмайды»1. Диалектология ғылымының қазіргі даму бағытында
диалектілер мен сөйленістерді тек əдеби тілдің нормалық белгілері
тұрғысынан қарап зерттеу жеткіліксіз болып табылады. Түркі тілдерін зерттеу əдістемесінде осындай бағыттың орын алып келгені
1976 жылы өткен Бүкілодақтық түркологиялық конференцияда атап
көрсетілді. А.Н. Кононов, I.Кеңесбаев, Г.Благова былай деп жазды:
«Кеңес өкіметі жылдарында түркі халықтары тілдерінің диалектілері
мен сөйленістері жаппай зерттеліп, қыруар материал жиналды. Зерттеу аясы бұрын диалектілердің əдеби тілден айырмашылықтарын
анықтаумен шектеліп келген болса, қазір əрбір жеке диалектіні тілдің
дербес жүйесі ретінде қарастыру бел алып келеді»2.
Үшіншіден, жеке сөйленістердің зерттелуі қазақ диалектологиясының кейбір мəселелері туралы жаңа теориялық қорытындылар
жасауға мүмкіндік берді. Осындай мəселелердің бірі тіліміздегі сөйленістердің бір-біріне қатысы, тарихи байланысы жайында. Сөйленістер
1

Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962. С. 8-б.

2

Социалистік Қазақстан. 1976. 19 қыркүйек, №223.
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бір-біріне байланыссыз, қатыссыз емес, сол сияқты олардың өзара
жақындығы, туыстығы да бірдей емес. Мəселен, Шу бойынан жиналған ерекшеліктер мен Жетісу немесе Орда ауданынан (Орал облысы)
жиналған ерекшеліктерді салыстырсақ, Шу мен Жетісу тұрғындары
тіліндегі ерекшеліктердің ортақ жағы басым екені байқалады. Мұның
өзі жергілікті халық тіліндегі ең негізгі ерекшеліктердің бірнеше
сөйленіске ортақ болып келу сипатынан туған, тек бір-бірімен туыс
сөйленістердің арасында болатын жағдай. Ондай сөйленістердің
өзара айырмашылығы неғұрлым ұсақ ерекшеліктерден байқалады.
Міне, негізгі ерекшеліктері бірыңғай осындай сөйленістерден туыс
сөйленістер тобы, яғни тілдегі диалектілер пайда болады. Профессор Н.Сауранбаев Шу, Жетісу, Шымкент, Сырдария сөйленістерінің
əрқайсысы өзіндік ерекшеліктермен бірге бүкіл оңтүстік өлкеге тəн
негізгі ерекшеліктерін де сақтап қалғанын, сөйтіп, олардың оңтүстік
диалектісіне кіретінін көрсеткен еді. Сонымен бірге бұл топқа Ташкент жəне тəжік сөйленістері кіретіні анықталды1. Соңғы кездегі зерттеулер сөйленістердің өзара туыстығы, жақындығы туралы мəселені
одан əрі дамыта түсті. Баянөлгий, Қошағаш, Өскемен, сондай-ақ Аягөз
атыраптарының тарихи-тілдік сипаты, ортақ белгілері зерттелді2.
Қазақстанның батыс өлкесіндегі орталық сөйленіс (Атырау, Орал,
Ақтөбе жерінде), Маңғыстау, Арал, Сыр, Қарақалпақ пен Түрікмен
жеріндегі қазақ тілі сөйленістерінің тарихи тілдік сипаты, ортақ
белгілері зерттеліп, батыс сөйленістерінің бірыңғай тобы бар екені
анықталды3.
Бұл сияқты фактілер қазақ тілінде шағын аймақты қамтитын сөйленістердің де жəне көлемі кең диалектілердің де бар екенін көрсетеді.
Ал қазақ тіліндегі диалектілер мен сөйленістерді топтастыру мəселесіне келсек, онда негізінен алғанда, екі түрлі көзқарас бар:
С.Аманжолов қазақ тілінде үш диалект бар деп есептеген (оңтүстік, батыс жəне солтүстік-шығыс диалектілері); 2) Н.Сауранбаев пен
Ж.Досқараев диалектілер мен сөйленістердің екі үлкен тобы бар деп
қараған (оңтүстік-шығыс жəне солтүстік-батыс диалектілері немесе
сөйленістері).
Кейінгі зерттеулер С.Аманжолов солтүстік-шығыс диалектісіне
жатқызған солтүстік, орталық жəне шығыс аудандары тіл ерекшеліктері
жағынан өз ішінде бірыңғай еместігін анықтады. Осыған байланыс1

Нақысбеков О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. Алматы, 1982. 5-б.

2

Болатов Ж. Восточная группа говоров казахского языка и ее отношение к литературному языку: Автореф.дисс.докт.филол.наук. Алма-Ата, 1970. С. 28.

3

Нұрмағамбетов Ə. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. Алматы, 1978. 5-бб.
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ты С.Аманжоловтың пікірін негізге ала отырып, қазақ тіліндегі
сөйленістерді топтастыру мəселесін қайта қарастыру қажеттігі туды.
Соның нəтижесінде тіл ерекшеліктерін зерттеумен шұғылданатын
ғалымдар қазақ тілінде оңтүстік, батыс, шығыс жəне орталық-солтүстік сөйленістік топтар (диалектілер) бар деген тоқтамға келді. Олар
мыналар:оңтүстік сөйленістер тобы. Ол Алматы, Жамбыл, Шымкент,
Талдықорған облыстарын жəне Қызылорда облысының кейбір аудандарын, Өзбекстан, Тəжікстан жеріндегі қазақ аудандарын қамтиды; батыс сөйленістер тобы – Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе
облыстарын жəне Қостанай мен Қызылорда облыстарының кейбір
аудандарын, Түрікменстан мен Қарақалпақстандағы, Ресейдің Еділ
бойындағы (Астрахань, Волгоград, Саратов облыстары мен Қалмақ автономиялы республикаларындағы) қазақ аудандарын қамтиды; шығыс
сөйленістер тобы – Шығыс Қазақстан облысын, Семей облысының
бірқатар аудандарын, Моңғолия мен Қытай Халық Республикасындағы, Ресейдің Таулы-Алтай автономиялы облысындағы қазақ аудандарын қамтиды; орталық-солтүстік сөйленістер тобы – Солтүстік
Қазақстан, Ақмола, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды облыстарын,
Қостанай мен Семей облыстарының кейбір аудандарын қамтиды.
Оқырман қауым хабардар болуы үшін бұдан кейінгі тарауларда
əртүрлі көзқарастарға жеке-жеке тоқтап, жетістік-кемістігі жайында
пікір айтуды орынды көрдік.
Қазақ диалектологиясының алдында тұрған басқа да проблемалық мəселелер бар. Мысалы, тілдегі диалектілер мен сөйленістердің
бұрынғы ру-тайпа тілдеріне қатысы, қазақтың ұлттық əдеби тілінің
диалектілік негізі сияқты мəселелер туралы да əртүрлі көзқарас бар.
Қазақ тілінің зерттелу тарихы жас екенін, оның үстіне диалектология маңында пікір таласы болып келгенін ескерсек, диалектілерді жоғарыдағыдай топтастыруда жəне басқа мəселелерде түрліше көзқарас,
пікірлердің тууы заңды нəрсе.
Ғылыми айтыс, пікір таласының нəтижесінде қазақ диалектологиясындағы кейбір мəселенің жан-жақты шешілуіне, ал бірқатар
мəселенің ғылыми дəрежеге көтерілуіне, олар жайындағы пікірлердің
айқындалып саралана түсуіне мүмкіндік туды. Жоғарыда айтылған
мəселелердің зерттелуінде жəне қазақ диалектологиясының жеке сала
болып қалыптасуында кейбір ғалымдарымыздың көп еңбек сіңіргенін атап өткен жөн. Қазақ диалектологиясының зерттелу тарихы
сөз болғанда, олардың еңбегіне соқпай өту мүмкін емес. Бұл ретте Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының мүше-корреспонденті,
филология ғылымдарының докторы, профессор Сəрсен Аманжоловты, филология ғылымдарының кандидаты Жұмат Досқараевты атауға
болады.
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Қазақ диалектологиясының алғаш зерттелу жəне қалыптасу тарихы профессор С.Аманжоловтың есімімен байланысты екені жалпыға
белгілі.
Профессор С.Аманжолов бұл тақырыпта докторлық диссертация
қорғап, одақтық жəне республикалық баспасөз бетінде бірсыпыра
ғылыми мақала жариялады. Абай атындағы Қазақ педагогика институтында 1938-1939 оқу жылынан бастап қазақ тілі тарихы мен диалектологиясынан лекция оқу үстінде осы курстың негізін салды. Сол
жылы диалектология курсының бағдарламасын жасады. Ол бұдан
60 жыл бұрын КСРО Ғылым академиясы Қазақ филиалының сол кездегі Тіл жəне əдебиет секторының алдына қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді жинау мəселесін қойды. Əртүрлі қиыншылықтарға – қаражаттың жетіспейтіндігіне, маман кадрлардың аздығына
қарамастан, Қазақстанның əртүрлі аудандарына диалектологиялық
экспедициялар ұйымдастырды. Диалектілік ерекшеліктерді жинау
үшін алғашқы бағдарлама мен сұраулықтың жобасын жасады, жиналған материалдың реттелуін басқарып отырды. Сейтіп, диалектологиялық материал жинау ісіне ол өмірінің соңғы кезіне дейін үзбей
атсалысып келді. Онымен бірге С.Аманжоловтың тікелей араласуымен революциядан бұрын басылған нұсқалардан, халық ақындары
мен жазушылардың шығармаларынан, 1932, 1935 жəне 1938 жылдардан бері шыға бастаған аудандық газеттерден көлемді материал жиналды. Қазақ диалектологиясы үшін маман кадрлар дайындау ісінде
де аз жұмыс істеген жоқ.
С.Аманжолов қазақ диалектологиясындағы теориялық мəні бар
өзекті мəселелердің (мысалы, қазақ тілінің өз ішінен диалект, сөйленістерге бөлінетіндігі, қазақтың ұлттық əдеби тілінің диалектілік
негізі, диалектілердің бұрынғы ру-тайпа тілдеріне қатысы, қазіргі
диалектілік ерекшеліктердің сипаты жене аймақтық жағынан жіктелуі, т.б.) қай-қайсысын болсын алғаш рет ғылыми дережеге көтеріп
қана қоймай, оларды кең көлемде зерттеуге, даулы мəселелерді шешуге батыл қадам жасады (Ол жайында қараңыз: Əбдірахманов Ə.,
Əбілқаев А., Қалиев Ғ. Профессор С.А. Аманжоловтың өмірі мен
ғылыми мұрасы туралы. Алматы, 1959). С.Аманжоловтың ғылыми
мұрасында қазақ тілінің диалектологиясы туралы еңбектері басты
орын алды. Оның 1959 жылы шыққан «Вопросы диалектологии и
истории казахского языка» атты күрделі еңбегі автордың диалектология мен тіл тарихы саласында көп жылдар бойы жүргізген зерттеу жұмысының нəтижесі еді. Бұл еңбек тек қазақ тіл білімінде ғана
емес, жалпы түркология бойынша қоғамдық ғылымдарымыздағы көрнекті табыстардың бірі ретінде танылды. Еңбекте қазақ тілі тарихы
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мен диалектология мəселелері бір-бірімен тығыз байланысты берілген. Қазақ тіліндегі диалектілердің пайда болуы, қалыптасуы, қазіргі
қалпы, өзгерістері қазақ тілінің жалпы даму процесі тұрғысынан зерттелген. Қазақ тілінің тарихы оның құрамына енген диалектілердің де
тарихы ретінде баяндалған.
Қазақ диалектологиясы үшін көп еңбек сіңірген ғалымның бірі
филология ғылымдарының кандидаты Ж.Досқараев1. Оның əсіресе
халық тіліндегі мол байлықты – диалектілік ерекшеліктер мен кəсіби
сөздерді – жинаудағы еңбегі ерекше атап өтуді керек етеді. Бірнеше
жылдар бойы экспедиция ісіне тікелей қатыса жүріп, Қазақстанның
көптеген аудандарынан материал жинады. Əсіресе оңтүстік өлкедегі
халық тілі ерекшелігін жете зерттеп, оның жүйелі құбылыс екенін
ғылыми дəлелдеп берді. Диалектілік ерекшеліктерді жинауға тікелей
қатысумен бірге Ж.Досқараев бұл іске үнемі басшылық етіп, бірнеше
жылдар бойы Қазақстан Ұлттық ғылым академиясында Тіл білімі
институтының диалектология бөлімін басқарды. Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді жинау əдістері жайында мақалалар жариялап,
сұраулық жасауға қатысты.
Ж.Досқараевтың қазақ диалектологиясына сіңірген еңбегі мұнымен ғана бітпейді. Оның 1955 жылы шыққан «Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері» (лексика) деген еңбегі тек қазақ тіл білімінде
емес, түркология ғылымының диалектология саласында жасалған
тұңғыш диалектологиялық сөздіктердің бірі болып табылады.
Ж.Досқараев қазақ тілі сөйленістерін зерттеуде салыстырмалы тарихи принципті қолданудың алғашқы үлгілерін көрсетті. Бұдан басқа
Ж.Досқараев қазақ тілі диалектологиясы мəселелеріне арнап бірнеше
мақала жазды.
Қазақ диалектологиясы мəселелерімен профессор Нығмет Тінəліұлы Сауранбаев та шұғылданды. Қазақстан Ғылым академиясының
тарих жəне диалектология бөлімін басқарды. Оның «Диалекты в современном казахском языке»2 жəне басқа ғылыми мақалаларында
қазақ тілі тарихына байланысты қазақ диалектологиясының теориялық мəні бар мəселелері сөз болды. Қазіргі сөйленістерді тіл тарихындағы елеулі кезеңдермен байланыста қарап, қазақ диалектологиясының қалыптасу, даму тарихы туралы ілімді тереңдетті.
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С. АМАНЖОЛОВ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ
ДИАЛЕКТІЛЕР ТУРАЛЫ
Профессор С.Аманжолов қазақ тіліндегі диалектілердің пайда
болуы мен қалыптасу тарихын қазақ жеріндегі бұрынғы тайпалық
одақтармен, жүздермен байланыстырып қарайды. Маркс пен Энгельстің тайпалар одағы халыққа ең таяу басқыш болып табылады деген белгілі қағидасына сүйене отырып, қазақ жеріндегі үш жүз – үш
тайпалық одақ ретінде қазақ біртұтас халық болып құрылғанынан көп
бұрын, VІІ–ІХ ғасырлардың арасында қалыптасты деп қорытынды
жасайды. Жүздердің қалыптасуы негізінде рулардың тайпаларға,
тайпалардың тайпа одағына бірігуі жатыр. Қазақ жеріндегі тайпалардың қоныстанған жері, шаруашылық ыңғайы, шығу тегінің жақындығына қарай ерте замандардан-ақ өзара жіктеле бастағаны тарихтан белгілі. Осылайша тайпалардың одағы болып табылатын жүздер
келіп шыққан. Мұның өзі тілге əсер етіп, əр жүздің өз ішінде
тілдің де бірыңғайлылығы қалыптаса бастаған. Сөйтіп, үш жүздің
қалыптасуымен үш жергілікті диалект пайда болған. Бұл үш тайпалық одақтың тілі даму барысында кейін бір-біріне жақындап, біртұтас
қазақ тілінің қалыптасуына негіз, ұйтқы болды деген тоқтамға келеді.
Автор жергілікті халық өміріне тəн өзгерістер (шаруашылық, əдетғұрып, т.б.) мен көрші тілдердің əсерінен де тіл ерекшеліктері туғанын ескертеді.
Қазақтың халық тілі мен ауыз əдебиеті үлгілерінен жиналған
материалдарды жəне қазақ тілінің тарихын зерттеу нəтижесінде
С.Аманжолов қазақ тілінде үш диалект бар деген қорытындыға келді.
Олар мыналар:
а) оңтүстік диалектісі – Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан
облыстарын жəне Талдықорған мен Қызылорданың кейбір оңтүстік
аудандарын қамтиды;
ə) батыс диалектісі – Батыс Қазақстан, Гурьев (Атырау), Ақтөбе
облыстарын жəне Қызылорданың солтүстік аудандарын, Қостанайдың кейбір батыс аудандарын қамтиды;
б) солтүстік-шығыс диалектісі – Ақмола, Павлодар, Семей,
Шығыс Қазақстан, Көкшетау, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облыстарын жəне Қостанай мен Талдықорған облыстарының кейбір аудандарын қамтиды.
Автор Қазан революциясынан бұрын басылып шыққан əдебиеттер тілінде кездесетін кітаби тіл элеметтері мен диалектизмдердің
арасына белгілі дəрежеде шек қойып ажыратпағандықтан, кейбір
кітаби тіл элементтері диалектизмдердің қатарына қосылып кеткен.
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Мысалы: Азаматларым менің мартларым, Бəрі тоңлы қартларым
(192 бет); айтасызлар ма? (354-бет); көзнің (144-бет); елні (374-бет);
жігітлік (380-бет); андан (355-бет) сияқты татар үлгісімен жазылған
сөздер кездеседі.
Қазақ тілінің солтүстік-шығыс диалектісі. С.Аманжолов қазақ
тілінің солтүстік-шығыс диалектісіне бұрынғы керей, найман, арғын,
қоңырат жəне қыпшақ тайпаларының тілін жатқызады. Бұл тайпалар ерте замандардан бастап-ақ Ертіс, Есіл, Тобыл, Торғай өзендері
бойын, Алтай, Тарбағатай алқабын, Арқа жерін мекен еткен. Олар
оңтүстігінде – Ұлы жүз тайпаларымен, батысында – Кіші жүз тайпаларымен жəне татар, башқұрттармен, солтүстігінде – алтайлықтармен
жəне Барабин, Тобол татарларымен, шығысында моңғол, қытай жəне
ұйғырлармен шектескен.
С.Аманжолов солтүстік-шығыс диалектісін қазақтың əдеби тілінің негізіне жатқан диалект деп есептейді. Қазақ тілінің диалектілері
мен қазіргі əдеби тілін фонетикалық, лексикалық жəне грамматикалық жағынан жан-жақты салыстыра келіп, басқа диалектілерге қарағанда, солтүстік-шығыс диалектісінің қазіргі əдеби тілге əлдеқайда
ақын екендігін атап көрсетеді. Əдеби тілдің негізіне жатқанына
қарамастан, солтүстік-шығыс диалектісінде қазір де сақталып қалған,
əдеби тілге енбейтін жергілікті тілдік ерекшеліктер кездесетінін де
ескертеді.
Бірақ өзінің еңбектерінде оларға кең тоқталып, талдау жасамаған.
Оның себебі, біріншіден, автордың солтүстік-шығыс диалект ұлттық
əдеби тілдің негізіне жатты деген көзқараста болуында, екіншіден,
Қазақстанның солтүстік, орталық жəне шығыс аудандарындағы халық тілінің басқа жерге қарағанда нашар зерттелуіне байланысты.
Шынында, бұл аймақ соңғы кездерде ғана зерттеліп келеді. Кейінгі
кезде жиналған материалдар аталған аудандарда да жергілікті ерекшеліктердің белгілі мөлшерде кездесетінін, таралу сипаты əртүрлі болғандықтан, өз ішінен шағын сөйленістерге бөлінетіндігін көрсетеді.
Қазақ тілінің оңтүстік диалектісі. С.Аманжолов қазақ тілінің
оңтүстік диалектісіне бұрынғы үйсін, қаңлы, дулат жəне жалайыр
тайпа одақтарының тілін жатқызады. Бұл одақтар ерте замандардан
бастап-ақ Жетісу, Сырдария жəне Алатау алқабын, яғни қазіргі Алматы, Талдықорған, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан жəне Қызылорда
облыстарының жерін мекен еткен, олар шығысында – Синьцзянмен (Шыңжан), ұйғырлармен, солтүстік-шығысында найман, керей,
қоңырат тайпаларымен, солтүстік-батысында – алшын тайпалары
одағымен, оңтүстігінде – өзбек, қырғыздармен шектескен. Моңғол
шабуылына дейін де, одан кейін де, сол сияқты ХVІ ғасырда Қазақ
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хандығына қосылған кезде де, бұл тайпа одақтары Ұлы жүз болып
аталды. Ерте заманнан бастап-ақ бұлардың қоғамдық, шаруашылық
жəне мəдени ортасы бір болды. Соның нəтижесінде олардың бір
кездегі тайпалық тілдері бірігіп, бір жергілікті диалект болып қалыптасты. Бұл – қазақ тілінің оңтүстік диалектісі деп аталады. Оңтүстік
диалектісінің қалыптасуына Ұлы жүзге кіретін тайпалардың əртүрлі
табиғи-тарихи себептерге байланысты басқа тайпалармен қарым-қатысы нашар болғандығы да үлкен əсер етті. Мəселен, бұл тайпалардың солтүстігіндегі Балқаш көлі, Бетпақ дала, солтүстік-батысындағы
ұлан-байтақ далалар, Қызылқұм жəне Арал теңізі осындай табиғи
бөгеттер болып табылады. Онымен бірге бұл диалектінің қалыптасуына көрші өзбек, ұйғыр, қырғыз халықтарының тілі де əсер етті.
Ұлы жүздің ХVІІ–ХІХ ғасырларда Қоқан, Хиуа хандықтары қол
астында болуы бұл диалектіге өзбек тілінің ықпалын күшейте түсті.
Бірнеше тайпалық тілдердің негізінде қалыптасқандықтан жəне
əртүрлі тілдердің əсері тигендіктен, оңтүстік диалектісінде кездесетін
ерекшеліктердің сипаты бірыңғай емес. Кейбіреулері жалпылама
түрде кездеседі. Енді біреулерінің тараған көлемі шағын, белгілі бір
ауданда ғана айтылады. Өзгешеліктердің ішінде оңтүстік диалектісінің басқа диалектілерден айырмасы көрсететін негізгілері бар жəне
негізгі болып табылмайтын жеке ерекшеліктері бар, сол сияқты басқа
диалектілерден ауысып кіргендері де бар. Оңтүстік диалектісінің
С.Аманжолов көрсеткен негізгі ерекшеліктері төмендегідей.
Фонетикалық ерекшеліктер. С пен ш алмасуы: мысық – мышық,
есек – ешек, масқара – машқара;
ш мен ч алмасуы: шұрқырау – чурқырау, шана – чана, шеге –чеге,
шикі – чикі, шүберек – чүберек. Бұл өзгешелік Қазақстанның шығыс
аудандарында да кездеседі.
д мен л алмасуы: теңдік – теңлік, тыңда – тыңла, маңдай – маңлай,
аңдамау – аңламау;
б мен п алмасуы: болат – полат, бітіру – пітіру, бейнет – пейнет,
бақыр – пақыр, байқау – пайқау;
ң мен н ауысуы: ертең – ертен, өлең – өлен, көбең – көбен, қалың –
қалын;
м мен п алмасуы: маңай – паңай, мақта – пахта, мешпет ‒ пешпент;
к мен г алмасуы: күріш – гүріш, көң ‒ гөң т.б. Бұл алмасу оңтүстік
диалектісіндегі оғыз тілдерінің əсерін көрсетеді;
б мен у ауысуы: кебіс – кеуіш, көпір – кəуір, шылапшын ‒шылаушын//шіл өужін;
ж мен й ауысуы: о жақ – о йақ, бұ жақ – бу йақ, о (л) жерде –
о йерде;
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с мен т ауысуы: түгесу – түгету, қысу – қыту, сырқаттану ‒
сырқастану, тұрпат – сұрпат;
а мен ə алмасуы: қатты – кəтті, қайтып – кəйтіп, керісінше,
əйел – айал, едəуір – адауір.
Грамматикалық ерекшеліктер. Етістіктің жекеше 2-жақ бұйрық
райының -ғын, -гін, -қын, -кін, -ың, -ің қосымшалары арқылы жасалған тұлғалары кездеседі: суғырғын (суыр), айтқын (айт), келгін (кел),
барың (бар), көрің (көр).
Бұйрық райлы етістіктің көпше 1-жағының -лы, -лі қосымшалары
арқылы жасалған тұлғалары кездеседі: баралы – барайық, келелі –
келейік.
Қалау райдың бар, жоқ сөздері арқылы жасалған түрлері кездеседі: барғым бар – барғым келеді, барғым жоқ – барғым келмейді.
Қалау райдың қысқарған тұлғалары кездеседі: барса кетті –
барса игі еді, келсе кетті – келсе игі еді.
Көмектес септігінің -мынан, -бынан, -пынан қосымшалары арқылы
жасалған түрлері кездеседі: атпынан келу – атпен келу, пойызбынан
бару – пойызбен бару.
Септік жалғауларының қызметінде ауысушылық байқалады: мұғалімге оқыдым – мұғалімнен оқыдым. Арысқа тұрамын – Арыста
тұрамын.
Лексикалық ерекшеліктер. С.Аманжолов оңтүстік диалектісінің
лексикалық ерекшеліктерін 20 салаға бөледі. Берілген материалдар
оңтүстік диалектісі мен əдеби тіл лексикасы арасындағы айырманы айқын көрсетеді. Оңтүстік диалектісінің лексикалық ерекшелігі
халық өмірінің барлық жағын да қамтыған. Егіншілік пен бау-бақшаға
байланысты сөздер өте көп жəне олардың кейбірі баспасөз арқылы
əдеби тілге еніп, бүкіл халық пайдаланатын сөздерге айналып отыр.
Оңтүстік диалектісінде өте ерте замандардан сақталып қалған, басқа
жерде кездеспейтін сөздер де аз емес. Қазақ тілі лексикасының тарихын тексеруде бұлардың зор мəні бар.
Оңтүстік диалектісіндегі лексикалық ерекшеліктердің бəрін бірдей беру мүмкін болмағандықтан, төменде кейбір мысалдар ғана
келтіріліп отыр: айуан, дəліз, далаң – ауыз үй, алдыңғы үй, аташ –
пойыз, ауқат – тамақ, жұмыс, ашық-машық, топша, тұрым – топса, əтешкер, əтешкі – қысқаш, өтубер – абырой, бақуат – қуатты,
бəдірең – қияр, бігіз – біз, білік//пілік – білте, бітпе – жазба, дава –
таба, табадан, дақыл – нəрсе, зат, дарбаза – қақпа, дарын – жаршы,
датқой – өсекші, дəке – марлі, дəс орамал – қол орамал, дуал қабырға,
дур – шебер, маман, діт – ой, арман, еге – ие, егер – ер, екше – кимешек, елкезер – елеуіш, ергенек – киіз үйдің ағаш есігі, етмал –
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ықтимал, жаган//жаглан – қайыс сандық, жам, кірлен, лəгон – леген,
шылапшын, жемелек – шашбау, жоғырмақта ‒жуықта, жозы – аласа үстел, жуалдыз – тебен ине, зəмбіл//зембы – нəселке, зəңгі//зеңгі –
басқыш, саты, зерен – тостаған, зілмендей – зілдей, кəттə – зор, үлкен,
кепсер – сүзгі темір, кеуірт – күкірт, кеуіш – кебіс, қам – шикі, леген –
табақ, мекпі, топы – тақия, төбетей, мұқым – тіпті, мүлде, мұттайым – қу, өтірікші, мыттық – арамза, нам – ат, есім, нам – дымқыл,
ылғал, нанбай – үлкен, зор, өтен – тұрақ, мекен, пая – сабақ, парбоз//паруаз – үй төбесіне салатын ағаш, пахнатты – күйлі, пешене –
маңдай, бақыт, пісентті – жинақы, ұқыпты, сыйшықтау – сыйлау,
таға – нағашы, тиқары – негізінде, асылында, уақтылы – уақытында,
үстін – діңгек, тіреу, шайдоз – қара құман, шақа – жүйе, рет, шыптахана – билет сататын орын т.б.
Оңтүстік диалектісінде əдеби тілмен салыстырғанда қалыптасуында, мағынасында, қолданылуында ерекшелік бар идиомалық,
фразалық сөз тіркестері едəуір мөлшерде кездеседі. Мысалы:
алағаудан болу – алаң болу, амалкесін іздеу – амал іздеу, аяқ қылып
тастау – аяқсыз қалдыру, əдден тысқары – шамадан тыс, бəз уақытта – кей уақытта, белі ауыру – жаны ашу, біршек болу – бөліну,
дəтмал айту – ақыл айту, дуана айту – жар салу, жер төңкеріс қылу –
жер аудару, жүзі қайту – беті қайту, зыбан ұру – əлек салу, кеуім
тарту – қараңғы тарту, кугім бату – қас қараю, күмəнға шығу –
күмəн болу, қаза біту – қаза болу, қазан боп біту – суалу, біту, қайт
болмау – беті қайтпау, құлып ұру – құлып салу, қырман қосу – астық
бастыру, мият болу – біреуді жақтау, мойынтаулық қылу – көнбеу,
бағынбау, орам болу – бағыну, парт боп кету – ісіп-кеуіп кету,
пұшайман жеу – уайым жеу, сауатын шығару – сауатын ашу, табым
жоқ – көңілім соқпайды, тəн алмау – мойнына алмау, тəнті болу –
риза болу, шеге-шегесімен – жік-жігімен, шоқ атым жер – оқ атым
жер, т.б.
Қазақ тілінің батыс диалектісі. С.Аманжоловтың бөлуі бойынша қазақ тілінің батыс диалектісіне алшын тайпалар одағының тілі
жатады. Бұл тайпалар ежелден Арал, Каспий алқабын, Еділ, Жайық,
Ор өзендері бойларын мекен еткен. Қазіргі əкімшілік бөлу бойынша
батыс диалектісі Орал, Гурьев (Атырау), Маңғыстау, Ақтөбе облыстарын жəне Қостанай, Торғай, Қызылорда облыстарының кейбір аудандарын қамтиды. Алшын тайпалар одағы оңтүстігінде қазақ тілінің
оңтүстік диалектісімен, қарақалпақтармен; оңтүстік-батысында түрікмендермен; солтүстік-батысында татар, ноғайлармен; солтүстік-шығысында қазақ тілінің солтүстік-шығыс диалектісімен жəне башқұрттармен шектескен. Алшын тайпалар одағы өз ішінен біртұтас емес:
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Əлімұлы (6 ата), Байұлы (12 ата), Жетіру (7 ата) сияқты үш тайпалық
бірлестіктен құралған, алшындар ерте замандардан бастап басқа қазақ
тайпаларынан оқшауланып келді. ХVІІ ғасырдың бас кезіне дейін
Ноғай ордасының қарамағында болып, басқа қазақ жүздеріне ең
соңынан қосылғаны тарихтан белгілі. Жоғарыда айтылған тайпалық
бірлестіктер əртүрлі тарихи жағдайға байланысты ұзақ уақыт бойы
оқшауланып келгендіктен жəне бір аймақта тұрып, қоғамдық, шаруашылық, мəдени өмірі ыңғайлас болғандықтан, олардың тайпалық
тілдері бір жергілікті диалект болып қалыптасқан. Бұл қазақ тілінің
батыс диалектісі деп аталады. Батыс диалектісінің қалыптасуына
татар, башқұрт тілдерінің де əсері тиген. Батыс диалектісі кең көлемді қамтып, бұрынғы бірнеше тайпалық тілдердің негізінде қалыптасқандықтан, онда кездесетін диалектілік ерекшеліктердің таралу, сақталу сипаты бірдей емес. Кейбіреулері жалпылама жəне жиі
кездеседі: бұлардан бүкіл батыс диалектісінің басқа диалектілерден
айырмасын көруге болады. Ал кейбір өзгешеліктер неғұрлым шағын
көлемде ғана кездеседі: олардан батыс диалектісінің өз ішінен
сөйленістерге бөлінетіні байқалады.
Батыс диалектісінің С.Аманжолов көрсеткен негізгі диалектілік
ерекшеліктері төмендегідей.
Фонетикалық ерекшеліктер. Ш мен с алмасуы: шекер – секер,
келешек – келесек//кележақ, шоқаю – соқаю, шұжық – сүжік;
ш мен ж алмасуы: келешек – кележақ, берешек – бережақ, шаңшұң – жаң-жүң, қиыр-шиыр – қиыр-жиыр;
д мен б алмасуы: додалау – бодалау, жедеғабыл – жебеғабыл;
д мен ж алмасуы: домалау – жұмалау;
н мен й ауысуы: қайда сұрау есімдігі қанда болып айтылады;
о мен ү алмасуы: сорақы – сұрақы, домалау – жұмалау, ойран –
ұйран, сонар сұнар, шойнақ ‒ шұйнақ, қолдану – құлдану, қорытынды – құрытынды, шошқа – шұшқа;
ө мен у алмасуы: өгей – үгей, мөңіреу – мүңіреу, дөнен – дүнен,
нөсерлеу – нүсерлеу;
е мен і ауысуы: бəйге – бəйгі, ерегес – ерегіс, келін-кепшік – келінкепшек, кесертке – кесіртке;
ы мен а ауысуы: құдағый – құдағай, қажырлы – қажарлы, айқыра –
айқара;
а мен ү алмасуы: болар – болұр, машақат – мұшақат, аз-маз – азмұз.
Грамматикалық ерекшеліктер. Жіктеу есімдігінің 1, 2-жақтарының сыпайы түріне ілік жалғауы қысқарған түрде қосылады: бізің –
біздің, сізің – сіздің. Бұл есімдіктердің тəуелденген түрінде де ерекшелік бар: бізікілер – біздердікі, сізікілер – сіздердікі.
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Кейбір сілтеу есімдіктері ерекше тұлғаларда кездеседі: анаусы –
анасы, мынаусы – мынасы, тонау, тона – сонау, анау.
Етістіктің өткен шағының -улы, -улі қосымшалары арқылы жасалған түрлері кездеседі: барулы – барды, келулі – келді.
Көптеген етістіктердің тұлғасында ерекшелік бар: біткеру – бітіру,
жеткеру – жеткізу, жүрту – жүргізу, кішірту – кішірейту, сандалау ‒
сандалу, жаду – жадылау, ортаю – орталау, қойыру – қойылу, беркіну – бекіну, еркею – еркіндеу, биігейту – биіктету, керегу – керексіну,
жортқылау – жорту, жатыру – жату.
-ын, -ін, -н жұрнағы арқылы əдеби тілде өздік етіс тумайтын кейбір сөздерден өздік етіс жасалады: оқыну – оқу, шығыну – шығу, болыну – болу.
Қос сөздердің жасалуында ерекшелік бар: а) кейбір қос сөздердің
құрамында ескі тұлғалар сақталған. Мыс: түйе-теге – түйе-мүйе,
қойшы-қойманшы – қойшы-қолаң, сиыр-сыбыр – сиыр-миыр;
ə) көптеген қос сөздердің екінші сыңары əдеби тілде м дыбысынан басталса, батыс диалектісінде п дыбысынан басталады: ат-пат –
ат-мат, үй-пүй – үй-мүй, кісі-пісі – кісі-місі, жігіт-пігіт – жігіт-мігіт,
ұпар-тұпар – ұмар-жұмар;
б) əдеби тілде кездеспейтін қос сөздер бар: ерсен-қарсан – ерсіліқарсылы, еңку-еңку – еңіс-еңіс, қауқыл-қауқыл, ырп-ырп, ырқ-ырқ,
-ай қосымшасы кейде барыс септігіндегі -қа орнына айтылады: (он
бір) жасай келгенде – жасқа келгенде.
Лексикалық ерекшеліктер. С.Аманжолов батыс диалектісінің
лексикалық ерекшелігін 19 салаға бөліп береді. Берілген материалдар
батыс диалектісі мен əдеби тіл лексикасының арасында едəуір айырма бар екенін көрсетеді. Мəселен, мал шаруашылығын бүкіл қазақ
халқы кəсіп еткеніне қарамастан, оған қатысты (əсіресе түйе жайында) батыста ғана кездесетін сөздер аз емес. Сондай-ақ көне заманнан
сақталып қалған сөздер де кездеседі. Жалпы алғанда, лексикалық
ерекшеліктер жергілікті халық өмірінің барлық жағын да қамтыған.
Ол материалдардың бəрін беру мүмкін болмағандықтан, батысқа тəн
лексикалық ерекшеліктердің жалпы сипатын білдіру мақсатымен,
төменде кейбір мысалдар ғана келтіріліп отыр: аданас – туысқан,
айлақ – кеме тоқтайтын жер, алқа – құлып, ату ‒ мөсі, ауыт – түйе
қамыты, өйдік – үлкен, бел – темір күрек, бойлай – ылғи, үнемі,
бостан – бостандық, бөтеке – бөтеге, бұйдай – бидай, бүйде – бүйда,
далбай – күн өтпеу, маса шақпау үшін киетін баскиім, даңқ – дере
науа көтеріңкі болу үшін қойылатын шым, тас, долы – құдықтан лай
шығаруға арналған ыдыс, дулыға ~ нар өркешінің биік қыры, дүзін
беру – өлген адамды жүз күн өткен соң еске түсіру, дырау – үлкен,
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ергежейлі – ергежелі, жалт – найзағай, жандық – ұсақ мал, жанығу –
жан таласу, жар – қабырға, жары – жартысы, жарын – келер жыл,
жедел – ерегес, жолай ‒ жолшыбай, зымқұйым – зым-зия, зымыстан –
ауыр қыс, кейінжі ‒ кенже, көзгелдек – тостақан, көпшік – жастық,
кəрт – лөк пен кердеріден шыққан түйе тұқымы, кəрім – жаман,
күбірткейлі ‒ күбіртке, күмпі – күпі, кібіт – дүкен, қарғын – тасып
аққан су, қатеп – ауыттың ағашы, қаязу – кеберсу, қызалақ – 11-12 жасар қыз бала, қылуа – қылық, мауыздай – еңгезердей, ірі, мөш – мөсі,
мойсапат – дөрекі, нобайы – түгел, бəрі, ойнарқы – ойнақы, өтпек ‒
піскен нан, рабайда – анда-санда, рə – өте, тіпті, сірə, сой – тұқым,
тек, суйусмал – күйісті мал, татасыз – уайым-қайғысыз, тұянадай ‒
тап-тұйнақтай, тус – лөк пен інгеннен туған түйе, утыр ‒ жөн, қисын,
үрлік – мəтке, арқалық, шақат – əл, мұрша, шалт – жылдам, шандоз –
əсем, кербез, шарқат – жібек шəлі, ыза – дымқыл, сыз жер, ілкі – əуелгі
алғашқы, іңкөл – етке салатын жұқа нан, т.б.
Батыс диалектісінде бұдан басқа қолданылуында, қалыптасуында
ерекшелік бар сөз тіркестері де кездеседі. Бұлардың ішінде идиомалық тіркестер де, фразалық тіркестер де ба: адал зат жоқ – мал жоқ,
ақ көз – даңғой, ақтан ішкен – туа болған, ақтарылып тұру – аң-таң
болу, албарлы болу – əбігер болу, аман əрдіңіз бе? ‒ аман-сау тұрдыңыз
ба, аулына ат жайлайтын кісі – аулына қонақ түсетін кісі, ауыз
жармаған – үйретілмеген, аяқтай бару – өз аяғымен бару, аяқ үстінде
жүру – кепілде жүру, баз кешу – күдер үзу, бараны қашу – үрейі қашу,
беделіне сыймау – беделіне сатылмау, беті ақ айран тарту – өңі
қуқыл тарту, дауасын түсіру – дауасын табу, жаду беру – жадылау,
жан созу – жанталасу, жар газет – қабырға газет, жаяуға салу – жаяу
тастау, жүзін қамау – бетін бүркеу, жылау айту – дауыс айту, жырымда жоқ – жадымда жоқ, көзінен жас тимеу – көзінен жас домалау, көңілі біту – көңілі толу, күн баю – күн бату, қадам ұру – қадам
басу, құдағай өскен – құдағидай сыйлы өскен, құлағым жоқ – малым жоқ, лəпей таптырмау – қоныс таптырмау, мұрады мұң болу –
мұратына жету, нос беру – сөгіс беру, пышайман болу – түсінбей аңыру,
салқа жорту – бір сыдырғы жүріс, сыбай келу – салт келу, сып-сипан
ету – түк қалдырмау, сырт көзінен таныту – сыртынан таныту, т.б.
Ж. ДОСҚАРАЕВ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ
ДИАЛЕКТІЛЕР ТУРАЛЫ
Ж.Досқараев қазақ тілінде екі үлкен сөйленістер тобы бар деп
көрсетеді. 1. Оңтүстік-шығыс сөйленістер тобы. Бұған Оңтүстік
Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстары, сондай-ақ Талдықорған
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облысының оңтүстік-батыс аудандарындағы (Талдықорған, Киров,
Қаратал, т.б.) жəне Қызылорданың оңтүстік-шығыс аудандарындағы
халық тілін жатқызады. 2. Солтүстік-батыс сөйленістер тобы. Бұған
Батыс Қазақстан, Гурьев, Ақтөбе, Қостанай, Қарағанды, Целиноград,
Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Қызылорда облысының батыс аудандарындағы (Қазалы, Арал, т.б.) жəне Семей облысының солтүстік-батыс аудандарындағы халық тілін жатқызады (Доскараев Ж. Некоторые вопросы диалектологии и истории казахского
языка // Вопросы языкознания. №2, 1954).
Бұл сөйленістік топтардың өзара айырмасын білдіретін мынадай
тілдік белгілерге тоқталады.
Фонетика саласында. 1) Оңтүстік-шығыс сөйленістердегі кейбір
сөздерде дауысты дыбыстардың ауысып отыруы: мəзмұн – мазмұн,
кəйтеді – қайтеді, кəрия – қария т.б.
2) Солтүстік-батыс сөйленістерде еріндік дауыстылар айтылатын жерде оңтүстік-шығыста езулік дауыстылардың басым айтылуы:
бықтыру – бұқтыру, кебе – көбе, інемі – үнемі, кеуірт – күкірт т.б.
3) Солтүстік-батыс сөйленістерде ш айтылатын жерде оңтүстік
шығыста ч дыбысының айтылуы: чеше – шеше, чал – шал, чабын – шабын, əнчі – əнші, малчы – малшы т.б.
4) Солтүстік-батыс сөйленістерде кейбір сөздерде ы, а дыбыстарының алмасып айтылуы: сайаз – сайыз, айқара – айқыра, арқалы –
арқылы, айырмысы – айырмасы, ыпы-тыпы – апы-тапы т.б.
5) Солтүстік-батыс сөйленістердегі д айтылатын сөздерде оңтүстік-шығыс сөйленістерде л айтылуы: таңлай – таңдай, тыңлау –
тыңдау, теңлік – теңдік т.б.
6) Солтүстік-батыс сөйленістерде ж айтылатын жерде оңтүстік‒
шығыс сөйленістерде дж айтылуы: джігіт – жігіт, джоқ – жоқ,
джер – жер, джайлау – жайлау т.б.
7) Солтүстік-батыс сөйленістерде көбінесе б айтылатын жерде
оңтүстік-шығыста п айтылауы: пейнет – бейнет, пида – бида.
8) Оңтүстік-шығыс сөйленістерде н, ң сонорлардың алмасып
отыруы, солтүстік-батыс сөйленістерде бұл құбылыстың байқалмауы:
қалын – қалың, көбен – көбең, біздін – біздің, өлен – өлең.
9) Солтүстік-батыс сөйленістерге қарағанда оңтүстік-шығыс сөйленістерде с, ш дыбыстарының жиі алмасып отыратыны: турмыш –
тұрмыс, ешек – есек, тышқары – тысқары т.б.
10) Солтүстік-батыс сөйленістерде кейбір сөздерде ж, ш дыбыстарының алмасып отыруы, бұл құбылыстың оңтүстік-шығыста байқалмауы: былшырақ – былжырақ т.б.
11) Солтүстік-батыс облыстарда кейбір сөздерде д, т алмасуы:
деңіз – теңіз, дуз – тұз, дізгін – тізгін, диірмен – тиірмен.
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Бұдан əрі оңтүстік-шығыс сөйленістерде ч, дж дыбыстарының
қолданылуына, б-ның м-ға алмасуына (бұны – мұны, бұнша –
мұнша), тіл арты ғ, қ дыбыстарының сақталып қалуына (урығ – ұру,
шабық – шабу, жамақ – жамау, сылақ – сылау, жоғырмақта – жуырмақта) қарап, оның солтүстік-батыс сөйленістерге қарағанда көне
тілдік белгілерді молырақ сақтап қалғаны ескертіледі.
Лексика саласында. 1) Қазақстанның оңтүстік аудандарындағы
мына төмендегі сияқты сөздер солтүстік аудандарда кездеспейді: кепе
(жер үй), тесе (кетпен), ақа (аша), қыш (кірпіш), елкезер (елеуіш),
егер (ер), пешене (маңдай), сым (шалбар), сыпыра (теріден істелген
дастарқан), мойынтурық (мойынағаш), мият (жақтаушы, қостаушы),
шар (бидайдың шөп аралас қалдығы), кəшек//көшек (сабан), кірлен
(леген), шəмбе//сəмбе (шама, сама), қосу, чегу (шегу, жегу), оп айдау
(астық бастыру), шұрқан салу (əлек салу) т.б. Керісінше, солтүстік
аудандардағы көп сөздер оңтүстікте кездеспейді: көбе (ерте туған
қозы), кəрпеш (кеш туған қозы), шотеке (шөп суырғыш), оттық
(оңтүстікте – ақыр), елеуіш (оңтүстікте – елкезер), кəкпір (ожау), бақыр (бедре), кегей (дөңгелектің шабағы), кəрім (мұнда оңды мағынасында, оңтүстікте жаман мағынасында), бұл (мата), манду (өсу, даму),
шекейін (шейін) т.б.
2) Солтүстік-батыс сөйленістерде кездесетін кейбір сөздер: əке,
тоңу, сақ (сау), сауығу, сурау//сорау т.б. осы мағынада түркі тілдерінің VІІІ ғасырдан қалған жазба ескерткіштерінде де кездеседі.
Бұлар оңтүстік-шығыс сөйленісте басқа да мағынада қолданылады:
əке – бала, мұздау ‒тоңу, сақаю ‒ сауығу, сұрау ‒ басқару, билеу деген
мағынада.
3) Кейбір заттар, құбылыстар барлық жерде бірдей болғанына қарамастан əртүрлі аталады. Мысалы, оңтүстік-шығыс аудандарындағы
тана; жайдақ қора, ұрпақ, кетпен, долы, əуен, тіршілікке бару, қос
айдау, чанда//шанда т.б. сөздер солтүстік-батыс аудандарда – тайынша, қотан, кебек, кетпен-шот, бұршақ, өн, жұмысқа бару, жер жырту, анда-санда т.б. түрінде айтылады.
4) Кейбір сөздер солтүстік-батыс сөйленістерде бір мағынаға ие
болса, оңтүстік-шығыста екі мағынаға ие. Мысалы, оңтүстік-шығыстағы қос, тіршілік, қызыл, суыру, қосу т.б. сөздердің жалпыға түсінікті
мағыналарынан басқа да мағыналары бар: қос – соқа, тіршілік –
жұмыс, қызыл – тазаланған астық, суыру – ұшыру, қосу – шегу//жегу
деген мағынада айтылады.
Грамматика саласында. Солтүстік-батыс сөйленістер тобындағы мына сияқты грамматикалық ерекшеліктер оңтүстік-шығыс
сөйленістерде кездеспейді:
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1) Кейбір септіктер бірінің орнына бірі қолданыла береді, қызметі
жағынан толық ажырамаған: суда жүзеді – суға жүзеді; бұрын
молдадан оқыды – бұрын молдаға оқыды; былтыр осы айда жаңбыр
жауды – былтыр осы айға жаңбыр жауды.
2) Етістіктің өткен шағының тұйық етістікке -улы, -улі қосымшасын қосу арқылы жасалған түрі кездеседі: барулы, жаюлы, бағулы.
3) Есімше -жақ, -шақ тұлғасында да кездеседі: баражақ/барашақ,
алажақ/алашақ.
4) Оңтүстік-шығыс сөйленістердегі бара йатқан, бар йатыр, баратыр тұлғалары солтүстік-батыста бара жатқан//бара жатырған,
бара жатыр түрінде қолданылады.
Оңтүстік-шығыс сөйленістерде мына сияқты грамматикалық ерекшеліктер солтүстік-батыс сөйленістерде кездеспейді.
1) Бұйрық райдың жеке екінші жағы – -қын, -ғын, -кін, -гін
қосымшалары арқылы жасалады: айтқын (айт, айтыңыз орнына).
2) Ұйықтағым бар, ұйықтағым жоқ тəрізді қалау райдың күрделі
түрі қолданылады.
Көмектес септік -мынан, -бынан, -пынан сияқты көне тұлғада
кездеседі: мен атпынан келдім.
1) Жатыс септік орнына -лы қосымшасының қолданылуы кездеседі: жұмысқа уақтылы келеді (жұмысқа уақытында келеді деудің
орнына).
2) Қалау райдың көпше I жағы -лы, -лі қосымшасы арқылы жасалады: көрелі (көрейік, көрелік), баралы (барайық, баралық), аң қаралы
(аң қаралық, қарайық).
Ж.Досқараевтың бұл топтастыруындағы оңтүстік-шығыс сөйленістер тобы таралған аймағы, тілдік сипаты жағынан С.Аманжоловтың оңтүстік диалектісіне жуық келеді, айырма тек екі түрлі аталуында. Ал солтүстік-батыс сөйленістер тобына келсек, мұнда кейбір
қайшылықтар байқалады. Ол қайшылықтар сөйленістердің бұл тобын тарихи жағынан негіздеуде де, тілдік материалдарды жіктегенде
де айқын көрінеді. Автордың солтүстік-батыс сөйленістердің өз
ішінде кездесетін кейбір дыбыстық, лексикалық айырмашылықтар
соншалықты елеусіз, тіпті оларды диалектілік ерекшелік деуге келмейді деген тұжырымымен келісуге болмайды. Шынында, Ж.Досқараев бұл бөлуді тарихи жағынан дəлелдеген жоқ. Ал оның тілдік
материалдарды жіктеуіне келсек, біржақтылық, диалектілік ерекшеліктердің тараған көлемін дұрыс анықтамаушылық байқалады. Мысалы, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарындағы жəне Қызылорданың солтүстік-батыс аудандарындағы жергілікті халық
тілінде кездесетін мына сияқты негізгі ерекшеліктерді солтүстік,

102

Шора Сарыбаев

шығыс, орталық облыстардағы (Семей, Қарағанды, Көкшетау т.б.)
халық тіліне тəн деуге тіпті де болмайды. Мысалы, дыбыстық алмасулар – о/у (қолдану > сорақы, монша, ойран деудің орнына құлдану,
сұрақы, мұнша, ұйран деу); ы/а (құдағый – құдағай), ө/у (өгей – угей,
дөнен – дүнен), ү/у (шұжық – сүжік), ш/ж (келешек – кележақ, берешек – бережақ), ж/ш (келемеж – келемеш, былжырақ – былшырақ);
с/т (сонадайдан көрінді – тонадайдан); д/ж (домалау – жұмалау) т.б.
Сөз тұлғаларындағы ерекшеліктер – бізің, сізің – біздің, сіздің,
бізікілер, сізікілер – біздердікі, сіздердікі, барулы, келулі – барды,
барған, келді, келген деген мағынада, жатыру, жатырған (жату,
жатқан), жеккі (жегілген), беркіту (бекіту), жеткеру, біткеру
(жеткізу, бітіру), кейінжі (кенже), даң (даңқ), масығу (мастану),
ойнарқы (ойнақы), бүлгін (бүліншілік), аса басы (отағасы), түйетеге
(түйе-мүйе), тұянадай (тап-тұйнақтай), ірметілу (сүйретілу), ексімдеу
(екілену); көптеген етістіктердің қысқарып қолданылуы: сақын
(сақтан), қойыр (қоюлан), ене (ен сал), кішір (кішірейт), еркею (еркіндеу) т.б.
Сөз тіркестерінде – баз кешу (күдер үзу), сүрен жайлау (апат келу),
шара көру (шара қолдану), шақаты келмеу (шамасы келмеу), танасын
шығару (есін шығару), жар газеті (қабырға газеті), зыбан ұру (əлек
салу), мөнтті болу (ықыласты болу), күстəнə қылу (сықақ ету), жан
созу (жан таласу), жылау айту (жоқтау айту) т.б.
Лексикалық ерекшеліктер. Леку (шалқу), шебік (нашар, əлсіз),
ұтыр (жең, қисын), шеке (əже, үлкен шеше), ақыр (оттық, малға
шөп салатын орын), айлақ (бухта, кеме тоқтайтын қолайлы орын),
тəртіп (қаулы, нұсқау) т.б. Жоғарыда келтірілгендей өзгешеліктер аз
емес. Бұл өзгешеліктердің тек батыс облыстар халқына тəн екендігі
жөнінде Ж.Досқараевтың өзі де жазған1. Бірақ «Вопросы языкознания» журналындағы (№2, 1954 жыл) мақаласында бұл сияқты өзгешеліктерді Қазақстанның бүкіл батыс, солтүстік жəне орталық
аудандарындағы халық тіліне тəн ерекшеліктер ретінде көрсетеді.
Қазақстанның батысы мен солтүстік-шығыс аймақтарындағы халық
тілінде айырмашылық бар екенін революциядан бұрын-ақ белгілі
түрколог П.М. Мелиоранский көрсеткен болатын2.
Қазақ тіліндегі сөйленістерді Ж.Досқараевтың жоғарыдағыдай екі
топқа жіктеуін дыбыстық ерекшеліктер тұрғысынан қарап, профессор Н.Т. Сауранбаев та қостады. Бірақ ол лексикалық, грамматикалық
ерекшеліктер жағынан бұлайша топтастыруға болмайынын айтады.
1
2

Вопросы истории и диалектологии казахского языка. Вып. I. Алматы, 1958. С. 15.

Досқараев Ж. Изучение системы народных говоров казахского языка // Известия
Академии наук Казахской ССР. Серия общественная. №4, 1966. С.89.
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Ж.Досқараев бұл негізгі екі сөйленістік топтан басқа да сөйленістер бар екенін көрсетеді. Мəселен, Сырдария сөйленісінің ауыспалы
сипаты бар деп қарайды. Ал Шығыс Қазақстан облысы мен Семей
облысының оңтүстік-шығыс аудандарындағы (Көкпекті, Ақсуат, Жарма т.б.), сондай-ақ Талдықорған облысының оңтүстік-шығыс аудандарындағы (Қапал, Алакөл, Ақсу т.б.) халық тілін шығыс сөйленісі
деп бөледі. Оның негізгі ерекшеліктері: ш/ч алмасуы (чүберек – шүберек, чығып – шығып), б/п алмасуы (пұтақ – бұтақ, періп қалу –
беріп қалу), д/л алмасуы (таңлай – таңдай, тыңлау – тыңдау); там
(үй), нор (шоғыр), тесе (шот), көрпелдес (көрпеш, кебей), пысу (пісу),
тыстау (тастау), ати жөнелу (ата жөнелу), ұры қылу (ұрлық қылу),
чығарға чығу (тысқа шығу), қос айдау (жер жырту), сиықты (сияқты) т.б. Бірақ бұл сөйленістің жоғарыдағы негізгі екі сөйленістік
топқа қандай қатынасы бар екені əлі анықталған жоқ деп есептейді1.
Н.САУРАНБАЕВ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ
ДИАЛЕКТІЛЕР ТУРАЛЫ
Профессор Н.Сауранбаев өз еңбектерінде тіл тарихына байланыстыра отырып, қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің пайда
болуы, жалпы сипаты жайында бірсыпыра пікір айтты. Ол пікірлер
мынаған тіреледі. Қазақ тіліндегі қазіргі диалектілік ерекшеліктер
ХV ғасырдан кейін, яғни қазақтың біртұтас халық тілі қалыптаса
бастаған кезде пайда болған. Бұл ерекшеліктер өзінің сипаты, тараған
көлемі жағынан ерте кезде қазақ жерінде болған ру-тайпалар жігіне
сай келмейді. Əрине, бұған қарап Қазақстан жерінде көне замандарда болған, қазақ халқының этникалык құрамына енген ру-тайпа
тілдерімен қазіргі қазақ тілінің тарихи байланысын біржола жоққа
шығаруға болмайды.
Дегенмен, халық тарихындағы, тілдегі кейінгі замандарда болған
өзгерістердің нəтижесінде бұл байланыс қазіргі күнде байқалмайтын
дəрежеге жеткен. Қазақтың біртұтас халық тілінің қалыптасу процесі ру-тайпалық тіл белгілерінің жоғалуымен тікелей байланысты.
Онымен бірге түркі негіздес ру-тайпалардың өз ішінде жəне басқа
этникалық топтармен бірде бірігіп, бірде бөлініп араласып отырғанын да ескеру керек, қазақ халқының этникалық құрамы мұның
айқын айғағы бола алады. Сөйтіп, əртүрлі рулар мен тайпалардың
1

Досқараев Ж. Изучение системы народных говоров казахского языка // Известия
Академии наук Казахской ССР. Серия общественная. №4, 1966. С.89.
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араласуы, бірігуі, кейіннен біртұтас халық құрамына ене отырып,
көшпелі мал шаруашылығы жағдайында онан əрі дамуы бұрынғы рутайпа тілдерінің сіңіп, жоғалып кетуіне алып келді. Демек, қазіргі
диалектілік ерекшеліктерді бұрынғы ру-тайпалық тілдер (диалектілер) тұрғысынан қарап анықтау, жіктеу тарихи шындықпен жанаспайды.
Диалектілер мен сөйленістердің сипаты жəне өзара қатынасы тіл
дамуы тарихының барлық кезеңдерінде бірқалыпты болуы мүмкін
емес. Қоғамдық-экономикалық жағдайларға жəне басқа халықтармен
қарым-қатынас сипатына байланысты тілдегі диалектілік белгілер
өзгеріске ұшырап отырады. Қазақ тіліндегі осы күнгі диалектілік
ерекшеліктер – Қазақстанның əртүрлі аудандарындағы жергілікті
халықтың қоғамдық-əлеуметтік, шаруашылық-мəдени өміріндегі
өзгерістерге байланысты кейіннен қалыптасқан құбылыстар. Міне,
профессор Н.Т. Сауранбаевтың қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің сипаты, пайда болуы туралы пікірі негізінен алғанда осындай.
Бірақ қазақ тіліндегі қазіргі диалектілік ерекшеліктерді ХV ғасырдан кейін, тек жергілікті халықтың қоғамдық-əлеуметтік, шаруашылық-мəдени өміріндегі өзгерістердің негізінде ғана қалыптасқан деп
қарау – əлі де даулы, дəлелденбеген пікір. Қазақ тіліндегі диалектілік
ерекшеліктердің ішінде бұрынғы тайпалық тіл белгілерімен ұштасып жатқандары аз емес. Ал олардың пайда болу себебінің жергілікті халық өміріндегі кейінгі өзгерістермен немесе көрші тілдермен
байланысы шамалы. Қазіргі қазақ тіліндегі көптеген диалектілік ерекшеліктердің ерте замандардан қалған ескерткіштерде кездесуі кездейсоқ құбылыс емес. Мұның өзі ондай ерекшеліктердің пайда болу
сыры ХV ғасырдан əрі жатқанын байқатады.
Профессор Н.Т. Сауранбаев қазақ тіліндегі диалектілерді фонетикалық өзгешелікке – ш орнына ч, д орнына л айтылуына қарап, екі
үлкен топқа бөледі: а) Қазақстанның солтүстігі мен батыс облыстарындағы ш, д диалектілер тобы; ə) Қазақстанның оңтүстік жəне
оңтүстік-шығыс облыстарындағы ч, л диалектілер тобы. Соңғы топ
Сырдариядан бастап Батыс Алтай мен Тарбағатайға дейінгі жерді
қамтиды. Мысалы: бірінші топта – шикі, көпшілік, шүберек, шақпақ,
қамшы; маңдай, таңдай, тыңда, тірідей, түндік, теңдік болып айтылса, екінші топта чикі, көпчілік, чақпақ, қамчы; маңлай, таңлай,
тыңла, тірілей, түңлік, теңлік болып айтылады.
Бұл екі негізгі дыбыстық алмасудан басқа тараған белгілі аймағы
жоқ, жалпылама айтыла беретін алмасулар бар екенін көрсетеді. Оған
с/ш (тексеру – текшеру, ұқсас – ұқшаш, мысық – мышық, масқара –
машқара), т/д (топ – доп, тым – дым, тізгін – дізгін, теңіз – деңіз),
м/б (мекіре – бекіре, шымшық – шыбшық, шымыш – шыбыш), п/б
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(пайда – байда, пида – бұйда, перне – берне, пиялай – биялай) сияқты
алмасуларды жатқызады. Дегенмен, бұл алмасулардың бəрі бірдей
қазақ тілінде жалпылама айтыла бермейтінін, кейбіреулерінің тараған
аймағы белгілі екенін ескерткен жөн, мысалы, с/ш алмасуы оңтүстікбатыс аудандарда айтылады.
Бұдан əрі Н.Сауранбаев тараған аймағы белгілі дыбыстық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерге тоқталады. Бірақ бастапқы
екі дыбыстық алмасудай емес, олардың неғұрлым шағын көлемді
қамтитынын ескертеді.
Дыбыстық өзгешеліктер. Солтүстік Арал маңында ұ орнына о
қолданылуы: сора – сұра, оқсат – ұқсат, оқсас – ұқсас. Орал маңында
бұған керісінше о орнына у қолданылуы: қурытынды – қорытынды,
қулдану – қолдану, қулдау – қолдау; Түркістан маңында б орнына п, д
орнына т қолданылуы: пейнет – бейнет, полат – болат, перне – берне, пешене – бешене, пітіру – бітіру, əтейі – əдейі, таяр – даяр т.б.
Лексикалық өзгешеліктер. а) Сөздердің айтылуы бірдей болғанмен, əр жерде əртүрлі мағынаға ие болуы: қарма деген сөз Жамбыл облысында – қуырылған жарма, Қызылорда облысында балықтан жасалған тамақ деген мағынада, кəрім Талдықорғанда – əдемі,
сүйкімді, Атырауда – жаман, жағымсыз мағынасында айтылады.
а) Белгілі бір ұғымның, заттың əр жерде əртүрлі айтылуы: сіріңке,
спешке, оттық, шақпақ, күкірт, шырпы т.б.; мəтке, арқалық, ұстын,
белағаш, үрлік, білік; теңге, сом, ақша, пұл.
ə) Басқа жерлерде лексикалық баламасы кездеспейтін белгілі аудандарда ғана қалыптасқан сөздер болуы. Мысалы, оңтүстікте баубақшаның дамуына байланысты қауынның əртүрлі сорттарын білдіретін – күрбі, əңгелек, күлəбі, торлама, құсқауын, ал балық кəсібі
дамыған аудандарда: қарашорқын (балықшылар тобы), ақан (ау түрі),
белкеспе (балықтың арқа жағы), инелік (ау тігетін ағаш ине), күркін
(кішкентай балық), тартым (жағада ау тартуға қолайлы орын); түйе
өсіретін аудандарда түйенің түрлері мен жасына байланысты: жоң,
күрт, балқоспақ, мырза қоспақ, жарбай, келе т.б. сөздер пайда болған.
б) Көрші отырған халықтармен қарым-қатынас нəтижесінде лексикалық өзгешеліктер пайда болуы. Мысалы, Жетісуда қырғыз тілінен
қарма (ұста деген мағынада), кебентай (жұқа киіз шапан) т.б.; ұйғыр
тілінен чанжа (шатыр тіреу, итарқа) т.б.; Оңтүстік Қазақстан облысында өзбек тілінен дезмал (үтік), мəйек (жұмыртқа), шамал (самал),
лəблəмə (қызылша) т.б.; Қостанай (Обаған ауданында) орыс тілінен
залыш (залежь), ұраш (рожь) т.б. енген сөздер кездеседі.
Грамматикалық өзгешеліктер. Қостанай облысының көптеген
аудандарында көне есімшелік форма -мыш қолданылады: жазыл-
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мыш – жазылған, айтылмыш – айтылған, таңданмыш – таңданған,
жетілміш – жетілген; -сы, -са қосымшасы орнына -шақ, -шек қолданылуы; алашақ – аласы, аласа, берешек – бересі, бересе. Батыс облыстарда, Ақтөбе, Қызылорданың кейбір аудандарында -жақ, -жек
формаларының қолданылуы: бережақ ‒ берешек, айтажақ – айтатын, алажақ – алашақ; бұрын өткен шақтың -улы, -улі формаларымен айтылуы: кəрулі – кəріпті, келулі – келіпті; оңтүстік пен оңтүстікшығыстың көп жерлерінде бұйрық райдың 1-жағының қысқарған
формалары -лы, -лі арқылы айтылуы: баралы – барайық, жүрелі –
жүрейік т.б.
Фразеологиялық ерекшеліктер. Сырдария ауданында бір ауық
(бір уақыт), Қостанай облысында кіл өтірік (тіпті өтірік), сағадан
көріну (жақыннан көріну).
Н.Т. Сауранбаев қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің халықтық лексикада көбірек сақталғанын көрсетеді. Сол себепті
сөйленістердің өзіндік сипаты морфологиялык, дыбыстық ерекшеліктерге қарағанда, лексикалық ерекшеліктерден өте-мөте айқын байқалатынын айтады. Мəселен, лексикалық өзгешелікке сүйене отырып,
ол Қазақстанның оңтүстік аймағын (солтүстік Арал маңынан бастап
Жетісудың шығыс шегарасына дейін) 4 сөйленіске бөледі: Сырдария
сөйленісі, оған балық, күрішке байланысты арнаулы сөздер тəн; Шымкент сөйленісі, оған бау-бақша, мақта шаруашылығына байланысты
арнаулы сөздер тəн жəне өзбек тілінің əсері тиген; Шу сөйленісі оңтүстік-батыс пен оңтүстік-шығыс аралығындағы аймақты қамтиды,
онда қырғыз тілінің əсері басым; Жетісу сөйленісі (Алматы, Талдықорған жері), оған мал, бау-бақша, егін шаруашылықтарына байланысты лексика тəн жəне қырғыз тілінің, əсіресе ұйғыр тілінің əсері
тиген.
Бірақ профессор Н.Т. Сауранбаевтың дыбыстық, лексикалық,
морфологиялық ерекшеліктердің тараған жерлері, шегарасы бірбірімен сəйкес келмейді деген пікірлерімен келісуге болмайды. Қазақ
тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің барлығы да белгілі көлемді
қамтитын сөйленістер мен диалектілерге кіреді. Сол сияқты бастыбасты дыбыстық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктердің тараған көлемі, шегарасы бір-біріне негізінен алғанда жуықтайды. Бұл
жерде сөйленістерді жіктеуде тек лексикалық ерекшеліктер тұрғысынан қарау жеткіліксіз екендігін, мұның өзі біржақты болып табылатынын айта кеткен жөн. Сөйленістер жан-жақты түрде, тұтас жүйе
ретінде зерттелуі керек.
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Ғ.МҰСАБАЕВ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ
ДИАЛЕКТІЛЕР ТУРАЛЫ
Профессор Ғ.Мұсабаев қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді
сөйленістік сипатта деп қарап, оның екі түрін көрсетеді: ауыспалы
сөйленіс жəне жергілікті сөйленіс.
Ауыспалы сөйленіс. Оған «басқа тілден жергілікті халықтың
бір бөлігіне ауысып, басқаларына тарамаған тіл ерекшеліктерін»
жатқызады. Мəселен, оңтүстікте өзбек, қырғыз тілдерінен, батыста татар, башқұрт тілдерінен, шығыста алтай, қытай тілдерінен сөз ауысып
отырған.
Осыдан барып сол тілдерден сөз ауысқан жерлерде ауыспалы
сөйленіс пайда болған деп түсіндіреді. Мысал ретінде өзбектен енген
пахта (мақта), кəттə (үлкен), қырғыздан енген тайтай (тазы) сөздері
келтіріледі.
Автор қазақ тілінде ауыспалы сөйленістер бар екендігін дұрыс
көрсеткенімен, олардың пайда болуын біржақты түсіндірген.
Біріншіден, тілдегі сөйленістердің, оның ішінде ауыспалы
сөйленістердің пайда болуында басқа тіл элементтері бірден-бір басты белгі бола алмайды. Олар көбінесе жеке сөз түрінде кездесіп,
сөйленістің өзіндік ерекшелігін лексика саласында ғана білдіре алады.
Қай сөйленістің болсын негізгі ерекшеліктері жергілікті жердің өзінде
қалыптасады жəне олар тек лексикадан тұрмайды, белгілі мөлшерде
дыбыстық, грамматикалық құрылысты да қамтиды.
Екіншіден, ауыспалы сөйленіс басқа тілдің əсері тиген жерде ғана
пайда болады деу дұрыс емес. Ауыспалы сөйленіс бір тілдің өз ішінде
де пайда бола алады. Мəселен, Арал маңында ауыспалы сөйленістің
сипаты бар, өйткені ондағы тұрғындардың тіл ерекшелігі негізінен батыс сөйленістерге жақын болғанмен, оңтүстікке тəн кейбір белгілерді
(а/ə: кəте – қате, кəужеңдеу – қаужаңдау; б/п: əптен – əбден, пəкі –
бəкі, өнепойы – өнебойы, с/ш: ешіру – есіру, ауышқан – ауысқан; кеуіл – көңіл, мағызды – маңызды, пешпент – пешпет, қам – шикі т.б.)
де қамтылған (Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Лексика,
фонетика. Алматы, 1975, 124-129-б.).
Осындай ауыспалы сөйленіс Торғай маңында да, Шығыс Қазақстан
мен Семейдің кейбір аудандарында да т.б. байқалады. Бұл жерлерде
де оңтүстік сөйленістермен ортақ тіл ерекшеліктері (ш/ч: чапан –
шапан, қамчы – қамшы; д/л: алал – адал, ұрдау – ұрлау, а/ə: жəрəу –
жарау, бəршəміз – баршамыз; сым – шалбар, там – үй, сама – шама,
ашты – ащы, зембіл – нəселке, пұл – ақша, қаражат, ауқаттану –
тамақтану т.б.) кездеседі.

108

Шора Сарыбаев

Жергілікті сөйленіс. Автор жергілікті сөйленісті жасайтын арна
ретінде бұрынғы ру, тайпа тілдерінің қалдығы мен белгілі аймақта
ғана қолданылатын дублетті сөздерді көрсетеді. Алғашқысы бұрынғы
«тайпа диалектісінің қалдығымен», кейінгісі «жергілікті экономикалық жағдаймен» байланыстырылады. Оған түрліше географиялық,
жан-жануар, өсімдік атаулары мен кəсіптік сөздердің əдеби тілге
енбейтін дублеттері жататыны айтылған.
Бірақ жергілікті сөйленістің жасалуына осындай екі арна бары
көрсетілгенмен, олар фактілермен дəлелденбеген. Қазақ тіліндегі жергілікті сөйленістерді танытарлықтай əдеби тілден өзгеше дыбыстық,
грамматикалық, лексикалық ерекшеліктер берілмеген. Оның орнына
автор диалектизм деуге болмайтын, оған қатысы жоқ (тон, құз, тары,
еркін, жұнт, жылқы, тоқаш, шекпен т.б.) сөздерді талдап кеткен.
Автордың қандай сөздерді диалектизм деп ұғатыны белгісіз. Мəселен, ұстын//үстін (сырғауыл), тағай (нағашы), ақа (аға) т.б. сөздерді
біресе «əдеби тілдегі параллельдеріне қарап, сөйленіс» деп (125-б.)
атаса, біресе диалектизм емес, көнерген сөздер (126-б.) деп түсіндіреді.
Сондай-ақ географиялық, жан-жануарлар, өсімдік атаулары мен кəсіби сөздерді диалектизм деуге болмайтыны орынды ескертілгенімен,
олардың диалектизм болатын дублеттері қандай екені де айтылмаған.
ТIЛ МƏДЕНИЕТI ЖƏНЕ ЖЕРГIЛIКТI ТIЛ
ЕРЕКШЕЛIКТЕРI
Тiл мəдениетi саласында талас тудырып жүрген мəселенiң бiрi –
көркем əдебиетте, баспасөз бетiнде əр өлкеде əр түрлi айтылатын
немесе бiр өлкеде қолданылып, басқа өлкеде қолданылмайтын, бiрақ
əдеби тiлге ене қоймаған сөздер мен тұлғаларды пайдалану мəселесi.
Қазақ тiлiнде диалектiлiк ерекшелiктердiң бiрнеше түрi бар.
Ф о н е т и к а л ы қ е р е к ш е л i к т е р. Бұл ерекшелiктер, əдетте
кейбiр дыбыстардың өзара алмасуымен, сөздердiң жуан-жiңiшке айтылуымен байланысты болады. Мысалы, чақыру (шақыру), сата амады (сата алмады), пысқан тамақ (пiскен тамақ), құлдану (қолдану),
жұмалау (домалау), iлəжi (лажы), маңлай (маңдай), үйдiң егесi (үйдiң
иесi), құмған (құман), кигiз (киiз) т.б.
Гр а м м а т и к а л ы қ е р е к ш е л i к т е р. Бұл топқа жататын ерекшелiктер, əсiресе, сөздердiң формаларымен, олардың түрленуiмен
немесе сөз тiркестерiндегi ерекшелiктермен байланысты. Мысалы,
Оңтүстiк аймақтарында бұйрық райдың барғын, келгiн тұлғалары кездеседi. Батыс аймақтарында жiктiк жалғаудың -сыңыз, -сiңiз (барасыңыз – барасыз, келесiңiз – келесiз) сияқты тұлғалары бар. Оңтүстiк
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аймақтарда əдеби тiлдегi барғым келедi, барғым келмейдi сияқты
қалау рай тұлғаларымен қатар барғым бар, барғым жоқ, ұйықтағым
бар‚ ұйықтағым жоқ сияқты формалар кездеседi. Ақтөбе облысының
кейбiр аудандарындағы тұрғындардың тiлiнде барам шығар (баратын
шығармын), келем шығар (келетiн шығармын) сияқты диалектiлiк
тұлғалар жұмсалады.
Л е к с и к а - с е м а н т и к а л ы қ e p e к ш e л i к т е p. Қазақ говорларында ең мол, жиi кездесетiн бұл ерекшелiктi iшiнара екi топқа бөлiп
қарастырған дұрыс: а) Лексикалық ерекшелiктер. Бұл ерекшелiктер,
əдетте, бiр нəрсенiң не оның сын, сапа-қимылының əр жерде əртүрлi
аталуымен байланысты. Мысалы, шелекпен су əкелетiн иiнағашты
республикамыздың түкпiр-түкпiрiнде 7-8 түрлi атайды: иiнағаш – су
ағаш – əкпiш//əпкiш – күйенде//күйенте – құрамыс – мойынағаш, т.б.
Бұл топқа төмендегi сөздер де енедi: жар (үйдiң қабырғасы), ашықмашық (топса), қоңсы (көршi), аданас (туыcқан), аша (айыр), көпек
(төбет ит), буызы//ұрпақ//қорпы//күрпi (кебек), əсел (бал), сұрау (ел
билеу), мұштау (жұдырықтау) т.б. ə) Cемантикалық ерекшелiктер.
Семантикалық сипаттағы ерекшелiктер əдетте белгiлi бiр сөздiң əр
жерде əртүрлi мағынада жұмсалуымен байланысты болады. Мысалы,
леген//лəгөн сөзi оңтүстiк аймақтарда ет салатын табақ мағынасында
жұмсалса, батыс аймақтарда шылапшын (тазик) мағынасында жұмсалады. Ал Орда жақта лəгөн деп самауырдың подносын айтады.
Пияла//пиялай сөзi оңтүстiкте кесе, солтүстiкте шамның шынысы
мағынасында жұмсалады. Сол сияқты тiлiмiздегi аққала, там, əжептеуiр сөздерi барлық жерде бiрдей мағынада қолданылмайды.
Ендi осы жергiлiктi ерекшелiктердiң əдеби тiлге, тiл мəдениетiмiзге қатысын анықтау мəселесiне келейiк. Жергiлiктi ерекшелiктердi
қолдану-қолданбау, оларды əдеби тiл қажетiне пайдалану-пайдаланбау
мəселесiнде көп дау туа беретiн себебi, кейбiр зерттеушілер өз ауылында қолданылатын барлық сөздi, тұлғаны əдеби тiл нормасы деп
түсiнедi де, жастайынан құлағына сiңiп қалған сөздердi қызғыштай
қорып, оған диалектизм деген айдар таққызғысы келмейдi. Даудың,
түсiнбеушiлiктiң көбi осындай субъективтiк көзқарастан туып жүр.
Екiншiден, кейбiр авторлар «диалектизм» деген терминдi өздерiнше
ұғады. Олардың пiкiрiнше диалектизм атаулының бəрi түгел əдеби
тiлге жат, оны байытпайды, қайта, керiсiнше, шұбарлайды деп түсiнедi
де, диалектизмдердiң iшiнде əдеби тiлiмiздi шұбарлайтын басы артық
сөздермен қатар, оның кəдесiне жарайтын, оны байытатын сөздердiң
бар екенiн ескермейдi.
Бiз газет-журналдардың бiраз нөмірлерiн диалектiлiк ерекшелiктердiң қолданылу тұрғысынан қарап шықтық. Қай газет-журналды
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алсақ та, онда диалектизммен шамадан тыс əуестенушiлiктi бiз кездестiре алмадық. Дегенмен, əдеби тiлде жалпы халықтық сипат алмаған, əдеби баламалары бар жергiлiктi ерекшелiктердiң баспасөз
бетiнде көрiнiп қалатыны жоқ емес.
Диалектiлiк ерекшелiктер, əсiресе, аудандық газеттерде жиi кездеседi. Мысалы: Yгiтшiлерге семинар оздырылмайды (өткiзiлмейдi)
екен («Колхоз жолы». 1963. 26 тамыз). Сихов жолдас астық өлшеп
алатын шеккiмен (таразымен) қамтамасыз етпей отыр («Коммунист».
1964. 11 июль). Олар пiшеннiң тең жарасын (жартысын) да үйiп
бiтiрген жоқ («Қызыл ту». 1958. 21 маусым). Алғашқы сөздi əдетте
үй егесi (иесi) Мəтидiң өзi алатын едi («Оңтүстiк Қазақстан». 1967.
5 желтоқсан). Əйтеуiр өлмей аман қауысқаның (табысқаның) жақсы
болыпты («Октябрь туы». 1959. 14 маусым). Мектептiң оқушылар
коллективi мұндай азын-шоғын (азды-көптi) iстеген жұмыстарына
қанағаттанып қалмады («Екпiндi жол». 1959. 11 маусым). Қоғамдық
орындарда қандай ма болмасын (қандай да болмасын) кəнiгi ойындарды өткiзуге тыйым салынсын («Колхоз туы». 1956. 14 наурыз).
Осы мысалдардағы курсивпен берiлген сөздер əдеби тiлдi байытпайды, керiсiнше шұбарлайды, əдеби нормаға, тiл мəдениетiне нұқсан
келтiредi.
Мұндай құбылыстарды көркем əдебиетте, баспасөз бетiнде, күнделiктi сөйлеу тiлiмiзде қолдану – тiл өнерiне жүрдiм-бардым қарау,
тiл құнтсыздығына бойұру болып табылады. Кейбiр жолдастарға салса, жергiлiктi ерекшелiктердi сарқа пайдалану керек деген сылтаумен
мұндайлардың бəрiн əдеби тiлде, оның iшiнде баспасөзде, көркем
əдебиетте қолданылуын терiс көрмейтiн тəрiздi. Олар «бұл сөздер
тiлiмiзде бар, қазақ айтады, мен талай естiгем» дегендi айтады. Бұл –
əдеби тiл мен ауызекi сөйлеу тiлiнiң арақатынасын, əрбiреуiнiң
өзiне тəн ерекшелiктерiн түсiнбеуден туған пiкiр. Олай деушiлерге
M.Горькийдiң мынандай сөзiмен жауап беруге болады: «Бiзде əрбiр
губернияда, одан қала бердi көптеген уездерде өздерiне ғана тəн
говорлар мен сөздер бар. Бiрақ əдебиетшi вятша немесе болаханша
жазбай, орысша жазуы керек [1]. Диалектiлiк ерекшелiктердi жоғарыдағыдай талғамай қолданушылық, жалпы баспасөзiмiзге тəн кемшiлiк деуден аулақпыз. Баспасөз тiлiнде диалектизм аса көп орын
алмайды1.
1

Өкiнiшке орай, əдеби тiлдi шұбарлайтын кейбiр диалектiлiк ерекшелiктер орфографиялық жəне түсiндiрме сөздiктерге енiп кеткен. Мысалы, орфографиялық сөздiкте бəдiрең (қияр), бабау қағу (бебеу қағу), лапыру (лепiру), əсел (бал)‚ қайыра бapy
(қайта бару), сиықты (сияқты), шанда бiр (анда-санда бiр), егер қылу (ығыр қылу),
кəдуiлгi (кəдiмгi), ыңқыту (iшiп қою) сияқты сөздер енген.
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Диалектизм атаулының бəрiн бiрдей керексiз, зиян деп есептеу
қате. Əдеби тiл деген мүсiн тəрiздi тас болып қатып қалған нəрсе
емес, ол ‒ жетiлiп, байып, шыңдалып, кейбiр диалектiлiк ерекшелiктердi бойына сiңiрiп, оларды норма деңгейiне көтерiп отыратын тiрi
организм. «...Ана жердiң сөзi неғып жүр, мына жердiң сөзi кiмге керек
деуге болмайды. Бiрақ соларды таңдап, талғап, керектi жерiнде қолданудың орнына оларды беталды қаптата беру байқалады. Мұндай
жергiлiктi ерекшелiктерге əуестенушiлiк, əсiресе, жазушылар қауымындағы жолдастар арасында күштi» [2]. Диалектiлiк ерекшелiктердiң iшiнде əдеби тiлiмiздi байытатындары да бар, адамдардың өзара
қатынасына нұқсан келтiрiп, əдеби тiлдi шұбарлайтындары да бар
екенiн жоғарыда айтып кеттiк. Жазушы, журналистерге ана сөз түсiнiктi, соны қолдан, ана сөз жалпыға түсiнiксiз, оны қолданба деп
талап қою қате болады. Өйткенi белгiлi бiр аймақта ғана айтылатын
сөздi қолдану-қолданбау қажеттiлiгi оның түсiнiктi-түсiнiксiздiгiмен
өлшенбеу керек, ол əдеби тiлге қажеттiлiгiмен, əдеби тiлде баламасы
бар-жоқтығымен, синонимдiк, стильдiк құбылмалықтың қажеттiлiгiмен
өлшену керек. Тiптi бiр аудан көлемiнде ғана айтылатын сөз болса да,
егер əдеби тiлде баламасы болмай, оны байытуға қажеттi сөз болса,
батыл қолдану керек. Əдеби тiлiмiзге басқа көршi тiлдерден тiкелей
сөз алмастан бұрын оған балама боларлықтай сөздi (ол сөз кiрме сөз
болсын, төл сөз болсын) говорларымыздан iздеуiмiз керек. Мысалы,
бiзде бұрын белгiлi бiр аймақта ғана айтылып, кейiн əдеби тiлге енген сөздер жоқ емес. Мысалы, дуал, шабандоз, даяшы‚ бағбан, мұрап,
дақыл, атыз, жүзiмшi, алқор сияқты бұрын жеке аймақ шеңберiнде
қолданылған сөздер қазiр əдеби тiлге енiп, жиi айтылатын болды.
Əдеби тiлдi байытатын сөздердi, тұлғаларды iздегенде бiз фонетика мен грамматикадан гөрi лексикалық ерекшелiктерден көбiрек
iздеуiмiз керек. Өйткенi фонетикалық, грамматикалық диалектiлiк
ерекшелiктердiң əдеби тiлдi байытуы сирек болатынын тiлдiк тəжiрибемiз көрсетiп жүр. Қазақ говорларында əдеби тiлiмiзде баламасы жоқ, əдеби лексикамызды байытуға аса қажеттi, бiрақ əлi де болса говор аясынан шығып, əдеби тiл деңгейiне көтерiле алмай жүрген
сөздер көп. Ондай сөздердi жатсынбай, батыл енгiзу керек: жозы
(аласа дөңгелек үстел), арасан суы (минеральная вода), айлақ (бухта), зембiл (носилки), бəкiс//уəкiс (крем), наубайхана (пекарня), дəлiз
(сенек), дəке (марля), т.б. Қазақстанның түкпiр-түкпiрiндегi бiр аудан,
бiр не бiрнеше облыс көлемiнде ғана айтылатын, көпшiлiкке беймəлiм
мұндай сөздерге үрке қарамай, қайта жарыққа шығарып, əдеби тiлге
енгiзу арқылы көпшiлiк қауымның игiлiгiне айналдыру керек. Кейбiр
жұрнақтар бiр аймақта жиi қолданылып, диалектiлiк туынды сөздердiң
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жасалуына көбiрек қатысады да, екiншi бiр аймақтарда сирек пайдаланылады. Мысалы, тiлiмiзде иран тiлдерiнен ауысқан -хана жұрнағы
арқылы жаңа сөз тудыру амалы оңтүстiк аймақтарда жиi кездеседi.
Мысалы, əдеби тiлде жаппай қолданылатын кiтапхана, асхана, шiлдехана, шайхана, жатақхана, масахана, аурухана сияқты сөздермен
қатар оңтүстiк аймақтарда құшхана, майхана, қозыхана, атхана, сүтхана, қасапхана, наубайхана, малхана, ұстахана сияқты сөздер жиi
айтылады. Бұларды əдеби тiлде қалыптастыруға əбден болады деп ойлаймыз. Осы жұрнақты жаңа сөз жасауда батыл пайдалану керек. Мысалы, мастерская, сыра дүкенi, суретшiнiң мастерскойы деп жатпай,
шеберхана, сырахана, суретхана деп неге қалыптастырмаймыз?
Əдеби тiл лексикамызды байыта түсетiн тағы бiр сөздiк қорымыз
бар. Ол – кəсiби сөздер қоры.
Қазақстанның түкпiр-түкпiрiнде мақта, балық, бау-бақша, зергерлiк, кiлем тоқу, диқаншылық, құсбегiлiк, т.б. кəсiппен байланысты
қолданылатын көпшiлiкке беймəлiм қыруар көп сөздер бар.
Кəсiби сөздер тiлiмiзде таралу жағынан болсын немесе əдеби тiлге
қатысы жағынан болсын, бiркелкi емес. Мысалы, күнбағыс//күнбағар,
дақыл, жүгерi, қияр, қарбыз, жүзiм, алмұрт сияқты сөздер жалпы
халықтықсипат алып, əдеби тiлден мықтап орын тепсе, көмбеқонақ//
борми//порми (жүгерi), бəдiрең (қияр) сияқты сөздер жалпыхалықтық
сипат алмай, əдеби тiл дəрежесiне көтерiлмей, белгiлi бiр тар аймақта
ғана қолданылып жүр. Осыған орай жалпыхалықтық сипаттағы
кəсiби сөздердi диалектiлiк сипаттағы кəсiби сөздерден ажырата
бiлген жөн. Жалпыхалықтық сипаттағы кəсiби сөздер тобына əдеби
тiлде норма болып қалыптасқан, жалпыхалықтық сипатта қолданылып жүрген жүгерi, қияр, қарбыз, сəбiз, дақыл, бидай, арпа, сұлы,
мақта, бекiре, шортан сияқты сөздер жатады. Бұлардың қолданылуында əдеби тiл нормасына нұқсан келтiретiндей ала-құлалық жоқ,
сондықтан бұл топтағы атауларды бiз сөз етпеймiз. Ал диалектiлiк
сипаттағы кəсiби сөздердi əдеби тiлге қажет-қажетсiздiгiне қарай екi
топқа бөлiп қарастырған жөн.
Бiрiншi тобы – жалпыхалықтық қолданыс дəрежесiне жете қоймаған, əдеби тiл деңгейiне көтерiле алмай жүрген, бiрақ əдеби тiлге аса
қажет сөздер. Мысалы, орыс тiлiндегi жерех, шип, осетр, белоглазка,
лещ, окунь, судак, маринка, белуга, севрюга сияқты балық атауларының баламалары Арал, Каспий, т.б. өзен-суы бар жерде мекендеген
балықшылардың тiлiнен табасыз. Бау-бақша, мақта-дақыл, ирригацияға (оман арық, жап арық, орақ суы, құлақ суы, т.б.) байланысты
сөздердi əсiресе оңтүстiк-шығыс облыстарынан көбiрек кездестiремiз.
Мысалы, оңтүстiк аймақтарда қауынның торлама, əмiре, дəмбiлше,
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кемпiр қауын, басыбалды, күлəбi, ақ набат сияқты атаулары бар.
Кейбiр аудандарда қолданылатын қаудан (кочан), ашкөк (укроп),
қызанақ (помидор), қыша (горчица) сияқты сөздердi кəдеге жаратуға
əбден болады. Бұдан басқа мақта, бидай, жүгерi, күрiш, тары дақылдарымен байланысты атаулар бiр төбе. Осы сөздердiң басым көпшiлiгi
əлi де болса əдеби тiл дəрежесiне, жалпыхалықтық қолданылу дəрежесiне дейiн көтерiле алмай келедi. Мұндай сөздер белгiлi бiр
аймақта қолданылғанымен, тiлiмiздi байытып, оралымын кеңейтiп
отыратын, əдеби тiлiмiздiң өсуiне, дамуына қажеттi сөздер. Бұл сөздердi жиып-теру жағы, насихаттау, уағыздау жағы жетiспей жатыр.
«Кен асылы – жерде, сөз асылы – елде» дегендей, келешекте тiлiмiзге
аса қажеттi осындай сөздердi барынша мол жиып, нормаландырушы сөздiктерге енгiзiп, көркем əдебиет шығармаларында, мерзiмдi
баспасөз бетiнде молырақ пайдалану арқылы көпшiлiк қауымның
игiлiгiне айналдыру керек. Бiрақ кəсiби сөздердiң iшiнде əдеби тiлдi
шұбарлайтын диалектiлiк сипаттағы кəсiби сөздер тобы да бар. Мысалы, бəдiрен//бадыраң//əгүршiк (қияр), көмбеқонақ//көмбе (күнбағыс),
борми//порми (жүгерi), кешiр (сəбiз), пашақ (дəн), аскелдi (асқабақ),
қылша//леблеме (қызылша), дiңке (қауын) сияқты сөздердi əдеби тiлге
енгiзген артықтау болар деп ойлаймыз.
Мұндайларды, профессор M.Балақаевтың тiлiмен айтқанда, «жөнсiз ауытқулар» дер едiк.
Тiлiмiзде бар диалектiлiк ерекшелiктердi сұрыптау түгел аяқталған жоқ. Грамматикалық дублеттердiң басым көпшiлiгiнiң əдеби
сыңары əлдеқашан анықталып, əдеби мен бейəдебиi сараланып
болған. Ал фонетика мен лексика құрамындағы құбылыстардың жайы
бұлай емес. Көп жағдайда əдеби сөз бен диалектiлiк ерекшелiктердiң
аражiгiн ашып, белгiлi бiр құбылыстың əдеби недиалектiлiк құбылыс
екенiн тап басып айтамыз. Кейбiр жағдайларда мына сөз əдеби норма, ана сөз диалектизм деп кесiп айту қиын. Сүйiншi – шүйiншi, сайқымазақ – шайқымазақ, көкейтестi – көкейкестi, ақшалай – ақшадай, пайымдау – байымдау, палуан – балуан, тиiрмен – диiрмен сияқты
фонетикалық варианттардың бiрiн талғап алу оңай емес. Мұндай
жағдайда, əдетте, əркiм өзi туып-өскен аймақта айтылатын вариантын жақтап шығады. Орфографиялық, түсiндiрме, т.б. сөздiктердi
құрастыру тəжiрибесiнде, əдеби тiлдi нормаландыруда, тiл мəдениетiн көтеруде қырсығын тигiзiп жүрген əрi қиын, əрi дау мəселе –
осындай əдеби сыңары анықталмаған диалектiлiк дублеттер, варианттар мəселесi. Əдеби тiлде қатар қолданылып жүрген бiрнеше дублеттердiң бiр мағынада жұмсалуы – əдеби тiлдi байытуы былай
тұрсын, оны шұбарлап, қоғам мүшелерiнiң өзара түсiнiсуiн қиын-
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датады. Мысалы, спички дегендi бiрiмiз спешке, екiншiмiз сiрiңке,
үшiншiмiз шырпы, төртiншiмiз оттық, бесiншiмiз күкiрт деп тұрсақ,
бұл тiлiмiздi нормаландыру емес, оны шұбарлау. Тағы бiр мысал
келтiрейiк. Шайдың шамасын Қызылордада шамба десе, Орал, Гурьевте шама дейдi. Шымкент жақта шəмбе//сəме, Талдықорғанда
сама, Қостанай жақта шамба дейдi. Сонда бiз шама//сəме//сама//
шамба//шəмбе сияқты варианттардың қолданылуын өз бетiнше
жiбермей, саналы түрде бiреуiн таңдап алып, қалғандарын диалекттiк
ерекшелiк қатарында қалдыруымыз керек. Қызылорда облысынан
бастап Шымкент, Жамбыл, Алматы, Талдықорған тұрғындары солтүстiк-батыста ұяң б-мен айтылатын бiрқатар сөздердi қатаң п дыбысымен айтуға бейiм. Мысалы, солтүстiк-батыста болат, байымдау,
балуан, бияз, бияла, бейiл, батуа сияқты сөздер оңтүстiк аймақтарда
көбiне полат, пайымдау, палуан, пияз, пияла, пəтуа болып қатаң
п-мен айтылады. Бұл дəстүр Пану, Полатбеков, Полат, Полатова
сияқты кiсi аттарында да сақталған. Немесе етке салатын нанды оңтүстiк аймақтарда қамыр, Ақтөбе, Оралда нан, Орда жақта iңкəл,
Көкшетаудың кейбiр аудандарында құлақ нан, Павлодарда жұқа
нан//қайыс нан дейдi. Мұндай ала-құлалықтардан əдеби тiлiмiз арылу
керек.
Осындай сыңар сөздердiң дұрысы мен бұрысын анықтауда орфографиялық сөздiкте бiр кемшiлiк бар. Əдеби тiл сыңары анықталған
варианттарға келгенде бiрiн сөздiкке енгiзiп, екiншiсiн сөздiктен тыс
қалдырудың орнына екi сыңардың екеуiн де енгiзiп жiберген. Мысалы,
мақсат – мақсұт, уəде – уағда, осы – ұшбү, сықпырту – шықпырту,
ғанибет – ғанымат, əдет – ғадет, дəн – дəнек, егер – егерки сияқты
сыңарлардың iшiнен алдыңғыларын қабылдап, соңғы сыңарларын
құптамай, сөздiктен тыс қалдыру керек едi.
Бұл дублеттердi, варианттарды iрiктеп, бiреуiн таңдап алып, бiрiзге
салып немесе əрбiр сыңарына əртүрлi мағына берiп кəдеге жарату
жағын ойластыратын уақыт жеткен сияқты. Дублет, варианттарды
семантикалық дифференциация арқылы бiр сыңарына бiр мағына,
екiншi сыңарына екiншi мағына берiп, екеуiн екi басқа мағынада
жұмсау арқылы кəдеге жарату – əдеби тiл дəстүрiмiзде бар нəрсе. Мысалы, iлiм – учение, ғылым – наука, бiлiм – знание; салыстыру – сравнение, салғастыру – сопоставление; өкiмет – власть‚ үкiмет – правительство, т.б. Сол сияқты кейде əр жерде əр өлкеде бiр мағынада
айтылатын бiрсыпыра сөздердiң бiрiн алып, бiрiн тастамай, мағыналық дифференциация үлгiсiмен əдеби тiлге жаратуға болады. Еркектiң көйлегi болсын, əйелдiң көйлегi болсын, бəрiн де көйлек деймiз.
Ал Жетiсу қазақтары əйелдердiң көйлегiн көйлек дейдi де, еркектiң
көйлегiн жейде деп, екеуiн екi атаумен атайды. Осындай əдеби
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тiлiмiзде баламасы жоқ жейде сөзiн тiлiмiзге енгiзiп, қалыптастырған жөн. Сол сияқты биялай мен қолқап сыңар сөздерiнiң бiрiн варежки, екiншiсiн перчатки мағынасында тұрақтандыруға болар едi.
Əрбiр лексикалық дублеттердi осындай мағыналық дифференциацияға салып көру керек те, оған көнбесе ғана дублеттiң бiр сыңарын
таңдап алу жағын қарастыру керек. Кейде тiптi дифференциацияға
көнбесе де, əдеби тiлде баламасы бола тұрса да M.Əлiмбаев айтқандай, «Сырт қарағанда сыңарлас синонимдердiң бiр-бiрiнен зəредей
айырмашылығы, сəл-пəл өзгеше бояуы, əнтек үстеме реңi болса, ондай сөздердiң доминантын да, сыңарын да тiлдiк қорымызды сақтау –
басты парызымыздың бiрi» [3] ‒деген пiкiрiн құптау керек.
Кейбiр жолдастар ондай варианттардың бiр сыңарына бiр мағына,
екiншi сыңарына екiншi мағына берем деп, қабылдауға болмайтын ұсыныстарын айтып жүр. Мысалы, T.Əлiмқұловтың қария деп
еркекке, кəрия деп əйелге айтайық дегенiне қосылу қиын. Олай ететiн
болсақ еркектерге саламатсыз ба? Деп, əйелдерге сəлеметсiз бе? деу
керек. Мұндайлармен əуестене бермеген жөн.
Дублеттiк қатарлардағы сөздердiң iшiнен əдеби сыңарын анықтап
алуда бiр өлшем, бiр принцип болу керек.
Əрине, сыңар сөздердiң жиi не сирек айтылуына қарай iрiктеп алу
принципiн жоққа шығаруға болмайды. Бiрақ бұл бiрден-бiр негiзгi
өлшем болмау керек.
Өйткенi мұндай жағдайда əркiмге өз өлкесiнде айтылатын, жастайынан құлағына үйреншiктi болып сiңiп қалған сөздер жиi қолданылатындай болып көрiнедi де, басқа өлкедегi тұрғындар тiлiне
тəн сөздер сирек айтылатындай болып көрiнуi ықтимал. Диалектiлiк
сыңарлардың дұрыс-бұрыстығын анықтаудағы дау-таластар осындай
субъективтiк пiкiрлерден туып кетiп жүр. Бұл жерде, бiздiңше, ондай сөздердiң Қазақстан территориясын қамту дəрежесiн, оның таралу аумағының аз-көптiгiн ескеруiмiз керек. Мысалы, құдағи-құдағай
сыңарының алғашқысы əдеби норма да, кейiнгiсi диалектизм. Олай
дейтiн себебiмiз құдағай варианты тек Орал, Ақтөбе, Гурьев облыстарында қолданылады да, қалған көпшiлiк облыстарының тұрғындары
құдағи вариантын қолданады. Бұл жерде азшылық көпшiлiкке бағыну
принципiне сүйенемiз. Орфографиялық сөздiкте қайта да бар, қайыра
да бар. Бұл құрастырушылардың қайтаны қолдансаң да қайыраны
қолдансаң да, терiс болмайды дегенi. Дұрысында, сөздiкке қайта
сөзiн енгiзiп, қайыра сөзiн диалектiлiк ерекшелiк ретiнде сөздiктен
тыс қалдыру керек едi. Өйткенi қайыpa сөзiнiң тек солтүстiктiң кейбiр аудандарында ғана қолданылатынын, демек шағын территорияны
қамтитынын ескерген жоқ.
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Тiл мəдениетiнiң бұл саласын өз бетiмен жiбермей, жақсы үлгiлерiн дəрiптеп, кем-кетiк кемшiлiктерiмiздi мiнеп, жергiлiктi ерекшелiктердiң тiл тəжiрибесiнде қолданылу бағытын бағдарлап, жөн
сiлтеп отыруымыз керек.
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ТIЛ МƏДЕНИЕТIН КӨТЕРУДЕ
ОРФОГРАФИЯЛЫҚ СӨЗДIКТIҢ РӨЛI
Осы уақытқа дейiн жарық көрген орфографиялық сөздiктерiмiздiң (үлкен орфографиялық сөздiк, мектеп оқушыларына арналған
кiшi орфографиялық сөздiк) тiл мəдениетiн, оның iшiнде, əcipece,
жазу мəдениетiн көтеруде елеулi үлесi болды. Он жылдан аса уақыт
iшiнде көпшiлiк қауымға анықтама құралы болған бұл сөздiктер жазуымыздың бiршама тұрақталып, ондағы кем-кетiктердiң азаюына
септiгiн тигiздi. Бiрақ он жылдық жазу тəжiрибемiз орфографиямызда бiраз кемшiлiктердiң, əлi де болса жазылуын анықтай түсетiн
сөздердiң бар екенiн көрсеттi. Орфографиялық сөздiктердiң беделiн
одан əрi көтерудi мақсат етiп қойсақ, бiз еңалдымен бiрiккен сөз, вариант мəселесiн, орыс тiлiнен енген сөздердiң орфограммасын бiрiзге
салу мəселесiмен бiрге, сөздiкте байқалған кемшiлiктердi келесi
басылымда қайталанбауын көздеуiмiз керек.
Жазу тəжiрибесiндегi байқалып жүрген кейбiр кемшiлiктердi төмендегiше топтап беруге болар едi:
1. Сөздiк құрастыру тəжiрибесiнде орын алып келе жатқан, орфографиялық сөздiктердiң беделiне нұқсан келтiретiн кемшiлiк – жеке
сөздердiң жазылуында сөздiктердiң арасында алаауыздықтың орын
алуы. Орфографиялық сөздiк пен түсiндiрме сөздiктегi сөздердiң жазылуы арасындағы үйлеспеушiлiктi былай қойғанда, проф. М.Балақаев айтқандай, үлкен орфографиялық сөздiк пен кiшi сөздiктiң арасында да алауыздық байқалады [1]. Ол ол ма, тiптi, бiр сөздiктiң
iшiндегi сөздердiң жазылуында да алшақтық бар.
Мысалы, үлкен орфографиялық сөздiкте қатар берiлiп отырған
сыңардың тұсындағы ескертпелердiң кейбiреулерi бiр-бiрiне қайшы
келiп жатады. Алғашқыда жазылуы дұрыс деп танылған вариантты екiншi бiр вариант тұсындағы ескертпе қатеге шығарады. Мыса-
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лы, д əрпiнде дозақ сөзi берiлген де, т əрпiндегi тозақ вариантының
тұсында жақша iшiнде «дозақ емес» деген ескертпе бар. Сияқты
сөзiнiң тұсында «сиықты емес» деген ескертпе тұрса да, сиықты сөзi
реестр сөз ретiнде тағы жүр. Немесе, кеуек сөзi сол қалпында жазылсын деп көрсетiледi де, кебек сөзiнiң тұсында кеуек болып жазылмасын дейдi. Бiр жерде ғұмыр, тиыш бoлып жазылуы құпталады да,
ендi өмiр, тыныш сөздерiнiң тұсын қарасаңыз, «ғұмыр емес», «тиыш
емес» деген ескертпелердi көресiз.
2. «Ғана//қана, да//де шылау сөздерi өздерiнен бұрынғы сөздерден бөлек жазылу керек» деген ережемiз бола тұрып, орфографиялық сөздiктерде оларды алдыңғы сөздермен бiрiктiрiп жазып қоятынымыз келiспейтiн жағдай. Мысалы, азар да безер, шарт та шұрт,
сарт та сұрт, аз ғана, сияқты сөздердiң азарда-безер, шартта-шұрт,
сартта-сұрт, азғана болып бiрiктiрiп жазылғанын құптауға бола
қояр ма екен?
Кейбiр сөздердiң жазылуы күнделiктi, жалпыға айналған үйреншiктi жазуымыздай емес, сирек кездесетiн тұлғада берiледi. Мысалы, аласұру, бiрсəрi, нағып дегендер алас ұру, бiр сəрi, не ғып болып
бөлек жазылмай ма? Астапыр-алла, жаракiм-алла, бастан-аяқ
дегендер дефис арқылы емес, астапыралла, жаракiмалла, бастанаяқ
болып жазылатыны дау туғызбаса керек. Сол сияқты көре-тұра
күрделi етiстiгi дефис арқылы жазылмау керек едi. Олай жазатын
болсақ, сол iспеттес бiле тұраны да дефис арқылы жазу керек болады. Инағаш, рақмет дегендер күнделiктi жазуымызда иiнағаш, рахмет
болып қалыптасып кеткен жоқ па?
3. Сөздiктердi құрастыру тəжiрибесiнде бiр ескеретiн жай – қазақ
тiлiнде баламасы бар орыс сөздерiн сөздiкке енгiзбеу мəселесi. Сөздiкке ондай баламасы бар 20 шақты сөз енiп кетiптi. Мысалы, дүрбi
тұрғанда бинокльдi енгiзбеу керек едi. Қола, топ, аймақ, iлгек тұрғанда
бронза, группа, зона, күршек сөздерiнiң енгiзiлуi артықтау болған. Сол
сияқты тюлень (итбалық), эврика (бəрекелде), скелет (қаңқа), таблица (кесте), профессионал (кəсiптiк) сөздерiнiң тiлiмiзде баламасы
бола тұрып енгiзiлгенiн артық деп санаймыз.
4. Басы артық, əдеби тiлдi байытпайтын, қайта шұбарлайтын диалектiлiк сөздер орфографиялық сөздiктерде орын алмау керек. Мысалы, əсел (бал), бабау қағу (бебеу қағу), бəдiрең (қияр), кəдуiлгi (кəдiмгi), кiрпiкшешен (кiрпi, кiрпiшешен), қайыра бару (қайта бapy), лапыру (лепiру), рəуiштi, сиықты (сияқты), шанда бiр (анда-санда бiр),
егер қылу (ығыр қылу), ыңқыту, т.б.
5. Тiлiмiзде қатар қолданылып жүрген кигiз – киiз, маңдай – маңлай, сайқымазақ – шайқымазақ, сүйiншi – шүйiншi, қымыран – шұбат,
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бекiре – мекiре сияқты қоссыңарлар көп. Осы iспеттес дублет, варианттарды беруде құрастырушылардың принципi дұрыс. Ол принцип бойынша əдеби түрi анықталған сыңарын сөздiкке енгiзiп, қалған
сыңарларын сөздiктен тыс қалдырып отырады. Мысалы, əжiм –
ажым, көңiл – кеуiл, құман – құмған, бұрнағы күн – мұрнағы күн
сияқты сыңарлардың алғашқыларын əдеби санап, сөздiкке енгiзiп, соңғыларын сөздiктен тыс қалдырғанымыз жөн. Бiрақ əдеби тiлiмiзде тең
қақылы түрде қолданылып, мына сыңары əдеби, ана сыңары əдеби
емес деп кесiп айтуға көнбейтiн сыңарлар бар. Мысалы, айқай – айғай,
зəбiр – жəбiр, риза – разы – ырза, қартамыш – кəртəмiш, пайымдау – байымдау, нажағай – найзағай сияқты сыңарлар сөздiкке енгiзiлiп жүр.
Бiрақ осы дұрыс принцип дəйектi түрде iске асырылмай, кейде
əдеби саналуға қақысы бiрдей дублеттердiң бiреуi алынып, екiншiсi
қабылданбайды. Мысалы, абдыра, абжылан, аруақ, аумесер, лайым,
март жiгiт сияқты варианттары сөздiктерде берiледi де, олардың
əбдiре, əбжылан, əруақ, əумесер, лəйiм, мəрт жiгiт сияқты жiңiшке
варианттары сөздiктерден тыс қалдырылады. Сол сияқты төмендегi
фонетикалық варианттары да əдеби тiлiмiзде қатар қолданылса да,
олардың алғашқы варианттары берiлiп, соңғылары еленбей қалады:
балуан – палуан, бешпент – бешпет, бiлте – пiлте, пақыр – бақыр,
зеребе – жеребе, т.б.
Дублеттiк қатарлардағы сөздердiң əдеби сыңарын анықтап алуда
бiр өлшем болу керек. Көркем əдебиет пен мерзiмдi баспасөз бетiнде
жиi не сирек кездесуiне қарай iрiктеп алу принцип көп жағдайларда
нəтижелi бола бермейдi. Өйткенi мұндай жағдайда əркiмге өз өлкесiнде айтылатын, жастайынан құлағына үйреншiктi болып сiңiп қалған сөздер жиi қолданылатындай болып көрiнедi де, басқа өлкедегi
тұрғындар тiлiне тəн сөздер сирек айтылатындай болып көрiнедi.
Кейбiр авторлар дублет, варианттардың тiзiмiн жасап, жеке адамдарға, мекемелерге жiберiп, дұрыс деп тапқан сыңарларының астын
сызғызып, сол арқылы нормализациялауды ұсынған болатын. Кезiнде
солай iстелдi де. Бiрақ одан ешқандай нəтиже шыққан жоқ. Өйткенi
əркiм өзiнiң аулында қолданылатын сыңарларын дұрыс деп тапқан.
Мысалы, асар – үме – помыш сыңарларына келгенде, оңтүстiктегiлер
асарды, батыстағылар үменi жақтап шықты. Немесе, шама//сəме//
сама//шəмбе сыңарларының iшiнен Жетiсудың өкiлдерi саманы қалдырар едi де, қызылордалықтар шəмбеден басқаның бəрiн сызар едi.
Батыс говорлар тобының уəкiлдерi шаманы бiрден-бiр дұрыс сыңар
деп табар едi.
Диалектiлiк сыңарлардың дұрыс-бұрыстығын анықтау жолындағы дау-талас осындай субъективтiк пiкiрлерден туып кетiп жүр.
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Бiздiңше, ондай сыңарларды iрiктеп алуда ол сөздердiң Қазақстан
территориясын қамту дəрежесiн, оның таралу аумағының аз-көптiгiн
ескеру керек. Бұл принцип көп жерлерде iске асып та жүр. Мысалы,
əдеби тiлiмiздiң тағаны алмай нағашыны қабылдау себебi неде?
Құдағай мен құдағидың соңғы сыңарын қабылдау себебi немесе домалауды норма деп, жұмалауды қабылдамау себебi неде? Оның себебi, нағашы сөзi Қазақстанның көпшiлiк жерiнде айтылады да, таға
деп тек Шымкент облысының кейбiр аудандарында ғана айтылады.
Құдағай варианты тек Орал, Ақтөбе, Гурьев облыстарында қолданылады да, қалған көпшiлiк облыстарының тұрғындары құдағи вариантын қолданады. Бұл жерде азшылық көпшiлiкке бағыну принципiне
сүйенемiз. Орфографиялық сөздiкте қайта да бар, қайра да бар. Бұл
құрастырушылардың қайтаны қолданса да, қайраны қолданса да
терiс болмайды дегенi. Дұрысында, сөздiкке қайта сөзiн енгiзiп,
қайра сөзiн диалектiлiк ерекшелiк ретiнде сөздiктен тыс қалдыру керек едi. Өйткенi қайра сөзiнiң əдеби тiлде баламасы бар екенiн былай қойғанда, оның кейбiр аудандарда ғана қолданылатынын, демек,
шағын территорияны қамтитынын ескерген жөн. Осы принциптi
бетке ұстасақ, онда шiлдехананы дұрыс, шылдахананы терiс, əлдеқашанды дұрыс, алдақашанды терiс деп есептеуiмiз керек. Əжiм,
əжуа, уайым дегендердi норма деп, ажым, ажуа, уəйiм дегендердi
нормадан тыс қалдырар едiк.
Сөздiктердi құрастырғанда орыс тiлiнен енiп, ұқсас, əуендес айтылатын кейбiр сыңар сөздердiң əрбiреуi дербес мағынада қолданылғандығын ескермеймiз. Мысалы, сөздiктерiмiзде адресант та, адресат та жүр. Бұл – əрбiреуiнiң өз алдына мағыналары бар дербес
сөздер. Бiрақ қазақ оқушылары оны бiле бермейдi де, бiрiнiң орнына бiрiн жазып қояды. Осыларды шатастырмас үшiн жақша iшiнде
əрбiреуiнiң мағынасын ашып көрсеткен дұрыс болар едi. Қазақ сөздiгi
былай тұрсын, орыс тiлiнiң орфографиялық сөздiгiнiң өзiнде бұл сөздердiң мағыналары жақша iшiнде түсiндiрiлiп отырады. Адресант
дегендi «отправитель письма», адресат дегендi «получатель письма» деп түсiндiредi. Сол сияқты компания (бiр топ адам), кампания
(жорық, соғыс), комплемент (қосымша), комплимент (мақтау, мадақтау), префикс – прификс сияқты сөздердi бергенде де əрбiреуiнiң
мағынасын ашып бермесек, оқушы бiр-бiрiмен шатастыруы ықтимал.
6. Орыс тiлiнен енiп, өзгерген күйiнде жазылатын бəтеңке, кереует, кiрпiш, пеш, сiрiңке, шəйнек сияқты 80-ге тарта сөзiмiз бар. Олардың бəрiн түгел енгiзу жағын ойластырсақ. Ондай сөздердiң тiзiмiн
қосымша ретiнде сөздiктiң соңына тiркеп берсе де болады. Орыс
тiлiнен енген кейбiр сөздер сөздiкте терiс жазылған. Мысалы, вымпель
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(вымпел), банды (банда), лампы (лампа), штанг (штанга), уйез (уез),
кiнəз (князь), моды (мода), т.б.
7. Кейiнгi 10-20 жыл iшiнде тiлiмiзге тыңнан енген, сөз жасампаздық (словотворчество) тəсiлiмен жасалған жаңа сөздер бар. Ондай
сөздердiң бiрқатары сөздiктерге енгiзiлген де, бiрқатары тыс қалып
қойған. Мысалы, балмұздақ (мороженое), көрермен (зритель), шеберхана (мастерская) сөздерiнің енгiзiлгенi дұрыс болған. Осы дəстүрдi
жалғастыру мақсатымен сөздiктерге төмендегi сөздердi де енгiзген
жөн болар едi: аялдама (остановка), басылым (издание), оқырман (читатель), жазылыс (подписка), сөзтiзбе (словник), қабылхана (приемная), киноқондырғы (киноустановка), т.б.
8. Сөздiктерiмiздегi жақшаның қызметi жөнiнде бiр-екi ауыз сөз
айта кетейiк. Жақша үш түрлi қызметте жұмсалған. Бiрiншi – кейбiр
түсiнiксiз сөздерге түсiнiктеме беру үшiн пайдаланылған. Бұласыр
(пластырь), келiнбармақ (жемiс), бұлқын (насос), күлəбi (қауын), дəке
(марля), қалуен (өсiмдiк), жаппа (күрке), мақар (тапал), доқаба (барқыт), т.б.
Жақшаның екiншi бiр қызметi – кейбiр варианттардың, дублеттердiң тұсына оның басқа сыңарын берiп отыру үшiн пайдаланылған.
Мысалы, бəлi (пəлi), бұндай (мұндай), едəуiр (недəуiр), залал (зарар),
зыту (жыту). Бiрақ бұл дұрыс принцип дəйектi түрде iске асырылмайды. Көп жағдайларда əрбiр вариант өз тұсында берiледi де, өзара байланыстырылмайды. Егер де бəлiнiң тұсына пəлiнi, керiсiнше, пəленiң
тұсына бəленi берiп отырса, сөздiктi пайдаланушы қайсысын жазса
да қате болмайтынын бiлiп отырар едi де, екiншi вариантты сөздiктен iздеп əуре болмас едi. Ондай сыңар сөздердiң екiншiсiн жақша
iшiнде бермей, араларына параллель (//) белгiсiн қойып отырса қайтедi
(пəлi//бəлi, едəуiр//недəуiр, т.б.).
Жақшаның тағы бiр үшiншi қызметi бар. Көп жерлерде сыңар сөздердiң бipeyi жазылады да, жазылуы терiс сыңары жақшаның iшiнде
(тұсында) жазылады. Мысалы, ғазауат (қазауат емес), жүз (дүз емес),
дəреже (даража емес), көңiл (кеуiл емес), доғару (тоғару емес), қарбыз
(дарбыз емес), құман (құмған емес), жай (жəй емес), зеребе (жеребе
емес), жауап (жұбап емес). Жақшаның iшiне осылай терiс жазылу
үлгiсiн бермесе қайтедi? Бiрiншiден, дұрыс жазылу үлгiсiн бергеннен
кейiн сол сөз дəл осылай жазылады, басқаша жазылмау керек деген
сөз емес пе? Екiншiден, ондай терiс жазылу вариантын көптеген сөздердiң бойынан табуға болады. Олардың бəрiн сөздiкке енгiзе берсек, сөздiктiң ықшамдылығына нұқсан келмей ме? Басқа тiлдердiң
орфографиялық сөздiктерiнде мұндай дəстүрдiң жоқ екенiн де ескергенiмiз жөн.
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Мiне, осының бəрi орфографиялық сөздiктердi құрастырудың теориясы мен тəжiрибесiнде əлi де болса олпы-солпы, бiрiзге түспей,
талас тудырып жүрген мəселелер, əлi де болса шыңдай түсер жайттардың бар екенiн көрсетедi.
Əдебиеттер:
1. Балақаев М. Жазу мəдениетiндегi олқылықтар туралы. – «Социалистiк Қазақстан». 1977, №16.

ХАЛЫҚ ЖЫРЛАРЫНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ ТУРАЛЫ
Қазақ ССР Ғылым академиясының Тiл мен əдебиет институты
1957 жылы 7 түрлi эпос жырларын қайта бастырып шығарды. Олар:
«Ер Тарғын» (баспаға дайындағандар С.H. Нұрышев пен З.С. Сейiтғаппарова), «Қамбар батыр» (баспаға дайындағандар H.С. Смирнова
мен M.Ғ. Ғұмарова), «Қыз Жiбек» (баспаға дайындағандар M.С. Сильченко мен M.Ғ. Ғұмарова), «Алпамыс» (баспаға дайындағандар
H.С. Смирнова мен T.Сыдықов), «Қобыланды» (баспаға дайындағандар M.С. Сильченко мен О.Ə. Нұрмағамбетова), «Қозы Көрпеш – Баян
сұлу» жəне «Айман – Шолпан» (баспаға дайындаған Ы.Дүйсенбаев).
Бұл кiтаптардың мұқабалары сюжеттi көркем суреттермен безендiрiлiп, əшекейлi нақышпен оюланып, айта қалғандай əдемi болып
шыққан. Осыған байланысты суретшi К.Я. Барановтың сiңiрген еңбегiн құрметпен атап өткiмiз келедi.
Тек қана бұлардың жұқа матамен не болмаса сол сияқты басқа бiр
берiк мұқабамен тысталмағанына қынжыласың. Бұл эпостық жырлар
бiр ғана кiтап сөрелерiнде емес, сонау алыстағы мал жайылымындағы қойшының қойнында да, егiн басындағы диханшының қонышында да жүретiнi сөзсiз. Сондықтан бұларға төзiмдi берiк мұқаба
қажет-ақ.
Жырларды баспаға дайындаушы жолдастар эпостардың текстологиясын бiрқалыпты жүйеге келтiру iсiнде көп еңбек сiңiрген. Бұл
шығарылып отырған эпостық жырлар – академиялық баспа ретiнде
шығарылған нұсқалар емес, оқушы көпшiлiкке арнап шығарылған
үлгiлер. Мұндай жалпы жұртшылық үшiн басылатын əдебиеттерге
қойылатын негiзгi талаптардың бiрi – олардың тiлiнiң жеңiл, көпке
түсiнiктi əрi жатық болуы. Осы тұрғыдан алып қарағанда, жырларды
баспаға дайындаушылар шығармалардың тiлiне баса назар аударып,
көп көңiл бөлген. Эпостар тiлiндегi қазiргi қазақ тiлiнде қолданылмайтын, оқушыларға түсiнiксiз, мағынасы күңгiрт сөздердiң өзiндiк
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сырын ашып берiп отыруға тырысқан. Сөйтiп, жұртшылықтың жырларды мүдiрмей оқуына үлкен жеңiлдiктер туғызып, қалың көпшiлiкке
қайырлы көмек жасаған. Мұндай сөздер, негiзiнен алғанда, ескi түркi
тiлдерiнен мирас болып қалған көне сөздер, архаизмдер мен диалектизмдер жəне араб-парсы, қалмақ, моңғол тiлдерiнiң элементтерi болып саналады.
Бiрнеше варианттары бар жырдың əрбiр нұсқасын мұқият оқып
шығып, оларды бiр-бiрiмен салыстырып, оқылуы күмəндi жерлерiне
қайта-қайта зер сала қарап, баспаға дайындаушылар өз мiндеттерiн
ойдағыдай атқарып шығуда үлкен қызмет еткен. Жоғарыда айтылғандай, мағынасы мəлiмсiз сөздердi түсiндiрiп беру мақсатымен
алуан түрлi сөздiктердi пайдаланып, ол сөздердiң комментарийлер мен
түсiндiрмелерде өз орнын алып, тиiсiнше iске асуын көздеген. Мысалы, санат – салт деген сөздiң көне түрi; қарқара – ертеректе жас
əйелдер, қыздар киетiн баскиiмнiң аты («Қозы Көрпеш – Баян сұлу»);
гөзел – сұлу, көркем; кент – қала; ебене – шөптiң аты («Қобыланды»);
ғинаят – тiлек; пəруана – көбелек; сардар – басшы («Қыз Жiбек»);
шоры – күң («Қaмбap батыр»); келеп – шумақ; зайыр – анық («Ер
Тарғын») жəне т.б. Азын-аулақ болса да мұндай түсiнiктемелер жырлардың қай-қайсысынан да кездеседi.
Баспаға дайындаушылар осылармен бiрге шығарылып отырған
жырлардың əртүрлi варианттары жөнiнде толып жатқан тарихи деректер мен тиiстi мəлiметтер берiп отырған. Көптеген жер-су, рутайпа, адам аттарына да түсiнiктер берiлген. Мысалы, Жиделi Байсын,
Қоңырат, Тайша хан, т.б.
1957 жылы шығарылған осы баспалардың ең бiр құнды жағы –
олардың ескi, тiптi кейде ең алғашқы баспаларының нұсқалары негiзiнде жазылғандығы. Бұл жырлардың Октябрь революциясынан
бұрын да, кейiн де азды-көптi баспа жүзiн көрiп келгенi көпшiлiкке
мəлiм. Бiрақ олардың кейбiр баспаларында баспаға дайындаушылар мен редакторлардың iшiнара текстерге енгiзген бiрлi-жарым
қоспалары мен өзгертпелерi де болуы мүмкiн едi. Оларды бастапқы
нұсқаларымен салыстыра отырып зерттеу – бұл баспаның ең ұтымды
жақтарының бiрi.
Дегенмен, сөз болып отырған эпостық жырлардың текстологиясы жөнiнде iстелген жұмыстар төрт аяғынан тең басып тұрған жоқ.
Олардың олпы-солпы, кем-кетiк жерлерi аз емес. Əсiресе мұнда
жырлардың тiл ерекшелiктерiн түсiндiру жұмысы əлiде болса олқылау жатыр. Жырлардың келесi басылуын не олардың ғылыми-академиялық баспаларын дайындауда ерекше еске алатын жəйттер бар.
Бұл жағдайдың қазақ эпостарын басқа тiлдерге, оның iшiнде орыс
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тiлiне аудару iсiне де өзiнiң игiлiктi əсерiн тигiзетiнiне күмəн жоқ.
Осы тұрғыдан алып, жоғарыдағы көрсетiлген жырлардың текстологиясын реттеп, сұрыптау iсiндегi кейбiр кемшiлiктерге тоқтап өткiмiз
келедi.
Эпос жырларында кездесетiн түсiндiрмелердiң бiрқатары айқын,
дəл берiлмеген. Ондай түсiндiрмелер кейде тiптi дұрыс та емес.
Ə.Қарағұлов өзiнiң «Түсiнiк керек ететiн түсiнiктер» [1] деген мақаласында. «Қамбар батыр» жырының екiншi басылуында еске аларлықтай көптеген сəттi ұсыныстар айтады. Қате түсiндiрiлген сөздер
тек қана «Қамбар батыр» жырында емес, сонымен қатар басқа да
бiрсыпыра жырларда бар.
Эпостық жырларда кездесетiн көптеген сөздердiң қолданылу
мағынасын араб, парсы тiлдерiнiң көмегiмен түсiндiрiп беруге болар
едi. Бiрақ олар əлдеқандай белгiсiз себептерге байланысты ескерусiз
қалған. Қатардағы қарапайым оқушыларға мынадай курсивпен берiлген сөздердiң түсiнiксiз болуы мүмкiн ғой: Торғауыт халқынан
шың қағылып, барабан соғылып... («Ер Тарғын», 8-бет); Шашын дынданменен тараған... (С. 9-бет):
Лəшкер тартып келедi,
Aуыздықпен алысып («Алпамыс», 24);
Ордасының сыртында,
Отыр едi ер Қамбар,
Салдырып төсек паластан («Қамбар батыр», 72);
Əке, сенiң артыңнан,
Бес байталдық бедiрек құл
Аңлып жүрген дұшпан-ды («Алпамыс», 51);
Қарағымның артында,
Иесiз қалған үлегi,
Арай, жаным, арай (С. 92).
Бұлар эпостық жырлардың келесi басылуында көпшiлiк оқушыларға былайша түсiндiрiлсе, əлдеқайда тиiмдi болар едi: шың –
қоңырау (парсы сөзi, арфа – музыкалық аспаптың бiр түрi); дындан
(парсыша) – тiс, тiстi тарақ; лəшкер (парсыша) – əскер; палас (парсыша) – кiлем; бедiрек (парсыша) – арсыз, бетсiз адам; арай (парсыша) – көңiл күйдi бiлдiретiн сөз, табыну мен жалыну мағынасында
қолданылады.
Бұл жерде кейбiр жолдастар халықтың өзi шығарған шығармалардың тiлiнде кездесетiн сөздердi оқушы жұртшылыққа қайта тү-
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сiндiрудiң қажетi қанша деп сұрау қоюы да мүмкiн. Алайда мынандай
жағдайды ескеру керек. Бұрын эпос жырларын айтып жүрген суырып
салма жыршылдардың көпшiлiгi ескiше оқып, хат таныған адамдар.
Олар араб, парсы тiлдерiнен аздап та болса хабардар болғандықтан,
өздерiнiң жанынан кейде жырға араб, парсы сөздерiн қосып отырған. Эпос жырларында кездесетiн араб-парсы сөздерiнiң бiрқатарын
осындай ақындардың қоспалары деп қарау керек1.
Жырлардың тiлiнде осылар тəрiздi араб-парсы тiлдерiнен алынған сөздермен қатар оқушы жұртшылыққа түсiнiксiз келетiн қалмақ,
моңғол тiлдерiнiң элементтерi де арагiдiк кездесiп отырады. Мысалы,
Оқ тоқтаған кезiнде,
Домбау барып құлады,
Туы қолдан нұрады.
«Лалай лама лух» деп,
Бəлем қалмақ сұлады («Ер Тарғын», 39).
Немесе:
Зырқырай оғы кетедi,
Қалмаққа таман жетедi,
Көкiрек қысқан көбеден,
Қалмады қапыл жебеден (Бұл да сонда, 39).
Сол сияқты:
Базарбайдың Төлеген,
Ерте туған көбеген («Қыз Жiбек», 8.)
Мұндағы нұрады – қалмақ тiлiнде құлады деген сөз; лалай лама
лух – қалмақ, моңғол тiлдерiнде аруаққа сиынғанда айтылатын ұран
сөзi. Лалайлама – (далай варианты iрi, үлкен деген сөз) – буддистердiң
жоғары дəрежелi дiни атағы (Моңғолша-қазақша сөздiк, Улаанбаатар,
1954); көбе – ескi моңғол тiлiнде батырлардың сауыты; көбеген –
моңғол тiлiнде ер жiгiт, азамат деген сөз.
Эпос жырларында осы күнгi қазақ тiлiнде қолданылмайтын көне
сөздер толып жатыр. Олар белгiлi бiр дəуiрдiң тарихи куəсi ретiнде
осы уақытқа дейiн сақталып келедi. Бұлар да жоғарыдағы келтiрiлген сөздер сияқты өзiндiк сыры бар, өз алдына топ болып оқшау
тұрған сөздер – архаизмдер. Мұндай сөздердiң көпшiлiгi жырларда
түсiндiрiлмей қалған. Мəселен,
1

Мысалы, мұндай фактiнi Шоқан Уəлихановтың өмiрiнен келтiруге болады. «Шоқан
өз əкесiнiң аулына келген бойда қазақтың атақты суырып салма ақыны Орынбай оны
қуанышпен қарсы алып, өлеңмен мақтай бастайды. Сол кезде Шоқан Орынбайға: «Сен
қазақ тiлiн шағатай, татар сөздерiмен шұбарлама, қазақ тiлiнiң көркемдiк қуаты онсыз
да жетiп жатыр», – деп ескерту жасайды» (Шоқанның замандасы ЬI.Ибрагимовтың
естелiгiнен.

Тіл-ғұмыр

125

Бұл жiбердiм базардың
Бояғы менен бөзiне («Қобыланды», 39).
Бұл уақытта Ақша хан талап етiп, неше мың шеру əскер алып аттанды («Ер Тарғын», 7).
Бадана көздi кiреуке,
Шарайнасы бес қабат (Бұл да сонда. 35).
Тарғын деген тауды барып жайлады. Əрi қыстады, əрi сол жердi
мысыр еттi (Бұл да сонда. 49).
Ерегiскен дұшпаннан
Абырой алған жасынан.
Алмас тая белiнде,
Өңi суық батырдың («Қамбар батыр»).
Томаға көздi қасқа азбан,
Бiткен сүйек долантып («Ер Тарғын», 13).
Осы келтiрiлген үзiндiлердегi курсивпен терiлген сөздердi төмендегiше түсiндiруге болар едi: бояқ – бояу; шеру – қалың қол, əскер
(парсыша – шəрiк – қалың қол, əскер; түрiкше – чери – əскер); бадана – сауыттың дөңгелек темiрлерi; кiреуке, шарайна – батырлардың
үстiне киетiн сауыттарының түрлерi; мысыр – мекен, тұрақ; тая –
белдiк, белбеу; долантып – дөңгеленiп. Осылар тəрiздi жырларда кездесетiн баз, сота, дең, сарыжай, еранлар, селебе, керней, мiскiн, күзгi,
тағы басқа да толып жатқан архаизмдер түсiндiрiлiп берiлу керек.
Эпос жырларының тiлiнде бiр аудан немесе бiр облыс көлемiнде
ғана қолданылып, жалпыхалықтық сипат алмаған жергiлiктi сөздер
де (диалектизмдер) бар. Мұндай сөздер тек кейбiр аудандарда немесе
кейбiр облыстарда тұратын жергiлiктi халыққа ғана түсiнiктi де, одан
басқа жерлерде тұратын қазақтарға түсiнiксiз. Мысалы,
Сол уақыттарда Алпамыс он жасқа толып, Жиделi Байсын жерiне, қалың Қоңырат елiне бек болып, жұрт сұрап тұрды (21).
Буындырып қалмақты,
Ат үстiнен мұштады («Алпамыс», 37).
Қырық қыздан iшiп қырық шиша,
Бала əбден тояды (Сонда. 49)
Бəсiрең деп жүз серке,
Бөлiп бердi өзiне (Сонда. 59).
Қырық арқан бойы зынданнан.
Егесiн алды шығарып (Сонда. 67).
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Жазығы қатын демесең,
Қартайса да iлгерi
Iлкi қыздан мүшесi («Қыз Жiбек», 20).
Баян жас шашын қиып жiбергенде,
Қoдap құл құдық түбiне жұмалады
(«Қозы Көрпеш...», 8).

Мiнбей, түспей қарыдың,
Арқанда тұрып арыдың («Ер Тарғын», 25).
Осы келтiрiлген текстердегi диалектизмдердiң сыры мынада:
жұрт сұрап – жұрт билеп; мұштады – түйгiштедi; жұмалады – домалады; бəсiре – жеке кiсiге меншiктелiп бөлiнiп берiлген мал; еге –
ие; iлкi – əуелгi, алғашқы; қарыдың – қартайдың.
Эпос жырларының тiлiнде осындай тек лексикалық қана емес, сонымен қатар грамматикалық ерекшелiктер де жиi-жиi кездесiп отырады. Мысалы,
Балаға нанды бермекке
Ыма қылды оңланып… («Алпамыс», 56).
Барша ғайып жарандар,
Мəдеткер болың балама («Қыз Жiбек», 52).
Қодеке, осы жерде бой салалы,
Ойымызға ой салып той салалы,
Айдалада қаңғырып, шөлдеп өлдiм,
Iшерiмiзге бұ құдықтан су алалы («Қозы Көрпеш»).
Бағымды Алла ашқыл деп,
Пiрлерiне сиынды («Қыз Жiбек», 21).
Осындағы салалы, алалы, ашқыл, болың деген сөздердi салайық,
алайық, аш (ашқын), бол деген сөздердiң көне түрi деп ескерте кеткен жөн.
Жырларда кездесетiн аңлап, маңлай, тыңла, оңлау сияқты фонетикалық жағынан оқшауланып тұрған сөздердi де диалектизм ретiнде
кiрiспе мақалада сөз ете кеткен орынды болар едi.
Бiздiң ойымызша, халық эпостарының тiлiн оқушыларға барынша түсiнiктi ету мақсатымен ендiгi басылуында көптеген жер-су, рутайпа аттарынада тиiстi дəрежеде түсiнiк берiп отыру қажет. Мысалы, «Ep Тарғын» жырында кездесетiн мынандай атауларды кез келген
оқушы түсiне бермейдi:
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Имран барсаң пiсте бар,
Пiстенi көр де мұрным көр (17).
Азнау деген Аз қала,
Алпыс атын бақтырған (25).
Қараже Қобанқанды су,
Ақтоған бодан жанды су
Yш өзен Самар данды су (34).
Алғидың құба жонында...
Тарланға мiнгесiп жүрiп жөн табар (35).
Осылар тəрiздi сөздер басқа жырларда да аз кездеспейдi. Олардың
барлығын тiзiмге түсiрiп, көпшiлiкке анықтап беру керек.
Шоқан Уəлиханов халық əдебиет мұраларының маңызын айта
келiп: «Жырларда осыкүнi қолданылмайтын сөздер мен орамдардың
кездесуi – олардың көнелiгiн аңғартады», – деп жазған болатын [3].
Эпос жырларының тiлiнде қазiргi əдеби тiлде қолданылмайтынескi
сөздермен бiргеосындай көне грамматикалық формалар да көп кездеседi. Мысалы,
Жалғыздарға жар болған,
Алланың көпдүр кеңдiгi («Қобыланды», 31).
Атың арық, өзiңнiң жүзiң сарық,
Қайда барып келдiң-ау, айтсана, ата
(«Қозы Көрпеш...», 49).
Айhай шеше, ай шеше, кетерекпiн,
Құдай қосқан жарыма жетерекпiн.
Асқаралы тауларың душар болса,
Қылышпенен жол салып өтерекпiн (Сонда. 25).
Сiздерсiз менде жоқдүр хал («Қыз Жiбек», 51).
Мен, мендүрмiн, мендүрмiн,
Мен де өзiңдей кендүрмiн («Ep Тарғын», 14).
Бұл келтiрiлген үзiндiлердегi дүр, сана, сарық, кетерекпiн, жетерекпiн, өтерекпiн деген сияқты сөздердi осы жырлардың көне
заманнан келе жатқан ескiлiк дəуiрiнiң айғағы есебiнде атап айту
керек едi.
Эпос жырларының тiлдiк қазынасының сырын көпшiлiкке ашып
беруде əлi де болса табандылықпен кiрiсiп, ерiнбей еңбек етудi та-
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лап ететiн талай-талай сөздер бар. Мысалы, «Алпамыс» жырында –
сеңгердей, самалық, атбесiк, дергейiне, cepyep, машайық, жөш,
төлежiп, шонықты, керiк, абсиған, кəмбал, кəлендер, дөңгел, пеш
(шыдай алмай пешiне); «Қыз Жiбек» жырында – көбен, шытырман;
«Ер Тарғын» жырында – қолаттай, шылпара, ақсара, талаудың,
қастауыш, танаттым, топылды, зəнтектi, бодан, томауыл, дəңкi,
өпшiн; «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырында – жамшы, жөкiт;
«Қaмбap батыр» жырында – қызыл турам, сауқайын, безiндей, пəйiкелiн, пəлек, жабырқан; «Қобыланды батыр» жырында – əбiре, қобаған, талма, бұлғай, зарпы, иреу, ағас, масат, сайдақ, бұлғай, дат,
мазаттық, лаза, Қасқарлық, Азулы деген тəрiздi қыруар көп сөздердiң лексикалық мағыналары əзiрше бiзге мəлiм емес. Бұлар да, бiздiң
жоғарыда топ-топқа əдейi бөлiп көрсеткенiмiздей, тiлiмiздiң алуан
түрлi салаларына жатады. Олардың басын ашып, талдап беру келешекте эпос текстологиясының негiзгi объектiсi болуға тиiстi.
Кейбiр жырларда осындай түсiндiрудi қажет ететiн сөздердiң орнына жалпы қазақ жұртшылығына айқын, түсiнiктi ақырет, қыл
көпiр, ерулiк, құбыла, сəукеле («Қозы Көрпеш – Баян сұлу»); наурыз
(«Қобыланды»); шара, саясат, желмая, албасты («Қамбар батыр»)
сияқты сөздерге арнаулы түсiнiктер берiлген. Бұлардан гөрi жоғарыда келтiрiлген сөздерге тоқталып, оқушы көпшiлiкке олардың мағыналық сырын ашып беру əлдеқайда орынды да, маңызды да.
Бiзде ескi мұраларды бастырып шығаруда орын алып жүрген жалпы бiр кемшiлiк бар. Өткен ғасырларда жазылған шығармалардың
тiлiн сол кездегi халықтың сөйлеу ерекшелiгiнен жырып алып, бөлек
қараймыз да, тарихи ескi нұсқаларда кездесетiн өзгешелiктердiң
барлығын да осы күнгi əдеби тiлдiң нормасына лайық «түзей» қоямыз.
Өткен ғасырда, тiптi айта берсек XX ғасырдың бас кезiнде, қазақта
осы күнгiдей шыңдалып, сұрыпталған, кемелiне келiп байыған,
бiрқалыпты нормаға түскен əдеби тiл болған жоқ. Ендеше ескi мұра
шығармаларының көнелiгi, ертеректе жазылғандығы олардың тiлiнен,
стилiнен көрiнiп тұруы заңды нəрсе емес пе? Бiрақ кейбiр халық жырларын баспаға дайындаушылар мұнымен санаспай, ескiше құрылған
сөйлемдердi, əсiреce, деп етiстiгiне бiткен сөйлемдердiң барлығын
ешбiр тарихи деректергe сүйенбей-ақ өз қалауынша өзгертiп отырған.
Бұл, əсiресе, «Ер Тарғын» жырында жиi ұшырайды. Мысалы, Егерде
ақылы болса менiң аяғанымды бiлер де, қызды тастар да жүре берер
деп (16-б.) деген сөйлемдi құрастырушы С.Нұрышев жолдас Егерде
ақылы болса, менiң аяғанымды бiлiп, қызды тастар да жүре берер
деп едiм деп өзгерткен. Мен сондай кiсiге барамын кiмнiң бақыты зор
болса – дейдi (10-б.) деген сөйлемдi Мен кiмнiң бақыты зор болса,
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соған барамын деп өзгерткен. Сол сияқты Хабар бердi Тарғын келдi
деп, ел биге шапты, би ханға шапты Тарғын батыр елдiң шетiне
келiп түстi деп деген сөйлем Тарғын батыр елдiң шетiне келiп түстi
деп, ел биге шапты, би ханға шапты болып өзгертiлген. Мұндай
сөйлемдердi өзгертпей, сол қалпында берген парыз едi. С.Нұрышев
мұндай сөйлемдердi салақ жазылғаннан кеткен қателер деп есептеген. Бұл, əрине, дұрыс емес. Мұндай деп етiстiгiне бiтетiн сөйлемдер
Абай мен Ыбырай шығармаларында да, тағы басқа тарихи нұсқалар
мен əртүрлi жазушылардың əдеби шығармаларында да əрдайым
кездесiп отырады. Солай бола тұрса да, Абай шығармаларын баспаға
дайындағандар мұндай сөйлемдердi өзгертпей, өз қалпында берген
едi. Мысалы, Көздi, мұрынды ауызға жақын жаратыпты, iшiп-жеген
асымыздың тазалығын көрiп, иiсiн бiлiп, iшiп-жесiн деп [4]. Немесе:
Бiздiң қазақты оңдырмай жүрген бiр қуаныш, бiр жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы – елде бiр жаманды тауып, я бiр адамның
бұлөзiқылмаған жаманшылығы шықса, қуанады, айтады: құдай
пəленшеден сақтасын, ол да адаммын деп жүр ғой, оның қасында
бiз сəулелiкiсiнiң бipi емеспiз бе, оған қарағанда мен таза кiсi емеспiн
бе? – деп. Оған құдай тағала айтып па, пəленшеден тəуiр болсаң, болады деп? Я бiлгендер айтып па, əйтеуiр өзiңнен наданшылығы асқан
я жаманшылығы артылған кiсi табылса, сен жаманға қосылмайсың
дen? [5]. Халық жырларын бастырып шығару iсiнде де осы принциптi
үлгiге алып отыру керек.
Халық жырларының түпнұсқаларында кездесетiн бiрқатар сөздердi құрастырушы жолдастар терiс оқып, қате жазған. Мысалы, «Ер
Тарғын» жырында бек сөзi берiк (8-бет); қызыма сөзi қызымнан (11);
бүркенгендерiңдi сөзi бүркеншегiңдi (16); сiздiң асылыңыз кiмнен? деген тiркес сiздiң атыңыз кiм? (19); жаттың деген сөз жаудың (23);
кеткен жаттан деген тiркес кеткен жақтан (26); белiң мертiлiп деген тiркес биiк мерт тауып (31) болып қате жазылған. «Қыз Жiбек»
жырында қазинелi мүлiк деп қазыналы мүлiк сөзiн де өзгертiп жазған;
көлем сөзi күлем, тiзем сөзi тыным болып терiс оқылған. Сол сияқты
боқжамадай деген сөз боғажамадай болып «Қобыланды батыр» жырында да қате оқылған.
Жырлардың ендiгi басылуында ешбiр тиянақты материалдарға
сүйенбей, сөйлемдер мен сөздердi жоғарыдағыдай «өңдеп», «түзеп»,
өзгертiп отырудан аулақ болу керек.
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырында кейбiр оқылуы қиын, араб
əрпiнiң қолайсыздығына байланысты танылмаған сөздердiң орнына
көп нүктелер қойылған. Мұндағы баспаға дайындаушының мақсаты,
бiр жағынан, сөздердiң қате оқылуынан сақтану болса, екiншi жағынан,
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осы сөздердiң дұрыс оқылуы туралы оқушы жұртшылықтың пiкiрiн
тыңдап, көпшiлiк көмегiне қол арту болу керек. Бұл, əрине, дұрыс та.
Шынында, ондай сөздердiң бiрқатарын оқу қиын-ақ. Дегенмен кейбiр
сөздердiң оқылуын бiрқалыпқа келтiруге болатын сияқты. Мысалы,
А, шешеке, мен бiр жарлық сұрайын ба,
Бермесiңде сенiң де тұрайын бa?
...тазша мұнда бiр жақында бар,
Тазшаменен ойнауға барайын бa? (15-бет).
Осындағы үшiншi жолдың басында тұратын сөз оқылмай қалған.
Оны бiздiң ойымызша бала тазша деп оқыған жөн сияқты. Өйткенi
1876 жылы И.Березин бастырған нұсқада бұл сөз үш əрiптен тұрады – б (би), л (лəм) жəне е:бле. Сөз соңында e əрпiн а деп оқуға да
болатын тəрiздi: бла, демек бала [6].
А, балам, қиямысың... ендi,
Сен тұрғанда дүниенi бүтiн дейдi.
Барма десем болмайсың, жалғыз балам,
Кiмге қойып кетесiң сүтiңдi ендi (26) ‒
деген шумақтағы қиямысың сөзiнен кейiнгi көп нүктенiң орнына
кетуiңдi деген сөздi қойып оқыған дұрыс болар едi. Бұл жерде жолға
аттанып бара жатқан Қозыға шешесi кетпе, жолыңды маған қи деп
өтiнiш айтып тұр.
Оның үстiне И.Березин бастырған нұсқада бұл сөз оңай оқылады
(105-бет).
Айhай балам, ай, балам, менен кеттiң,
Тiлi өскен көңiлiмдi тентек еттiң.
Ақ сүтiмдi сауармын көкке, балам.
Еш қызығын көрмейiнше... (29-бет).
Бұл шумақтағы еш қызығын көрмейiнше деген жолдың соңындағы көп нүктенiң орнында өнер бастың деген сөздердi қойып оқуға
болады. Қозының шешесi бұл жерде баласына өнерлi басыңның еш
қызығын көрмей қалатын болдым деген өкiнiштi мұңын шағып тұр.
И.Березин баспасында да нақ осылай жазылған (109-6eт).
...тым-ақ Қодардың қатты дейдi,
Қамыс оқпен жүректен атты дейдi.
Қамыс оқпен жүректен атқан екен,
Оғыменен айқасып жатты дейдi (49 бет).
Мұндағы көп нүктенiң орнына яса деген сөздi қойып оқу керек. Түпнұсқада жазылған яса сөзi парсы тiлiнде əдет, шешiм, беталыс, ұйғарым, заң деген мағыналарда жұмсалады. Əңгiме бұл жерде
Қодардың бiр айтқаннан қайтпай, Қозыны атам деген сөзiне жетiп, оны
атып салғандығы туралы болып отыр. Сондықтан бұл сөз мағыналық
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жағынан да келтiрiлген шумақпен үйлестiк табады (И.Березин баспасында, 144-бет). Сөздiң иiнi келген соң айта кетейiк, «Қозы Көрпеш –
Баян сұлу» поэмасының И.Березин бастырған нұсқасында да арагiдiк
осындай көп нүктелер кездесiп отырады. Сондықтан мұны академиялық баспада неғұрлым толықтырып, барлық варианттарымен қатар
басып шығару керек.
Ақыр аяғында, сөздерге берiлетiн түсiнiктердiң рет жобасын да
ойластырған жөн. Кейде бiр сөз жыр iшiнде бiр емес, бiрнеше рет
қайталап келсе, оған бiрiншi кездескен жерiнде түсiнiк берiлмей,
екiншi бiр жерде барып түсiнiк берiледi. Мысалы, Сүйегi асыл дүр едi
(«Қамбар», 38) деген сөйлемдегi түсiнiксiз дүр сөзi туралы еш нəрсе
айтылмайды да, 50 беттен соң барып Қолына лағыл, яхут тақты дүр
де деген сөйлемдерге байланысты түсiнiк берiледi. Сол сияқты «Ер
Тарғын» жырының 23-бетiнде кездесетiн нəкес сөзiне түсiнiк берудiң
орнына 31-бетте ғана түсiнiк берген. «Қыз Жiбек» жырындағы
мүнəжат деген сөздi 53-бетте түсiндiрудiң орнына 73-бетте түсiндiрген. Ал «Қобыланды» жырында жекен деген сөздi 33-бетте түсiндiрудiң орнына 125-бетте түсiндiрген.
Кейде бiр жырдың iшiндегi бiр сөздiң өзi неше рет кездессе, сонша рет қайталанып, қайта-қайта түсiндiрiлген. Мысалы, шерi деген сөз
«Қамбар батыр» жырында қатарынан екi бетте бiрдей түсiндiрiлген.
Қазақтың мемлекеттiк көркем əдебиет баспасы өткен жылы эпостарды бiр томдық жинақ етiп қайта бастырып шығарды [7]. Оған
«Ер Тарғын», «Қамбар батыр», «Қыз Жiбек», «Алпамыс батыр»,
«Қобыланды батыр», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жəне «Айман –
Шолпан» жырлары енген. Кiтап қазақ өнерi мен əдебиетiнiң Москвадағы онкүндiгiне арналып құрастырылған. Эпостар жинағының беташары есебiнде профессор Қ.Жұмалиев пен доцент M.Ғабдуллиннiң
жазған көлемдi мақаласы берiлген. Бұл мақалада авторлар халық
қазынасының пайда болуы тарихы мен мəдени маңызын сөз етедi.
Сонымен бiрге авторлар жырлардың алуан түрлi варианттарын
жиған ғалымдар туралы да қысқаша мəлiметтер берiп, қисса кейiпкерлерiнiң бейнелiк epeкшелiктерiне талдау жасайды. «Қазақ эпостарының тiл көркемдiгi бiзде əлi тексерiлмей соны жатқан тақырып»
дей келiп, авторлар былай деп өте орынды жазады: «Қазақ тiлiнiң даму
сатысынан қарағанда, эпостарда көп кездесетiн жəне көп кездесуi
заңды архаизмдер, олардың тiлдi зерттеушiлер үшiн мəнi үлкен екендiктерiн былай қойғанда, жазушы, əдебиетшiлер үшiн де эпостық
поэмалардың тiл шеберлiгiнiң мəнi зор».
Aлайда осы жинаққа енген шығармалардың текстологиясы туралы
да жоғарыда бiз айтқан жəйттарды айна қатесiз қайталап айтуға болар
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едi. Бiрлi-жарым мысалдар келтiрейiк. «Қобыланды батыр» жырында
зарпы (113-бет), upey (64), aғac (72), масаты (81), сайдақ (89), қобаған
(108), ылға (150), бұлғай (158), дат (165), мазаттық (169), лаза (194)
сияқты көнерiп кеткен сөздермен қатар дүзеп (67), там (117), бейiс
(142), пақыр (183), пұрсат (197) мақсұт (222) сияқты ескi сөздерде
түсiнiксiз қалған. Оның орнына екiнiң бiрiне мəлiм құда (28), құлық
(37), маңқа, қолқа (37) сөздерiне əдейiлеп түсiнiк берiлген. Осы жырда
қате жазылған сөздер де туындап жатыр. Мысалы: тонын жарып (жонын жарып, 36), кремсал (керiмсал, 74), дөп (доп 99), жайған (жиған,
163), кесесiнен (шекесiнен, 103), айын (айыл, 115), бəрi (бөpi, 125),
қандық (тандық, 127), қощы (қосшы, 129), тоқымын (тоқымнан, 130),
топ-топ (топтап, 138), төңгелер (дөңгелер, 141), келте (келтек, 159),
бақырды (шақырды, 171), батырдың (батырың, 173), бауырып (баурап, 192), т.т. Бұл сөздер жаза басып жаңсақ жазылуы көбiнесе баспа
орындарының жауапсыздығынан ба екен деп те ойлауға болады.
«Алпамыс батырдың хикаясында» атап өтудi қажет ететiн мынадай сөздер бар: порым (226 бет), кепе (226), самалық (297), атбесiк
(230), дергейi (233), жөш (237), төлежiп (238), шаңлатты (239),
шонықты (243), ғазап (253), абсиған (260), қамқап (268), кəмбал (292),
кəлендер (295), шер (298), пеш (3I3), т.т. Мұнда да жаңсақ жазылған
сөздер кездеседi: серулер (cepyep, 233-бет), қияпы (қиялы, 262), айдарымды (айдарлымды, 268), тұлымымды (тұлымдымды, 268), қорықты (қодықты, 270), мəртбе (мəртебе, 296), жұтылып (жұтынып 300),
баллар (балалар, 347), т.т.
Қазақтың мемлекеттiк көркем əдебиет баспасы эпостық шығармаларды баспаға қайта дайындау үстiнде, сол сияқты Қазақ CCP
Ғылым академиясының Тiл мен əдебиет институты қызметкерлерi
эпос жырларының ғылыми баспасын дайындау барысында текстердi,
түсiнiктемелер мен комментарийлердi жүйелi қалыпқа келтiру iсiне
ерекше көңiл аударса екен деймiз.
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АУДAРМA ТIЛI ЖƏНЕ ДИAЛЕКТИЗМДЕР
Осы күнгi аударма шығармаларының тiлiн қадағалап қарап отырсақ, онда өсу мен дамудың үлгiсiн көп ұшыратуға болады. Көптеген
жаңа тiркестердiң жасалуы, орыс тiлiнiң кейбiр қанатты сөз
тiркестерiнiң, идиома мен фразалардың дəл, анық аударылуы – белгiлi
бiр дəрежеде əдеби тiлiмiздiң баюына септiгiн тигiздi. Орыс тiлi
арқылы енген мыңдаған терминдердi əдеби тiлге енгiзуде де аудармашылар көп еңбек сiңiрдi. Аудармашы терминдердi, фразалық тiркестердi, құрмаласқан күрделi синтаксистiк конструкциялардың алуан
түрлi сөйлем кестелерiн қолдану арқылы əдеби тiлiмiздiң қалыптасуына, оның дамуына игiлiктi əсерiн тигiзiп отырады.
Кейбiр аудармаларда қазақ тiлiнiң стилiне, грамматикалық нормасына қайшы құрылған сөйлемдер кездеседi. Мысалы, С.Айнидiң
«Мектеп» атты шығармасында «Взял длинную палку и стал бить ребят по головам» деген сөйлем қазақ тiлiне «ұзын таяғын қолына алып,
балаларды басқа-басқа ұра бастады» болып аударылыпты. В.Янның
«Қолбасшының жастық шағы» повесiнiң аудармасында «Монах сыбырлап: – Дұрыс айтасың, туған жерiм Рязань» немесе «Александр
оған төне қарап: – Мына батыр жiгiт кiм?» сияқты бiтпей аяқсыз
қалған сөйлемдер көп кездеседi. Осындай əдеби тiлдiң нормасына
жатпайтын олпы-солпы сөздер мен орамдар аударманың кəдесiне
ақау келтiретiнi сөзсiз.
Қазақтың əдеби тiлiнiң лексикасы əлi де болса баю, қалыптасу
үстiнде. Оны байытуда жалпы халық тiлiнiң рөлi ерекше зор. Бiрақ бiз
ауызекi тiлде айтылатын, көпшiлiкке түсiнiксiз, əдеби тiлде баламасы
бар диалектизмдердi, кейбiр ескiрген сөздердi, жасанды сөздердi жапатармағай талғамай əдеби тiлгe енгiзе бермеймiз. Мысалы, 20-жылдарда кейбiр ақын-жазушылар отарба (поезд), күй сандық (пианино),
шайтан арба (велосипед), тəржiма (аударма), т.б. жасанды сөздердi
əдеби тiлге енгiзуге əрекет жасап, өз шығармаларында мұндай сөздердi
қолданып та жүрдi. Бiрақ, əдеби тiл бұл сөздердi қабылдамады. Қазақ
тiлiнде бiр аудан немесе бiр облыс көлемiнде ғана қолданылатын,
жалпыхалықтық сипат алмаған диалектизмдер, жергiлiктi сөздер
бар. Ондай ерекшелiктердi аудармада қолдануға бола ма, жоқ па? Бұл
мəселе бiздiң аударма тəжiрибемiздегi талас мəселелердiң бiрi.
Грибоедовтың «Ақыл азабы» шығармасының қазақша аудармасында
дейсiз, тассыз, мұзсыз сияқты əдеби тiлде қалыптасқан нормалардың
орнына дейсiңiз, тассыңыз, мұзсыңыз сияқты диалектiлiк ерекшелiктер қолданылған. А.Чехов шығармаларының аудармаларында «мас
адамды некелендiру тұрғай, екiншi дiнге көндiруге болады» деген
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сөйлем бар. Мұндағы «тұрғай» сөзi əдеби тiлдегi түгiл сөзiнiң баламасы. Əдеби тiлде қалыптасып, жалпыхалықтық сипат алған түгiл
сөзiнiң орнына кейбiр аудандарда ғана қолданылатын көпшiлiкке
түсiнiксiз сөздi əкелiп əдебиетке тықпалай беру – шығарманың түсiнiктiлiгiне, тiл жатықтығына зиян келтiредi. Мұндай, жалпыға
түсiнiксiз сөздер, əсiресе, «Жас гвардия» романының аудармасында
көп кездеседi. Мысалы, iлкi əзiрде (əуелгi кезде, алғашқыда), шандоз
(əдемi, сұлу), төп (ботқа), осы сойлас (осы тектес), ол екi аяғын жəшiк
пен машина есiгiнiң арасына əрең сиғызулы, т.б.
М.Горький жаңа жаза бастаған жазушыларға арнап жазған бiр хатында:
«Бiзде əрбiр губернияда, одан қала бердi көптеген уездерде өздерiне тəн говорлар жəне сөздер бар. Бiрақ əдебиетшi вятша немесе
балахонша жазбай, орысша жазуы керек», – деген едi (М.Горький.
Əдебиет туралы, 1953, 388-бет). Қазақстанның шығыс, батыс, оңтүстiк
облыстарының өздерiне ғана тəн, oблыс, аудан көлемiнде ғана қолданылатын жергiлiктi сөздер көп. Бiрақ, жазушы оңтүстiк немесе
батыс диалектiсiнiң негiзiнде жазбай жалпыхалықтық əдеби тiлдiң
негiзiнде жазуы керек. Аударма шығармаларын оның көрiктiк сипатын
сұйылтып, құлаққа тосын естiлетiн жергiлiктi сөздермен шұбарласақ,
онда шығарманың түсiнiгiне, оның айқындылығына нұқсан келтiремiз. Егер Семей облысының Мақаншы, Көкпектi, т.б. аудандарында туып-өскен аудармашы не жазушы сиықты (сияқты), тыстады
(тастады), борми пысты (жүгерi пiстi) сияқты сөздердi қолданса,
оңтүстiктен шыққан аудармашы барың, келiң (бар, кел), баралы,
келелi (барайық, келейiк), поезбынан келдiм (поезбенен келдiм) деп
жазса, павлодарлық шекейiн (шейiн) деп тұрса, батыстан шыққан
аудармашы жар газетi (қабырға газетi), баражақ, кележақ, я ма?
(жарай ма?) дырауларды қолданатын болса, онда бiздiң əдеби тiлiмiздiң нормасынан не қалмақ?
Аудармашылардың арасында тұпнұсқада кездесетiн диалектизмдердi қазақ тiлiне аударғанда оларды қазақ тiлiнiң говорларындағы
тиiстi балама сөздер арқылы аудару кeрек деген пiкiр бар. Егерде
бiз Шолоховтың «Тынық Дон» шығармасында кездесетiн диалектизмдердi қазақ тiлiнiң жергiлiктi сөздерiмен аударатын болсақ, онда
бiз түпнұсқадағы сөз болып отырған Дон казактарының тiлдiк ерекшелiктерiн немесе Қазақстанның кейбiр аудан, облыстарында тұратын
тұрғын xaлықтың тiл ерекшелiктерiн көрсеткен боламыз.
Бiздiңше, тұпнұсқада кездесетiн диалектизмдердi аударудың үш
жолы бар: 1) түпнұсқадағы сөздер қазақ тiлiндегi сөздермен мағына
жағынан, дыбыс жағынан əуендес болса, оларды қазақ тiлiндегi сөз-
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дермен беру керек. Мысалы, «Тынық Дон» шығармасында кездесетiн
чекмень, чирики, бурсак сияқты сөздер осы принциппен шекпен, шəрке, бауырсақ болып дұрыс аударылған. 2) түпнұсқадағы
диалектизмдердiң əдеби тiлде баламалары болса, оларды əдеби
тiлдегi сөздермен аудару керек, 3) əдеби тiлiмiзде баламасы жоқ орыс
диалектизмдерiн аудармай түпнұсқадағы қалпынша сақтап, сiлтемеде
немесе түсiнiктер бөлiмiнде қысқаша түсiнiктер берiп отырған жөн.
Бiрақ осы айтылғаннан жергiлiктi сөздердi мүлде қолданбау керек деген ұғым тумауы керек. Егерде қазақ тiлiндегi жергiлiктi сөздердiң əдеби тiлде баламалары болмаса, оларды кеңiнен пайдаланып,
жалпы халықтың игiлiгiне айналдыру керек. Бұл, əсiресе, кəсiби
(профессионалдық) сөздердi қолданғанда ескерiлетiн жай. Мысалы,
балық кəсiбiмен байланысты балық аттары, балық аулайтын құралсайман аттары – осылардың бəрiн де əдеби тiлге енгiзу керек. Өйткенi
əдеби тiлде ондай сөздердiң баламалары жоқ. Мысалы, Арал, Каспий балықшыларының тiлiнде ақбалық, қортпа, сыла, үсiген, қылышбалық, шоқыр, құтым балық сияқты балық аттары кездеседi.
Сол сияқты Қазақстанның оңтүстiк аудандарында бау-бақша, мақта,
күрiш егiсiмен байланысты қолданылатын көптеген кəсiби сөздер бар.
Оларды да кеңiнен қолдану керек. Жазушылар немесе аудармашылар
мұндай кəсiби сөздердi қолданғанда оқушы жұртшылыққа түсiнiктi
болу үшiн тиiстi жерлерде анықтама берiп отыруы керек.
Бiздiң аудармашыларымыз аударма тiлiнiң көркем, бай, əсерлi болуына ұқыптылықпен көңiл бөлiп, тiлiмiздегi бар сөздердi сұрыптап
қолдана бiлсе ғана əдеби тiлдi дамытуға атсалысып, оны байытуға
себепшi бола алады. Сөз өнерiне неғұрлым көбiрек көңiл бөлсек,
солғұрлым бiздiң тiл мəдениетiмiз де арта түспек.
1920‒1930 ЖЫЛДАРДАҒЫ ƏДЕБИ ТIЛДIҢ
ТAРИХЫНА ҚАТЫСТЫ КЕЙБIР МƏСЕЛЕЛЕР
(Мерзiмдi баспасөз материалдары негiзiнде)
Бiз əдеби тiлiмiздiң даму барысын сөз еткенде, дəуiрлегенде, оның
совет өкiметi тұсында байығандығын, дамығандығын көрсету үшiн
ең алдымен əдеби тiлiмiздi революциядан бұрынғы қалпымен салыстыра отырып зерттеуiмiз керек. Қазақ тiлiнiң дамығанын, өскенiн,
байығанын бiз сонда ғана анық суреттеп, толық сипаттап бере аламыз.
Қазан төңкерiсiнен бұрын басылып шыққан əдебиеттердi немесе
сол уақыттағы қолжазба нұсқаларын байқап қарасақ, оның iшiнде таза
қазақ тiлiнде басылған нұсқалардан гөрi apaб, парсы, татар тiлдерiнiң
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элементтерiмен шұбарланған нұсқалар əлдеқайда басым. Ол кездегi
нұсқалардың көпшiлiгi таза қазақ тiлiнде жазылмағанын H.Ф. Катанов, В.Радлов, А.Васильев, H.Ильминский, т.б. тюркологтар да сөз
еткен болатын. P.Сыздықова мен Ə.Құрышжанов сол кездегi «кiтаби
тiл» деп аталатын жазба дəстүрiнiң ерекшелiктерiн талдап, сипаттап
берген болатын [1].
Шынында, Ақмолланың (1907):
«Адамнан haya қалмас ғарип болмай,
Фұқара сұхбатына қарип болмай.
Ғадаты иa iстihза иаки тахкир,
Сөз сөйлемес бiреунi жарах қылмай», –
сияқты қойыртпақ тiлмен жазылған нұсқаларды алсақ та, «Сiзге
ғиззатлү уа хүрмəтлү ғазиз мүкəррəм iнiмiз…» – деп келетiн хат
жазысу дəстүрiн алсақ та, немесе «Ұлуғнасəблү һaрунғазы сүлтан
қашундағы хүрмəтлү Иусiф дархан...» деп келетiн кеңсе қағаздарын
алсақ та – олардың тiлдерi жалпы халықтық тiлден алшақ жатқан
жаргон, кiтаби тiлдiң нұсқалары болатын. Өз шығармаларын осындай қойыртпақ тiлде жазған ақын-жазушылардың кiтаптарын С.Торайғыров «тiлдерi шүлдiр, бытпырақ» деп қатты мiнеген болатын [2].
Бұл кiтаби тiлдiң жазба əдебиетiмiздiң, жазба дəстүрiмiздiң барлық
жағын шарпығанын көрсетедi.
Тiптi əдеби тiлiмiздiң дамуына белгiлi бiр дəрежеде үлес қосқан
«Айқап» журналы да кiтаби тiл элементтерiнен бiржолата қол үзiп
кеткен жоқ. «Айқаптың» тiлiнде кездесетiн келдiлəр, алсалар, қағазлар,
мiллəт, ұшпу, həм ғайри, құтылүр, түзелүр [3] сияқты əдеби тiлге жат
элементтерiнiң кездесуi жоғарыдағы пiкiрiмiздi растайтын сияқты.
Қазақ тiлiнiң тарихында жоғарыда көрсетiлген кiтаби тiл дəстүрiнен
басқа тағы бiр дəстүрiмiз бар. Ол – Абай, Ыбырай, Сұлтанмахмұт
бастаған жалпыхалықтық тiлдiң негiзiне сүйенген таза қазақ тiлi.
Жазба əдебиет тiлiмiзде кiтаби тiл дəстүрi үстемдiк құрып тұрған дəуiрде, яғни əдеби тiлiмiздiң бастапқы, балаң кезiнде Абай,
Ыбырайлардың Орта Азияға кең тараған кiтаби тiлде жазбай немесе
кiлең қоспа орфография iзiмен кетпей, өз шығармаларын ауыз əдебиет тiлiнiң дəстүрiне сүйене отырып, жалпыхалықтық тiлдiң негiзiнде жазды, сөйтiп əдеби тiлiмiздiң қалыптасуына септiгiн тигiзiп,
оның дамуына жағымды əсер еттi, жалпыхалықтық тiлдiң жазба əдебиетте қолданудың үлгiсiн көрсеттi. Абай мен Ыбырайдың мұндай
үлкен қоғамдық мəнi бар азаматтық iсiн бiз жоғары бағалауымыз
керек. Сол уақытта əдеби тiлдiң тазалығы үшiн кiтаби тiлге қарсы
жеке адамдар ғана күрескен едi. Ендi cовет өкiметiнiң тұсында зиялы
қауым əдеби тiлiмiздiң ескi жазба əдебиет дəстүрiнен қалған кiтаби
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тiл қоспаларына күрес ашып, тiлiмiздi мұндай қоқыр-соқырдан неғұрлым тез тазарту жағына көп көңiл бөлдi. Алайда, алғашқы жылдарында баспасөзiмiз революциядан бұрынғы жазу нұсқаларында
жиi кездесетiн кiтаби тiлдiң орфографиялық дəстүрiнен толық арылып болған жоқ едi. Мысалы, 20-жылдардағы баспасөзде араб-парсы сөздерiн бұрынғыша арабша орфографияға лайықтап жазу тенденциясының сарқыншағы əлi де болса аракiдiк кездесiп қалып отырады. Мысалы, «Англия хүкүмəтi həм бұл күнгеше ешбiр жаулығын
аяған жоқ» («Еңбекшiл қазақ», 1923, 25 май). Бұл кездегi баспасөз
«қауiптi» хауiф, «амалды» ғамал деп жазып жүрдi.
Қазақ тiлi лексикасының дамуы, баюы мен молаюы ең алдымен
елiмiзде 1920 жылдан кейiнгi əлеуметтiк, қоғамдық зор өзгерiстермен
байланысты едi. 1920 жылдарда түрлi мəдени-ағарту, оқу орындарының ашылуы, халықты жаппай сауаттандыру бағытында жүргiзiлген
жұмыстар, газет-журналдардың көптеп шығарылуы, аударма жұмысының дамуы, жер-жерлерде ұлттық театрларының құрылуы, радиохабарлардың ана тiлiнде берiлуi, түрлi ғылым салаларына байланысты оқулықтардың жазылуы, баяндама, резолюция, протокол
жұмыстарының өрiс алуы, ғылым, мəдениет, техниканың қарыштап
дамуы – осылардың бəрi де қазақтың əдеби тiлiн жаңа сатыға көтерiп,
оның қолданылу аясын мейлiнше кеңейте түстi. Мұндай өзгерiстер
лексикамызға, оның iшiнде əсiресе терминологияға, өзiнiң əсерiн
тигiзбей қойған жоқ. Əрбiр жаңа құбылыс, əрбiр жаңа ұғым өзiмен
бiрге жаңа сөз бен жаңа тiркестердi ала келдi. Мəселен, бiздiң тiлiмiзде
осы күнi қолданылып жүрген жаңа сөздер мен тiркестердiң бəрi бiрдей баяғы 20-жылдары пайда болған жоқ Ол сөздердiң бiрқатары
совет өкiметiн орнатудың алғашқы жылдарында пайда болса, ендi
бiрқатары 1940–1950 жылдары пайда болған сөздер. Тiптi осы кеше
ғана 1960–1961 жылдары пайда болған жаңа сөз, жаңа тiркестер
бар. Мəселен, Қазақстанда cовет өкiметiнiң орнауымен байланысты
тiлiмiзде совет, НЭП, коммунист, большевик сияқты жаңа сөздер пайда болды. Елiмiздiң жаппай коллективтендiру дəуiрiнде тiлiмiзге колхоз, трактор, совхоз, сенбiлiк сияқты сөздер ендi. Осындағы сенбiлiк
(субботник) деген сөздi алайық. Орыстың субботник деген сөзi
Москвада 1919 жылы 10 майда пайда болған екен. Бұл күнi МоскваҚазан темiржолының жұмысшылары жұмыстан кейiн өз орындарында қалып, жалақысыз қосымша жұмыс iстеген болатын. Бұл сөз көп
кешiкпей тiлiмiзге сенбiлiк болып аударылып кiрген.
Бесжылдықтар дəуiрiмен байланысты социалистiк жарыс, стахановтық қозғалыс, бесжылдық сияқты сөздер мен тiркестер пайда болды. Бесжылдық деген сөз 1929 жылы бiрiншi бесжылдық жоспардың
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қабылдануымен байланысты туған сөз едi. Ұлы Отан соғысы кезiнде
тiлiмiз гвардия, панфиловшы, солдат, катюша сияқты жаңа сөздермен
толықты. Кейiн мамаевшылар мен жақаевшылар деген жаңа сөздер
пайда болды. Спутниктi ұшыру, ракета жасау техникасының дамуымен
байланысты тiлiмiзде космодром, космос кеңiстiгi, жасанды спутник,
баллистикалық ракета, космонавт сияқты жаңа сөздер пайда болды.
1920–1930 жылдардағы мерзiмдi баспасөз бен көркем əдебиет
тiлiн қадағалап қарап отырсақ, онда өсу мен дамудың көп үлгiлерiн
ұшыратуға болады. Сонымен қатар онда революциядан бұрынғы
баспасөзде жиi кездесiп отыратын кiтаби тiлдiң кейбiр элементтерi
мен ауызекi сөйлеу тiлiнiң аясында ғана айтылатын сөйлем орамдары да, жасанды сөздер мен араб алфавитiнiң қолайсыздығынан туған
орфографиялық алауыздық, қателер де кездеседi [4]1. Осы дəуiрдегi
көркем əдебиет пен баспасөзiмiз жаңа сөз жасауда, оны нормаға
келтiруде, алуан түрлi стильдiк əдiстердi қолдануда немесе орыс тiлiнiң əсерi арқасында тiлiмiзге енiп отырған он мыңдаған терминдердi
дұрыс пайдалану арқылы оларды қалың жұртшылық игiлiгiне айналдыру бағытында зор еңбек сiңiрдi.
Сол сияқты тiлiмiздi басы артық həм, дəрсi, тəржiмə, жұмлə,
мiллəт сияқты apaб-парсы, кiтаби тiлдiң элементтерiнен немесе отарба (поезд), откеме (пароход), күйсандық (пианино), қара айғыр
(паровоз) сияқты жасанды сөздерден тазарту бағытында да бiздiң
баспасөзiмiздiң еңбегi зор едi. Немесе семантикалық өзгерiске түскен
қазақтың байырғы сөздерiне жаңа мағына қосып, қайта жаңғыртып,
оларды баспасөзде кең пайдаланып, əдеби тiлiмiзде жаңа мағынаға
ие болған сөздердiң қолданысын тұрақтандыру жолында да көркем
əдебиет шеберлерi мен баспасөз қызметкерлерi аз еңбек сiңiрген жоқ.
Бұл жерде тiлiмiздiң терминологиясын ретке келтiру, қалыптастыру
жөнiнде Қазақ ССР Министрлер Советi жайындағы терминология
комиссиясының 1930 жылдардың бас кезiнен бастап жемiстi түрде
жұмыс iстеп келе жатқанын ерекше атап кеткен жөн. Бұл дəуiрде,
əсiресе, 1920 жылдары екi түрлi айтылып, дыбысталып жүрген варианттар өте көп едi. Мысалы, жəне – жана, география – жағрапия,
философия – пəлсəпə, кəсiп – кесiп, парсы – қызылбас, мрамор –
мəрмəр, т.б. Əдеби тiлiмiздiң кейiнгi даму барысында жоғарыда
аталған варианттардың бiреуi ғана (алғашқы сыңарлары) қалыптасты
да, қалғандары сөйлеу тiлiнiң аясында қалып қойды. 1920 жылдары
орталық пен кiндiк сөздерi орыстың центр деген сөзiнiң баламасы
1

Бұл мақалаға иллюстрациялық материалдар ретiнде пайдаланылған нұсқалар –
«Жаңа мектеп» журналы мен «Еңбекшi қазақ», «Лениншiл жас» газеттерi.
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ретiнде екеуi жарысып, қатар қолданылып жүрдi. Мысалы, Наркомхоз жанындағы кiндiк өрт сөндiру басқармасы; кiтапкiндiк (книгоцентр), т.б. 30-жылдардан бастап орталық сөзi кiндiктi ығыстырып
тастап, өзi əдеби тiлде норма болып қалыптасты. Газет, журнал аттарын, колхоз аттарын аудармай, орысша қалпында алу принципi – осы
1920–1930 жылдардан келе жатқан дəстүр. Мысалы, «Правда» газетi,
«Красный луч» колхозы, «Советская степь» газетi, т.б. Егер Октябрь
революциясынан бұрын тiлiмiзде болған азын-аулақ терминдердiң
көпшiлiгi араб-парсы тiлдерiнен енген сөздердiң негiзiнде жасалса,
совет өкiметi тұсындағы терминдердiң басым көпшiлiгi орыс тiлiнен
енген сөздердiң негiзiнде жасалып отыр. Совет өкiметiнiң алғашқы
жылдарынан бастап араб-парсы тiлдерiнен сөз ену процесi тоқталып,
қазақ лексикасы негiзiнде үлкен екi арна арқылы байыды: 1) қазақ
тiлiнiң өз iшкi мүмкiншiлiктерiн пайдалану арқылы; 2) орыс тiлiнен
енген сөздер арқылы. Орыс тiлiнен енген түрлi ғылым салаларына
байланысты терминдердiң өзi он мыңдап саналады. Тiлiмiздiң интернационалдық, социалистiк лексика қатпарының (пласт) қалыптаса
бастауы осы 1920–1930 жылдармен байланысты.
Совет өкiметi тұсында жаңадан пайда болған сөздер мен тiркестер бiрнеше тəсiл арқылы жасалды.
Аффикстiк тəсiл. 1920–1930 жылдарда кейбiр аффикстердiң қолданылу өрiсi кеңейiп, бұрын жалғанып айтылмайтын сөздерге қосылып қолданылатын болды. Сондай жұрнақтардың бiрi ‒ мамандықты,
кəсiптi бiлдiру үшiн жұмсалатын -шы/-шi жұрнағы. Бұл жұрнақ əрi
орыс тiлiнен енген сөздерге жалғанып, жаңа сөз тудырады (скрипкашы – скрипач, колхозшы – колхозник, пешшi – печник, проходшы – проходчик), əрi байырғы сөздерге жалғанып, жаңа сөз тудыруға қатысады
(күрiшшi – рисовод, тiлшi – корреспондент, əйнекшi – стекольщик,
моншашы – банщик, өртшi – пожарник, жүкшi – грузчик, т.б.).
Бұл жұрнақ кейде өз еңбегiмен атағын шығарған кейбiр адамдардың фамилияларына жалғанып, жалпы есiм мағынасында жұмсалатын стахановшы, мичуриншi, мамаевшы, жақаевшы сияқты сөздердiң жасалуына да қатысты. Есiм тудыратын -ма/-ме жұрнағы арқылы
да 20–30- жылдары көптеген жаңа сөздер жасалған болатын. Мысалы,
бастама – почин, қондырма – надстройка, мiндеттеме – обязательство, көшiрме – копия, басқарма – правление, управление, т.б. Бiрақ
əдеби тiлiмiз -ма/-ме, -шы, жұрнағы арқылы жасалған сөздердiң бəрiн
бiрдей қабылдай бермеген. Мысалы, сол кездегi баспасөз бетiнде,
терминологиялық сөздiктерде кездесетiн жiберме (посылка), шешпе
дауыс (решающий голос), дəйектеме (предисловие), үнемшi (экономист), командашы (командир) сияқтылар саяз жыртылған жерге
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себiлген құнарсыз дəн сияқты өспей қалды. Əдеби тiлiмiз оларды
қабылдаған жоқ. Тiлiмiздегi -дық/-тiк аффикстерiнiң де қолданылу
өрiсi кеңейдi: отандық (отечественный), ауылдық (аульный), педагогикалық (педагогический), социалистiк (социалистический), т.б.
Орыс тiлiнен енген сөздерден етiстiк жасалу процесi революциядан бұрын сирек кездесетiн. Ендi, 1920–1930 жылдары мұндай орыс
тiлiнен енген сөздерден етiстiк жасау амалы өрiстеп, тiлiмiзде жиi
кездесетiн процестердің бiрi болды. Мысалы, коллективтендiру,
электрлендiру, колхоздастыру, т.б. Осы дəуiрде сенбiлiк, ұшқыш,
үлгiрiм, екпiндi сияқты жаңа сөздер туды. T.Қордабаевтың «Қазақ
тiлiнiң 40 жылда дамуының кейбiр мəселелерi» деген мақаласында
көрсетiлген өндiрiс, кеңiстiк, қорғаныс, анықтауыш, болмыс, табиғи,
кəсiпшiлiк, өнiм, көтерiлiс, қайраткер сияқты сөздердiң бiрқатары
осы дəуiрде жасалған болатын [4].
Қосарлау тəсiлi. Бұл дəуiрде көптеген жаңа қос сөздер де пайда
болды. Мысалы, ғылыми-зерттеу (научно-исследовательский, саяситəрбие жұмысы (политико-воспитательная paбота), мəдени-ағарту
мəселелерi (культурно-просветительные учреждения), себеп-салдар
(причинно-следственный), қоғамдық-саяси (общественно-политический), əлеуметтiк-экономикалық (социально-экономический), саясикөпшiлiк жұмысы (политико-массовая работа), жұмысшы-шаруа
одағы (рабоче-крестьянский союз), халық-азаттық (народно-освободительный), т.б.
Бiрiгу тəсiлi. Осы дəуiрде қазақ тiлi калька негiзiнде жасалған
көптеген бiрiккен сөздермен байыды. Бұл уақыттағы жаңадан жасалған бiрiккен сөздердiң екi компонентi де революциядан бұрын тiлiмiзде бар сөздер. Мысалы, жарыссөз (прения), халықаралық (международный), көзқарас (мировоззрение), өнеркəсiп, қолжазба, т.б. Ал
орыс тiлiнен енген сөздер мен қазақтың байырғы сөздерiнiң бiрiгуiнен жасалған бiрiккен сөздерге бiз мысал таба алмадық. Осы күнi айтылып жүрген автошана, автосуарғыш, фотосурет, кiшiметражды
(малометражный), радиоқабылдағыш, электроаспап сияқты сөздер
1920–1930 жылдарда емес, кейiн жасалған сөздер болу керек.
Қысқартып айту амалы. Сөз болып отырған дəуiрде орыс тiлiнiң
əсерiнен туған тағы бiр жаңалық – сөздердi қысқартып айту амалы.
Тiлiмiздегi қысқарған сөздердiң көпшiлiгi осы дəуiрде пайда болды.
Мысалы: педтехникум, союзсеменовод, союзтабаксырье, горкомхоз,
ВУЗ, КазПИ, ФЗУ, ауатком, т.б.
1920–1930 жылдары қысқартылып алынған сөздердiң бiрқатары
ескiрiп, көнерген сөздер категориясына ауысып отыр. Мысалы, совнарком, МТС, НЗП, т.б. Бұл дəуiрде күрделi атауларды жапатармағай

Тіл-ғұмыр

141

қысқартып ала берумен əуестенушiлiкте болды. Мысалы, «Социалды
Қазақстанның» 1933 жылғы нөмірлерiнде А.Ш.Ж.K.М немесе ЗРК
(«Кожевник ЗРК-сының басқармасы») сияқты жұртшылыққа түсiнiксiз
қысқартулар кездесiп қалып отырады. Тiптi 1935 жылы басылып
шыққан термин сөздiгiнiң өзi 7–8 сөзден құралған мекеме аттарын
қысқартып алуды ұсынған болатын. Мұнда 100-ге тарта қысқарған
сөздердiң тiзiмi берiлген. Олардың iшiнде, мынандай қысқартулар
бар – А.О.Ш.З.К.Б.Ө.К. (ауыл орман шаруашылығы зиянкестерi мен
күрес бiрлестiгiнiң өлкелiк конторы). Немесе Ж.Қ.M.Қ.Ө.Б. сияқты
қысқарған сөз бар. Бұл «Жұмыскер қара шаруа милициясының қазақ
өлкелiк басқармасы» деген сөз екен [5].
Сөздердiң мағына жағынан кеңеюi немесе өзгеру процесi революциядан бұрын кең тараған активтi процесс болды деп айта алмаймыз. Ал Октябрь революциясынан кейiнгi дəуiрде бұрынғы күнделiктi тұрмыста қолданылып жүрген қарапайым сөздерiмiздiң мағынасы кеңейiп, өзгерiп, олардың бiрқатары философиялық, қоғамдықсаяси термин болу дəрежесiне дейiн көтерiлiп отыр. Мысалы, ұя тек
құстың ұясы емес, партия ұясы (партийная ячейка) мағынасында
XVII съезге дейiн қолданылып келдi. Тiл сөзi революциядан бұрын
тек анатомиялық мүше жəне қатынас құралы мағынасында ғана
қолданылса, ендi 20–30-жылдары бұл сөздiң мағынасы кеңейiп баспа орган мағынасында да жұмсалатын болған. Мысалы, «Еңбекшi
қазақ» – Орталық Комитеттiң тiлi («Еңб. қаз.», 25.V.1923). Отан
соғысы жылдары бұл сөз тiрiдей қолға түскен тұтқын мағынасында да қолданылатын болған. Мүше сөзi дененiң мүшесi деген қарапайым мағынада ғана емес, ендi белгiлi бiр ұйымның, нəрсенiң мүшесi
деген мағынада қолданылатын болды (колхоз мүшесi, партия мүшесi,
сөйлем мүшесi). Аға сөзi туыстық атауды бiлдiрумен қатар орыстың
старший деген сөзiнiң баламасы ретiнде аға оқытушы, аға жылқышы, аға ғылыми қызметкер сияқты тiркестерде айтылатын болды. Тоқсан сөзi тек белгiлi бiр санды бiлдiрумен қатар ендi орыстың
четверть деген сөзiнiң баламасы ретiнде бiрiншi тоқсан (первая четверть) сияқты тiркесте қолданылатын болды. Нұсқау, құн, жарыс,
үндеу сөздерi туралы да осыны айтуға болады.
Осы күнi сараланып қолданылып жүрген кейбiр сөздер 1920–
1930 жылдары өзара сараланбай бiрнеше ұғымды бiлдiру үшiн қолданылып жүрген. Мысалы, əлiп//əлiппе//əлiпби (букварь, правописание, алфавит), ғылым (наука, учение), өкiмет//үкiмет (правительство,
власть), түрiк (турецкий, тюркский), т.б. Ендi бұл сөздер бергi кезде
сараланып, көп мағыналылығы жойылып, əрбiр компонентi өз алдына
жеке мағынада қолданылатын болды. Мысалы, ғылым – наука, iлiм –
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учение; өкiмет – власть, үкiмет – правительство; түрiк – турецкий,
түркi – тюркский, т.б. Революциядан бұрын тiлiмiзде қолданылмаған
жаңа тiркестердi құрамына қарай бiрнеше топқа бөлуге болады.
1) Компоненттердiң бəрi революциядан бұрын қолданылып жүрген сөздерден құралған тiркестер: балалар бақшасы (детский сад),
қызыл алаң (красная площадь), бастауыш мектеп (начальная школа),
ауыл шаруашылығы (народное хозяйство), сырттан оқыту (заочное
обучение), iшкi сауда (внутренняя торговля), сыртқы сауда (внешняя
торговля), түйiндi мəселе (узловые вопросы), қоғамдық еңбек (общественный труд), қоғамдық мал шаруашылығы (общественное животноводство), кəсiп ұйымы, күн тəртiбi, т.б.
2) Компоненттерi қазақ тiлiнiң сөздерi мен орыс тiлiнен енген
сөздерден құралған аралас тiркестер: Социалды Қазақстан (Социалистiк Қазақстан), құрама командасы (сборная команда), қалалық
қолғабыс комитетi, көпшiлiк қолды товарлар (товары широкого потребления), əйелдер советi (женский совет), жинақ кассасы (сберегательная касса), т.б.
3) Компоненттерiнiң бəрi де орыс тiлiнен енген сөздерден құралған тiркестер: Министрлер Советi, трактор бригадасы, спорт мастерi, Совет Армиясы, т.б. Жалғыз өндiрiс деген сөздiң негiзiнде
көптеген жаңа тiркестер жасалған: өндiрiстiк қатынас (производственные отношения), өндiрiс жоспары (производственный план),
өндiрiс комиссиясы (производственная комиссия), өндiрiстiк тəжiрибе (производственная практика), т.б. Жоғарыдағы мысалдардан осы
дəуiрде жеке сөздердiң өзара тiркесу қабiлеттiлiгiнiң (сочетаемость)
арта түскендiгiн көремiз.
Совет Одағындағы қай тiлдi алсақ та, осындай ұлы өзгерiстер
дəуiрiнде оның iшiнде жаңадан туып, өрiс алған элементтермен қатар
ескiрiп, көнеленiп, əдеби тiлдiң активтi фондысынан пассивтi фондысына көшiп, қолданудан шығып қалған сөздер көп болған. 20–30-жылдарда лексика саласында болған ондай өзгерiстер архаизм, историзм
категориясымен байланысты едi. Октябрь революциясынан бұрын жиi
қолданылып жүрген соқа, хан, губернатор, болыс, гимназия, тiлмаш,
қалың мал, болыс, ишан, шенеунiк сияқты сөздердiң ескiрген сөздер
тобына архаизмге айналуы осы дəуiрмен байланысты едi.
1920-1930 жылдары туған жаңа сөздердiң бəрi бiрдей тiлiмiздiң
актив фондысында осы күнге дейiн қолданылып жүр деп айта алмаймыз. Сөз болып отырған дəуiрде неологизм есебiнде туған жаңа сөздер белгiлi бiр мерзiмде ғана қолданылып, кейiн қолданыстан шығып
қалып, не сирек қолданылу дəрежесiнде ғана қалып қойған. Мысалы, НЭП, Наркомпрос, губсоюз, Халық Комиссарлар Советi, МТС,
Қызыл əскер, губком, губерниялық оқу бөлiмi сияқты сөздердiң əрбi-
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реуi əртүрлi мерзiмде ескiрiп, архаизмдiк сипат алып, күнделiктi
өмiрде қолданылмайтын сөздердiң қатарынан орын алып отыр. Ендi
бiр топ сөздер, керiсiнше, 20–30-жылдарда архаизм ретiнде қолданылып жүрiп, əдеби тiлiмiздiң кейiнгi даму барысында қайта жаңғырып,
қолданылу өрiсi кеңейiп, күнделiктi өмiрiмiзде жиi жұмсалу дəрежесiне дейiн көтерiлiп отыр. Бұл əсiресе орыс тiлiнен енген генерал (революциядан бұрынғы айтылуы – жандарал//жанарал), солдат, гвардия,
погон, министр, т.б. сөздер.
1920–1930 жылдары қазақ тiлiнiң фонетикалық, дыбыстық, құрамына да бiраз өзгерiс eнгeн дəуiр болды. Мысалы, 30-жылдардың
аяғында алфавитке ф, в дыбыстарының енгiзiлуi орыс тiлiнен енген
кейбiр сөздердiң жазылуын бiрiзге түсiруге мүмкiндiк бердi. Орыс
тiлiнен енген көп буынды сөздердiң (түбiр күйiнде) басқы не орта
буындарына түсiп тұрған екпiннiң қазақ тiлiнiң байырғы сөздерiндегiдей соңғы буынға түспей, өз орнында сақталып қалып, орыс тiлiндегiдей екпiнделуi де баяғы 30-жылдардан берi келе жатқан дəстүрдiң бiрi.
Осы дəуiрде тiлiмiздiң синтаксистiк құрылысымен байланысты
туған кейбiр жаңалықтар болды. Мысалы, автор сөзiн төл сөз арасына кiрiстiрiп қолдану тəсiлi немесе автор сөзi төл сөз арасына келгенде де етiстiгiнiң түсiрiлiп айтылу тəсiлi осы кезеңде қалыптаса
бастады. Құрмалас сөйлемнiң неше түрлi конструкцияларының қолданылу өрiсi кеңейген дəуiр дe осы 20-30-жылдармен байланысты.
Бұл жерде «Өскелең өмiрiмiз гүлденуде», «Шаруашылығымыз жылдан жылға дамуда» дегендегi жатыс септiк тұлғалы сөздiң баяндауыш қызметiнде қолданылуын да атап өткен жөн [6]. Сөз болып
отырған дəуiрде грамматика, фонетика, стилистика, лексика салаларында нормализация, бiр қалыпқа келтiру жұмысында айтарлықтай
табыстарымыз болды. Бiрақ осы дəуiрдегi əдеби тiлiмiз түгелiмен
тұп-тұйнақтай, таза, мiнсiз болды деп айта алмаймыз. Əлi де болса
орфографиялық тиянақсыздық, 20-30-жылдарда жаңа сөз жасаумен
əуестенушiлiк, терминдердi аударудағы шалағайлықпен байланысты, осы күннiң тұрғысынан қарағанда ерсi болып көрiнiп тұратын
жайттар аз емес едi. Мысалы, «Еңбекшi қазақ» газетiнiң 1923 жылы
30 июньде шыққан санын қарап шықсаңыз, онда стиль жағынан
ақсап жатқан сұйқыл сөйлемдердi де, сөйлеу тiлiнiң элементтерiн талғамай қолданушылықты да, орфографиялық алаауыздықты, қолдан
жасалған жасанды терминдердi, бұрмаланып жазылған орыс сөздерiн
де көп кездестiремiз. Осы газеттен бiр үзiндi келтiрейiк. «Институттың
түп бөлiмiне кiру үшiн керек бiлiмдер: сан жүйесiнiң барлығын өткен, алгебра, жарнақтардың төрт амалы, пiшiндемеден (геометрия),
бұрыштар. Бұрыштардың төрт амалы. Yшкiл, көпкiлдер... Танап өл-
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шеуiнiң пiшiндерi. Табиғат тiлiнен жақсы бiлу» («Еңб. қазақ», 30/VI1923). Осы кiшкентай үзiндiде əдеби тiлде қолданылмайтын 8 сөз бар.
Мұнда түп бөлiм деп негiзгi бөлiмдi айтып отыр, жарнақ – бөлшек
(мат.) деген сөз; үшкiл, көпкiл дегендер үшбұрыш, көпбұрыш деген
сөз екен; пiшiндеме – геометрия деген сөз, табиғат тiлi – естествознание деген сөз. 20-жылдар кезiндегi баспасөз тiлiнде ауызекi тiлдiң
аясында ғана айтылатын сөйлем орамдары, кедiр-бұдыр, жонылмаған
сөйлемдер, тосын қолданыстар жиi кездеседi. Мысалға, ауызекi сөйлеу тiлiне тəн «деп»-ке бiтетiн сөйлемдер де жиi кездеседi. Мысалы, «Қостанайда жуырда газет шығаруға жатыр» («Еңб. қаз.»,
30/V-1923). Институттың түп бөлiмiне алынады, 7 жылдық мектеп пұрғырамы шамалы бiлiмi болған еркек, əйел (Сонда). Руссия həм
басқа хүкүметтер болып атқанды бiледi (Сонда). Бұл мақсұтқа
жету үшiн барлық жалшыларды ұйымдауға кiрiсiп атыр (Сонда).
Бұл мысалдар 20–30-жылдарда баспасөз бетiнде бiрыңғай жадағай,
стиль жағынан ақсап жатқан сүреңсiз тiлмен жазылған материалдардың орын алғанын көрсетедi. 1920–30 жылдары тiл құрылысы майданында пуристiк бағыт болды ма, жоқ па? Осы мəселенi шешiп алу
керек. Бiздiңше, бұл дəуiрде қазақ тiлiнде пуризм зор əрекет, үлкен
бiр ағым дəрежесiнде болды деп айта алмаймыз. Өйткенi ол кездегi
баспасөзiмiзде орыс тiлiнен енген сөздердi жапатармағай аудара беру
тенденциясы аударма тəжiрибесiнде болған жоқ. «Еңбекшi қазақ»
газетiнiң 1920 жылдардағы сандарын байқап қарасаңыз, онда орыс
тiлiнен енген сөздердiң көпшiлiгi аударылмай берiлген. Ол – ол ма,
тiптi аударуға келетiн, қазақ тiлiнде баламасы бар копия, совещание,
план сияқты сөздердiң өзi аударылмай берiлген. Революцияға дейiнгi
жазба нұсқаларда орыс тiлiндегi -ский, -ый жұрнақтары жалғанған
сын есiмдер сол орысша күйiнде қолданылған. Мысалы, Тургайский
сельско-хозяйственный обществоның уставы (Орынбор, 1903) деген атпен жеке кiтапша да шыққан болатын. Дəл осындай жағдай
1920 жылдардағы баспасөз нұсқаларында да кездеседi. Бiрақ дəйектi
түрде емес, анда-санда бiр кездесiп отырады. Мысалы, общественный факультет, педагогишеский həм пизико-математишеский бөлiм,
метришеский книжке («Еңб. Қаз.», 1/VI–1921), паталогишеский анатомия, нормальная пизиология («СҚ», 30/ХII–1933). «Халық мұғалiмi» журналында мынандай тақырыптар да кездеседi: «III класта
задашты қалай шығару керек» (1939, №2), «Орыс халқының атақты
полководы – Кутузов» (1939, №8), т.б. Əрине, бұл дəуiрде пуризмнiң
кейбiр элементтерi, сарқыншақтары болды. Мысалы, председатель,
интеллигенция, секретарь, авиация сияқты сөздер сол орысша күйiнде
жазылмай төраға, зиялы, аға (орталық комитеттiң ағасы), əуекемесi
түрiнде қазақшыланып алыныпты. Орыс тiлiнен аударылмай алынуға
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тиiстi сөздердi ретсiз аудара беру тəжiрибесi əсiресе сол уақыттағы
кейбiр терминологиялық сөздiктерге тəн едi. Мысалы, 1931 жылы
Қызылордада басылып шыққан терминологиялық сөздiкте мынандай
аудармалар кездеседi: палач – жəллəт, партизан – аламан, переводчик – тiлмаш, пианино – күйсандық, предисловие – дəйектеме, пролетарская демократия – пұрылтариат, бұқарашылдығы, публицистика – жұртшылдық (қоғамшылдық), диалектический материализм –
диалектика затшылдығы, идеализм – мұратшылық.
Қай тiл болмасын оның əдеби формасының дамуында, қалыптасуында графиканың алатын орны ерекше. Əдеби тiл мен жазу, емле
мəселелерi бiр-бiрiмен тығыз байланысты. Өйткенi, көп жағдайларда
бiрнеше вариантпен айтылып жүрген сыңар сөздердiң бiрiзге, бiрқалыпқа түсуi осы емле тұрақтылығымен байланысты.
20–30-жылдарда қазақ əдеби тiлiнiң дамуына алғашқыда араб
алфавитi, одан кейiн латын алфавитiнiң кемшiлiгi белгiлi бiр дəрежеде
кедергi жасады. 1930, əсiресе, 1920 жылдарда жазу тұрақтылығы, орфографиялық ережелер көңiлдегiдей емес едi. Араб алфавитi қаншама
реформаланса да, қазақ тiлiнiң дыбыстық ерекшелiктерiне үйлесiмсiз, қонымсыз болды. Араб алфавитiнiң бiр таңбасы қазақ тiлiнiң
бiрнеше дыбыстарын таңбалауға арналғандықтан, көптеген сөздердiң
оқылуын қиындатты. 1929 жылы қазақ халқы apaб алфавитiнен əлдеқайда оралымды латын алфавитiн қабылдады. Бұл алфавит жазуды
оңайлатып, орфографияның жетiлуiне көп септiгiн тигiздi. Бiрақ бұл
алфавит те ғылым мен мəдениетiмiздiң өркендеп дамуына iлесе алмады. Мұнда ч, ю, ц, щ, э таңбалары болмағандықтан, орыс тiлi арқылы
енген интернационалдық терминдер мен советизмдердiң дұрыс жазылуын қамтамасыз ете алмадық, адам аттарын дұрыс жаза алмайтын болдық. Оларды purьltarijat (пролетариат), bujra (бюро), agus
(aвгуст), zavьt-рəbirik (завод-фабрика), pursent (процент), Əmrijke
(Америка), purkorol (прокурор) деп жазып жүрдiк. Латын алфавитiнiң
қолайсыздығынан орыс тiлiнен енген сөздердiң көпшiлiгi жазылуда да,
айтылуда да бiрiзге түспей, əртүрлi вариантта жазылып жүрдi. Мысалы, ynistet, instityt, inistet, т.б.
Осы кезден бастап орыс тiлiнен енген сөздердiң жазылуы бiр
қалыпқа түсiп, олардың айтылуы, дыбысталу нормасы да тұрақтала
бастады. Əдеби тiлдiң 20–30-жылдардан кейiнгi келесi дəуiрдi, бiздiңше, орыс алфавитi негiзiнде жасалған жазуды қабылдау кезеңiнен
бастау керек сияқты.
Əдебиеттер:
1. Құpышжанов Ə. «Кiтаби тiл» материалдарынан // Қазақ тiлi тарихы мен
диалектологиясының мəселелерi. 2-шығуы, Алматы, 1960. 72-бет; Сыздықова Р. Ос-
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новные морфологические особенности языка Абая. Автореф. дисс... канд. филол. наук.
Алма-Ата, 1959.
2. Тоpайғыpов С. Таңдамалы шығармалар. Алматы, 1957. 358-бет.
3. Каpашeва H. Грамматические особенности языка казахской публицистики начала XX века (на материале журнала «Айқап»): Автореф. дисс... канд. филол. наук.
Алма-Ата, 1959.
5. Kоpдабаeв T.P. Некоторые вопросы развития казахского языка за 40 лет. – Ученые записки Казахского гос. женского педагогического института.Вып. III. 1960.
6. Термин сөздiгi. Кеңсе iсiн жүргiзуге жəрдемшi. Жинаған Ағыбаев. Aлматы, 1935.
7. Кeнeсбаeв С.К. Развитие казахского литературного языка в советское время //
«М.О. Ауэзову», Сб. статей к его шестидесятилетию. 1959.С. 68.

ҚАЗАҚ ƏДЕБИ ТIЛI ТАРИХЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ЖАЙЫ
МЕН МIНДЕТТЕРI
Совет дəуiрiнде түрлi мəдени-ағарту, оқу орындарының ашылуы,
халықты жаппай сауаттандыру бағытында жүргiзiлген игi жұмыстар,
газет-журналдардың көптеп шығарылуы, аударма жұмысының дамуы, жер-жерде ұлттық мектептер мен театрлардың құрылуы, радио,
телехабарлардың ана тiлiнде берiлуi, ғылым салаларына байланысты
оқулықтардың, көпшiлiкке арналған кiтаптардың жарық көруi, iс-қағаздарын жүргiзу тəжiрибемiздiң өрiс алуы, ғылым мен техниканың,
мəдениетiмiздiң қарыштап дамуы – осылардың бəрi де қазақтың
əдеби тiлiн жаңа сатыға көтерiп, оның қолданылу аясын мейлiнше
кеңейттi. Əдеби тiл барынша молықты, əртүрлi стильдiк тəсiлдер қалыптасып, жан-жақты дамыды.
Бiрақ жазба əдеби тiл бүгiнгi стиль жағынан қалыптасқан, грамматика, фонетика, лексика жағынан нормаланып, бiр жүйеге түскен
қалпына бiрден жеткен жоқ. Ол ұзақ тарихи жолы, бел-белестерi,
өзiндiк терең сыры бар күрделi құбылыс.
Ертедегi орыс ғалымдарының қазақ тiлi жөнiнде жазған еңбектерiнiң iшiнде əдеби тiлге қатысты болжам-пiкiрлер жоқтың қасы.
В.В. Радлов, П.M. Мелиоранский, Н.Ильминскийдiң қазақ тiлiнiң
табиғи ерекшелiктерi жайында айтқандары мен фонетика, грамматикаға қатынасты еңбектерiнде, жасаған сөздiктерiнде əдеби тiл нормалары жол-жөнекей ғана аталып өтедi. Қазақ əдеби тiлiнiң негiзгi
мəселелерi соңғы 20 жыл, əсiресе кейiнгi 10 жыл iшiнде ғана арнайы
сөз болып, оның дамуы, арнасы, дəуiрлерге бөлiнуi, оған қатысты
нұсқалардың тiлi жөнiнде жеке мақалалар, монографиялық еңбектер
жазыла бастады.
Əдеби тiлдiң күй-қалпы жайын сөз еткендер – I.Кеңесбаев,
H.Сауранбаев, M.Балақаев, С.Аманжолов, А.Ысқақов, Ғ.Мұсабаев,
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Т.Қордабаев, Р.Сыздықова, Ə.Құрышжанов, М.Томанов, Қ.Өмiрəлиев,
С.Исаев, Б.Əбiлқасымов, E.Жанпейiсов, Ғ.Қалиев, E.Жұбанов, С.Хасанова, т.б. зерттеушiлер.
Қазақ əдеби тiлi тарихын зерттеу көп жылдардан берi Тiл бiлiмi
институты жанындағы түркология мен тiл тарихы бөлiмiнiң еншiсiнде болып келедi. Кейiнгi 10 жыл iшiнде бұл мəселеге арналған бiрнеше монографиялық еңбектер мен мақала жинақтары жарық көрдi.
Əдеби тiл тарихын зерттеу мəселесiнде 1960 жылдарға дейiнгi кiшiгiрiм еңбектердiң қатарында 1949 жылы басылып шыққан проф.
С.Аманжоловтың «Қазақтың əдеби тiлi» атты кiтапшасын жəне
1952 жылы жарық көрген проф. Ғ.Мұсабаевтың «Становление и развитие казахского литературного языка и вопросы казахской диалектологии» деген еңбегiн атауға болады.
Қазақ əдеби тiлiн зерттеу жұмыстары көбiнесе Абай, Ыбырайдың
тiл ерекшелiктерiне, жазба əдеби тiлдi қалыптастырудағы қызметтерiне байланысты болғаны мəлiм.
Жазба əдебиет тiлiмiзде кiтаби дəстүр үстемдiк құрып тұрған дəуiрде, яғни əдеби тiлiмiздiң бастапқы, балаң кезiнде Абай мен Ыбырай өз шығармаларын Орта Азияға кең тараған кiтаби тiлде жазбай,
ауыз əдебиет тiлiнiң дəстүрiне сүйене отырып, жалпыхалықтық тiлдiң
негiзiнде жазды, сөйтiп, əдеби тiлiмiздiң кейiнгi қалыптасуына ықпалын тигiзiп, оның дамуына жағымды əсер еттi, жалпыхалықтық тiлдi
жазба əдебиетте қолданудың үлгiсiн көрсеттi. Олар көркем əдебиеттiң
аса шұрайлы, əсем де өрнектi үлгiлерiн қалады, қазақ əдебиет тiлiнiң
iргесiн бекемдедi. Əдеби тiлдi зерттеушiлердiң бiразының əдеби тiлдi
демократиялық бағытта қалыптастыруда зор еңбек сiңiрген Aбай мен
Ыбырайды қазақ жазба əдеби тiлiнiң негiзiн қалаушы деп тануының
бiр себебi осы болса керек. Құдайберген Жұбановтың 1930 жылдары
жарық көрген «Абай – қазақ əдебиетiнiң классигi» деген еңбегiнде
əдеби тiлдiң пайда болуындағы Абайдың рөлi дұрыс көрсетiлген болатын. «Абай... əдебиет тiлiн тазартып, қазақ тiлiнiң бар байлығын
iске асыруға жол ашып, жазба əдебиет тiлiнiң iргесiн қалады» [1]. Осы
баға кейiнгi зерттеушiлер тарапынан қолдау тапты. Бұл жерде, əсiресе
M.Əуезов, Қ.Жұмалиев, H.Сауранбаев, I.Кеңесбаев, M.Балақаев,
З.Ахметов, X.Сүйiншəлиев, E.Ысмайылов, т.б. зерттеушiлердiң мақалаларын атауға болады. Ал 1960 жылдан бастап Абай, Ыбырайдың
мұрасы үлкен монографиялық еңбектер дəрежесiнде зерттеле бастады. Бұл ретте Қ.Жұмалиевтiң «Қазақ əдебиетi тарихының мəселелерi
жəне Абай поэзиясының тiлi» (1960), P.Сыздықованың «Абай шығармаларының тiлi» (1968), «Абай өлеңдерiнiң синтаксистiк құрылысы» (1971), Қ.Мұқаметхановтың «Абай шығармаларының тексто-
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логиясы жайында» (1959), M.Мырзахметовтың «Мұхтар Əуезов
жəне абайтану проблемалары» (1982), Ə.Дербiсəлиннiң «Ыбырай Алтынсариннiң жазушылық қызметi туралы» (1958), «Ыбырай Алтынсарин. Өмiрi мен қызметi туралы» (1956), С.Хасанованың «Ыбырай
Алтынсарин шығармаларының тiлi» (1972) деген еңбектерiн атауға
болады. Мiне, осы еңбектердiң бəрi де – Абай мен Ыбырай тiлiнiң
əдеби тiлдi дамытудағы үлесiн анықтауға бағышталған еңбектер. Бiзде
тiл тарихын, оның iшiнде əдеби тiл мəселелерiн зерттеу барысында
əдебиеттану ғылымы мен тарих ғылымын ұштастырып зерттеу жағы
жетпей жатады. Ал əдеби тiлiмiздiң бүгiнгi шыңы мен басып өткен
жолының қыр-сырларын тек тарихи (историзм) тұрғыдан қарастырғанда ғана дұрыс тани аламыз. Өйткенi əдеби тiлдiң дəуiрленуi, оның
нормалануы, стильдiк тармақтардың пайда болу мерзiмi, т.б. мəселелер, əдетте, сол тiлде сөйлеушi халықтың тарихымен, экономикалық,
саяси-əлеуметтiк жағдайларымен тiкелей байланысты.
Əдеби тiл мəселелерiн шешуде тiлге тиек ететiн нəрсенiң бiрi –
əдеби нұсқалардың сыр-сипатымен байланысты. Кейбiр зерттеушiлер
(Қ.Өмiрəлиев, т.б.) қазақ халқының қалыптасуына ұйтқы болған рутайпаларда «түркi» деп аталған (VIII–XII ғғ.) жазба əдебиет болды,
ал XIV ғ. «ескi түркi» тiл үлгiсiнде бiрлi-жарым көркем шығармалар
жасалды, хандар арасында ресми хат жазу дəстүрi, хан шежiрелерiн
жазу салты болды, бiрақ қазақ əдебиетi солардың жалғасы ретiнде
дамыған əдебиет емес, олардан бөлек əдебиет дегендi айтады. Немеce «жазба əдебиет» не «ауыз əдебиетi» деп айырмай, «əдебиет
дегеннiң бəрiн бiрлiкте қарау керек» деген пiкiр де жоқ емес. Əдеби
тiл мəселелерi, көбiнесе, ертедегi əдебиет нұсқаларымен байланысты
қарастырылып жатады. Əдебиетшi ғалымдардың кейiнгi 10-15 жыл
iшiнде бiраз ақын-жыраулардың шығармаларын тауып, оларды жариялауы – əдеби тiл мəселесiнiң талас мəселелерiн шешуге септiгiн
тигiзетiн жайлар. Бұл тұста M.Əуезов, Қ.Жұмалиев, Ы.Дүйсенбаев,
Ə.Дербiсəлин, X.Сүйiншəлиев, М.Мағауин, М.Дүйсенов зерттеулерiн
атар едiк. Əдебиет үлгiлерi мен əдеби тiл мəселелерiн ұштастыра,
бiрлестiре зерттеудiң жақсы үлгiсiн бiз Қ.Өмiрəлиевтiң еңбектерiнен
көрiп жүрмiз.
Дегенмен, қазақ əдеби тiлi тарихына қатысты зерттеулерден бiз
дұрыс та түбегейлi шешiмдерден гөрi, қайшы пiкiрлердi, əртүрлi долбар, жорамалдарды, терминдiк алауыздықтарды көбiрек кездестiремiз. Мəселен, əдеби тiлдегi жазба дəстүр туралы айтылып жүрген
пiкiрлер əр алуан. Əдеби тiлдiң жазба дəстүрi күнi кеше Абай, Ыбырайдан басталды деген пiкiр де, тiптi ол 1917–1920 жылдардан кейiн
ғана басталды деген пiкiр де жоқ емес. Осыған орай əдеби тiлдiң та-
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рихы түркi тiлдес тiлдердiң жазба (көне) дəстүрiмен астасып жатыр
деушiлер де, ауыз əдебиетi тiлiмен де, ауызекi тiл нормаларымен де
ұштасқан көне қазақ əдеби тiлi болды деушiлер де жоқ емес. Түркi
тiлдерiнiң көне де ортақ мұрасы – Орхон-Енисей жазба ескерткiштерi де қазақтың халық тiлiне де, əдеби тiлiне де тiкелей қатысты деген
пiкiр айтылып келедi. Осындай ала-құлалықтың орын алуының басты
себебi əдеби тiлдiң шын мəнiндегi ғылыми анықтамасының осы күнге
дейiн тек қазақ тiл бiлiмiнде ғана емес, 200 жылдық тарихы бар орыс
тiл бiлiмiнiң өзiнде де талас-тартыс тудырып, қарама-қарсы пiкiрлер
айтылып жүргендiгiнен болса керек. Басқаша айтқанда, əдеби тiлдiң
статусын түсiнуде бiрауыздылық жоқ. Оны төмендегi пiкiрлерден де
байқауға болады. «Өкiнiшке қарай, қазiргi заманғы орыс тiл бiлiмiн
зерттеуде «орыс əдеби тiлi» ұғымының жалпы жұрт қабылдаған
анықтамасы жоқ» [2]. Академик В.В. Виноградов бiр топ орыс ғалымдарының əдеби тiл туралы бiр-бiрiне жанаспайтын концепцияларын сөз ете келiп: «Əдеби тiлдiң анықтамаларында, түсiнiктемелерiнде
мұндай ала-құлалық орын алып отырғанда XIХ ғасырдағы көркем
əдебиет тiлiнiң немесе əдеби тiлдiң эволюциясы жөнiнде сөз қозғаудың өзi қиын» [3] ‒ деген едi. 1930 жылы айтқан бұл пiкiрiн кейiн
1967 жылы В.Виноградов тағы қайталайды [4]. Орыс əдеби тiлiн
көптен берi зерттеп жүрген Ф.П. Филин əдеби тiлдiң анықтамасы
жайында да, оның айырым ерекшелiктерi жайында да едəуiр ала-құла
пiкiрлердi атаған-ды [5].
Осыған қарағанда, əдеби тiл жайындағы бiздiң талас-тартыстарымызды дұрыс шешу үшiн ең алдымен зерттеп отырған объектiмiзге
ғылыми анықтама берiп, «əдеби тiл» категориясының не екенiн ашып
алуымыз керек. Тiл бiлiмi дəстүрiнде бұл көптен келе жатқан дəстүр.
Əдеби тiл мəселелерiмен шұғылданып жүрген қазақ тiлi мамандарының бiразы осы мəселелердi сөз еткенде, олар көп жағдайды «өзiненөзi-ақ түсiнiктi нəрсе» деп қарайды да, оны талай саққа жүгiртiп,
көбi «əдеби тiл дегенiмiз не?» дегенге жауап бермейдi. Сондықтан да
əркiм өз жорамалын шындық қағида деп ұсынғысы келедi. ХIХ ғ.
бұрын əдеби тiл болған жоқ деушiлер «əдеби тiл» деген атауды бiр
түрлi, ХIХ ғ. дейiн де əдеби тiл болды деушiлер оны басқаша түсiндiрiп, бiр құбылыстың өзiн əртүрлi қарастырып, мəселенiң дұрыс
шешiлуiне нұқсан келтiрiп жүргендiгiн жасыруға болмайды. Сондықтан мұндай екiұдай пiкiрдiң бiрiн қолдап, екiншiсiн жоққа шығару
үшiн ең алдымен əдеби тiлдiң көп анықтамасының бiреуiне тоқталып,
оның өзiндiк белгiлерiн анықтап алуымыз керек. Олай етпегенде,
əркiмнiң пiкiрi өзiнше дұрыс болып шығады. Егер бiз қазiргi қазақ
əдеби тiлдi «жазба əдебиет арқылы нормаға түсiп қалыптасқан, стиль-
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дiк тармақтары жетiлген, əлеуметтiк қызметi əр алуан, халық тiлiнiң
жоғарғы формасы» деп анықтасақ, онда M.Балақаев, T.Қордабаев,
С.Аманжоловтың пiкiрi дұрыс болып шығады. Егер бiз əдеби тiлдi
«өңделген, сұрыпталған, нормаланған, жалпыға ортақ қасиетi бар,
ауызекi сөйлеу тiлiне қарама-қарсы қою арқылы танылатын тiл» деп
анықтайтын болсақ, онда P.Сыздықованың концепциясын мойындауымыз керек. Егер «Əдеби тiл дегенiмiз əдебиеттiң тiлi, фольклор тiлi
ауызекi əдеби тiлдiң үлгiлерi» деп түсiнсек, онда Қ.Өмiрəлиев пен
Е.Жұбановтың пiкiрлерi дұрыс болатын сияқты.
Рас, жазба дəстүрi бай Европа халықтары тiлдерiнiң тарихы мен
жазуы кенже қалған түркi тiлдерiнiң тарихы бiрдей емес. Сондықтан
да оларменен түркi əдеби тiлдерiнiң белгiлерi сайма-сай келмеуi
мүмкiн. Бiрақ олардың ортақтық жағы да жоқ емес қой, соны ескереотырып, əдеби тiлдiң жалпыға бiрдей анықтамасын ұстануға да болатын сияқты. Мəселенiң осы арасына келгенде, «əдеби тiл» категориясын анықтау үшiн оларға тəн ортақтық белгiлер мен жеке тiлдердiң
өздерiне ғана тəн ерекшелiктерге сүйену принципiн анықтай алу
қажет сияқты. Мысалы, қазақ əдеби тiл тарихын зерттеу барысында мына сияқты көптеген терминдер қолданылып жүр: «қазақ əдеби
тiлi», «қазақтың ұлттық əдеби тiлi», «қазақтың ұлтқа дейiнгi əдеби
тiлi», «қазақтың жалпыхалықтық тiлi», «қазақтың жазба əдеби тiлi»,
«қазақтың жалпы ұлттық тiлi», «ұлттық дəуiрге дейiнгi əдеби тiл», т.б.
Сонымен қатар əдеби тiлдi зерттеуге арналған еңбектерден бiз мынандай атауларды да жиi кездестiремiз: «ауызша əдеби тiл», «ауыз
əдебиет тiлi», «ауыз əдеби тiл», «жаңа əдеби тiл», «ескi əдеби тiл»,
«ауызша сөйлеу тiлi», «қарапайым ауызекi сөйлеу тiлi», «төл əдеби
тiл», «əдеби тiлдiң ауызша түрi», «əдеби тiлдiң жазуша түрi», «қазiргi
əдеби тiл», «жазба алдындағы əдеби тiл», т.т. Қазақ тiлi, оның iшiнде
əдеби тiл тарихы туралы жазылған əдебиеттерде «кiтаби тiл» атауы
жиi кездеседi. Зерттеушiлердiң көбi «кiтаби тiл» деп apaб-парсы, татар, башқұрт, өзбек, т.б. тiлдердiң элементтерi араласқан ортақ тiлде
жазылған нұсқалардың тiлiн атап жүр. Ə.Құрышжанов бұл тiлдiң
осындай қоспалық сипатына қарап, «қоспа тiл» деген атауды, ал
P.Сыздықовa «құранды тiл» деген атауды қолданады. Ғ.Мұсабаев,
Б.Кенжебаев «кiтаби тiл» деген атауды шағатай тiлiнiң синонимi ретiнде қолданған. Сөйтiп, «кiтаби тiл» деген атауға екi түрлi мағына
жүктеп, бұл терминнiң қолданылуын қиындатып алып жүрмiз. Бiздiңше, бұл атауды «орта азиялық түркi əдеби тiл», «шағатай тiлi»
мағынасының бiр тармағы ретiнде қазақ топырағындағы өзiндiк
қызметi мен ерекшелiгiне сəйкес «қазақтың көне жазба əдеби тiлi»
деп атауды ойластырған жөн. Дəл осы қоспа элементтерi көп, орта
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азиялық түркi əдеби тiлiнiң дəстүрiн сақтаған жазба нұсқалардың
тiлiн зерттеушi Б.Əбiлқасымов «көне жазба əдеби тiл» деп атап жүр.
Жалпы қалыптасып, сiңiсiп кеткен атауларды өзгерте бермеген жөн.
Қазақ əдеби тiлi – пəн ретiнде көптен берi жоғары оқу орындарында
оқытылып жүрген курс. Бiрақ əр зерттеушiнiң бұл мəселе жөнiнде өз
пiкiрi барлығы, тiптi бiр-бiрiнен алшақ топшылаулар айтып жүргендiгi де белгiлi. Əрине, бұл жағдай осы курсты оқытуда қиындық
келтiрiп жүр. Сондықтан программа жасағанда, оқулықтар құрастырғанда авторлар тек өз пiкiрiн уағыздай бермей, басқа зерттеушiлердiң
де пiкiрлерiн сөз етiп, объективтi жағдайды ашып айтып, бұл мəселе
жөнiнде қанша гипотеза, қанша долбар, болжамдар бар екенiн көрсетiп, баяндап беруге мiндеттi.
Ендi əдеби тiл туралы, оның анықтамасы, сипаты туралы тiлшi
ғалымдар тарапынан айтылып жүрген пiкiрлерге толығырақ тоқталайық. С.Аманжолов былай дейдi: «Нақтылы əдеби тiл дегенiмiз ‒
көркем əдебиеттiң тiлi ғана емес, ол – ғылымның барлық саласын
қамтитын, халыққа өнер-бiлiм беретiн, тəлiм-тəрбие үйрететiн баспасөздiң тiлi. Көркем əдебиеттiң тiлi – сол кең мағынадағы əдеби тiлдiң
саласы ғана. Ал əдеби тiлдiң негiзi, базасы (қоры) болатын нəрсе –
халық тiлi, фольклор тiлi екенiнде дау жоқ» [6]. Ол əрi қарай: «... бiз
қазақтың əдеби тiлiнiң бастама үлгiсi жазба түрде XIX ғасырдың
екiншi жартысынан басталады деймiз... Ыбырай, Абай сияқты
қазақтың ұлы адамдары XIX ғасырдың өзiнде-ақ қазақ тiлiн əдеби
тiлге айналдыруға атсалысты» [7], – дейдi. С.Аманжолов қазақтың
əдеби тiлiнiң негiзiн Абай, Ыбырайлар салды дегенде, олар халық
тiлiн пайдалана отырып, қазақ тiлiн жаңа сатыға, жаңа сапаға жеткiзуге əрекет iстедi деп түсiндi. Автор Октябрь революциясынан бұрынғы қазақ тiлi нағыз əдеби тiл болып қалыптаса алған жоқ дегендi
айтады. Əдеби тiл жөнiнде пiкiр айтушылардың бiрi – М.Əуезов. Ол
1950 жылдары жарық көрген 5-6 мақаласында [8] «əдеби тiл» мен
«əдебиет тiлi» атауларын бiрде саралап, бiрде синоним ретiнде қолдана келiп, «əдеби тiлдiң əдеби процеспен, жазумен тығыз байланыста
дамитынын, оның халық тiлiнiң жоғары формасы екендiгiн айтады.
Бiр кезде əдеби тiлдiң жасалуын жеке-дара дарынды, атақтылардың
аттарымен байланыстыру дағдыға айналған кезде Абай, Ыбырайларды мақтаудың ретi осы екен деген тұрғыдан «əдеби тiлдi жасаушылар», «əдеби тiлдiң негiзiн қалаушылар» деген пiкiр үстем болғандығы белгiлi.
Осыған орай M.Əуезов «негiзiн қалаушы» деген үзiлдi-кесiлдi
пiкiрдi қолдамады. Ол: «...Абайдың алдындағы қазақ халқының көп
ғасырдан келе жатқан мол эпостарындағы, ұзынды-қысқалы салттық,
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тарихтық жырларындағы шебер, көркем өлең үлгiлерiндегi тiлдердi
ұмытуға бола ма? Оларда, немесе XVIII ғасырда көпкежайылған жырлар тудырған Бұхарда, XIX ғасыр басында асыл, əсем, бай тiлмен
халықтық асқақ, ескек жырлар тудырған Махамбетте қазақтың
əдебиеттiк тiлiнiң үлгi-өнегелерi жоқ деуге бола ма?» [9] – деп жазды. Бiрақ M.Əуезов бұларды тiкелей əдеби тiл деп атамайды, əдеби
тiлге солар негiз болып едi ғой дегендi аңғартады. Одан əрi M.Əуезов:
«...қазақтың барлық өлкелерiндегi тiл байлықтары тұтасып, қосылып,
бiрiккен ортақ мол қазына болмай тұрған кезiнде ақындық еткен
Абайдың шығармалары əдебиет тiлiнiң түгел негiзiн құра қойды деуге сыя ма?» [10], – дейдi. Сөйтiп, М.Əуезов «Абай өзiнен бұрынғы
əдебиет тiлiн халықтық əдебиет тiлi сапасында өсiре, байыта, сұрыптай түскен жəне өз шама-шарқынша қазақ əдебиет тiлiн жасауда
белгiлi бiр дəрежеде Қазақстанның көп өлкесiнiң тiл қазыналығын
кеңiнен пайдаланып, халықтың əдебиет тiлiн биiк белге шығара түскен классик ақын деймiз» [11], – деп жазады.
Əдеби тiл проблемаларына көп көңiл бөлген тiл мамандары тобынан академик H.T. Сауранбаевты ерекше атауға болады. Ол:
«Қазақтың əдеби тiлi революциядан бұрынғы дəуiрлерде (əсiресе,
XIX ғасыр мен XX ғасырдың алғашқы екi он жылдығында) жасалып, белгiлi бiр жағдайда өмiр сүрген» [12], – дей келе, автор бұл
дəуiрдi «қазақ əдеби тiлiнiң алғашқы адымы, нəрестелiк дəуiрi» деп
атайды. Одан əрi автор «Қазақ əдеби тiлiнiң революциядан бұрынғы
дəуiрiн нəрестелiк дəуiр деп атауымыздың себебi мынада: жоғарыда
айтылғандай, ақын жазушылардың, кейбiр публицистердiң қазақ
тiлiнде шыққан шығармалары, газет, журналдар, кiтаптар жалпы
қарапайым халықтың арасында кең түрде тарамаған, яғни оларды
бұқара халық пайдалана алмаған, өйткенi халық жаппай сауатсыз болды. Ол шығармаларды қазақтың тек оқымыстылары мен хат танитын
азаматтары пайдаланған. Сонымен бiрге, əдеби тiлдiң революциядан
бұрын дүниеге келуiне ерекше еңбек сiңiрген ақын, жазушылардың
шығармалары дəл жазылған уақытта басылмай, кейiнде ғана басылып шыққан» [13], – дейдi. Оған мысал ретiнде Абайдың шығармаларын келтiредi де, əдеби тiлдiң кейбiр белгiлерiне (жалпы халыққа
ортақ болуы, түсiнiктi болуы, өзiнiң тұрақталған нормалары болуы)
тоқталып, H.T. Сауранбаев қазақ əдеби тiлiн мынандай үш дəуiрге
бөледi: 1) XIX ғасырдың екiншi жартысына дейiнгi дəуiр; 2) XIX ғасырдың екiншi жартысынан XХ ғасырдың 20-жылдарына дейiнгi
дəуiр; 3) Советтiк дəуiр. Бiрақ H.Сауранбаев қазақ əдеби тiлiн тарихы қай дəуiрден басталатынын айтпайды. Бiрақ, оның бiрiншi дəуiрiн
сөз ете келiп, əңгiменi ауыз əдебиетiнiң нұсқаларынан, сондай-ақ «Ал-
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памыс», «Ер Тарғын», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» эпостарынан бастауы, одан кейiн кiтаби тiл нұсқаларын, «Орта Азия түрiк əдебиетi
тiлiн» сөз етуi, оның үстiне «қазiргi заманда əдеби тiлдi жазу тұрғысынан ғана қарап анықтау дұрыстыққа жатпайды» деуiне қарағанда,
ол əдеби тiлдi əрiден бастап, бұл ұғымды кең мағынада түсiнгенге
ұқсайды. Ендi бiр еңбегiнде автор «əдеби тiл деген жазумен байланысты болады» [14] ‒ дейдi. Ал келесi бiр еңбегiнде H.T. Сауранбаев қазақтың жазба əдеби тiлiнiң XIX ғасырдың екiншi жартысының соңында пайда болғанын, оның жалпы ұлттық дəрежеге Октябрь
революциясынан кейiн көтерiлгенiн айтады [15].
Ғ.Мұсабаев «əдеби тiл» деген ұғымға ғылыми, техникалық, көркем
əдебиет нұсқаларының тiлi, мектеп, театр, радио, баспасөз жеке мемлекет мекемелерiнде қолданылатын тiл енетiнiн жəне əдеби тiлдiң
нормаланған, жалпыға бiрдей түсiнiктi болуы шарт екенiн айтады [16] да, қазақ əдеби тiлiн тарихи тұрғыдан мынандай үш кезеңге
бөледi: 1) Абайға дейiнгi, яғни XIX ғасырдың екiншi жартысына дейiнгi – көне əдеби тiл; 2) XIX ғасырдың екiншi жартысынан Октябрь
революциясының алғашқы жылдарына дейiнгi кезеңдегi жазу тiлi –
жаңа əдеби тiл; 3) одан бepгi жердегi қазiргi əдеби тiл [17]. Бiрақ көне
əдеби тiлдiң қашан басталатынын айтпайды. Əдеби тiл мəселелерiн
шешуде ерекше маңызы бар жұмыстардан 1984 жылы баспадан шыққан екi кiтапты атап өтуге болады. Оның бiрi – M.Балақаевтың «Қазақ
əдеби тiлi жəне оның нормалары» (Алматы, 1984) деген кiтап та,
екiншiсi – P.Сыздықованың «XVIII–XIX ғасырлардағы қазақ əдеби
тiлiнiң тарихы» (Алматы, 1984) атты монографиясы. M.Балақаев өз
кiтабында қазақ əдеби тiлiнiң қанша өзiндiк ерекшелiктерi, өзiне тəн
даму жолдары бола тұрса да, көп тiлдерге ортақ процестерден шет
тұра алмайтынын, оның даму процесiнде, арналарында басқа əдеби
тiлдерге ортақ құбылыстардың барлығын атап көрсетедi. Кiтапта
кейбiр авторлардың атына айтылған сындар да бар. Осыған орай автордың пiкiрiне қарсы шығып, peцензия жазғандар да болды [18].
M.Б. Балақаев əдеби тiлдiң даму кезеңдерiн дəуiргe бөледi:
1) XVIII ғасырдың орта тұсы мен XIX ғасырдың бiрiншi жартысы;
2) XIX ғасырдың екiншi жартысы; 3) XIX ғасырдың басы (1900–1920);
4) Совет дəуiрi. M.Балақаев, E.Жанпейiсов, M.Томановтың авторлығымен шыққан «Қазақ əдеби тiлiнiң мəселелерi» деген кiтапта [19]
да осылай бөлiнген. Ал M.Балақаев, P.Сыздықова, E.Жанпейiсов
авторлығымен жарық көрген «Қазақ əдеби тiлiнiң тарихы» деген
кiтапта авторлар əдеби тiлдiң екi түрi болатынын («жазба əдеби тiл»,
«сөйлеу (ауызша) əдеби тiл») айта келiп, жалпы, əдеби тiлдiң пайда
болу мерзiмi туралы былай дейдi: «Қазақтың əдеби тiлiнiң тарихын
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бiз XIX ғасырдың екiншi жартысынан емес, XVIII ғасырдан бастаймыз. Өйткенi халық тiлiнiң жазба əдебиет ыңғайында нормаға түсе
бастаған шағы жəне бiрдi-екiлi стильдiк құбылыстардың көрiнiс бере
бастаған кезi, дəлiрек айтқанда, əдеби тiл белгiлерiнiң айқындала
бастаған мезгiлi – осы XVIII ғасыр жəне авторларының аты-жөнi
сақталған дəуiр де XVIII ғасырдан басталады» [20]. Фольклор, мақалмəтел, шешендiк сөздердi, одан кейiн пайда болған ақын-жыраулардың тiлi əдеби тiл тудыруда едəуiр рөлi, маңызы болса да, олар əдеби
тiлдiң өзi емес деген пiкiр айтылады. Мысалы, М.Балақаев: «Əдеби
тiл дегенiмiз жазба əдебиет арқылы жүйелi қалыпқа түскен, стильдiк
тармақтары бар, қоғамдық қызметi əр алуан... жалпы халықтық тiлдiң
ең жоғарғы формасы» [21], – деп көрсетедi. А.Ысқақов қазақ халқының даму тарихында 4 кезең бар екенiн айта келiп: «1) көне түркi
кезеңi (V–Х ғасырлар); 2) орта ғасырлардағы түркi тiлi кезеңi, яки
қыпшақ қауымы кезеңi (X–XV ғасырлар); 3) қазақ тiлiнiң өз алдына қалыптасу кезеңi яки қазақтың халықтық тiлiнiң даму, қалыптасу
кезеңi (XV–XIX ғасырлар); 4) жаңа кезең яки қазақтың ұлттық тiлiнiң
қалыптасу кезеңi (ХIХ ғасырдан бергi уақыт)» [22], – деп жобалайды да, соңғы екi кезең тұсында да қазақтың төл əдеби тiлi болды, ал
үшiншi кезеңдегi тiлдi «жалпы халықтық əдеби тiл»деп төртiншi
кезеңдегi тiлдi «ұлттық жаңа əдеби тiл» деп атауды ұсынады. Автор
жаңа ұлттық əдеби тiлдi iшiнара революциядан бұрынғы жəне революциядан кейiнгi деп екiге бөледi. Автордың пiкiрiнше, төл əдеби
тiлдiң революцияға дейiнгi кезеңiнде қазақ даласында екi түрлi əдеби
тiл «жарыса» өмiр сүрдi, оның бiрi – жалпыхалықтық əдеби тiл де,
екiншiсi – сол кездегi үстем таптың өкiлдерi ғана, сауатты байлар
мен қожа-молдалар ғана пайдаланған «түркi тiлi», яғни «кiтаби тiл»
(құранды тiл). А.Ысқақовтың əдеби тiлдi дəуiрлеу, олардың сипаты
мен арналары жөнiнде айтқан басқа да өзiндiк пiкiрлерi, ұсыныстары
бар. Мысалы, автор ескi жасанды түркiəдеби тiлден басқа тағы бiр
əдеби тiл болғанын айтады. Ол тiл кезiнде латын тiлiнiң бүкiл Европа елдерiне жайылғаны сияқты, қазақ жерiне тараған, əдеби тiл сипатында қызмет еткен араб тiлi дейдi. «Бұлардан басқа тағы бiр əдеби
тiл – ол əкелiндi де емес, жасалынды да емес – қолтума байырғы төл
əдеби тiл болды» дейдi автор. Оның өзiн де А.Ыcқaқов екiге бөлiп
қарайды: 1) ауызша (ауызекi) түрi; 2) жазуша түрi [23].
T.Қордабаевтың əдеби тiл жөнiндегi пiкiрi С.Аманжоловтың пiкiрiне жақын, бiрақ онша айқын емес, екiұшты мағынада қалып қойған.
«Қазақ тiлiнiң əдеби тiлi болып қалыптасуына келетiн болсақ, – дейдi
T.Қордабаев, – оның негiзi өткен XIX ғасырдың екiншi жартысынан
былай қарай қалана бастағанымен, шын мағынасындағы əдеби тiл
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дəрежесiне тағы да тек Совет өкiметi тұсында ғана жеткенiн көремiз» [24].
P.Сыздықова өзiнiң «XVIII–XIX ғасырлардағы қазақ əдеби тiлiнiң
тарихы» деп аталатын құнды еңбегiнде əдеби тiлдiң барлық дəуiрлерiн сөз етпей, тек екi ғасырға, əдеби тiл тарихы үшiн мəнi де,
маңызы да зор XVIII–XIX ғасырларға арнайы тоқталып, нақтылы
материалдар негiзiнде əр дəуiрдiң əдеби тiлiне тəн сипатын, лексикалық, грамматикалық, стильдiк ерекшелiктерiн анықтауға көңiл бөледi. Əдеби тiлдi дəуiрлеу мəселесiне байланысты автордың соны пiкiрлерi көңiл аудартады. Автор XIX ғасырдың екiншi жартысынан
басталатын қазақтың төл жазба, əдеби тiлiне дейiн оның ауызша тараған əдеби тiлi болды деген пiкiрдi ортаға салады [25]. P.Сыздықова
бiрқатар түркi халықтарына ортақ орта азиялық жазба əдеби тiл –
«түркiнiң» локальдық (қазақтық) əдеби тiлi болды дейдi. Бұл атау
Ə.Қайдаровтың еңбегiнде де қолданылған. Бұған кезiнде қазақ топырағында пайда болған «кiтаби тiл» жатқызылды. Бұл таза шағатай
тiлi емес, қазақ, татар, шағатай тiлдерiнiң қоспасы, яғни шұбар тiл.
P.Сыздықова «Ашып алар жəйттар көп» деген мақаласында мынадай
қорытындыға келедi: «Сөйтiп, қазақтың тiлi: ауыз əдеби тiлi, жазба
алдындағы əдеби тiлi, жазба əдеби тiлi деген түрлерге бөлiнедi» [26].
Осы мақаласында автор қазақтың жазба əдеби тiлiнiң өзi орта азиялық түркi тiлiне сүйенген «кiтаби тiл» атанған түрi мен қазақтың
қолтума жазба алдындағы əдеби тiлiнiң жалғасы ретiнде дамыған
дегендi айтады. Р.Сыздықова XIX ғасырдың екiншi жартысын жалпы
қазақ əдеби тiлiнiң емес, қазiргi əдеби тiлдiң басы деп есептейдi. Қазiргi
қазақ əдеби тiлiнiң жазба жəне ауызша түрi бар дей келiп, ол: «Teгi,
«ауыз əдеби тiлi» деген атау мен «ауызша əдеби тiл» деген терминдердi шатастырмау керек», – дейдi [27]. Автор осы пiкiрiн жалғастыра келiп, ауызша əдеби тiлге əдеби тiлдiң ауызекi сөйлеуде қолданылатын түрiн (жиналыстарда, радио, теледидарда, лекция оқығанда, сабақ бергенде, т.б.) жатқызады да, ал «ауыз əдеби тiлi» деген
атауды халық ауыз əдебиетiнiң тiлiн атау үшiн қолдану керектiгiн
айтады. P.Сыздықова XV–XIX ғасырлар арасындағы ақын-жыраулар
шығармаларын, ауызша тараған авторлы əдебиет шығармаларын
профессионал əдебиет сатысына жатқызады да, оларды жазба əдеби
тiлден айырып алу мақсатымен оны «қазақтың жазба алдындағы
əдеби тiл» (орысша «предписьменный») деген атаумен белгiлеудi
ұсынады: «Жазудың болу-болмауы, бiздiңше, ақын-жыраулар тiлiн
жазба тiлден ажырататын бiрден-бiр белгi емес» [28], – дейдi. P.Сыздықова өзге тiлдер жөнiнде, əсipece, орыс тiлi жөнiнде жазылған
ғылыми əдебиеттерге сүйенiп, əдеби тiл болу үшiн оның мынан-
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дай белгiлерi, сипаты болу шарт дейдi: 1) «Өңделген, сұрыпталған,
нормаланған тiл» болуы керек; 2) Қызметi жағынан сол халықтың
өмiрiнде ұйымдастырушы, қоғам мүшелерiнiң басын қосушы, яғни
жалпыға ортақ қасиетi болуға тиiс; 3) əдеби тiл бейəдеби құбылыстарға
қарама-қарсы қою арқылы танылуға тиiс. Мысалы, əдеби тiлдi тану
үшiн оның қарама-қарсысына қойылатын басты құбылыс – ауызекi
сөйлеу тiлi; 4) Əдеби тiл – қоғамның қолдану практикасында сыннан өткен, нормаларын қоғам санасы дұрыс деп қабылдаған жəне ол
нормалар барша үлгiлерге ортақ болуы шарт. «Осы межелердi нысанаға алып қарасақ, – дейдi автор, – қазақтың тiлiне «əдеби» деген
атрибут – сапаны ұлттық дəуiрге дейiн де беруге болатын жайттар
бар» [29]. Сөйтiп, P.Сыздықова жазуды əдеби тiлдiң шартты белгiсi
деп қарайтын ғалымдардың пiкiрiне қосылмайды. Ондай белгiлер тек
қазiргi жазба əдеби тiлге ғана тəн белгiлер деп есептейдi.
Əрине, Р.Сыздықова ұсынып отырған белгiлерге сүйенсек, əдеби
тiлдi тым əрiден, Абай, Ыбырайларға дейiнгi неше алуан ақынжыраулардың тiлiнен бастау керек болады да, оны жазба алдындағы
əдеби тiл деп атауға тура келедi. Автордың пiкiрiнше, қазақта халық
ауыз əдебиетiнен өзге, бiрақ оған едəуiр белгiлерiмен ұқсас келетiн
профессионал (кəсiби) əдебиет те өмiр сүрiп келдi. Бұған ол авторлары бар мұраларды, яғни ақын-жыраулар шығармаларын (Махамбет,
Дулат, Марғасқа, Шернияз, Шортанбай, т.б.) енгiзедi де, олардың тiлiн
жазба алдындағы əдеби тiлге жатқызады. Автор жазба алдындағы
əдеби тiлдiң халық ауыз əдебиетi тiлi жəне жазба əдеби тiлiнен
айырмашылықтары мен жақындықтарын, ортақтық элементтерiн сөз
етедi. Автордың ұсынысы бойынша Абайды қазақ əдеби тiлiнiң негiзiн салушы емес, қазақтың байырғы, жазбаға дейiнгi əдеби тiлiн жаңа
сатыға көтерушi, оның жаңа кезеңiн бастаушылардың бiрi деп тану
керек. Бұл пiкiр М.Əуезовтiң пiкiрiмен ыңғайлас. Осыған орай автор ХIХ ғасырдың екiншi жартысы – жалпы қазақ əдеби тiлiнiң емес,
қазiргi жазба əдеби тiлiмiздiң басы деп тұжырымдайды. Сөйтiп,
Р.Сыздықова əдеби тiлдi үш топқа бөлiп қарайды: 1) ауыз əдеби тiлi;
2) жазба алдындағы əдеби тiл; 3) жазба əдеби тiлi. Соңғысын iшiнара
тағы екiге бөлiп қарастырады: а) орта азиялық түркi əдеби тiлiне
сүйенген «кiтаби тiл»; б) қазақтың қолтума əдеби тiлi, яғни қазiргi
жазба əдеби тiлi.
Р.Сыздықова əдеби тiл атауын кең ұғымда қолданып, оның басын
ауыз əдебиетi шығармаларынан бастайды. Бұл – өте батыл тұжырым.
Бiздiңше, бұл ұсынысты əлi де ойластыра түсу керек сияқты. Өйткенi
əдеби мен бейəдеби категориясының аражiгi анық ажыратылмай қалу
қаупi бар. Қазақ Совет энциклопедиясында: «Қазақ əдеби тiлi – халық
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тiлiнiң стильдiк тармақтары сараланған жоғары формасы» деген
анықтама берiлген (ҚСЭ, 1975, 6-т., 233-б.). Мұнда XVIII ғасыр мен
XIX ғасырдың бiрiншi жартысы қазiргi əдеби тiлдiң алғашқы дəуiрi
деп есептелiнедi де, оның тiлдiк үлгiсi ретiнде Бұхар, Ақтамбердi,
Тəтiқара, Махамбеттiң əдеби мұралары аталады. Одан кейiнгi XIX ғасырдың екiншi жартысы əдеби тiлдiң екiншi дəуiрi, ал XX ғасырдың
басы қазақ əдеби тiлiнiң үшiншi кезеңi. Октябрьден кейiнгi дəуiр
совет кезеңi ретiнде қарастырылады. Мұнда қазақ əдеби тiлiнiң
екi түрi: 1) жазба түрi, 2) ауызекi сөйлеу түрi сөз етiледi. Қазақ Совет энциклопедиясының 2-томында «бөгде əдеби тiл» деген термин
Европа тiлдерi үшiн латын тiлi сияқты, «кiрме тiл» деген ұғымды
бiлдiрсе, халықтың сөйлеу тiлi негiзiнде жасалған əдеби тiлдi «төл
əдеби тiл» деп қарайды.
С.Исаев «Қазақ əдеби тiлiнiң қалыптасу, даму кезеңдерi» [30] деген кiтабында əдеби тiлдiң сипаты, қызметi, қалыптасу жолдары, т.б.
проблемаларды қамтыған. Автор қазақ əдеби тiлiнiң қалыптасуын
шартты түрде үш дəуiрге бөледi: 1) қазақ халқының жеке халық болып қалыптасқанына дейiнгi көне дəуiр, яғни жалпы түркi əдеби тiлi
дəуiрi; 2) қазақ халқының халық болып қалыптасқанынан кейiнгi
кездегi қазақ əдеби тiлiнiң туып, даму дəуiрi; 3) қазақ əдеби тiл дамуының советтiк дəуiрi.
P.С. Əмiровтың сөйлеу əдеби тiлiнiң сыр-сипатын, өзiндiк белгiлерiн синтаксистiк тұрғыдан қарастыратын зерттеуiнде: «Ауызша сөз:
1) ауызекi сөз; 2) лекция тiлi; 3) шешендiк сөз» [31], ‒деп, «ауызша
сөз» сөйлеу формасы деп түсiндiредi де, соның iшiндегi бiр компонентi ретiнде əдеби тiлдiң табиғатын бiр қырынан көрсетсе, ендi
бiр еңбектер əдеби тiлдi мерзiмдi баспасөз тұрғысынан сипаттауға
арналған. Бұл жерде С.Исаевтың [32], Б.Əбiлқасымовтың [33], т.б. монографиялық еңбектерiн ерекше атаған жөн. Мəселен, Б.Əбiлқасымов
жоғарыдағы еңбегiнде қоғамдық публицистикалық стильдi, ресми
iс-қағаздары стилiн, «кiтаби тiлге» тəн стиль дəстүрiн, жазба нұсқаларға тəн орфографиялық дағды сияқты мəселелердi қарастыра келе
айтқан пiкiрлерiн жазба əдеби тiлдi зерттеуге қосылған едəуiр үлес
деп есептеу керек.
Б.Əбiлқасымов «шамамен XV–XVI ғасырлардан бастап қазақ авторлары, бiр жағынан, «шағатай» немесе «түркi» деп атанған тiлдi
пайдалана жүрiп, екiншi жағынан, өз шығармаларына қазақтың ауызша əдеби тiлiн арқау ету арқасында сол «түркi» əдеби тiлiнiң тағы
бiр жергiлiктi түрiн қалыптастырады» деген пiкiр айтады. Автор ол –
қазақтың көне əдеби тiлi едi, бiрақ ол ауыз əдебиетi үлгiлерiнен бөлек
қаралу керек дегендi айтады. «Сөйтiп, – дейдi Б.Əбiлқасымов, – қазақ
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қаламгерлерi XVI ғасырдан өткен ғасырдың екiншi жарымына дейiн
қазақтың көне жазба əдеби тiлiнде ресми iс-қағаздарын жазды, өзара
хат жазысты, кейбiр көркем əдебиет үлгiлерiн (қиссаларды) жазды» [34]. Б.Əбiлқасымов Абай, Ыбырайға дейiнгi жазба əдеби тiлдi
«қазақтың көне əдеби тiлi» деп атайды. Яғни бiздiң бiраз зерттеушiлерiмiздiң «кiтаби тiл» деп жүргенiн Б.Əбiлқасымов «көне қазақ
жазба əдеби тiлi» деп атайық дейдi. Оның пiкiрiнше, бұрын қазақтың
ауызша əдеби тiлi болды, ол тiлдiң үлгiсi алуан түрлi ауыз əдебиетi
жанрларында, шешендiк толғауларда сақталды [35]. Сөйтiп, Б.Əбiлқасымов «қазақтың ауызша əдеби тiлi өз алдына, жазба əдеби тiлi өз
алдына дамып отырды» деп, оларды даралап қарауды ұсынатын
сияқты. Ол қорыта келгенде, қазақтың жазба əдеби тiлiн үш кезеңге
бөледi: 1) қазақтың көне жазба əдеби тiлi (XVI ғасырдан XIX ғасырдың екiншi жартысына дейiн); 2) қазақтың жаңа жазба əдеби тiлi
(ХIХ ғасырдың екiншi жартысынан XX ғасырдың 30-жылдарына
дейiн; 3) қазақтың қазiргi əдеби тiлi (XX ғасырдың 30-жылдарынан
қазiрге дейiн) [36].
Əдеби тiл мəселелерiмен көбiрек айналысқан ғалымдардың бiрi –
Қ.Өмiрəлиев. Ол əдеби тiл жайындағы өзi ойын: «Қазақ əдеби тiлi тарихы қазақ əдебиетi тарихын сөз ету арқылы ғана сөз етiлмек. Яғни
қазақ əдеби тiлi тарихы қазақ əдебиетi тарихының өзгеше үлгiде
баяндалуы ғана» [37]. «Əдеби тiл дегенiмiз ‒ əдебиеттiң өзi» [38], –
деп тұжырымдайды. Осы ойының дұрыстығын дəлелдей түсу үшiн
В.В. Виноградовтың «Əдеби тiлдi зерттеу, бұл сөздiң кең мағынасында, əдебиеттi зерттеумен тығыз байланысты» [39] деген пiкiрiне
сүйенедi. Автор бұл жерде көркем əдебиет тiлiн əдеби тiлдiң ең негiзгi
арнасы, маңызды стилi деп қана қоймай, олардың арасына теңдiк
белгiсiн қойып, бiр-бiрiне синоним ретiнде қолданып отыр. Бұған
қосыла қою қиын. Ал, В.Виноградовтың жоғарыдағы келтiрiлген сөзiнен əдеби тiл – əдебиеттiң өзi деген ұғым тумайды. В.Виноградов бұл
жерде əдеби тiлдi зерттеу тек көркем əдебиет емес, жалпы əдебиеттi
зерттеумен тығыз байланысты екенiн айтып отыр. Қ.Өмiрəлиев
Абайға дейiнгi тiлдi ауызша əдебиет тiлi деп атайды. «Əдеби тiлдi
жазбамен ғана байланыстыру бар халықтар үшiн шартты емес», ‒
дейдi де, ол əдеби тiлге мынадай анықтама бередi: «Əдеби тiл – кең
мағынада алғанда ауызекi сөйлеу тiлiне қарама-қарсы тұрған, өзiндiк
жүйе-желiсi, тақырыбы, формасы бар жəне өзiндiк айту тəсiлдерi
мен үлгiлерi, сөз өрнектерi бар бiр бүтiн творчестволық туындының
тiлi; əдеби тiл – жеке бiр индивидтiң ақиқат жайды өз көңiлiнше ой
қорытындысынан, пiкiр түйiндеуiнен өткiзiп барып, өзгеше бiр үлгiформада беру тiлi. Ал бұл тiл ауызша жасала ма, я жазбаша жасала
ма – ол шарт емес» [40].
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Көп жылдар фольклор тiлiмен шұғылданып келе жатқан E.Жұбанов халық ауыз əдебиетi шығармаларының тiлiн ауызекi əдеби тiлге
жатқызды [41]. Ол өзiнiң «Эпос тiлiнiң өрнектерi» [42] атты монографиясында: «Эпостық жасампаз дəстүрi арқасында замана əуенiне
талмай үн қосып отырған бұндай шығарма қазақ халқының ауызекi
əдеби тiлiнiң тамаша үлгiсi ғана емес, сонымен бiрге ол бiздiң кейiнгi
жазба əдебиет тiлiмiзге де нəр берген арна» [43], – дейдi. Ал «Қазақ
əдеби тiлiнiң қалыптасу тарихы мен даму жолдары» (1981) деген
жинақтағы редакция алқасының атынан жазылған кiрiспеде былай
делiнген: «Қазақтың ұлт болып қалыптасуына дейiнгi жазба əдеби
тiлiн «ескi əдеби тiл» (XVIII ғасырдан XIX ғасырдың ортасына дейiн),
одан соңғы əдеби тiлдi «жаңа əдеби тiл» деп қарағанымыз жөн бе
деймiз. Сонда XIX ғасырдың екiншi жартысы мен XX ғасырдың басы
ұлттық жазба əдеби тiлiмiздiң қалыптасу дəуiрi болады. Совет дəуiрi –
сол əдеби тiлiмiздiң мейлiнше өсiп, өркендеген, жетiлiп кемелденген
кезеңi болып есептеледi» (6-бет).
Көрiп отырмыз, қазақ əдеби тiлiнiң басталуын XIX ғасырдың
екiншi жартысы деп жүрген, оны Абай мен Ыбырай шығармаларынан, алғашқы қазақ газеттерiнiң шығуымен байланыстыратын пiкiр
басымдау. Талас-тартыстың денi XIX ғасырдан арғы дəуiрлердегi
əдеби тiлмен байланысты болып отыр. Басқаша айтқанда, бiр топ
зерттеушiлер «əдеби тiл» ұғымын кең мағынада қолданса, ендi бiр топ
зерттеушiлер, əсiресе жазу сызумен байланыстырушылар, бұл атауды
тар мағынада қолданып келедi. Талас-тартыстың туу себебiнiң бiрi –
кейбiр мамандар əдеби тiл тарихын, оның белгiлi бiр дəуiрiн жазусызумен байланыстырып, жазу мəдениетiмен бiрлiкте қараса, ендi
бiреулер əдеби тiлдi жазу-сызумен байланыстырмай, бұл ұғымға ауыз
əдебиетi, халық творчествосының туындыларын да қатыстырады.
Қазiргi əдеби тiлiмiздiң екi түрi (формасы) бар екенiн зерттеушiлер
мойындап жүр. Оның бiрi жазба əдеби тiл де, екiншiсi əдеби тiлдiң
ауызекi сөйлеу түрi. Бiрақ олардың пайда болу, генезистiк арналарына келгенде ғалымдардың пiкiрi түйiспейдi. M.Балақаев əдеби тiлдiң
ауызекi сөйлеу түрi тек жазба əдебиетiмен байланысты пайда болады
десе, «Қазақ əдеби тiлiнiң қалыптасу тарихы мен даму жолдары» деген кiтаптағы беташар кiрiспе мақаланы жазған редакция алқасының
мүшелерi: «Əдеби тiл, бiр қырынан алып қарағанда, жазба тiлге
тəуелдi болca, екiншi жағынан, одан дербec бағытта қалыптасады. Өз
бетiмен дамиды. Сондықтан қазақ əдеби тiлiнiң тарихын тек қазақ баспасөзiнiң шығу тарихына телiп қараудың қажетi жоқ сияқты» [44], –
деп жазады.
Тiл бiлiмiнде əдеби тiл категориясын жазумен байланыстыру идеясы басым екенiн айттық [45]. Орыс тiл бiлiмiндегi сияқты бiзде де
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əдеби тiлдi ең алдымен əдебиетпен, көркем əдебиетпен көбiрек байланыстыру тенденциясы бар. Бұл, əсiресе, XVI–XVII ғасырлардағы
ақын-жыраулардың тiлiн əдеби тiл үлгiсi деп есептеуден аңғарылып
жүр. Əрине, əдеби тiлдiң түрлi стильдiк тармақтары бiр кезде пайда
болмайтыны белгiлi. Егер ғылыми стиль, публицистикалық, ресми
кеңсе стильдерi кейiн пайда болса, көркем əдебиет стилi сонау ауызша таралған ауыз əдебиетiнiң ертеректегi нұсқаларынан, ақынжыраулардың шығармаларынан берi келе жатқаны белгiлi. Əдеби тiл
стильдерiнiң iшiнде ең маңыздысы да, халық арасына кең тарағаны
да, ең негiзгiсi де – көркем əдебиет стилiн əдеби тiлдiң бас арқауы
деп есептеймiз. Бiрақ, оларды əдеби тiлдiң өзi емес, əдеби тiлдiң бiр
тармағы, бiр компонентi ретiнде қарастыруымыз керек. Осы орайда əдеби тiл XIX ғасырдың екiншi жартысында пайда болса да, оның
көркем əдебиет стилi одан əлдеқайда бұрын пайда болғанын мойындау қажет сияқты. Сонда XVII–XVIII ғасырлардағы толып жатқан
ақын-жыраулар əдеби тiлдiң бiр тармағы – көркем əдебиет стилiнде
жазды дейтiн боламыз. Қазiргi түркологиялық əдебиеттерде орта
ғасыр ескерткiштерiн белгiлi бiр халықтың əдеби тiлiне телiп, меншiктеп қарау «модаға» айналып бара жатыр. Осыдан келiп «ескi өзбек
əдеби тiлi», «ескi əзербайжан тiлi», «ескi татар тiлi» деген атаулар
пайда болды. Қазақ зерттеушiлерiнiң iшiнде осы ыңғайда «қазақтың
ескi əдеби тiлi» деген атауды ұсынып жүргендер бар. Бiрақ ол атау
жоғарыда аталған əзербайжан, өзбек ғалымдарының қолданып жүргендерiнен өзгешелеу. Бұл ұғым XIV ғасырдан XIX ғасырдың ортасына дейiнгi дəуiрдi қамтиды. Ал орта ғасыр ескерткiштерiнен бұрынғы VII–IX ғасырлардағы көне, ескi түркi жазу нұсқаларының тiлiн
қазақ əдеби тiлiнiң тарихымен емес, жалпы қазақ тiлiнiң тарихымен
байланысты қаралуға тиiс дегендi ғалымдар дұрыс пiкiрге балайды.
Жазба əдеби тiлдiң арналарына, қайнар көзiне келетiн болсақ, бұл
мəселеде де зерттеушiлердiң бiраз пiкiрлерi, ұсыныстары бар. Қазақ
тiлiнiң бiрден-бiр айқын айғағы, тарихи кепiлi – ауызекi тiлi мен бай
ауыз əдебиетi. Олай болса, халық тiлiнiң тарихын, əдеби тiлдiң өрiсiн
ретроспектив тəсiлiмен үңiле зерттеуiмiз керек. Ауызша сөйлеу жүйесi
де, фольклор тiлi де жазба əдеби тiлiнен iргесi мүлде бөлек, алшақ
дүние емес. Əлеуметтiк саяси өткен өмiрдiң қысылшаң-қыспағы,
тауқыметi мол көне замандарда қазақ жазба мұра дегеннен кенде
едi. Мұның есесiне мейлiнше асыл қазына – ауыз əдебиетi ұрпақтан
ұрпаққа кең тарады. Зерттеушiлер əдеби тiлдiң қайнар көзi, арналары
дегенде мынандай дереккөздерді ұсынып жүр: 1) ескi əдеби тiл материалдары (ақын, жыраулар поэзиясының тiлi); 2) қазақтың революцияға дейiнгi жазба əдеби тiлiнiң материалдары; 3) қазақ ауыз
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əдебиетiнiң тiлi. Совет дəуiрiндегi əдеби тiлдi екi дəуiрге бөлiп қарау
1963 жылғы Ш.Сарыбаевтың «1920–1930 жылдардағы əдеби тiлдiң
тарихына қатысты кейбiр мəселелер» деген мақаласынан басталады.
Онда: «Əдеби тiлдiң 20-30-жылдардан кейiнгi келесi дəуiрi, бiздiңше,
орыс алфавитi негiзiнде жасалған жазуды қабылдау кезеңiнен бастау керек сияқты» [46], – делiнген. M.Балақаев, P.Сыздықова, E.Жанпейiсовтiң авторлығымен 1968 жылыбасылып шыққан оқулықта:
«Қазақ əдеби тiлi өзiнiң өзгерiске ұшырау, даму жолында Октябрьден кейiн екi кезеңдi басынан кешiрдi: бiрi ‒ 1920–1930 жылдар
арасындағы əдеби тiл; екiншiсi ‒1940–1960 жылдар арасындағы
əдеби тiл» [47], – делiнген.
Ендi əдеби тiлдiң негiзi деген мəселеге келейiк. Өздерiңiзге белгiлi,
қазақ тiлiндегi диалектiлердi, говорларды топтауда əртүрлi пiкiрлер
болып келдi. С.Аманжолов оңтүстiк, батыс, солтүстiк-шығыс сияқты
үш диалект бар деген қорытынды жасады, Ж.Досқараев болса, қазақ
тiлiнде екi үлкен говорлар тобы бар деп көрсеттi. Олар: 1) оңтүстiкшығыс говорлар тобы. (Шымкент, Жамбыл, Алматы, Талдықорған
облыстары, Қызылорданың оңтүстiк-шығыс аудандары); 2) солтүстiкбатыс говорлары тобы (Орал, Маңғыстау, Гурьев, Ақтөбе, Қостанай,
Қарағанды, Целиноград, Павлодар, Солтүстiк Қазақстан облыстары,
Қызылорда облысының батыс аудандары жəне Семей облысының
солтүстiк-батыс аудандары). H.T.Сауранбаев (ш-ч, д-л дыбыстарының
алмасуы негiзiнде) диалектiлердi екi үлкен топқа бөлдi: 1) Солтүстiкбатыс облыстарындағы ш, д диалектiлер тобы. 2) Оңтүстiк жəне
оңтүстiк-шығыс облыстарындағы ч, л диалектiлер тобы. Кейiнгi зерттеулер мен экспедициялық материалдарға қарағанда, С.Аманжоловтың пiкiрi говорларды топтастыруы жағынан шындыққа жақындайтын сияқты. Бiрақ бұл классификацияға бiраз түзетулер енгiзу керек.
Мысалы, С.Аманжолов өз кезiнде солтүстiк пен шығысты қосып,
солтүстiк-шығыс диалектiсi деп атаған. Қолдағы материалдарға қарағанда шығыс говорларының солтүстiк говорлардан бiраз айырмашылықтары бар екенi анықталып отыр. Қазiр қазақ тiлiнде төрт түрлi
говорлар тобы айқын көрiне бастады: 1) оңтүстiк, 2) батыс, 3) шығыс
жəне 4) орталық-солтүстiк.
С.Аманжолов қазақ əдеби тiлiнiң негiзi солтүстiк-шығыс диалектiсi болды деген пiкiр айтқаны белгiлi. Ол бiр еңбегiнде: «Əдеби
тiлiмiздiң жасалуы үшiн оңтүстiк, батыс диалектiлерi негiз болған
жоқ, бұлардың байлығы соңғы кезде ғана халық шаруасының бiрлесiп
өркендеуi арқасында ғана көрiнiп отыр» [48], – десе, тағы бiр еңбегiнде: «Қазақтың үш жүзiнен шыққан ақын-жазушылар бiрiне-бiрi
қайшы тiлде, бiрнеше бөлек диалектiде жазып, əрқайсысы өз бет-
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терiмен, өз бiлгендерiмен шығармаларын таратуға тырысты» [49], –
дей келiп, «Қазiргi қазақ əдеби тiлге солтүстiк-шығыс қазақтарының
тiлi негiз болды» [50], – деген пiкiр түйдi. Бұл пiкiрдi ғылыми тұрғыдан дəлелдi пiкiр дей алмаймыз.
Ж.Досқараевтың пiкiрi бойынша, бiр кезде қазақ əдеби тiлiнiң
негiзiнде «д» жəне «ш»-мен айтылатын говорлар жатса (батыс, солтүстiк), ендi əдеби тiлге оңтүстiк говорлары тiрек болған [51]. Ə.Нұрмағамбетовтiң бұл мəселе жөнiндегi пiкiрi С.Аманжоловтың пiкiрiне
жақындай түседi: «Дəл қазiргi əдеби тiлдiң қалыптасуына қай жағынан болса да (фонетика, лексика, грамматика), республикамыздың белгiлi бiр аймағындағы тұрғындар тiлi арқау, негiз болғандығы айқын,
анық сезiлiп тұр. Ол – республикамыздың орталық жəне солтүстiк
облыстарындағы қазақтар тiлi» [52]. Ендi бiр топ ғалымдарымыз
əдеби тiл бiр диалектiнiң негiзiнде емес, жалпыхалықтық тiлдiң негiзiнде жасалды деген пiкiр айтып жүр. Əдеби тiлдiң негiзi жалпыхалықтық тiл болғаны, барлық диалектiлер негiзiнде жасалғаны туралы пiкiр кейiнгi уақытта ғана пайда болған жаңа пiкiр емес. Keзiнде
M.Əуезов, I.К. Кеңесбаев, М.Б. Балақаев, т.б., ал қазiр А.Ысқақов,
P.Сыздықова, С.Исаев, т.б. ғалымдар тарапынан да қолдау тауып отыр.
Дүниежүзi тiлдерiндегi диалектiлердiң сипаты бiрдей емес. Кейбiр
тiлдердiң құрамындағы əр диалектiде сөйлейтiн адамдар бiрi-бiрiн
түсiнбейтiн немесе əрең түсiнетiн дəрежеде болуы мүмкiн (мысалы, қытай тiлiндегi диалектiлер), кейбiр тiлдердегi диалектiлердiң
өзара айырым белгiлерi сан жағынан көп болғандықтан, бiр-бiрiнен
айырмашылықтары бiрден байқалып отырады. Ендi бiрқатар тiлдердегi диалектiлер монолиттiлiгiн, бiрлiгiн сақтап, олардың құрамындағы диалектi, говорлар бiр-бiрiне тiптi жақын, бiр-бiрiнен айырмашылығы аз болады. Əрине, тiлдiң монолиттiлiгi оның құрамында
говорлардың орын алуын жоққа шығармайды. Қазақ тiлi бiрқатар
басқа түркi тiлдерiмен (өзбек, əзербайжан, т.б.) салыстырғанда бiртұтастығы (монолиттiлiк), тiлдiк ортақтығы жағынан əлдеқайда
күштi. Ғалымдардың бiрқатары əдеби тiлдiң негiзiне белгiлi бiр
диалектi тiрек болуы шарт деген пiкiрге қосылмайды. Белгiлi түрколог E.И. Убрятова түркi əдеби тiлдерiнiң бəрi бiрдей белгiлi бiр
диалектiге негiзделе бермейтiнiн айта келе, якут халқының əдеби
тiлiне ешбiр диалект негiз болмағанын, соған қарамастан бұл тiл өмiр
сүрiп, əрi қарай дамып келе жатқанын, ол тiлде жазылған бай əдеби
мұра бар екенiн сөз етедi [53].
Европа тiлдерi арасында да жеке диалект емес, барлық диалектiлердiң негiзiнде пайда болған əдеби тiлдер бар. Мысалы, Г.В. Степанов
Италияда өте күрделi ситуацияның орын алып отырғанын, ондағы
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əдеби тiл бiр диалектiнiң емес, əртүрлi диалектiлердiң негiзiнде пайда
болғанын айтады [54].
Əдеби тiлдiң диалектiлiк негiзiн əр диалектiде сөйлейтiн адамдардың бiрiн-бiрi түсiнбейтiн диалектiлердiң арасы өте алшақ қытай
тiлi сияқты тiлдерден немесе диалектiлердiң бiр-бiрiмен айырмасы
күштi тiлдерден iздеу керек. Өзбек əдеби тiлiнiң негiзi Ташкент пен
Ферғана говорлары, əзербайжан əдеби тiлiнiң негiзi шемахин-баку
диалектiсi болды деп есептейдi зерттеушiлер. Кейбiр тiлдер үшiн
əдеби тiлдiң диалектiлiк негiзi керек те шығар. Өйткенi бұл тiлдердегi
диалектiлердiң өзара айырмашылықтары күштi. Бiр мысал келтiруге
болады. Өзбек тiлiнiң орфографиялық сөздiгiн жасау бiр кезде Ферғана говорының өкiлдерiне тапсырылған болатын. Осы сөздiктi құрастыру үстiнде Ташкент пен Ферғана өкiлдерi арасындағы сөздердiң
жазылуы туралы көп дау туып, əлi күнге дейiн басылмай келе жатыр.
Ал қазақ орфографиялық сөздiгiн жасау үстiнде мұндай диалектiлiк
ерекшелiктермен байланысты (кейбiр сөздердiң жазылуы болмаса)
мұндай дау болған емес. О.Нақысбековтың Көкшетау қазақтарының
тiлiн зерттеуге арналған мақаласында шекейiн (шейiн), кигiз үй (киiз
үй) мұрса (мұрша), бунақ (перне), құлақ нан (етке салатын нан),
сарымсақ (пияз), шөтке (есiктiң iлгегi), т.б. жалпы саны 300-ден аса
ерекшелiктер келтiрiлген [55].
Орталық-солтүстiк диалектiсiнде фонетикалық, грамматикалық
ерекшелiктер басқа диалектiлерге қарағанда аздау. Ерекшелiктер аз,
жоқтың қасы деп айтылғанда, ерекшелiктер мүлдем жоқ деуге болмайды. Оның үстiне О.Нақысбеков тек Көкшетаудың кейбiр аудандарын ғана қамтып отыр. Қамтылмай жатқан аудандарда ерекшелiктердiң болуы мүмкiн ғой. Солтүстiк-шығыс, Орталық-солтүстiк говорлары əдеби тiлдiң негiзi деп есептейтiндер, əдетте, оңтүстiк, батыс облыстарында кездесетiн грамматикалық, фонетикалық ерекшелiктердi
дəлелге келтiредi. Бiрақ олар сан жағынан көп емес, бiрен-саран екенiн
ескермейдi. Ə.Нұрмағамбетовтiң «Қазiргi əдеби тiлiмiздiң лексикасы
қазақ тiлi диалектiлерiне ортақ, барлығына тəн ерекшелiктердiң негiзiнде қалыптасқан» [56] ‒ деген пiкiрi дұрыс, тек бұл жерде лексикамен шектелмей, грамматикалық жəне фонетикалық құбылыстарды
да қоса айту керек едi. Бұл мəселе – өз алдына зерттеудi қажет ететiн
проблема. Əдеби тiлдi зерттеуде алда тұрған алынбаған талай белбелес, асулар бар. Əлi ашылмай, табылмай жатқан қыруар нұсқаларды
iздестiру жұмысын былай қойғанда, қолда бар мұралардың тiлi толық
зерттелмей келе жатыр. Мысалы, шығыс түрiктерiнiң, яғни Қарахан
əулетi билеген жерлердегi түркi тайпаларының тiлiнде жазылған
ескерткiштер; оғыз, əсiресе қыпшақ, тайпаларының тiлiнде жазылған
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шағатай, орта азиялық түркi жазба əдеби тiлiнде жазылған жарнамалар тiлi, т.б. Орта ғасыр ескерткiштерiнiң тiлiн зерттеу тек əдеби тiл
тарихы үшiн ғана немесе жалпы қазақ тiлi тарихы үшiн ғана емес, тарихи лексикология, тарихи фонетика мен диалектология, тарихи грамматикамен байланысты проблемалық мəселелердi шешу үшiн де аса
қажет. Одан кейiнгi дəуiрдегi ауыз əдебиетi, жазба ескертiштерiнiң
тiлiн газет, журнал мақалалары деңгейiнде ғана зерттемей, жоспарлы
түрде монографиялық дəрежеде зерттеу жұмысын үдете түсу керек.
Мұнымен қатар текстологиялық iзденiстердi кеңiнен жүргiзудi қолға
алу керек.
Айта кету керек, қазiргi шығып жатқан көне мұраларымыздың
кейбiрi сенiмсiздiк тудырады. Өйткенi баспадан шығарғанда олардың
тiлi осы күнгi нормаға сəйкес өңделiп, жөнделiп шығарылады. Бұл
«өңдеулер» мен «жөндеулер» зерттеушiнi адастырады, терiс қорытынды жасатады. Сондықтан тiл мамандары əдебиет зерттеушiлерiмен бiрлесе отырып, текстологиялық жұмысты жандандыру керек.
Əдеби тiлдiң əдеби болып аталуына негiз болатын əдеби тiлдiң əр
алуан стильдерi зерттелмей келе жатыр. Олар – ресми iс-қағаздары
стилi, публицистикалық стиль, ғылыми-техникалық əдебиет тiлiнiң
стилi, оқулықтар тiлiнiң стилi, көркем əдебиет тiлiнiң стилi, эпистолярлық стиль, т.б. Соларды жан-жақты зерттеу жұмысы қолға алынуы керек. Əдеби тiлдiң арналарын құрайтын мол мұра əлi де болса
жиналып зерттелiп болған жоқ. Елiмiздiң шетел архивтерiнде iздеу салып, ескi мұраны жинастыру мəселесiн ғылыми жолға қоятын мезгiл
жеттi. Москва, Ленинград, Орынбор, Қaзан, Омбы қалаларындағы архив материалдарын ақтарып зерттеу керек. Əдеби тiлдiң диалектiлiк
негiзiмен байланысты мəселелердi шешу үшiн тарихи диалектология
мəселелерiн зерттеудi қолға алу керек. Жоғары оқу орындарында тiл
тарихы оның iшiнде əдеби тiл тарихы, курсының ғылыми дəрежесiн
көтеру мақсатымен, cтуденттердi оқулықтармен қамтамасыз ету үшiн
«Тарихи фонетика», «Тарихи лексикология», «Тарихи морфология»,
«Тарихи синтаксис» атты еңбектердi бастырып шығаруға, бұрын жарық көрген еңбектердiң сапасын жақсартуға ден қойған жөн.
Бүгiнгi күн тəртiбiне қойылып отырған əдеби тiл тарихының келелi мəселелерiнiң ғылыми тұрғыдан өз дəрежесiнде дұрыс шешiлмей
келуi де, сайып келгенде, бұл саладағы зерттеу жұмысының əлi күнге
дейiн кең өрiс алмай келуiне байланысты болса керек. Кейiнгi кезде
ғана қолға алынып, күрделi еңбектердiң жазылуы, ғалымдардың, жалпы көпшiлiк қауымының ана тiлiнiң өткен тарихы мен болашағына
жасап отырған қамқорлығы бұл саладағы барлық игiлiктi iсiмiздiң
тек бастамасы ғана. Бұл мəселенi жан-жақты зерттеудiң мақсатын
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анықтап, оған бағыт-бағдар көрсету – конференциямыздың негiзгi
мiндетi деп бiлемiз.
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ҚАЗАҚ, МОҢҒОЛ ТIЛДЕРIНIҢ ТУЫСТЫҒЫ ЖАЙЛЫ
Туысқан моңғол жəне қазақ халықтары мəдениетiн, тарихын‚
əдебиетi мен тiлiн салыстырып‚ жан-жақты зерттей түскен сайын
олардың арасындағы бiр-бiрiне ұқсас, ортақ жайттар молынан табылып отырады. Бiз сол көп ұқсастықтың бiр жағын – қазақ пен моңғол
тiлдерiндегi ортақ элементтер мəселесiн ғана сөз етпекпiз.
Түркi мен моңғол тiлдерi бiр ата тiлден, бiр негiздi тiлден (языкоснова) тараған туыс тiлдер ме, əлде екеуi екi топқа кiретiн, генетикалық жақындығы жоқ, бөлек-бөлек тiлдерден тараған ба? Мiне,
бұл – сонау XVIII ғасырдың бас кезiнде өмiр сүрген швед ғалымы
И.Страленбергтен бастап осы күнге шейiн өз шешiмiн таба алмай
жүрген мəселе. Ол жөнiнде əр ғалым əртүрлi пiкiр айтады.
Қазақстан мен Орта Азия ғалымдарының iшiнде бұл мəселе жөнiнде тұңғыш пiкiр айтқан – Ш.Уəлиханов. Ол былай деп жазған:
«Адам баласының əр алуан даму барысына əсер ету тұрғысынан алып
қарағанда да, тiлдерi тұрғысынан алып қарағанда да финн, түркi жəне
моңғол тайпаларының арасында көп ортақтық бар екендiгiн жоққа
шығаруға болмайды. Финн, əсiресе түркi мен моңғол тiлдерiнiң
туыстығын көп ғалымдар мойындап отыр». Моңғол мен түркi тiлдерiне ортақ сөздердi атау үшiн Шоқан өз жұмыстарында «түркi-моңғолға ортақ сөздер» деген тiркестiк атауды қолданған. Шоқанның
ағылшын, француз, немiс тiлдерiн меңгергендiгi қазiр анықталып
отырса да, оның моңғол тiлiн қаншалықты дəрежеде бiлгендiгiн айту
қиын. Бiрақ артында қалған қолжазбаларында моңғолша өз қолымен
жазған материалдардың табылуы жəне қазақ сөздерiнiң ерте кездегi
шығу төркiнiн сөз еткенде моңғолша мысалдар келтiрiп отыруы
Шоқанның моңғол тiлiнен мол хабардар екендiгiне дəлел бола алатын
сияқты.
Қазақ пен моңғол тiлдерiн салыстыра зерттеуүстiнде осы екi тiлге
тəн ортақ көптеген элементтер табылып отыр.
Ендi моңғол мен қазақ тiлдерiне үйлес келетiн кейбiр ортақ фактiлерге жүгiнейiк. Фонетикалық жағынан төмендегi дыбыстардың алмасуын атауға болады: З – Ж: зах – жақ, зут – жұт, баз – бажа, т.б.;
Х – У: тарах – тарау, төлөх – төлеу, савах – сабау, т.б.;
В – Б: хавирга – қабырға, таваг – табақ, ховд – қобди, т.б.;
Х – Қ: хурууд – құрт, худа – құда, хулан – құлан, т.б.;
Ц – Ш: харцгай – қаршыға, буурцаг – бұршақ, цөл – шөл, цог –
шоқ, т.б. Бұлардан басқа Ч – Ш, Г – К, Д – Т, т.б. дыбыстардың алмасуы
да байқалады.
Атам заманнан келе жатқан негiзгi сөздiк қорымызда да көптеген
ұқсас сөздер бар. Мысалы, дене мүшелерiнiң атаулары: дөш – төс,
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омруу – омырау, магнай – маңдай, царай – шырай, бөөр – бауыр т.б.),
туыстық атаулары: худагы – құдағи, эр – ер, авьсан – абысын, төргөм – төркiн, т.б.); мал атаулары (гунжан – құнажын, дөнжен – дөнежiн, тайлаг – тайлақ, торой – торай, төл – төл, т.б.; тамақ атаулары:
хуймаг – құймақ, хурууд – құрт‚ бал – бал‚ айраг – айран, талхан –
талқан, т.б.
Бұлардан басқа киiм-кешек, айуанат, өсiмдiк дүниеci, құрал-сайманмен байланысты көптеген ортақ сөздер бар. Сол сияқты етiстiктер (авлах – аулау, ажырах – ажырау, арчих – аршу, асрах – асырау,
исгэрэх – ысқыру, магтах – мақтау, өсөх – өсу, т.б.); сын есiмдер:
(хир – кiр, алаг – ала, хөк – көк, хүрэн – күрең, хав-хар – қап-қара,
шав-шар – сап-сары, хөв-хөг – көкпеңбек, т.б.); дəлелдеудi керек етпейтiндей. Əрине, лексика саласындағы ортақ элементтердiң бəрiн бiрдей
көне туыстықтың нəтижесiнен пайда болған, екi тiлге де ортақ байырғы сөздер деп есептеу ағаттық. Кейбiр сөздердiң‚ кейiнгi ғасырларда бiр тiлден екiншi тiлге ауысу нəтижесiнде пайда болғанына
сөз жоқ. Бiрақ дəстүрлер, атам заманнан келе жатқан байырғы ортақ
лексиканың көпшiлiгiн ауысып келген сөздер дегеннен гөрi түркiмоңғол тiлдерiнiң ежелегi бiрлiгiнен туған сөздер деп есептеген
дұрысырақ болар деп ойлаймыз.
Əрине, тiлдердiң туыстығын құр лексикалық элементтердiң ортақтығымен дəлелдеу мүмкiн емес.Мысалы, тiлiмiздегi қазақ пен арабиран тiлдерiне ортақ жүздеген сөздер болса, да, қазақ пен араб тiлдерiн генетикалық жағынан туыс деп жүрген бiрдебiр ғалым жоқ.
Тiлдердiң туыстығын дəлелдейтiн ең үлкен факт – тiлдердiң грамматикалық құрылысындағы ортақтық. Ал қазақ пен моңғол тiлдерiнде
ортақ грамматикалық құбылыстар жиi кездесетiнiн баса айтқымыз
келедi.
Мысалы, қазақ тiлiнде кəсiптi, мамандықты бiлдiретiн -шы жұрнағы моңғол тiлiндегi -ч жұрнағымен əуендес (анч – аңшы, арчигич – аршушы, зарч – жаршы, сорогч – сорушы, эмч – емшi, төлөгч –
төлеушi, т.б.).
Тiлiмiздегi -лық//-лiк жұрнағы моңғол тiлдерiндегi -лиг -лаг жұрнағына сай: баатарлаг – батырлық, зарлиг – жарлық, баялаг – байлық,
т.б.
-Лар//-лер көптiк жалғауы моңғол тiлiнде нар күйiнде қолданылады: ахнар – ағалар, багшнар – мұғалiмдер, т.б. Проф. Санжеевтiң
еңбегiнде көне моңғол тiлiнде -лар тұлғасы қолданылғаны айтылады.
Менiкi, сенiкi, оныкi eciмдiктерi моңғол тiлiнде: минийх – чинийх
(бурятша минихи), үүнийх болып айтылады.
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Тiлiмiздегi етiстiк тудыратын -ла//-ле жұрнағы моңғол тiлiндегi -ло‚
-лэ жұрнақтарымен төркiндес: хүч-лэх – күштеу, ботголох – боталау,
дахтах – дақ түсiру, алаглах – алалау т.б.
Кiшiрейткiш мағынада жұмсататын -дай//-дей, -тай//-тей, -шақ//
-шек жұрнағы моңғол тiлдерiнде -дай//-дэй түрiнде берiледi: абагадай (ататай), дүүдэй (iнiшек).
Кiшiрейткiш мағынасында жұмсалатын, -қан жұрнағы (қошақан,
балақан, ботақан, т.б.) моңғол тiлiндегi -хан (хэн), хон жұрнақтарымен төркiндес: хүббүй (бала), хүббүхэн (балақан). (Тiлiмiздегi көбеген сөзiмен салыстырыңыз), шувуун – құс, шувуухан – балапан, т.б.
Тiлiмiздегi -ғы//-гi, -қы//-кi жұрнағы моңғол тiлiндегi хи жұрнағымен барабар эндэхи (мұндағы), дээрхи (үстiндегi), т.б.
Осындай ортақ тiлдiк материалдардың бəрiн түркi тiлдерiнен
моңғол тiлдерiне, немесе, керiсiнше моңғол тiлдерiнен түркi тiлдерiне
енген, демек бiр тiлден екiншi тiлге ауысқан элементтер деп кесiп
айту қиын. Олай дейтiн себебiмiз, əдетте, сөздiк қор өзгергiш келетiнi
рас, ал, тiлдiң грамматикалық құрылысы əлдеқайда тұрақты. Өзара
туыс емес, тiлдер бiр-бiрiмен, жұрнақ-жалғау, есiмдiк‚ етiстiк‚ сын
есiм, елiктеуiш сөздердi мол көлемде қабылдай алмайды, бұлар бiр
тiлден екiншi тiлге ауыса бермейтiн сөздер. Ауыса қалғанның өзiнде
бiрен-саран сөздердiң төңiрегiнен аспайды. Оның үстiне, əдетте, өз
бойында көне тiлдiң ерекшелiктерiн молырақ сақтап қалатын жерсу атауларының құрамында моңғол тiлiне ұқсас көптеген сөздердiң
сақталып қалуы, моңғол мен түркi халықтарының этникалық құрамында ұқсас ру, тайпа атауларының орын алуы – моңғол мен түркi
тiлдерiнiң туыстығына тағы бiр дəлел бола алады.
ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯСЫНАН БҰРЫН БАСЫЛЫП
ШЫҚҚАН КЕЙБIР НҰСҚАЛАРДЫҢ ТIЛI ЖАЙЫНДА
Октябрь революциясынан бұрын қазақ тiлiнде басылып шыққан
кiтап, журнал нұсқаларының немесе қазақтың мол, бай фольклор
шығармаларының тiлiн зерттеу – қазақтың əдеби тiлiнiң шығуы мен
дамуын, оның қалыптасу процестерiн, дəуiрлерге бөлiнуiн, тағы
басқа мəселелерiн анықтауға тiкелей қатынасы бар. Осы күнгi əдеби
тiлдiң сөздiк құрамының байығандығын, грамматикалық құрылыстың жетiлгендiгiн көрсету үшiн қазақ тiлiнiң қазiргi қалпын өткен
ғасырлардағы қалпымен салыстыра зерттеу керек. Олай етпегенде,
«Осы күнгi қазақ тiлiнде қандай өзгерiстер болды?», «Грамматикалық
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құрылыстың жетiлгенiн неден байқауға болады?», «Қазақ тiлiнiң
сөздiк құрамында нендей өзгерiстер болды?» деген сұрауларға жауап
беру өте қиын.
Бұл мақаланың мақсаты XIX ғасырдың екiншi жартысы мен
ХХ ғасырдың бас кезiндегi жеке кiтап болып, не газет, журнал бетiнде басылып шыққан кейбiр нұсқалардың тiлдiк ерекшелiктерiн,
атап айтқанда, фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшелiктерiн көрсету.
XIX ғасырдың бiрiншi жартысында қазақта жазба əдебиет болған
жоқ. Баспадан басылып шыққан əдебиет кiтаптары тек ХIХ ғасырдың екiншi жартысынан берi ғана жарыққа шыға бастайды. Бұл жөнiнде 1894 жылы А.Алекторов: «Письменная литература киргизов
находится еще в состоянии зародыша» [1], ‒ деп дұрыс айтқан. Революциядан бұрын басылып шыққан нұсқаларды үлкен үш топқа бөлуге
болады:
1. А у ы з ə д е б и е т i н ұ с қ а л а р ы. Бұл бөлiмге ауыз əдебиетiнiң
түрлi жанрына жататын нұсқалар кiредi (ертегiлер, эпос жырлары,
жұмбақтар, мақал-мəтелдер, айтыс шығармалары, т.б.).
2. Ж а з б а ə д е б и е т н ұ с қ а л а p ы. Бұған түпнұсқа жəне аударма
нұсқалары енедi. Оригиналды шығармалардан Абай, Алтынсарин,
С.Торайғыров, С.Дөнентаев, С.Көбеев, т.б. ақын-жазушылардың шығармаларын атауға болады.
3. K i т а б и т i л ж ə н е к е ң с е т i л i н i ң н ұ с қ а л а р ы. Бұл топқа
кейбiр кiтаптардың, аңыздардың, хан жарлықтарының жəне кеңсе
тiлiнiң үлгiлерi енедi.
Абай мен Алтынсарин қазақтың əдеби тiлiн жасауда, оны дамытуда
ерекше рөл атқаратындықтан, оларды өз алдына арнай сөз ету керек.
Аударма əдебиеттен А.Пушкин [2], И.Крылов [3], Г.Успенский [4],
А.Чехов [5] сияқты орыс жазушыларының шығармаларынан аударылған нұсқаларды сөз етуге болады.
1917 жылға дейiн басылып шыққан нұсқалардың iшiнде тек
көркем əдебиет нұсқалары ғана емес, сонымен қатар медицина, ауылшаруашылық, архитектура, əртүрлi тұрмыс-салт жəне тағы басқа
тақырыптарға арналып жазылған əдебиет үлгiлерi де бар (Мысалы,
«Бiздiң үйлерiмiз хақында», «Қызылша туралы», «Шегiрткеге қарсы
күресу», «Адамның жарақатына пышақ салу турасында», т.б.).
Көрсетiлген дəуiрде халыққа түсiнiксiз араб-парсы, шағатай (өзбектiң көне тiлi), татар тiлдерiнiң элементтерiмен шұбарланып
жазылған кiтаби жəне кеңсе тiлiнiң үлгiлерi көп кездеседi. C.E. Малов
«К истории казахского языка» деген мақаласында ондай кiтаптардың
тiлi туралы былай деген болатын: «Они писались на том книжном
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мусульманско-тюркском жаргоне, которым пользовались ученые
без различия национальностей: и тюрки, и башкиры, и казахи, и
киргизы» [6].
Бiрақ бұдан кiтаби тiлде жазылған шығармалардан баcқа нұсқалардың бəрi де таза қазақ тiлiнде жазылды деген ұғым тумау керек.
Ауыз жəне жазба нұсқаларының көпшiлiгiнде белгiлi бiр дəрежеде
кiтаби тiлдiң, татаризмнiң əсерi байқалғанмен, оларды негiзiнде қазақ
тiлiнде жазылған нұсқалар деп есептеймiз. Абай, Ыбырай, С.Көбеев,
С.Торайғыров, С.Дөнентаев, т.б. ақын-жазушылардың шығармаларының тiлi таза қазақ тiлiнiң үлгiсi деуге болады. Сөйтiп, Октябрь
революциясынан бұрын басылып шыққан нұсқалардың бiрқатары
таза қазақ тiлiнде емес, кiтаби тiлдiң элементтерi араласқан тiлде
жазылады. Олардың iшiнде əдебиетте де кiтаби тiлдiң элементтерi
аракiдiк кездесiп отырады. Бұл мақала, көбiне, кейбiр жазба əдебиет
нұсқаларының тiлдiк материалдары негiзiнде жазылды [7].
Қандай тiл болмасын, оның iшiнде жаңадан туып, өнiп, өрiс ала
бастаған тұлғалар да, ескiрiп, көнеленiп, əдеби тiлден ығысып, қолданудан шыққан, шыға бастаған тұлғалар болады. Қазақ тiлiнiң грамматикалық құрылысында да мұндай өзгерiстер бар. Мысалы,
1) Осы күнгi əдеби тiлде норма болып қалыптасқан тұйық райдың -у-ға бiтетiн келу, оқу, бару сияқты тұлғаларының орнына текстердiң көпшiлiгiнде оқымақ керек, келмек керек, бармақ үшiн сияқты
-мақ формалы етiстiктер өте жиi қолданылады.
2) Етiстiктiң қалау рай тұлғасындағы оқиық, тырысайық, барайық сияқты формаларының орнына кейде оқылық, тырысалық, баралық сияқты формалар қолданылады.
3) Қазiргi əдеби тiлде көмектес септiк жалғаудың немесе шылаудың көбiнесе -мен, -бен түрi қолданылатын болса, бұрынғы əдебиет
нұсқаларында олардың толық варианттары (менен, бенен, пенен) жиi
қолданылады. Бұдан басқа -мынан, -бынан (-пынан) сияқты диалектiлiк
тұлғалар да кездеседi. Мысалы, сонымынан, поезбынан, атпынан, т.б.
4) Əдеби тiлде норма болып қалыптасқан -тын, -тiн жұрнағына
бiтетiн (қалдыратын, жейтiн, өсетiн) тұлғалардың орнына -тұғын
формасы жиi қолданылады. Мысалы, қалдыратұғын, жейтұғын,
өсетұғын, т.б.
5) Əдеби тiлде қалыптасқан -да, -де шылауының орнына -дағы
сияқты ескi тұлға қолданылады. Мысалы, келдiдағы, бардыдағы, т.б.
6) Сын есiмнiң -дай, -дей тұлғасының орнына -дайын, -дейiн
формасы жиi қолданылады. Мысалы, батырдайын, таудайын, т.б.
7) Есiмшенiң көне -мыш, -мiш тұлғасы жиi қолданылады. Мысалы,
тумыш (туған), айтылмыш (айтылған), етiлмiш (етiлген), т.б.
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Кейбiр текстерде, əсiресе, орыс алфавитiмен жазылған нұсқалардағы сөздерде ерiн үндестiгi көп жерлерде сақталып отырады. Мысалы, остуротун, болумунун, улкондугуно, корукоду, т.б. (В.Радловтың
нұсқаларында). Уйго, козуно (H.Пантусов нұсқаларында). Кошо, тукурор, суңгунуң, тоско (П.Мелиоранский нұсқаларында), т.б.
Кейде метатезалық құбылыстар да кездесiп отырады. Мысалы,
дария – дайра, өкпе – өпке, айналу – айлану, дорба – добра, əкпел–
əпкел, т.б.
Көрсетiлген шығармалардағы текстерде синтаксистiк ерекшелiктер
де бар. Мұнда, əсiресе, көзге түсетiн ерекшелiк – сөздердiң сөйлемде
орын алмасып келуi. Кейде бастауыш, толықтауыш не баяндауыштар
қалыпты өз орындарында тұрмай, ауысып кетiп отырады да осы күнгi
əдеби тiлдiң нормасынан алшақтау жатады. Мысалы, Бұ қызылша
деген сондай жұқпалы ауыру қыздырып бөртiп шығады, көбiнесе
жазғытұры уақытта («Заразная болезнь детского возраста»). Сол
себептi үйдi салуға керек ол үйдiң адамының санына қарай («Бiздiң
үйлерiмiз хақында»). Адам жүруге де бек тығыз болды қатар-қатар
тұрған түйе, ат, қой, сиырлардың арасынан (С.Көбеев. Базар). Ашық
далада болған өрт бiр шөптен бiр шөпке ұшып түсiп бек көп жердi
өртеп кетедi, егер оны сөндiруге тиiстi амал iстелмесе («Малда болатын жұқпалы aypy»).
Осы дəуiрге жататын нұсқалардың көпшiлiгiне тəн тағы бiр ерекшелiк – сөйлемнiң деп формасына бiтуi. Мысалы, Мен қорықпай
Пугачевке қарадым жолдастарымның жауабын айтайын, – деп (А.Пушкин. Капитан қызы). Тасбақа сарышұнаққа айтыпты: «Аданас! Менi
жұртқа тастай көрме!» – деп («Қазақша дұрыс жазу қағидалары»).
Мұндай ерекшелiктер Ы.Алтынсариннiң шығармаларында да бар.
Мысалы, Баласына айтты: ‒ Анау доғаны, балам, ала жүр – деп, («Əке
мен бала»). Мұны көрiп Асан жылай бастады: ‒ Ендi қайсысына
түсемiз, – деп («Бай мен жарлы баласы»), т.б.
Текстерде осы күнгi əдеби тiлiмiзде қолданылудан шығып қалған
архаизмдер өте көп кездеседi. Мысалы, медресе, ұлық, керуенбасы,
аламан, малай, тақсыр, тiлмаш, сəуiр, кiреуке, он басы, елу басы,
жұмалық, т.б.
Текстерде диалектiлiк ерекшелiктер көп кездеседi. Бұларды сипатына қарай мынадай үш топқа бөлуге болады.
1) Ф о н е т и к а л ы қ е р е к ш е л i к т е р: деңiз (теңiз), дүз (жүз),
дөрт (төрт), қышқаш (қысқаш), чапан (шапан), джақсы (жақсы),
батым (батыл), мүгiз (мүйiз), долқын (толқын), жомалау (домалау),
тыңла (тыңда), маңлай (маңдай), түңлiк (түндiк), пейнет (бейнет),
пiтiру (бiтiру), əншейiн (əшейiн), егесi (иесi), өткеру (өткiзу), жеткеру
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(жеткiзу), шаңғырақ (шаңырақ), құмған (құман), ақа (аға), бұяқ (бұл
жақ), сояқ (сол жақ), cарық (сары), қай йақта (қай жақта), баратырмын
(бара жатырмын), т.б.
2) Л е к с и к а л ы қ e p е к ш е л i к т е р: аданас (туысқан), шеттеуiк
(семiшке, жаңғақ), елек (елеуiш), ауқат (тамақ), шарқат (шəлi), таға
(нағашы), əше (ендеше), iлкi (алғашқы, əуелгi), тостаған бақа (тасбақа),
там (үй), масатемiр (қысқаш), нұрау (құлау), сой (тегi, тұқымы), əйдiк
(үлкен), сұрау (билеу), т.б.
3) Гр а м м а т и к а л ы қ е р е к ш е л i к т е р: кележақ (келешек), баражақ (барашақ), қағысалы (қағысайық), барғыл, барың (бар), барғым
бар (барғым келедi). Барыс жалғауының -iнде, -де тұлғаларының
орнына -гe тұлғасының (күнiге) қолданылуы, бiзiң (бiздiң), сiзiң
(сiздiң), тұрғай (түгiл), шекейiн (шейiн), ұнаса ма? (ұнай ма?), бiтегенеден соң (бiраздан соң), айтсана, берсене (айтсайшы, берсейшi), т.б.
ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында басылып шыққан
жазба əдебиет нұсқаларында орыс сөздерi көп ұшырайды.
Орыс сөздерiн С.Торайғыров, С.Көбеев, т.б. ақын-жазушылардың
шығармаларынан да табуға болады. Осындай орыс сөздерiн қазақша
аудармай қолдану практикасы басқа нұсқаларда да кездеседi. Мысалы,
«Тургайский сельский хозяйственный обществоның... уставы» деген
кiтапшада облыс, устав, школ, станса, опытный бюро, журнал, музей,
склад, т.б. сөздер бар [8].
1894 жылы «Дала уалаяты газетiнде» Шоқан туралы жазылған
мақалада облыс, ояз, кадетский корпус, генерал-губернатор, адъютант, университет, т.б. толып жатқан орыс сөздерi кездеседi [9].
Немесе сол газетте 1889 жылы 3-санында ЬI.Алтынсариннiң қайтыс
болуымен байланысты жазылған некрологта инспектор, облыс, ушитель, делопроизводитель, министр, полковник, содия сияқты ондаған
сөздер кездесiп отырады [10].
Оларды төмендегi 5 топқа бөлуге болады:
1) Ү й ш а р у а ш ы л ы ғ ы н а б а й л а н ы с т ы с ө з д е р: шəйнек
(чайник), самауыр (самовар), сiрiңке (сирянка), пеш (печь), бедре
(ведро), бөтелке (бутылка), кереует (кровать), жəшiк (ящик), т.б.
2) С ауд а ж ə н е т ү р л i ө л ш е у i ш т е р г е б а й л а н ы с т ы с ө з д е р: селкобай (цедковый), көпес (купец), əшмөшке (осымушка),
келгiрəм (килограмм), кiр (гиря), пұт (пуд), тауар (товар), жəрменке
(ярмарка), манет (монета), штрап (штраф), т.б.
3) К и i м , м а т а , с ə н д i к б ұ й ы м д а р ы н а б а й л а н ы с т ы
с ө з д е р: шұлық (чулок), сиса (ситец), бəтеңке (ботинки), бəтес (батист), барқыт (бархат), сырға (серьги), шəлi (шаль), т.б.
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4) А у ы л ш а р у а ш ы л ы ғ ы н а б а й л а н ы с т ы с ө з д е р: соқа
(соха), салам (салома), картоп (картофель), қамыт (хомут), күпене//
көпене (копна), т.б.
5) Же р д i ң ə к i м ш i л i к б ө л i н i с i н е , м е к е м е а т т а р ы н а
ж ə н е ш е н г е б а й л а н ы с т ы с ө з д е р: старшын (старшина), ояз
(уезд), песiр (писарь), сот (суд), пошта (почта), облыс (область), жанарал (генерал), закун (закон), правитiл (правитель), т.б.
Орыс сөздерiн қолданудағы бiр ерекшелiк – орыс тiлiнен енген
сын есiм сөздерiнiң қосымшасымен бiрге қолданылуы. Мысалы, уаенный, сельскохозяйственный, торгайский, угалауной, селкобай, т.б.
Осы жоғарыда келтiрiлген фактiнiң өзi орыс тiлiнiң əсерi өте
ертеден басталғандығын көрсетедi.
Көптеген нұсқаларда шағатай тiлдерiнiң элементтерi көп кездеседi. Ондай тiлдердiң элементтерiн қазақ тiлiнiң ерекшелiгiне жатқызуға болмайды. Ондай тiл құбылыстарына төмендегiлер жатады:
1) Сөз басында ж дыбысының орнына й дыбысының қолданылуы.
Мысалы, йұрт (жұрт), йаздым (жаздым), йана (жаңа), йүрдi (жүрдi), т.б.
2) С дыбысының орнына ш дыбысының қолданылуы. Мысалы,
ұрышып (ұрысып), кiшi (кiсi), баш (бac), ешiтiп (естiп), т.б.
3) Кейде -тық, -тiк, -дық, -дiк тұлғаларының орнына -лық, -лiк
тұлғасының қолданылуы. Мысалы, зереклiк, қоқанлық, шатлық, т.б.
4) Көмектес септiк немесе -бенен, -пенен тұлғаларының орнына
тек -менен тұлғасының қолданылуы. Мысалы: ыхласменен, таласменен, кезекменен, т.б.
5) Iлiк септiк жалғаудың -дың, -дiң, -тың, -тiң варианттарының
орнына кейбiр текстерде -ның, -нiң тұлғасының қолданылуы. Мысалы, бiзнiң, айның, қызның, т.б.
6) Шығыс септiк жалғаудың -нан, -нен тұлғасының орнына кейбiр текстерде тек -дан, -ден тұлғасының қолданылуы. Мысалы, дұшмандан, айтқандан, барғандан, т.б.
7) Табыс септiк жалғаудың-ты, -тi, -ды, -дi варианттарының орнына кейбiр текстерде тек қана -ны, -нi вариантының қолданылуы.
Мысалы, бұтақны, кептернi, сөзiмнi, т.б.
8) Сұрау шылауының -ма, -ме, -ба, -бе варианттарының орнына тек
қана -ма, -ме вариантының қолданылуы. Мысалы, сайламадық ма?
9) Кейбiр текстерде сын есiмнiң -ты, -тi, -ды, -дi тұлғалы варианттарының орнына тек қана -лы, -лi вариантының қолданылуы.
Мысалы, зеhiнлi, ғибратлы, ғылымлы, қамыслы, хұрметлi, т.б.
10) Кейбiр текстерде етiстiктiң -да, -де, -та, -те жұрнақтарының
орнына тек қана -ла, -ле жұрнағының қолданылуы. Мысалы, тiшлəп,
башлау, т.б.

Тіл-ғұмыр

175

11) Көптiк жалғаудың -дар, -дер, -тар, -тер варианттарының
орнына кейде -лар, -лер вариантының қолданылуы. Мысалы, деңiзлер,
атрафлар, шөплер, құслар, өлеңлер, т.б.1
Мұндай құбылыстарға қарап, бұдан қазақтар сол кезде осылай
сөйледi деген ұғым тумау керек. Бұл құбылыстар сол кездегi түркi
тiлдерiнiң орфографиясының ықпалымен жазылған жазулар. Сондықтан мұндай құбылыстарды сол кездегi қазақ тiлiнiң ерекшелiктерi деп
қараған дұрыс болмайды.
Кейбiр нұсқаларда осы күнгi əдеби тiлде қолданылмайтын apaбпарсы сөздерi шамадан тыс көп кездеседi. Мысалы, халал (адал),
биопа (опасыз), мəрсия (өлең жыр), табиб (тəуiп, балгер), т.б. («Мұңлы
Мариям», 1914), хатаба (сөйлеу, айту), жүмлə (сөйлем), мұхатаб
(əңгiмелесушi екiншi жақ), нида (дауыс), мүптəдə (бастауыш), лəкин
(бiрақ), мұстақил (жеке, өз алдына), т.б. (И.Бейсин. Қазақша дұрыс
жазу қағидалары, 1914). Əбжəд (алфавит, əлiппе), факат (бiрақ, тек
қана), ғафылат (қапыда қалу), т.б. (А.Жандыбаев. Жас ғұмырым яки
жастықта ғафылат. Қазан, 1907). Көрсетiлiп отырған дəуiрде шыққан
кiтап тiлдерiнiң apaб, парсы, татар элементтерiмен шұбарланғанын
сол кездегi орыс ғалымдары да байқаған. В.Радлов бұл туралы былай
деген: «Чисто киргизского письменнного языка нет; так как учителя
киргизов почти все, без исключения, татары, то все грамотные киргизы
пишут на татарском языке (по крайней мере насколько он им знаком),
так что письменный язык их представляет обыкновенно пеструю смесь
обоих языков» [11]. А.Васильев те осындай пiкiрде болған [12].
Өз шығармаларының тiлiн шағатаизм, арабизм, əсiресе, татаризм
элементтерiмен шұбарлаған ақын-жазушыларды С.Торайғыров қатты мiнедi. Мұндай тiлде жазылған кiтаптарды ол «шүлдiр, тiлдерi
бытпырақ» деп, оған мысал ретiнде мынадай бiр үзiндi келтiредi.
Қолыңа ал... қаламыңды,
Қайғырып қал-мұстақпал заманыңды.
Намуне əр нəрседен көшiргiш ал,
Яза бер ойыңа алған қаламыңды («Милли шығыр»).
Халықты бүкүн құяш шығып шеттеп,
Ыслақлық ендi керек ертеректен.
Ашыққыл бiздiң ғазым атам («Əдебиет өрнегi») [13].

1

Жоғарыда келтiрiлген мысалдардағы тiлдiк құбылыстарды таралу шегi бар диалектiлiк ерекшелiктерден ажырату қажет.
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Осы сияқты алашұбар тiлмен жазылған кiтаптардан 3-4 үзiндi бередi де Сұлтанмахмұт: «Қараңыз, осылардың iшiнде қайда қазақ тiлi?
Қайда қиысқан назым? Қайда көңiлге, тiлге ұнау, теп-тегiс, өрескелсiз
өлшеулi өлең?...» [14], – деп, олардың таза қазақша жазылмағанына
қынжылады.
Араб алфавитiнiң қолайсыздығынан кейбiр сөздер дұрыс жазылмай, араб-парсы орфографиясына лайықталып жазылған. Мысалы:
офат (опат), хызмет (қызмет), həр (əр), файда (пайда), hеш (еш), т.б.
Араб алфавитiнiң бiр таңбасы қазақ тiлiнiң бiрнеше дыбыстарын
таңбалауға арналғандықтан көптеген сөздердiң оқылуын қиындатты.
Мысалы, у1 таңбасымен о, ұ, у, ө, ү сияқты бес дыбыс таңбаланса, и
таңбасы ы, i, e, и дыбыстарын таңбалауға қолданылған. Осының
салдарынан бiр сөздiң өзi екi түрлi болып оқылады. Мысалы: əйел деп
те, аял деп те, сора, сұра деп, шұқиды, əрi шоқиды деп оқуға болады.
Бұдан басқа екi түрлi оқылатын сөздерден (дедi//дейдi, əуез//ауаз, егep//
əгəр, шек//шəк, менен//мынан) сияқты сөздердi де атап кетуге болады.
Революциядан бұрын басылып шыққан нұсқалардың қазақ тiлi
тарихын зерттеуде зор маңызы бар.
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ЖЕРГІЛІКТІ ТІЛ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЖИНАП
ЗЕРТТЕУ ЖОЛДАРЫ
Жергілікті тіл ерекшеліктерін жинау тəсілдері. Диалектілік
ерекшеліктерді жинап, зерттеу жолдары əртүрлі. Олардың қайсысын
қандай жағдайда қолдану зерттеушінің алдына қойған мақсатына байланысты. Сол себепті диалектілік ерекшеліктерді жинау жұмысына
кіріспестен бұрын зерттеуші өзінің мақсатын анықтап алу керек.
Бұрын диалектологияда (мысалы, орыс диалектологиясында) диалект,
сөйленіс екі тұрғыдан ғана зерттеліп келді: а) олардың əдеби тілден
айырмасын көрсету; ə) қазіргі сөйленіс я диалектінің тіл тарихымен
байланысын ашу. Бірақ бұлардың екеуі де толық зерттеу болып табылмайды. Алғашқысында сөйленістің əдеби тілден ерекше болып
табылатын белгілері ғана еске алынады, сөйленіс тұтас жүйе ретінде
қаралмайды. Соның нəтижесінде сөйленістің тіл жүйесінде кездесетін
аса маңызды тілдік фактілер қалып қояды. Соңғысында қазіргі
сөйленістердегі тарихи мəні бар тілдік белгілерге ғана назар аударылады. Сөйтіп, мұнда да тұтас сөйленіс жүйесі зерттелмейді.
Қазіргі диалектологияның алдында тұрған міндет, негізінен екі саладан түрады: бірінші, сөйленістердің тіл жүйесін барлық жағынан
сипаттай отырып, арнайы зерттеу; екінші тілдегі сөйленістердің өзара
қарым-қатынасын, байланысын, тараған аймағын анықтай отырып,
толық классификациясын жасау. Бұл міндеттер тек қазақ диалектологиясы үшін емес, жалпы қазақ тіл білімі үшін маңызды болып табылады. Өйткені қазақ тіл білімінің диалектологияға қатысы бар мəселелерінің түбегейлі шешілуі тікелей осыларға байланысты. Бірақ
алғашқы міндетті іске асырмай тұрып, соңғы міндетті толық шешу
мүмкін емес. Сол себепті қазір тарихи-географиялық жағынан қалыптасқан жеке сөйленістерді зерттеу мəселесіне ерекше мəн беріліп
отыр. Мұның өзі сөйленістердің тіл жүйесін айқындаумен бірге,
олардың тарихи негізін ашуға, қазіргі кезде оларда болып жатқан
өзгерістерді анықтап, даму бағытын белгілеуге мүмкіндік береді.
Алғашқы міндетке кірісерде бір ескеретін жайт, жергілікті тұрғындардың тіл жағынан бірыңғай еместігі: жергілікті жерде тіл ерекшеліктерінің сақталу дəрежесі мен қолданылу жайы бірдей емес.
Мəселен, жергілікті сөйленіске тəн негізгі ерекшеліктер, көне тілдік
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құбылыстар əсіресе қарт адамдар мен туған жерінен ұзап шықпаған
адамдардың жəне үй шаруасындағы əйелдердің тілінде көбірек сақталады. Жастар мектепте оқып тəрбиеленгендіктен, олардың сөйлесу
тіліне əдеби тіл əсер еткен, сондықтан олардың тілінде жергілікті
ерекшеліктер аз сақталады. Бірақ сөйленістердің даму сипатын, қандай
өзгерістерге ұшырағанын білу үшін, жастар тіліне де назар аудару
қажет. Бұл айтылғандардан туатын қорытынды: сөйленістердің тілдік
сипатын, ондағы өзгерістерді дəл анықтау үшін, зерттеуші жергілікті
тұрғындарды тіл жағынан бірнеше топқа жіктеп, солардың əрқайсысы жайында толық мағлұмат беруі керек.
Тілдегі сөйленістерді бұлай зерттеу арқылы тіл дамуының жалпы
бағытын анықтауға болады, сондай-ақ бұл – диалектологиялық карта, атлас жасауға да қажетті материал береді. Сөйленістер жүйесін
тұтас қалпында зерттеу, оларды əдеби тілмен, болмаса көне тіл материалдарымен салыстырудың қажеттігін жоққа шығармайды. Бірақ
мұндай салыстыру сөйленістің тұтас жүйесі толық зерттелген соң
ғана жүргізілгені дұрыс. Əрине, қазіргі кезде сөйленістің бастапқы тіл
жүйесін толық анықтау мүмкін емес. Осы күнгі сөйленістердің қайқайсысына болсын əдеби тілдің, өздерімен көрші сөйленістердің əсері
тиіп отырған. Бұл процесті тек кейінгі кездің жемісі деп қарауға болмайды: сөйленістердің тіл жүйесіндегі өзгерісі феодалдық қоғамның
алғашқы сатысында-ақ басталған.
Байқау тəсілі. Диалектілер мен сөйленістерді зерттеудегі ең негізгі
материал жергілікті халық тілінен тікелей жиналған материал болып табылады. Халық тілінен материал жиюда əртүрлі əдіс-тəсілдер
қолданылады. Солардың бірі – байқау əдісі. Байқау əдісі екі кезеңге
бөлінеді: алдын ала жалпы байқау жəне негізгі нысан бойынша
тікелей байқау. Диалектолог жергілікті жерге келген бетте-ақ байқаған
ерекшеліктерін жазып алуға асықпауы керек. Қайта, ол біраз уақыт
жай тыңдап, жергілікті халық тілі жайында жалпы түсінік алуға тиіс.
Бұл, біріншіден, зерттеушінің жергілікті халық тілінің қай жағына өтемөте көңіл аудару керектігін анықтауына, кейбір нəзік ерекшеліктерді
аңғаратындай болуына, екіншіден, өз мақсатына сай болашақ байқау
нысандарын тыңдап алуына, үшіншіден, жергілікті адамдармен танысып жақындасуына, халық өмірін неғұрлым жетік білуіне мүмкіндік
береді. Жалпы байқау мөлшері зерттеу мақсатына байланысты. Егер
тұтас сөйленіс зерттелетін болса, жалпы байқау мерзімі ұзағырақ
болған жөн.
Диалектологтың жалпы байқау кезінде аса көңіл бөлетін мəселесінің бірі – жергілікті халықпен тығыз байланыс жасап, жақындаса
білуі. Болашақ зерттеу ісінің ойдағыдай аяқталуында мұның зор мəні
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бар. Ал оның іске асуы жергілікті жердегі нақты жағдайға байланысты. Диалектолог ауыл-село əмірінен өзін аулақ ұстамай, жекеленбей,
оған белсене қатысуы керек. Күнделікті газет-журнал, қысқа əңгіме,
кітап оқып беру, халықаралық жағдай туралы əңгіме өткізу, өкімет
хабарларымен таныстыру т.б. арадағы байланысты күшейтуге себеп
бола алады. Зерттеушінің əдептілігі, сыпайылығы, байыптылығы,
абайлап іс істеуі, кішіпейіл болуы, адамға үйір бола білуі сияқты
қасиеттері де оған көп пайда келтіреді.
Диалектологтың өз жұмысының жайын, не мақсатпен жүргенін
жергілікті халыққа түсіндіру реті де ойлануды, абайлауды қажет ететін мəселенің бірі. Зерттеу жұмысы кезінде, əсіресе алғашқы бетте,
өздерінің тілі зерттеу нысаны болып жүргенін жергілікті адамдардың
аңғармағаны дұрыс. Өзінің сөзіне басқа біреудің үнемі көңіл аударып,
қадағалап жүргенін жаратпайтын адамдар да болады. Ондай адамдар
зерттеушілермен кездеспеуге, кездесе қалса аз сөйлеуге, оның өзінде
тілін түзеп, мəдениетті тілде сөйлеуге тырысып, сақтануы мүмкін.
Бұл жағдай жергілікті тілдің қалпын дəл көрсетуге бөгет келтіреді.
Тəжірибе диалектологтардың өз мақсатын жергілікті халыққа жалпы
түрде, неғұрлым ұғынықты түрде түсіндіргені жөн екенін көрсетеді.
Мəселен, өлкенің тарихы, шаруашылығы, тұрмыс жайы, əдет-ғұрпына
байланысты материал жинау мақсатымен жүргендігін айтса, жергілікті
адамдарға əлдеқайда түсінікті болады.
Алдын ала байқаудан соң, зерттеуші өз мақсатына сай тікелей
байқау əдісіне ауысады. Ол енді жалпы байқау кезінде белгілеп
алған адамдармен жұмыс істей бастайды. Мұның өзінде əңгімелесу,
тыңдау, сұрақ қою сияқты əртүрлі тəсілдерді қолданады. Бұл тəсілдер
қалай болса солай қолданыла бермейді, əрқайсысының орны, реті
бар. Мəселен, əңгіме кез келген адаммен емес, алдын ала белгіленген
адамдармен ғана өткізіледі. Материал жинаушы мүмкіндігінше өзі
аз сөйлеуге, басқаларды көбірек сөйлетуге тырысады. Зерттеушінің
əңгімеге қатысы оны дамытып, не болмаса қажетті арнаға бағыттап
отыру үшін сұрақ қою, демеу түрінде ғана болу керек. Əңгімеге араласа отырып тек жай тыңдау тəсілін дұрыс пайдалану да көп нəтиже
береді. Мұндай жағдайда материал жинаушы əңгіме, сөзге араласпай,
өзара сөйлесушілердің сөзін тыңдап, өзінің байқағандарын жазып
алады. Тыңдау əртүрлі жағдайда іске асырылуы мүмкін. Бұған көбінесе
жиналыс кезінде, жұмыс басында, үйдегі адамдардың өзара сөйлесуі
кезінде мүмкіндік туады.
Сұрақ қою тəсілі көбінесе лексикалық материал жинауда (шаруашылыққа, əртүрлі затқа, т.б. байланысты) не бұрын алынған материалдың мағынасын, айтылуын анықтау қажет болғанда пайда-
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ланылады. Сұрақ қою үстінде білгісі келіп отырған тұлғаны не зат
атауын зерттеушінің өзі айтып қоюдан сақтану керек. «Сіздерде былайша айтыла ма?», «Мұндай сөз қолданыла ма?» деп сұрақ беру
орынсыз. Мұндай сұрақтарға жоқ, бар, не айтылады, айтылмайды деп
жауап қайтаруы мүмкін. Ал егер зерттеуші затты көріптұрып, «Бұл
қалай аталады?», «Бұл не?» деген сұрақ берсе, білгісі келген сөзді я
тұлғаны естиді. Сондықтан сұрақ мүмкіндігінше тікелей емес, жанама
түрде қойылғаны жөн.
Ауыл-село жайында мəлімет жинау. Материал жиюшы өзі зерттеп жүрген ауыл-селоға да көңіл бөлуі керек. Оның қай облысқа,
ауданға, ауылдық, селолық əкімшілікке қарайтыны, дəл аты (ресми
атынан басқа жергілікті аты), өзінде не маңында қандай өндіріс,
кəсіпорны бар, теміржолға, қалаға, аудан орталығына алыс-жақындығы, қандай мəдениет орындары бар, олар қашаннан бері жұмыс
істейтіні т.б. жөнінде толық мəлімет берілу керек. Сол сияқты ауыл,
селоның жəне ондағы тұрғындардың тарихына байланысты материал
жинау да қажетті жұмыстың бірі. Мəселен, бұрын қандай уақиғалар,
өзгерістер болды, халықтың құрамы қандай, басқа жақтан қоныс аударып келгендер бар ма, бұрын қандай əкімшілік орындарына бағынды т.б. Бұл айтылғандар тілдік материалдарды жете түсінуге, сөйленістің даму бағытын неғұрлым дұрыс айқындауға мүмкіндік береді.
ДИАЛЕКТОЛОГИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ
ҚҰЖАТТАНДЫРУ
Аса бір жауапты істің бірі – диалектологиялық материалды дұрыс құжаттай білу. Əрбір диалектілік ерекшелікке бөлек сауалнама
толтырылады. Диалектологиялық материалды сауалнамаға түсірместен бұрын ұқыпты түрде дайындап алу керек. Дəл айтылуы, жиі
не сирек қолданылатыны, қандай адамдардың (қарт, жас) тілінде
кездесетіні жайында материал толық болу керек. Күдікті жері əбден
салыстырылып тексерілгені жөн. Диалектілік ерекшеліктер (əсіресе
грамматикалық, лексикалық, мағыналық) сөйлем ішінде берілуі керек, онсыз өзгешеліктердің қолданылу үстіндегі, мағынасындағы
жəне басқа сөзбен байланысынан туатын өзіндік ерекшелігін білу
қиын. Сол себепті берілетін сөйлем ерекшеліктің жоғарыдағы
қасиеттерін ашуға мүмкіндік беретіндей болуы керек. Кейде бір
ерекшелікті толық көрсету үшін бірнеше сөйлем беруге тура келеді.
Осындай алдын ала дайындықтан кейін барып қана ерекшелікті
анкетаға түсіруге болады. Анкетада жоғарыда айтылғаннан басқа
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диалектілік ерекшелік алынған адамның аты-жөні, жасы, жынысы,
қызметі, білімі, тұрған жері (мекені, ауданы, облысы), тұрғылықты
ма, жоқ, басқа жақтан келген бе, бұрын басқа жақта болған ба, қанша
уақыт болған, онда немен шұғылданған т.б. толық көрсетілуі қажет.
Диалектілер мен сөйленістерді зерттеуде жергілікті жердегі халық
аузынан тікелей алынған материалдардан басқа халықтың ауыз əдебиетінің нұсқалары (əңгіме, ертегі, жыр т.б.), жергілікті жерден шыққан ақын-жазушылардың шығармалары, аудандық газеттер де пайдаланылады. Əрине, бұлар негізгі материал болып табылмайды, дегенмен жергілікті сөйленістер жайын жете түсінуге, тіл ерекшеліктерінің
қолданылу аясын анықтауға белгілі мөлшерде мүмкіндік береді.
Фонетикалық транскрипция. Диалектологиялық жазбада тілдік
ерекшеліктер мүмкіндігінше айтылған қалпында дəл берілуі керек.
Бұл үшін фонетикалық транскрипция пайдаланылады. Фонетикалық
транскрипция, əсіресе фонетикалық, морфологиялық ерекшеліктерді
жазуда өте қажет. Қазақ тіліндегі ерекшеліктерді беруде шартты түрде
біраз қосымша таңбалар қосып, қазіргі қазақ əліпбиін пайдалануға
əбден болады. Тəжірибеде мынадай қосымшалар алынып жүр:
а – а мен ə дыбыстары аралығында айтылатын, жіңішкеруге бейім
дыбыс, көбінесе басқа тілдерден енген сөздерді жазуда қолданылады:
Мысалы: айал, адауір.
йе ашық дифтонг, кейде сөз басындағы е дыбысының құрамында
аздап й-дің қатысы барлығын білдіреді. Мысалы: йел, йекі.
уо – ашық дифтонг, кейде сөз басындағы о дыбысының алдында
у-дың қатысы барлығын білдіреді. Мысалы: уол, уоқу.
уө – ашық дифтонг, кейде сөз басындағы ө дыбысының алдында
аздап у-дың қатысы барлығын білдіреді. Мысалы: уөмірін, уөкініш.
дж – аффрикат дыбыс. Сөз басындағы ж дыбысының қатаңға
жақындап, шұғыл айтылатынын білдіреді. Мысалы: джол, джылқы.
> – дыбыстардың бір-біріне ауысуын білдіреді. Мысалы: қ>у
(қыстақ>қыстау).
/ дыбыстардың алмасуын білдіреді. Мысалы: ш/ч (шапан – чапан),
б/п (болат-полат).
// – қатар қолданылатын фонетикалық варианттар мен лексикалық дублеттерді білдіреді.
Қазіргі кезде қазақ тілінің диалектілік құрылысы бұрын болмаған
өзгеріске ұшырап отырғаны айқын. Жергілікті халық тіліне əдеби
тілдің əсері күн санап артуы нəтижесінде диалектілік ерекшеліктер
бұдан былайғы уақыттарда сөзсіз азаюға тиісті. Онымен бірге диалектілік ерекшеліктер мен көне тілдік құбылыстардың дені тек қарт
адамдардың тілінде сақталып отырғанын да ескеру қажет. Диалекті-
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лік ерекшеліктерге халықтың тіл байлығының бір түрі ретінде қарап,
қамқорлықпен тез арада жинап-теріп алмаса, таяу жылдардың ішінде
олардың із-түзсіз біржола жоқ болып кетуі ғажап емес. Бұл – қазіргі
диалектология ғылымы алдындағы кезек күттірмейтін жауапты істің
бірі болып табылады.
Лингвистикалық география. Тілдегі сөйленістер мен диалектілердің өзара қарым-қатынасын, аумағын анықтап, оларды топтастыру туралы екінші міндетке келсек, ол лингвистикалық (тіл ғылымдық)
географиямен байланысты. Лингвистикалық географияда жеке-жеке
тілдік фактілер алынып, олардың əрқайсысы картаға түсіру əдісімен
зерттеледі. Соның нəтижесінде диалектологиялық карталар жасалады. Əрбір тіл ерекшелігі (дыбыстық, морфологиялық, синтаксистік,
лексикалық) тараған елді мекендердің арасын қосып, географиялық
картада белгілеп көрсететін сызықты изоглосса (грекше изо – бірдей
жəне глосса – тіл, сөйленіс, сөйлеу) деп атайды. Тілдегі сөйленістер
мен диалектілердің қай-қайсысы болсын осындай сан алуан изоглостан тұрады. Бірақ белгілі территориядағы əртүрлі тіл ерекшелігінің
тараған жерлері, шегарасы бір-бірімен сəйкес келе бермейді. Мəселен,
сөздің ортасында жəне аяғында сақталып қалған г, қ дыбыстарының
изоглосы (сабақ, қумган, сугару) Қазақстанның оңтүстік аймағын
ғана қамтыса, ал ж орнына й (бара йатыр, со йақ, бу йақ), с орнына ш (мышық, машқара) дыбыстарының айтылу изоглосы оңтүстік
сөйленістерден тыс кейбір батыс сөйленістерге шейін барады. Осыдан барып əрбір ерекшелікке жеке-жеке карта жасау кажеттігі туады. Белгілі аймақтағы я диалектінің барлық ерекшеліктері түсірілген
осындай карталардан диалектологиялық атлас жасалады. Тілдегі жеке
құбылыстардың тараған шегарасы бір-бірмен сəйкеспейтініне қарап,
кейбір зерттеушілер (француз, неміс ғалымдары) тілде бірыңғай өзіндік белгілері бар сөйленіс, диалект жоқ, тек жекелеген ерекшеліктер ғана бар деп есептеген. Лингвистикалық география əдісімен
жүргізілген зерттеулер бұл пікірдің негізінен қате екенін көрсетеді.
Шынында, əртүрлі тіл ерекшелігінің изоглостары бір-бірімен дəл келіп
сəйкеспегенімен, географиялық жағынан алғанда бір-бірінен сонша
алыстап та кетпейді, біресе жуықтап, біресе бірін-бірі қиып өтіп, изоглостар өзара шоғырланып отырады. Изоглостардың осылайша өзара
шоғырланып топтасуы тілдегі сөйленіс я диалектілердің нақты сипатын танытумен бірге олардың тарихи жағынан қалыптасқан белгілі
көлемі, іргесі бар екенін айқын көрсетеді.
Тіл ерекшеліктерін лингвистикалық география əдісімен зерттеу
қазақ тіл білімінде енді қолға алынып келеді. Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының Тіл білімі институтындағы қазақ диалектоло-
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гиясы бөлімі қазақ тілінің диалектологиялық атласының бірінші томын жасады. Кейінгі елу жылда қазақ сөйленістері біршама тəуір
зерттелді. Қазақ диалектологиясы мен жеке сөйленістер жөнінде
бірнеше монографиялық еңбек жазылды. Диалектологиялық сөздіктер
құрастырылып, бірнеше жинақ жарық көрді. «Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді жинау бойынша сұраулық» жасалып, ол
арқылы едəуір материал жиналды. Міне, осының бəрі қазақ тілінің
диалектологиялық атласын жасауға мүмкіндік берді.
Диалектологиялық атласты жасауға кіріспестен бұрын, қазақ
диалектологтары біраз дайындық жұмысын жүргізді. Олар көрші
республикалардағы диалектологтардың, əсіресе орыс диалектологтарының атлас жасаудағы тəжірибелерімен танысып, тіліміздегі кейбір
ерекшеліктердің таралу шегін көрсететін 200 шақты карта жасалды.
1966 жылы «Қазақ тілінің диалектологиялық атласын жасау үшін
мəлімет жиюдың бағдарламасы» басылып шықты. Бағдарламада
берілген 145 сұрақ қазақ тіліндегі диалектілік фонетика, лексика,
грамматика салалары бойынша атлас жасауға негіз боларлықтай аса
маңызды тілдік құбылыстарды қамтыған (Доскараев Ж. Изучение
системы народных говоров казахского языка // Известия Академии
наук Казахской ССР. Серия общественная, №4, 1966. С. 86).
Бұл бағдарлама жəне онда берілген сұраулық қазақ тілінің диалектологиялық атласын жасау ісіндегі алғашқы бастама болып табылады. Онда берілген сұрақтар белгілі бір аймақ, облыс көлемінде ғана
емес, қазақ тіліндегі сөйленістердің бəріне де қатысты. Сонымен бірге
бағдарламада атластың құрылысы, қандай құрамнан тұратыны, қандай принциптерге сүйеніп жасалатыны айқын көрсетілуі керек, бұл
жағы да – алдағы уақытта есте болатын жəйт.
Диалектологиялық атлас жасау – аса күрделі, қиын жұмыс. Оған
үлкен дайындық керек, өйткені диалектологиялық атлас – қазақ тіл
білімінің диалектологиясындағы ондаған жылдар бойы жүргізілген
барлық жұмыстың нəтижесі болмақшы. Одан қазақ тіліндегі жергілікті сөйленістер мен диалектілердің негізгі тілдік сипаты, тараған
көлемі, бір-бірімен қарым-қатынасы, қазақ тілінің бүкіл диалектілік
жүйесі көрінуге тиіс.
СӨЗДЕРДIҢ ТАРИХЫ МЕН СЫРЫ ТУРАЛЫ
Күнделiктi баспасөз бен көркем əдебиет шығармаларын оқып
отырғанымызда ондағы сөздердiң бəрi де сырмiнез, ұғымды, тiлi жатық көрiнiп, өзiнше бiр жарасып тұрады. Сөйлемдегi сөздер бiр-бiрi-
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мен жымдасып, үзеңгiлес қолданылғанда алуан түрлi байланысқа
түседi де, сан шытырман ойлардың өзiндiк сырын шертетiн құдiреттi
бiр күшке айналады. Осы күш баурап əкеткен оқушы əрбiр сөздiң
мағынасын анықтап, талдап жатпайды. Сондықтан да ол сөздiң ешқандай мағына бермейтiн «өлi сөз» болып шыға келетiнiн аңғармайды.
Мысалы, халық тудырған елу жылда ел жаңа, қырық жылда
қазан, қыз-қырқын, жамау-жасау, өлiм-жiтiм, жiгiт-желең, өркенiң өссiн, түлен түрту, жылап-сықтап, шаштараз, бүрсiгүнi сияқты
мақал-мəтел, сөз тiркестерi мен бiрiккен сөздердiң құрамындағы қара
əрiппен терiлген сөздердi өз алдына жеке алып, сөйлем, тiркестерден
тыс қойсақ, олардың мағыналары жоғалып, бiзге түсiнiксiз болып
шығады. Өйткенi бұл сөздер ғасырлар бойы басқа сөздердiң шылауында айтыла-айтыла, өзiнiң ол бастағы лексикалық ұғымын жойып,
ескiрген.
Ал ондай сөздердiң бағзы бiр заманда əдеттегi сөздердей, өз алдына дара тұрып-ақ қолданыла бергенi даусыз. Мiнеки, осындай əрбiр
сөздiң тарихын, шығу төркiнi мен өзiндiк қыр-сырын, өсу-өзгеру
жолдарын зерттейтiн тiл бiлiмiнiң саласын этимология дейдi. Бұл
сөз гректiң еtymologia (шындық, ақиқат, сөздiң негiзгi мағынасы) деген сөзiнен келiп шыққан.
Түркi тiлдер тобына жататын қазақ, қырғыз, ұйғыр, қарақалпақ,
əзербайжан, түрiкпен, якут, гагауз, өзбек, т.б. тiлдер ол баста бiр
түбiрден, бiр ата тiлден тараған. Бұрын қолданылып жүрген сөздер
осы тiлдердiң кейбiрiнде сақталып қалып, кейбiрiнде сақталмай, жойылып кетiп отырған; кейбiр сөздердiң мағынасы мүлдем күңгiрттенiп, белгiлi бiр тiркесте немесе қос сөздiң құрамында ғана сақталып
қалуы мүмкiн. Ондай сөздердiң мағыналарын, шығу төркiнiн анықтау
үшiн бiр-бiрiмен туыстас түркi тiлдерiн өзара салыстырып зерттеу
қажет.
Қазақ тiлiнiң сөздiк қорына түркi тiлдерi тобына жатпайтын орыс,
моңғол, қытай, араб-парсы сияқты тiлдер де өз əсерiн тигiзiп отырған.
Сондықтан қазақ, моңғол, араб-парсы, орыс тiлдерiн өзара салыстыра зерттеу түбiрi белгiсiз, мағынасы түсiнiксiз сөздердiң қыр-сырын,
этимологиялық төркiнiн анықтауға көп септiгiн тигiзедi. Төмендегi
этимологиялық талдауларымыз бұған толық айғақ бола алады.
Кейбiр мақал-мəтелдердiң құрамындағы бiрқатар сөздер жекедара тұрып қолданылмай, мақалдан тыс алып қарасақ, тыңдаушыға
түсiнiксiз болып қалады. Бiрнеше мысал келтiрейiк. Қазақта «Бiрдiң
кесiрi мыңға, мыңның кесiрi‒ түменге» деген мақал бар. Осындағы
түмен деген сөз парсы, моңғол жəне ұйғыр тiлдерi мен ескi түркi
жазуларында он мың, сансыз көп деген мағынада жұмсалады. Неме-
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се «Жағым сынса да, сағым сынбасын» дегендегi жеке қолданылмайтын сақ сөзi парсы тiлiнiң сақ (сирақ) деген сөзi екен.
«Елу жылда ел жаңа, жүз жылда қазан» деп келетiн халық мақалындағы мағынасы белгiсiз қазан сөзi парсының күз деген мағынада қолданылатын хазан деген сөзiмен төркiндес. Күздi күнi сарғайып, ағаш жапырақтары түсе бастаған кездi өзбек, тəжiк тiлдерiнде
хазон дейдi екен. Қазан қылу деген сөз бұл тiлдерде бiтiру, құрту,
жою, тауысу деген ұғым бередi. Қазақ тiлiнiң оңтүстiк говорларында сиырдың суалған кезiн қазан болды деп атайды. Оңтүстiк облыстарда (Қызылорда, Оңтүстiк Қазақстан) бақша дақылдарын қазан
уақытына дейiн жиып-терiп алады. Дер кезiнде жиналмай қалған
қауын-қарбызды қара күздiң басында қазан ұрып кетедi. Қазан ұрған
қауын жеуге жарамайды. Демек, бiр жылғы бақша дақылдарының
өмiрi қазанға (қазан ұрғанға) дейiн ғана. Одан кейiн олардың өмiрi
де, маусымы да бiтедi. Бұл тəрiздi мысалдарға қарағанда, о баста күз
деген ұғымды беретiн қазан сөзi бүкiл бiр маусымның бiтiп, таусылу
мерзiмiн көрсететiн кең мағыналы сөзге айналған. Ал жоғарыдағы
көрсетiлген мақалада ол адам баласына байланысты белгiлi бiр буынның, ұрпақтың таусылып бiткенiн бiлдiру үшiн қолданылып тұр.
«Халық айтса, қалп айтады» дегендегi қалп сөзiн халық бiрде
қалып, бiрде қалпы деп түрлендiрiп айта бередi. Өзбек, қарақалпақ
жəне тағы басқа түркi тiлдерiнде қалп, қалб сөздерi өтiрiк, жалған,
терiс деген мағынада қолданылады. Демек, бұл халық айтса, өтiрiк,
терiс айтпайды деген сөз.
Ендi бiр жағдайларда кейбiр қос сөздердiң бiр сыңары жеке тұрып өз алдына қолданылып, екiншi сыңары жеке-дара күйiнде қолданылмай, тек қос сөз күйiнде ғана қолданылады. Мысалы, көйлеккөншек дегендегi көншек сөзi бiрқатар түркi тiлдерiнде өз алдына
дербес сөз ретiнде қолданылады. Көне қыпшақ тiлдерiнде көнчек
деп iшкиiмдi айтса, Шығыс Түркiстанда тұратын лобнорлардың
тiлiнде көнчек деп əйелдердiң киетiн көйлегiн айтады. Демек, көйлеккөнчек деген сөз өзара мағыналас, синонимдес екi сөзден құралған.
Арық-тұрық дегендегi жеке тұрып қолданылмайтын тұрық сөзi
VII–VIII ғасырларда жазылған ескi түркi жазуларында арық,
жүдеу деген мағынада қолданылған. Дəл осы мағынада тұрық сөзi
ХI ғасырда жазылған М.Қашқаридiң «Диуан лұғати ит-түрiк» сөздiгiнде де кездеседi.
Ем-дом дегендегi дом сөзi моңғол тiлiнде ем, бақсылық деген
мағынада жұмсалады. Ал белкүрек дегендегi бел парсы, қарақалпақ
тiлдерiнде күрек деген сөз. Келiн-кепшiк дегендегi кепшiк сөзi ноғай
тiлiнде келiн, жас əйел деген мағынада жұмсалады. Сол сияқты қос
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сөздiң бiр сыңары ретiнде ғана айтылатын өсек-аяң дегендегi аяң
сөзi бағзы бiр заманда ешбiр сөздiң шылауына оралмай-ақ, дербес
тұрып та айтылатын болған. Мысалы, көне қыпшақ ескерткiштерiнде,
атап айтқанда, ХIII ғасырда жазылған «Кодекс куманикус» сөздігінде
бұл сөз өсек деген мағынада жұмсалған.
Алма-Арасан, Қапал-Арасан дегендегi арасан сөзi моңғолдың
шипалы су, минералды бұлақ мағынасында жұмсалатын аршаан сөзiмен төркiндес. Шаштараз дегендегi шаш сөзi түсiнiктi де, тараз
деген сыңары түсiнiксiз. Тараз деген сөз парсының қыру деген сөзi
екен. Өзбек тiлiнде шаштаразды сартораш дейдi екен. Мұндағы сар
деген парсының бас деген сөзi. Сонда өзбектер сар+тараз (бас қару)
деп алса, қазақтар шаш+тараз (шаш қыру) деп алған. Ал шашты
қыру əдетi Орта Азия халықтарының əдетiнде атам заманнан бар
екендiгi мəлiм.
Алқызыл гүлдер теңселiп, Бақшада сайрар сандуғаш (Қ.Аманжолов) дегендегi алқызыл сөзi ал жəне қызыл деген сөздерден құралған.
Ал сөзi кейбiр түркi тiлдерiнде жəне ескi түркi жазуларында шымқай
қызыл деген мағынада жұмсалады. Мысалы, хакасша-орысша сөздiкте бұл сөздi алый, розовый деп түсiндiрiптi. Парсы сөздiктерiнде
бұны бледнокрасный деп аударыпты. Осыған байланысты тiлiмiздегi
алмұрт деген сөздiң этимологиясы да айқындалатын сияқты. Парсы тiлiнде мұрт деп бiздiң тiлiмiздегi алмұртты (грушаны) айтады
екен. Тiлiмiздегi алмұрт дегендегi ал жоғарыдағы шымқай қызыл
мағынасымен байланысты болу керек.
Кейде -дай/-дей жұрнағы арқылы жасалған сөздердiң түбiрi өз алдына қолданылмай, мағынасы көмескiленiп тұрады. Мысалы, зəрредей деген сөздiң зəрре деген түбiрi парыс тiлiнде атом, молекула,
кiшкентай бөлшек деген сөз. Сол сияқты мұнтаздай дегендегi мұнтаз сөзi парсы тiлiнде ең жақсы, iрiктелген, өте жақсы деген мағынада жұмсалады. Ал нарттай дегендегi нарт сөзi – парсы тiлiнде
қызыл түстi жемiстiң аты.
Əттеген-ай! сөзi айт, деген, ай сөздерiнiң бiрiгуiнен пайда болған
одағай. Тiлiмiзде құрамы жағынан əттеген-ай сөзiне ұқсас өйт дегенай! өйт деген! сияқты одағай тiркестерi осы күнi де қолданылады.
Əттеген-ай сөзi көп ғасырлар бойы айтыла келе алып кел-дiң əкелге, алып бар-дың апарға ықшамдалғаны сияқты əттеген-ай да
ықшамдалып, əттеген-ай! тұлғасында қолданылатын болған.
Кейбiр тұрақты сөз тiркестерiндегi бiрқатар сөздер тiркестен тыс
өз алдына жеке қолданылмай, тек тiркесте ғана айтылады. Мысалы:
о бастағы мағынасы көмескiленiп, қазiр белгiлi бiр сөздермен қанаттас жүрiп қана қолданылатын сөздердiң бiрi жаныашу дегендегi
ашу сөзi. Бұл сөз ашы, ачы, асы болып, əрқилы дыбыстық өзгерiс-
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терге ұшыраған қалпында көптеген түркi тiлдерiнде аяу, есiркеу,
көмек көрсету, рахым ету сияқты мағыналарда жұмсалады. Ал, жарберу дегендегi алғашқы жар сөзi парсы тiлiндегi йар (жəрдем, көмек)
деген сөз болу керек. Бұл сөз Орта Азияны мекендейтiн көптеген
түркi халықтарының тiлiнде кездеседi. Тiлiмiздегi жар беру тiркесiнде
синонимдес демберу деген тiркес бар. Мұндағы дем деген сөз демеу деген сөздiң жасалуына негiз болған сияқты. Кейiн тiлiмiздегi
жəрдем сөзiнiң жоғарыда көрсетiлген жар+дем сөздерiнiң қосылуынан пайда болуы да ғажап емес. Жүзi жанбайды деген тiркес
жалған сөйлейтiн, ұялмай өтiрiк айтатын адамға бағыштап айтылатын сөз. Мұндағы жанбайды деген етiстiктiң тiлiмiздегi жану (гореть) етiстiгiне ешқандай қатысы жоқ. Орта ғасыр заманында араб
филологтарының қыпшақ тiлдерi туралы жазған еңбектерiнде йан деген сөздi құбылу, өзгеру, айну, таю мағынасында жұмсалатын сөз деп
түсiндiрiлген. Тiлiмiздегi жүзi таймайды деген тiркес жүзi жанбайды деген тiркеспен мағыналас екендiгiн аңғару қиын емес. Сазаңды
берейiн дегендегi өз алдына жеке қолданылмайтын саза сөзi парсы
тiлiнде жазғыру, өш алу деген мағынада жұмсалады.
Оның кежегесi кейiн тартып тұр дегендегi бiзге түсiнiксiз кежеге сөзiне байланысты бурят тiлiнде желке, мойын деген мағынада
жұмсалады. Тува, хакас тiлдерiнде кежеге деп өрiлген шашты айтады. Хакас тiлiнде бұл сөз құстың айдарын атау үшiн де қолданылады.
Қырғыздар кежеге деп адамның желкесiн айтады. Соған қарағанда
кежегесi кейiн тартып тұр деген тiркестi басқаша айтқанда мойны
жар бермей тұр деп түсiндiруге де болатын сияқты. Сеспей қату
дегендегi сес сөзi қарақалпақ тiлiнде дыбыс мағынасында өз алдына
жеке сөз ретiнде қолданылады. Сонда сеспей қату – дыбыс шығармай қату деген сөз ретiнде қолданылады.
Бiрқатар түсiнiксiз сөздердiң қыр-сырын, мағынасын анықтауға
тiлiмiздiң кейбiр говорларында сақталып қалған жергiлiктi ерекшелiктер де құнды материал беретiн сияқты. Мысалы, сыбай-салтаң
сөзi солтүстiк-батыс облыстарының кейбiр аудандарында салт бас,
бойдақ мағынасында жұмсалады. Бұл сөз əзербайжан тiлiнде де
бойдақ мағынасында қолданылады. Немесе қарына тартпағанның
қары сынсын дегендегi қары сөзi Батыс Қазақстан облыстарының
кейбiр аудандарында тұқым, ру деген мағынада жұмсалады. Кейде руың кiм? дегендi қарымың кiм? деп те сұрап қалады. Анда-санда дегендегi санда сыңары батыс өлкедегi кейбiр аудандарда санда,
шанда тұлғасында жеке тұрып та жұмсалады.
Ғасырлар бойы қолданылу үстiнде мағынасы көмескiленiп кеткен
мұндай сөздер қазақ тiлiнде сан аулан. Айта берсек, оларды бiрлi-
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жарым мақаланың көлемiнде санап шығудың өзi де мүмкiн емес. Күнi
бүгiн басы ашылып, баянды түрде зерттелiнбеген сөздер де баршылық. Мысалы, бiр сыңары белгiсiз қос сөздер: Ырғалып-жырғалып,
əуре-сарсаң, қуғын-сүргiн, шама-шарық, қиян-кескi, жөн-жоралғы,
қатын-қалаш, айқай-сүрен, жылау-сықтау, абысын-ажын, балашаға, үйлi-баранды, т.т.; екi сыңары да белгiсiз қос сөздер: селеңселең (елең-селең), қиыр-шиыр, бұлан-талан, ығы-жығы, үргiнсүргiн, талан-тараж, үрпе-шүрпе, арса-арса, абыр-сабыр, делсал, жапа-тармағай, т.б.; тұрақты сөз тiркестерiнен: тiлi мiрдiң
оғындай, төрт тағандау, сом темiр, жапан дала, айызы қану, сайып
қыран, шымбату, көз шырымын алу, жермен жексен, самал жел,
қолаңшаш, үлде мен бүлдеге орану, айдын көл, ұлыстың ұлы күнi,
зықысын шығару, зобалаң туғызу, жүргенге жөргем iлiнедi, тапатал түсте, телегей теңiз, т.б.; бiрiккен сөздерден: етжеңдi, дəсорамал, жексұрын, көкмайса, өмiрбақи, əбдəсте, əжептəуiр, жекжат, т.т., өлi түбiрлерден: андыздай, аядай, алпамсадай, еңгезердей, кiршiктей, малмандай, сыптай, сайдауылдай, самаладай,
соқтадай, шиеттей, т.т.
Мұндай сөздердiң шығу тегi мен о бастағы мағынасын анықтау –
этимология ғылымының алдында тұрған таяудағы мiндеттерiнiң бiрi.
Əдебиеттер:
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О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ М.Б. БАЛАКАЕВА
В небольшой когорте основоположников казахской советской
лингвистической науки одно из первых мест принадлежит известному тюркологу-казаховеду, члену-корреспонденту АН КазССР Маулену
Балакаевичу Балакаеву.
М.Б. Балакаев родился 7 ноября 1907 г. в ауле Чага Туркестанского района Чимкентской области в семье бедняка. Рано лишившись
родителей, детские и юношеские годы он провел в детдоме Бесарык,
где и получил начальное образование.
В 1925 г. М.Б.Балакаев поступает в Чимкентский педагогический
техникум, который закончил в l929 г. Некоторое время работал инструктором по народному образованию, затем заведующим районо.
В 1931 г. поступает в Казахский педагогический институт им. Абая,
после окончания которого был направлен в аспирантуру ЛГУ, где
одновременно преподавал казахский язык на курсах редакторов и переводчиков при Ленинградском восточном институте.
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Годы, проведенные в университете, определили дальнейший творческий путь ученого. Здесь он получил хорошую лингвистическую
подготовку у таких известных ученых, как академик И.И. Мещанинов, С.E. Малов, А.H. Самойлович, Л.В. Щерба, А.К. Боровков и др.
Вернувшись в Алма-Ату, M.Б. Балакаев работает заведующим кафедрой в Коммунистическом университете журналистики, а затем директором Алма-Атинского института иностранных языков. В 1940 г.
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Служебные слова в казахском языке», а в суровый 1942 г. с оружием в руках
участвовал в боях под Волгоградом. В 1943 г. после ранения возвращается в Алма-Ату и продолжает научно-педагогическую работу.
С 1943 г. работает заведующим кафедрой казахского языка КазГУ.
25 лет напряженного труда, безупречной paбoты он отдал родному
университету, одновременно работая в Институте языкознания АН
КазССР. В 1950 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Синтаксис простого предложения», которая позже вышла отдельной книгой. В настоящее время M.Б. Балакаев возглавляет Отдел грамматики казахского языка при Институте языкознания АН КазССР.
Творческая деятельность М.Б. Балакаева началась в трудные 30-е
годы, когда приходилось, отложив научную разработку теоретических
проблем языкознания, усиленно заниматься ликвидацией безграмотности, упорядочением письменности, созданием учебных программ
и т.д. На плечи интеллигенции легла большая ответственная работа по
ликвидации безграмотности, организации школ, подготовке научных
кадров, созданию учебников, программ, проведению реформ и усовершенствованию письменности и т.д. M.Б. Балакаев – один из представителей интеллигенции, который с первых дней своего творчества
активно участвует в создании учебников и программ. Ученого интересуют не только вопросы грамматики, орфографии, терминологии, но
и вопросы культуры речи, языка xyдожественной литературы, стилистики и проблемы развития казахского литературного языка.
Большой заслугой следует считать то, что он одним из первых в
тюркологической науке занялся изучением таких проблем, как синтаксис простого предложения, словосочетания и проблема культуры речи. Особенно активно и плодотворно M.Б. Балакаев работает
в области грамматики казахского языка. Свои грамматические исследования ученый начал с изучения вопросов морфологии. Разработке
служебных слов посвящена кандидатская диссертация. Различные
вопросы морфологии рассмотрены в статьях «O множественном числе» (Халық мұғалiмi. 1940. №5), «О транзитивных и интранзитивных
глаголах» (Халық мұғалiмi. 1941. №3-4), а также в брошюре «Не-
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которые вопросы грамматики казахского языка» (Алма-Ата, 1941).
Но основные грамматические исследования посвящены синтаксису.
Цикл работ по синтаксису начат им еще в 1946–1947 гг. Итоги многолетнего труда обобщены в монографиях «Типы простых предложений», «Современный казахский язык. Синтаксис словосочетания
и простого предложения» (Алма-Ата, 1959), «Основные типы словосочетаний в казахском языке» (Алма-Ата, 1957), а также в вузовских
учебниках.
Член-корреспондент АН СССР H.К. Дмитриев высоко оценил
работу М.Б. Балакаева «Типы простых предложений в казахском
языке». Он указывал, что у M.Б. Балакаева имеется своя точка зрения
на все принципиальные вопросы, и он мужественно высказывает ее‚
если даже она расходится с отдельными мнениями авторитетов. Кроме
того‚ в его работе имеется целый ряд частных научных открытий‚ которые представляют интерес для большинства языков тюркской группы.
M.Б. Балакаев участвовал в создании первой научной грамматики казахского языка, изданной в 1954 г. Она была хорошо принята и
высоко оценена как отечественными, так и зарубежными учеными.
Если уж говорить о школе M.Б. Балакаева, то в первую очередь,
это ярко проявляется в области изучения проблемы словосочетания.
Результат многолетней работы – издание книги «Основные типы словосочетаний в казахском языке» (Алма-Ата, 1957). Полемизируя с
H.К. Дмитриевым и H.А. Баскаковым, M.Б. Балакаев устанавливает
свои критерии отличия предложений от словосочетаний. Если раньше
в вузовских учебниках имелось только два раздела – «Синтаксис простого предложения» и «Синтаксис сложного предложения», то сейчас,
кроме этих разделов, мы находим еще новый раздел – «Словосочетания».
Один из видных отечественных тюркологов А.К. Боровков, высоко оценивая труды M.Б. Балакаева, писал: «Первые исследования
по теории синтаксиса, типологии словосочетания (E.И. Убрятова,
M.Б. Балакаев) намечают широкий круг вопросов, очень интересных и
перспективных» (А.К. Боровков. Изучение тюркских языков в СССР//
ВЯ, 1961, №5, С. 15).
Эти интересные и перспективные вопросы успешно разрабатываются учениками M.Б. Балакаева. Достаточно сказать, что под его
руководством написано около 10 монографий. Значительная часть
работ ученого посвящена разработке проблем, связанных с развитием казахского литературного языка, где дана картина того нового, что
определило развитие и совершенствование казахского литературного
языка. Здесь, в первую очередь, следует отметить книгу «Казахский
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литературный язык и его нормы» (Алма-Ата, 1984), которая удостоена премии им. Чокана Валиханова, а также ранее изданную книгу
«Вопросы казахского литературного языка» (Алма-Ата, 1961), написанную совместно с его учениками – M.Томановым и Е.Жанпеисовым. Проблемы истории казахского литературного языка изложены
в учебнике «История казахского литературного языка», написанном совместно с P.Сыздыковой и E.Жанпеисовым (Алма-Ата, 1968). Ряд работ посвящен изучению стилистики казахского языка. Здесь следует
отметить два издания первого учебника для вузов «Стилистика казахского языка» (Алма-Ата, 1966, 1974).
Много сил отдает M.Б. Балакаев усовершенствованию письменности, орфографии казахского языка. В 1948 г. он выпустил «Opфографический словарь», который сыграл большую роль в нормализации и устранении разнобоя в орфографии казахского языка и
явился подготовительным этапом в создании большого орфографического словаря. Кроме того, в 1952 г. была издана брошюра «Вопросы
казахской графики и орфографии».
С именем М.Б. Балакаева связано изучение проблем культуры
речи. Выход в свет работ «Вопросы культуры речи казахского языка»
(Алма-Ата, 1965) и «Культура казахской речи» (Алма-Ата, 1971) –
событие не только в казахском языкознании, но и в тюркологии.
Под редакцией M.Б. Балакаева вышло более 30 трудов. Начиная с
послевоенных лет он находится в гуще общественной работы и организационных вопросов по изучению проблем казахской лингвистики, активно участвует в различных всесоюзных и международных
совещаниях. В 1966 г. на Международном конгрессе, проходившем
в Болгарии, ученый выступил c сообщением о языке тюркских народностей, проживающих на Балканах.
Большую помощь M.Б. Балакаев оказывает начальной, средней и
высшей школе. Имя его широко известно казахскому учительству начиная с 1938 г., когда он за один год выпустил четыре учебника казахского языка для взрослых, для первого, второго, третьего и девятого
классов.
Три последних учебника выдержали уже двадцать изданий. В соавторстве с другими учеными он издал для студентов вузов четыре учебника.
Ocoбoe место в научной и педагогической деятельности M.Б. Балакаева занимает подготовка научных кадров. Среди его бывших
аспирантов и соискателей свыше 30 кандидатов наук, плодотворно
работающих в области казахского языкознания.
Большой талант ученого, трудолюбие, исключительная продуктивность, педагогическое мастерство снискали любовь и авторитет
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его учеников и коллег. Его ученики всегда ставили себе в пример все
эти качества своего учителя.
Правительство высоко оценило заслуги ученого, наградив его
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Зa трудовую доблесть», а также Грамотами и Почетными грамотами Верховного Совета КазССР.
Маулен Балакаевич встречает 80-летний юбилей бодрым, плодотворно работающим, полным больших творческих планов.
Литература:
Шора Сарыбаев//Таңдамалы еңбектері. ІІ т. Алматы://«Қазақ тілі» баспасы.
2015.

БАСЫМОВ ҚАЖЫМ АМАНҒАЛИҰЛЫ
Басымов Қажым Аманғалиұлы 1896 жылы Батыс Қазақстан облысының Казталовка ауданында туды. Əкесi кедей болған. Қажым 1910–
1916 жылдар арасында Орынбордағы «Хұсайния» медресесiнде, ал
1917–1918 жылдары Уфаның «Ғалия» медресесiнде оқиды. 1928–
1929 жылдар арасында Қажым Алматыдағы Қазақтың мемлекеттiк педагогика институтында оқытушылық қызмет атқарады. Бұдан соң ол
1939 жылға дейiн Қазақ ССР Оқу Комиссариатында методист болып
қызмет iстейдi.
Қ.А. Басымов – қазақ тiл бiлiмiн өркендетуде зор еңбек сiңiрген
ғалым-методистердiң бiрi. Қажым 15 жылға жуық мезгiл iшiнде қазақ
тiл бiлiмiнiң қазынасынан лайықты орын алатын кесек-кесек күрделi
еңбектер жазып қалдырды. Қажымның творчестволық шеңберi кең
жəне əр алуан əрi мол едi. Оның баспаға басылған елуге жуық еңбегi
бар. Қажымның арнайы шұғылданып зерттеген мəселелерi əртүрлi.
Олардың iшiнде синтаксис, морфология, терминология, əсiресе, орфография мəселелерi бар.
Қазақ тiлiндегi екпiн тек сөздiң ең соңғы буынына ғана түспей,
оның басқа буындарына да түсетiндiгiн тiлдiк фактiлердiң негiзiнде
дəлелдеп, құнды пiкiрлер айтушылардың бiрi Қажым болатын. Ол
1930 жылдардың бас кезiнде жазған мақаласында: «Шынында, барлық
сөзiмiздiң екпiнi жалғыз аяқ буында келе бере ме? Жоқ, ортасында да келедi. Мысалы, төсенсеңшi, бiлейiн, оқырмын, жасаңдар деген сөздердi алсақ, екпiн буыны бiр де бiрiнiң аяғына келiп отырған
жоқ. Соңғы буынының алдыңғы буынына сөз ортасына түсiп отыр.
Əсiресе шеттен келген сөздердiң айтылуына қарай, соңғы əзiрде

Тіл-ғұмыр

193

еңбекшiлер аузындағы сөздер түрлi екпiндiк қалпын алып отыр.
Комбайн, трактор, Ленин, Сталин сөздерiнiң екпiнiн сөз аяғына
келтiрiп, тұқыртып, бəсеңдетiп отырған жоқ», – деп, сөз екпiнi ең
соңғы буында келедi деген заңның əр уақытта барлық сөздерге бiрдей
қолдануға болмайтын заң екендiгiн айтып, өзiнен бұрын кең тараған
қағидаға түзету жасайды.
Қажым Басымов Октябрь революциясынан кейiнгi дəуiрде қазақ
тiлiнiң сөздiк құрамында болып жатқан өзгерiстердi, ондағы өсу мен
даму процестерiн көре бiлдi. Қазақ тiлi Октябрь революциясынан
кейiн көптеген жаңа сөздермен байығандығын айта келе Қажым:
«Бұрынғы науқан, екпiн, қарқын, жарыс, ұран, ұйым, кеңес... сияқты
мыңдаған сөздердi қазiргi шығаратын мағынасымен теңеуге бола ма?
Болмайды. Бұрын МТС, колхоз, совхоз, коммунист, социализм, комбайн, трактор деген сияқты мыңдаған ұғымды сөздер тiлiмiзде бар
ма едi? Жоқ едi», – деп, совет өкiметi тұсында көптеген сөздердiң
жаңа мағынаға ие болғандығын сөз етедi. Қажым Басымов грамматика мəселелерiмен де шұғылданды. Оның синтаксис мəселелерiне арнап жазған: «Грамматиканы оқыту жөнiнде», «Құрмалас сөйлемдерге
қойылатын үтiр белгiлерi», «Пысықтауыш», «Сөйлемнiң тұрлаусыз
мүшелерi» деген еңбектеpi – ғылыми жағынан болсын, методикалық
жағынан болсын аса құнды еңбектер. «Сөйлем мүшелерi туралы»
атты, методикалық тұрғыдан жазылған мақаласында Қажым бастауыш пен баяндауыштың қай сөз таптарынан жасалатынын, олардың
күрделi түрлерiн, бастауыш пен баяндауыштың қиысуын, олардың
арасына қойылатын сызықша белгiсiн сөз етедi.
Қажым Басымовтың «Қазақ тiлiнiң жалғау-жұрнақтары» деген
көлемдi мақаласы ғылыми құндылығы жағынан қазақ тiл бiлiмiндегi
бағалы еңбектердiң қатарына қосылады. Автор бұл мақалада көп жылдар бойы өзi жинаған жүзден аса жұрнақтардың тiзiмiн берiп, олардың əрқайсысының мағынасына жеке-жеке ғылыми талдау жасайды.
Мұнан басқа ерте кезде Қ.Басымовпен iстес болған менiң əкемнiң
(Сарыбаев Шамғали Харесұлы) архивiнен Қaжымның өз қолымен
жазған «Жұрнақтар» атты көлемдi бiр дəптерi табылып отыр. Мұнда
да көптен жұрнақтар мағына жағынан талданып, олардың тiзiмi берiлген. Басымовтың бұл айтылған еңбектерi жалғау-жұрнақтарды арнайы
зерттеуге арналған қазақ тiл бiлiмiндегi тұңғыш зерттеулер едi.
Қажым Басымов өзiнiң «He бөлек, не қосылып жазылатын, болмаса сызықшамен бөлiнiп жазылатын сөздер туралы» деген мақаласында бiздiң ғалымдарымыз құлақ асарлықтай, ғылыми құндылығы тұрғысынан сөз етуге тұратын қос сөздердiң классификациясын бередi.
Қайталама қос сөздердiң түбiрi «Қoc түбiр сөз» болатындығын айта
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келе, автор қос сөздердi мағыналық жəне тұлғалық жағынан төмендегiдей бiрнеше топқа бөледi: 1. Екi жағы бiрдей мағналы əрi тұлғалары бұзылмай қосарланып айтылатын қос сөздер (ойлай-ойлай,
жүре-жүре, қарқ-қарқ, т.б.). Қ.Басымов бұларды «айнусыз қайталама
қос сөздер» деп атайды. 2. Мағына жəне тұлға жағынан əртүрлi‚
алдыңғысы мағыналы болғанмен, соңғысы бұзылып айтылатын қос
сөздер. Автор бұларды «айнулы қайталама қос сөздер» деп атаған
(жылқы-мылқы, түйе-мүйе, қой-мой, т.б.). 3. Екi жағы да толық түрлi
мағыналы болып, тұлғалары бұзылмай, жалпы заттың атын бiлдiретiн
сөздер. Бұл топтағы қос сөздер «жалпылы заттық қос сөздер» болып
аталған (құрт-құмырсқа, бақа-шаян, аяқ-табақ, т.б.). 4. Екi сыңары қатарласқанда ғана қимылды бiлдiретiн алдыңғысы мағыналы, соңғысы
мағынасыз қос сөздер. Мұны автор «жанаспалы қос сөздер» деп
атаған (үйме-жүйме, ағыл-тегiл, жалт-жұлт, т.б.). 5. Екi сыңарының
да бiрдей мағыналары жоқ сөздер. Бұлар «жинаспалы қос сөздер» болып аталған (там-тұм, апыл-тапыл, оқта-текте, т.б.). Бiр жағы болымды, бiр жағы болымсыз, немесе бiр-бiрiне жақын, не қарама-қарсы
мағынада жұмсалатын қос сөздер. Бұларды автор «ауыспалы қос
сөздер» деп атаған (болар-болмас, қояр-қоймас, əке-шеше, ұзынқысқа, т.б.). 7. Негiзгi тұлғасы бiр болып, алдыңғы ашық буынына «п»
дыбысы қосылып айтылатын қос сөздер (үп-үлкен, жап-жақсы‚ қыпқызыл, т.б.).
Қ.Басымовтың ерекше көңiл бөлiп, көбiрек зерттеген мəселесi –
орфография мен терминология мəселелерi едi. Жазу тəжiрибемiздiң
ең бiр қиын тарауы – орфография саласынан Қажым Басымов көптеген еңбектер жазып, құнды пiкiрлер айтып, үлкен жұмыстың өнегесiн көрсеттi. Егер бiз 1930-шы жылдары басқа тiл мамандарына қарағанда Қ.Басымов емле мəселесiмен көбiрек шұғылданып,
басқалардан гөрi мақалаларды көбiрек жазған едi десек, асыра айтпаған болар едiк. Қ.Басымов сауатсыздықты жоюға, орфографияны
жетiлдiре түсуге бар күшiн, бар мүмкiншiлiктерiн, еңбегiн сарп еттi.
Бұған оның емле, орфография жөнiнде жазған «Əрiп, емле, термин
мəселесiн көңiлдегiдей шешейiк», «Бас əрiптiң жазылатын орындары», «Емлемiздi түзеу туралы», «Жаңа емлемiздiң кейбiр ережелерi
туралы», «Қысқарған сөздердi дұрыс жаза бiлейiк», «Орфографияны
жөндеу туралы»‚ «Түрлi-түстi сөздердiң жазылуы туралы» сияқты
көптеген мақалалары дəлел бола алады. Қaжымның бұл еңбектерi
жазуымызды қалыптастырып, бiрiздiлiкке келтipyгe көп жəрдем еттi.
Басымов емле, орфография мəселелерiн тек жазуды бiрiзге түсiру деп
қарамай, оларды өте кең мағынада түсiнген. «Əрiп, емле мəселесi, –
деп жазды ол, – жазуды бiр iзге салумен ғана шектелмейдi. Оқуды
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жеңiлдету, оңай сауаттандыру, сөйлеу-жазу тiлiн бiр қалыпқа түсiру,
тiлiмiздiң өркендеуiне, мəдениетiмiздiң гүлдене беруiне жол белгiлейтiн iрi мəселе болып саналады» («Қазақ əрпiн өзгерту туралы»,
1938 ж., 5 январь, №4).
Yкiмет қабылдаған жаңа алфавит пен орфография ережелерiн көпшiлiкке түсiндiрiп, консультация беру мақсатымен Қажым мұғалiмдердiң алдына баяндамалар жасап, əсiресе, баспасөз бетiнде консультациялық көптеген мақалалар жазған. Ол əр уақытта елiмiздегi
прогрессивтi қазақ тiлiнiң, жазу мəдениетiнiң дамуына жəрдем жасайтын ұсыныстар мен ережелердi қолдап отырған. Емленiң көптеген мəселелерi жөнiнде Қажым соны, бағалы пiкiрлер айтқан ғалым.
Бiрсыпыра сөздердiң жазылуы жөнiндегi оның ұсыныстары кейiн
қабылданып, осы күнге дейiн өзгертiлмей қолданылып келедi. Ғалым
«...байырғы қазақ сөздерiне бiр емле, тiлiмiзге орыс тiлi арқылы
жаңадан кiрiп жатқан сөздерге екiншi емле дегендер болмасын. Екеуi
де алаланбай дұрыс жазылып, бiр iзбен шешiлсiн» деп өте орынды,
дұрыс пiкiр айтты. Қaжым 1930 жылдары қазақ алфавитiнiң құрамына
бас əрiптi енгiзудiң керектiгiн жəне х, ф, в əрiптерiн қабылдау қажет
екендiгiн жақтап, бұл мəселе туралы арнайы бiрнеше мақала жазды.
«Қазақ əрпiн өзгерту туралы» деген мақаласында автор: «Алдымен
«x», «ф», «в» əрiптерiне тоқталайық. Бұл əрiптердiң алынуы қазақ
тiлiнiң өркендеуiне, əдебиет тiлiмiздiң қалыптасуына, жалпы СССР
елi, мəдениетiмен күштiрек жалғаса түсуiне сара жол ашып отыр.
Осы күнге дейiн жоғарғы əрiптердiң жоқтығынан халықаралық бiлiмпəндiк сөздердi, социалистiк тұрмысымыз туғызып отырған талай
сөздердi бұзып, маңызын жойып жазып келгенiмiз үлкен кемшiлiк
болатын. Бұрын «текника, сапқоз, қалқоз, орпограпия, пизика, Борошилоп» сияқты мыңдаған сөздердi бұзып жазсақ, ендi одан құтылып, «техника, совхоз, колхоз, Ворошилов, Досымов» деп жазатын
болдық», – деп жазды.
Қажым «Қатесiз жазу үшiн күрec – əдеби тiлiмiздi өркендету
үшiн күрес екендiгiн естен шығаруға болмайды» деп, сауатымыздың,
жазу мəдениетiмiздiң жоғары болуына ерекше көңiл бөлдi. Қ.Басымов
оқушылардың сауаттылығын, жазу мəдениетiн арттыруды көздеп,
мұғалiмдерге арнап бiрнеше консультациялық мақалалар жазды. Ол:
«Кiм не туралы жазса да, өзiнiң қара басы үшiн жазбайды. Басқалар
үшiн, xaлық үшiн, қоғам үшiн жазады. Социалистiк құрылысқа атсалысу жолында еңбек етемiн деп жазады. Ал жазғаны қате болса, оның
жазғанынан көпшiлiк пайдаланудың орнына зиян көрсе, ол жазудың
керегi қанша?» – деп, халықтың сауаттылығын арттыруды мемлекеттiк, халықтық зор мəнi бар iс деп түсiндi.

196

Шора Сарыбаев

Қажым емле мəселесiнде фонетикалық принциптi де, морфологиялық принциптi де жақтады. Ол, əсiресе, кiсi аттарының, географиялық атаулардың жазылуы жайында дұрыс, ғылыми дəлелдi пiкiр
айтты. Ол өзiнiң еңбектерiнде, əсiресе емле саласындағы еңбектерiнде, көптеген орынды, дұрыс пiкiрлердi айта отырып, сонымен бiрге,
кейбiр мəселелерде ағат, жаңсақ пiкiрлер де айтқан едi.
Қажым емле, термин, грамматика мəселелерiмен ғана емес, сонымен қатар, мектеп пен институттарда қазақ тiлi пəнiн оқыту мəселесiне де көп көңiл бөлген. Ол халық ағарту жұмысын өркендету iсiне
барлық күш-жiгерiн, қабiлетiн сарқа жұмсаған педагог-ғалым едi.
Қ.Басымов Қазақ ССР Оқу Комиссариатында көп жылдар бойы методист болып iстеп жүргенде, мектеп өмiрiне тiкелей қатысып, сабақ
беру методикасын, əсiресе қазақ тiлi пəнiнiң оқытылу сапасын арттыру iсiне белсене қатысып отырды. Оның бiр топ еңбектерi қазақ
тiлiнiң методикалық мəселелерiн баяндауға арналған. Ол еңбектерi
кезiнде мұғалiмдердiң практикалық жұмыстарына көп септiгiн тигiзген едi.
Оның «Грамматиканы оқыту жөнiнде» деген еңбегi – аса бiр құнды еңбектерiнiң бiрi.
Қ.Басымов оқушылардың жатық, мəдениеттi сөйлеуiне көп көңiл
бөлiп, грамматиканың көркем əдебиет нұсқаларымен тығыз байланыста оқытылуын жақтап: «Əдебиет тiлiмiздi өркендетуге грамматика мұрындық болуы кepeк», – деп түйiндейдi. Қ.Басымов педагогикалық училищелерге арналған қазақ тiлi методикасының программасын жасаушылардың бiрi болды. 1938 жылы Қажым Басымовтың
авторлығымен «Педучилище оқуын сырттан оқитын мұғалiмдерге
арналған оқу программасы жəне методикалық нұсқау» атты көлемдi
еңбек басылып шықты. Автор мұнда тiл дамыту əдiстерiн грамматика мен емленi үйретудiң əдiстерiн жəне мектепте жүргiзiлетiн
сөздiк жұмыстарының түрлерiн сөз етедi.
Қажым тiлдiң теориялық мəселелерiн мектеп тəжiрибесiмен ұштастыра, қатардағы мұғалiмдердiң iс-тəжiрибелерiне сүйене отырып шешудi жақтады. Ол бiр еңбегiнде: «Тiл мəселесi жеңiл-желпi
ойыншық мəселе емес. Оның iшiнде қазақ тiлiнiң өркендеуiне жол
сызу – төрт-бес адамның мақаласымен ғана тына қоярлық мəселе
емес. Бұл – еңбекшiлер жұртшылығының назарын аударып, оқушы-оқытушылардың пiкiрiн қорытатын мəселе» («С. Қ.», 1933 ж.,
26 март), ‒ деп, тiл бiлiмi мəселелерiн шешуге қалың көпшiлiк оқытушылардың қатысып отыруын ұсынды. Қ.Басымов еңбектерiнiң аса
бiр құнды жағы – онда нақтылы тiлдiк фактiлердiң, иллюстративтiк
материалдардың мол болуы. Ол тiл мəселесiндегi өзi сөз еткен пiкiр-
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лерiн, шешiмдерiн өте бай тiлдiк материалдарды пайдалана отырып,
жан-жақты дəлелдей бiлдi.
Қ.Басымов 1939 жылы 18 февральда Москва қаласында ұзақ аурудан кейiн қайтыс болды. Мезгiлсiз өлiм ғалымның қажырлы қызметiн кенет үзiп, бастаған көптеген зерттеулерiн аяқтатпай алып кеттi.
30 жыл бойы халық ағарту саласында қызмет iстеп, педагогикалық
ауыр еңбектi атқарып, 15 жыл бойы қазақ тiл бiлiмiнiң əртүрлi мəселелерiмен шұғылданып, артында алуан түрлi еңбектер қалдырып кеткен Қажекеңнiң есiмi қазақ тiл бiлiмi тарихында мəңгi сақталмақ.
Көрнектi ғалым, педагог, методист Қажым Басымовтың лингвистикалық мұраларын терең зерттеп, таңдамалы шығармалар жинағын
бастырып шығарса, бұл бiр зор игi iс болар едi.
Əдебиет:
Сарыбаев Ш. // Таңдамалы еңбектері. ІІ т. Алматы:«Қазақ тілі» баспасы. 2015.

ОБРАЩЕНИЕ ЯЗЫКОВЕДОВ К РАБОТАМ
ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА
Из года в год в нашей стране наблюдается всевозрастающий интерес к творчеству Ч.Валиханова. Его произведения изучают философы,
экономисты, историки, юристы, географы и литературоведы. В последнее время на его творчество стали обращать внимание и языковеды.
Лингвистические мысли, наблюдения, высказывания Чокана Валиханова рассеяны в многочисленных статьях разнообразного содержания. В них мы встречаем отдельные высказывания о различных языках, этимологические изыскания, толкования многих слов, лексикографические материалы (краткие двуязычные глассарии) и т.д.
Чокан Валиханов в своих исследованиях употребляет такие лингвистические термины, как прилагательные, существительные, синоним, числительные, единственное и множественное число, именительный, родительный падежи, спряжение, и многие другие.
Прежде всего надо отметить, что Ч.Валиханов владел несколькими западно-европейскими и восточными языками. Успешному овладению этими языками способствовали его исключительная способность
к языкам и феноменальная память. Прекрасно владел он и русским
языком. Свидетельство тому – пятитомное собрание сочинений Чокана Валиханова. Он писал на русском языке. Его друзья Г.Потанин и
H.Ядринцев указывали, что он мог бы стать выдающимся писателем
своего народа, если бы среди его соплеменников нашлась читающая
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публика. Современники Чокана в своих воспоминаниях утверждают,
что он владел французским и немецким языками. Еще будучи учеником Омского кадетского корпуса, учебная программа которого включала преподавание французского и немецкого языков [1], Ч.Валиханов изучал эти языки. Их он продолжал изучать в Петербурге.
П.П.Семенов-Тянь-Шанский писал, что Чокан, «обладая совершенно
выдающимися способностями в Петербурге, под моим влиянием слушал лекции в университете и так хорошо освоился с французским и
немецким языками, что сделался замечательным эрудитом по истории
Востока, и в особенности народов, соплеменных киргизам» [2].
По-видимому, Ч.Валиханов владел и арабским языком. Kaк известно, первоначальное образование Чокан получил в Кушмуруне в казахской аульной школе, где «обычно занимались чтением на кыпчакском
и чагатайском языках памятников средневековой литературы, упражнениями в разговорной арабской и персидской речи и декламацией
стихов восточных поэтов» [3]. Изучение арабского языка он продолжал в стенах Омского кадетского корпуса. H.М. Ядринцев пишет, что
Чокан «любил арабские стихи и вместе со своим учителем Костылецким приходил в восторг от них» [4]. В своих работах Чокан
использовал работы таких ученых средневековья, как Кашифи (псевдоним Ас-Сафи), первого арабского географа Абу-Абдаллах-Мухаммеда.
Чокан, по всей вероятности, изучал латынь, которую он успешно
применял в своих работах, где наряду с русскими и казахскими терминами флоры и фауны приводил и латинские названия.
Что касается китайского языка, тo H.M. Ядринцев пишет: «Китайского языка он не знал еще и интересовался китайскими авторами в
переводах». В словах H.M. Ядринцева обращает на себя внимание слова «еще». Это наталкивает на предположение, что он впоследствии в
какой-то степени овладел им и мог изъясняться. Чокан имел сведения
oб этом языке и, по-видимому‚ изучал его грамматику, о чем свидетельствуют его высказывания о китайском языке, довольно-таки пространные рассуждения, касающиеся тюрко-китайских языковых контактов, этимологии, толкования значений некоторых слов: «Китайский
язык состоит из односложных звуков у, ау, дау, хау, мау, зау и пр. Каждый из этих звуков имеет несколько значений. Есть слова, имеющие
500 значений. Например, звук хой, встречающийся часто в китайском
разговоре, имеет 214 значений. Китайская грамота и язык – вещи отдельные, без той связи, как у нас. Каждое значение, а не звук, имеет
свое письмо. Звук хой имеет 214 разных письмен, обусловливающих
214 его значений. Посему можно читать китайские книги, не зная языка.
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При переводе встречаются очень часто слова, употребляемые
не в прямом значении. Например, мы читаем правитель 10 тысяч
семейств» [5].
О его интересе к изучению китайского языка говорит составленный им «Словарь китайских, монгольских и тюркских слов» [6]. Это
вернее глоссарии – список около 100 слов, которые сопровождаются переводом на русский язык. Подавляющее число реестровых слов
составляют китайские слова, остальные – монгольские и тюркские.
Ч.Валиханов, по всей вероятности, имел сведения из монгольского
языка. Трудно сейчас со всей определенностью утверждать о степени
владения им этим языком. В его архиве сохранились десятки страниц,
исписанных монгольской письменностью. В трудах Чокана мы находим много сравнительных фактов из монгольских языков, особенно
при этимологизации отдельных казахских слов.
У Ч.Валиханова была своя точка зрения на родство алтайских
языков. Как известно, вопрос о генетическом родстве алтайских
языков до сих пор является объектом горячих споров среди ученых.
В трудах Ч.Валиханова мы находим ряд высказываний. Например,
в «Записке №1» читаем: «Нет сомнения‚ что племена, финское, тюркское и монгольское, имеют нечто общее, как совокупности влияния
их на развитие человечества в разные эпохи его жизни‚ так и в языке. Родство языков финского, тюркского и монгольского признано уже
многими учеными‚ особенно же двyх последних» [7].
Говоря о том, что родство тюркских и монгольских языков признано многими учеными, Ч.Валиханов, по-видимому, имел в виду работу шведского ученого H.Страленберга, который в своей работе «Das
Nord und Ostliche Theil von Europe und Asia» (Стокгольм, 1730)
тюркские и монгольские народы объединяет в «татарские народы»
и указывает на их языковое родство. Имеется еще работа В.Шотта
«Versuch uber о1iе Tatarischen sprachen» (Berlin, 1836), автор которой считает, что родство алтайских языков является очень вероятной
гипотезой.
Для обозначения cлов, общих как для тюркских, так и для монгольских языков, Ч.Валиханов предлагает термин «общетюркско-монгольские слова». Этот термин мы считаем очень удачным. Он вполне
приемлем и сейчас при исследовании тюрко-монгольских языковых
отношений. В настоящее время генетическое родство тюркских и
монгольских языков признается многими учеными, что показала проведенная конференция по проблемам общности алтайских языков [8].
Судя по данным, извлеченным из трудов казахских языковедов,
в облаcти общеказахско-монгольских элементов имеется масса общих

200

Шора Сарыбаев

элементов не только в области лексики, но и фонетики, грамматики.
Общее отмечено в традиционных лексических пластах, относящихся
к терминам «родство», «скотоводство», в словах, обозначающих особенности человеческого организма, явления природы. Отмечено много
общего в области глаголов, различных аффиксов и т.д. Так как слова
вышеприведенных тематических разделов лексики относятся к труднопроницаемой категории языка, то установление такого внушительного количества общих основ может свидетельствовать в пользу генетического родства тюрко-монгольских языков.
Что касается близкородственных уйгурского, киргизскогo, татарского и др., то, естественно, для Ч.Валиханова не представляло труда свободно изъясняться на этих языках. Он хорошо изучил и уйгурский язык и оставил после себя ряд высказываний, мыслей, наблюдений над этим языком: «Я старался во время своего пребывания
в Кашгаре изучить уйгурский язык (так называет его Аб. Ремюза), на
котором говорят в Кашгаре; язык этот совершенно неизвестен европейским ученым, они знакомы лишь несколько с книжным языком, похожим на джагатайский. В Малой Бухарии образовался под влиянием
китайских форм еще язык канцелярский, которoгo образчики вскоpe
будут мною напечатаны в записках Восточного отделения Археологического общества. Я составил маленький словарь разговорного языка,
примеры, идиотизмов [идиоматизмов – Ш.С.] и записал много народных песен» [9]. Если бы Чокан не владел уйгурским языком, он бы,
естественно, не смог бы говорить о различиях уйгурского языка от
«книжного, похожего на джагатайский» и oб образовании под влиянием китайских форм еще языка канцелярского. И к тому же, не зная
уйгурского языка, Чокан не мог бы делить уйгуров по происхождению
(«по небольшим уклонениям в языке») на три народности.
Заслугой Ч.Валиханова является то, что он впервые дал сведения
о киргизском языке. Будучи участником крупной военно-научной экспедиции полковника M.М. Хоментовского, Ч.Валиханов пишет, что,
находясь два месяца среди киргизов, «успели собрать разные положительные сведения, преимущественно изучая их предания и язык» [10].
«Один эпизод из поэмы «Манас» именно тризна по Кукотайхану‚ – пишет Ч.Валиханов, – записан мною со слов киргизского рапсода. Вероятно, это первая киргизская речь, переданная на бумагу.
Я занимаюсь переводом этого произведения киргизской поэзии и хочу
составить маленький словарь, чтобы познакомить ориенталистов с
наречием, до сих пор совершенно неизвестным» [11]. Далее читаем:
«Язык дикокаменных киргиз есть наречие тюркское, более других
близкое к разговорному языку, употребляемому в Малой Бухарии.
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В этом наречии чрезвычайно мало, можно сказать, почти нет apaбских
и персидских слов, зато много монгольских и первообразных тюркских» [12].
В рукописном фонде Ч.Валиханова [13] мы натолкнулись на словарик (правда, очень краткий, по-видимому, это было только началом
составления словаря), составленный в виде двуязычного киргизско-казахского словаря, где Чокан Валиханов, не ограничиваясь словарным
материалом, иллюстрирует чередование некоторых звуков, образование производных глаголов путем аффиксации.
Труды Ч.Валиханова, его стремление, интереc к различным языкам
постоянно свидетельствуют о том, как важно знать (хотя бы иметь сведения) о том языке, носителем которого является тот или иной народ.
В одной из незаконченных статей Ч.Валиханов возмущался крайне
поверхностным знанием некоторыми западноевропейскими учеными
тюркских языков и высказывал требование относиться к их изучению
с научной добросовестностью [14].
В своих поездках Чокан Валиханов ocoбoe внимание уделял сбору
материалов, касающихся этнических peaлий, безэквивалентной лексики, о чем свидетельствуют его лексические материалы, относящиеся к
названиям частей юрты, различных прав и обычаев, военных доспехов,
предметов быта. И очень большую пользу в объяснении и толковании
их принесло то, что Чокан Валиханов сопровождал их рисунками, зарисовками. Встречается и толкование терминов, связанных с устным
народным творчеством (См. Қара өлең, песня и др.), с названиями
звезд (Темiрқазық, Жетi қарақшы, Үркер, Шолпан и др.) [15].
Чокан Валиханов в своих работах уделил большое внимание выяснению происхождения отдельных слов (чиновник, лашык, шешен,
айналайын, киргизского сочетания Майнекен болайын и др.). Имеются материалы о табу, запретных словах, по антропонимике и топонимии. Ч.Валиханов дает этимологию таких топонимов как «Баянауыл»,
«Торайғыр» и др. Все эти лексикологические данные могут быть использованы при составлении двуязычных, этимологических, топонимических и других типов словарей.
Чокан Валиханов по праву должен считаться ученым, который одним из первых применил в своих исследованиях сравнительно-исторический метод. Знание многих языков, обращение к трудам ученых
иноязычных народов – это позволило ему широко использовать параллельные факты из других языков, сопоставлять, сравнивать данные
тюркских языков и других, особенно неродственных языков. Существуют высказывания ученого о взаимоотношении, взаимовлиянии
языков, записи наблюдений о китайско-тюркском смешанном языке на
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Кяхте. Приведя несколько примеров, Ч.Валиханов заключает: «Чрезвычайно любопытен для ориенталистов этот смешанный язык» [16].
Касаясь названия көк тəңiрi Чокан Валиханов пишет: «Прилагательное көк означает видимое, предметное, а существительное [тəнгри] обращено в синоним... [аллаха] и кудая [худа]. Впрочем, в отдаленных краях степей, например, в Дикокаменной орде еще живет
выражение кукə-тянгри, в виде набожного восклицания или призывания. Слово тəнгри еще при Чингисхане магометане переводили словом алла, а европейцы словом deus, так оно было в шаманстве близко
к идее всемогущего существа, а в Малой Бухарии и теперь китайское
Тянь переводят персидским словом худа – «бог».
Еще один пример. «Киргизы шамана называют бахши, что помонгольски значит учитель, уйгуры бахшами называют своих грамотников, туркмены этим именем зовут своих певцов. Команы называли
шамана кам, так‚ называют его и теперь сибирские татары» [17]. Каз.
слово «шенгел» Чокан сравнивает с англ. «jungle» («джунгли»), которое, по словам Чокана, происходит от перс. «дженгел» [18].
У Ч.Валиханова мы находим высказывания относительно языка
памятников устного народного творчества, интерпретации отдельных
грамматических форм и древности языка этих памятников.
Указывая на большую роль памятников народной словесности для
этнографии, Чокан отмечал, что «многие слова и обороты, не употребительные в настоящее время, показывают их древность (т.е. различных преданий, эпоса. – Авт.)» [19].
Знание ряда европейских и восточных языков дало возможность
Ч.Валиханову изучить древние источники в их подлиннике. Особенно
это касается памятников средневековья.
Ждет своего исследования и работа Ч.Валиханова в области руники, этнографии, расшифровки древних надписей, а также изыскания
в области языка письменных памятников средневековья. В архиве
сохранились исписанные листы на монгольском, арабском и других восточных языках, которые ждут расшифровки. Ряд наскальных изображений воспроизведен в пятитомном собрании сочинений
Ч.Валиханова [20], который устанавливает принадлежность тамг в
наскальных изображениях тому или иному киргизскому роду [21].
В статье «О туркменах» Ч.Валиханов пишет, что на Мангышлаке много могильных памятников с надпися[ми] и изображен[иями]» [22].
Специально следует остановиться на переводческой деятельности Ч.Валиханова. Как известно, многие материалы, написанные на
тюркских языках, были введены в научный оборот благодаря переводам Чокана. Современники, а также последующие исследователи дали
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высокую оценку этим переводам. Чокану принадлежат пространные
переводы на русский язык таких крупных произведений, как киргизский эпос «Манас» (его часть), казахские эпические произведения
«Козы-Корпеш и Баян-сулу», «Едыге и Тохтамыш» (не говоря уже
о переводах на русский язык специальной казахской лексики, реалий,
многочисленных этнографизмов).
По словам крупного востоковеда В.М. Жирмунского, оригинал рукописи Ч.Валиханова и его перевод сказания об Едыге и Тохтамыше
«до сих пор остается наиболее надежным источником для изучения
Сказания» [23]. Касаясь перевода части эпоса «Манас», русские востоковеды восхищались тем, что Чокан «до такой степени силы и образности умел передать по-русски сжатую киргизскую речь» [24].
Ч.Валиханов первым из востоковедов высказал мнение о необходимости дополнительных исторических знаков для написания тюркских слов русским алфавитом. В работе «Заметки по истории южносибирских племен» он с сожалением отмечал, что «выражение звуков
тюркских русской азбукой без особых фонетических знаков чрезвычайно их уродует...» [25].
В работах Ч.Валиханова мы находим сведения о языке хакасов, чулымов, якутов. Касаясь их языка, Чокан считает, что эти языки близки
к чагатайскому с некоторой примесью финских, тюркских и монгольских слов. Изучение этих языков, по словам Ч.Валиханова, было бы
очень полезно для тex ученых, которые стараются определить родство
финско-тюрко-монгольских языков.
Таковы вкратце некоторые высказывания Ч.Валиханова о языке,
сведения о его лингвистических занятиях, вызванные различными
поводами.
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ЖЕТI ЖҰРТТЫҢ ТIЛIН БIЛГЕН
1920 жылдарда ғылым‚ оқу-ағарту‚ мəдениет‚ техника саласында
өзгеше бiр серпiлiс туған дəуiрде‚ əсiресе, жаппай ашылып жатқан мектептерге арнап түрлi пəндер бойынша оқулық жазу‚ емленi жетiлдiру‚
пəн атауларын ретке келтiру сияқты ауыр да абыройлы мiндет сол
кездегi əзиз ағалардың үлесiне тиген болатын. Олар кадрлардың
тапшылығынан өз мамандықтары болмаса да психология‚ математика‚
педагогика‚ зоология‚ химия‚ т.б. салаларына қатысты еңбектер жазып‚
ғылым мен оқу-ағарту iсiн кең өрiске алып шықты. Жеке мақалаларын былай қойғанда тек кiтап‚ кiтапшаларын санамалап тiзiп шыққанның өзiнен олардың энциклопедиялық‚ əмбебаптық бiлiмдарлығын байқауға болады. Мiне‚ осындай халықтың қамын ойлап‚ оның
болашақ тағдыры туралы көп толғанған‚ əмбебаптығымен көзге түскен
əзиз ағалардың қатарында отызыншы жылдардағы зобалаң кезеңiнiң
қанды қылышына iлiнiп‚ нəубеттiң құрбаны болған‚ есiмi көптен берi
ауызға алынбай‚ еңбектерiнiң көпшiлiгi əлi де болса қозғаусыз жатқан
қарымды қалам иесi‚ халқымыздың аяулы азаматтарының бiрi – қазақ
ғылымының бастау-қайнарында тұрып‚ ғылымда өзiндiк соқпақ
салған тұлға – Халел Досмұхамедов те бар едi. Мамандығы дəрiгер
болса да ол – медицина тақырыбына («Как бороться с чумой среди
казахского населения». Ташкент‚ 1924. 128 б.; «Адамның тəн тiрлiгi».
Қызылорда, 1927. 303 б.) жазған еңбектерiнен басқа зоология, табиғат-
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танудан («Жануарлар», Ташкент, 1922. 130 б.; «Табиғат тану», Ташкент,
1922. 126 б.), əдебиеттен («Мұрат ақын». Ташкент, 1923; «Исатай-Махамбет». Ташкент, 1925, 164-б.; «Аламан». Ташкент, 1926. 187 б.) бiраз
еңбек жазған ғалым.
X.Досмұхамедовты тiл мəселесiнiң зəру проблемалары да бейжай қалдырған жоқ. Өз ана тiлiн сүйiп, оған қамқоршы болам деп
талпынған ұлтжанды ғалым тiлдiң қоғам өмiрiнде, оның iшiнде ғылым-бiлiм саласында атқарар рөлiн жоғары қойған. Бiрде «Мəдениеттiң негiзi – бiлiм. Бiлiмге тiл арқылы жетiледi. Бiлiмдi жұрттардың
тiлi бай болады» («Қазақ-қырғыз тiлiндегi сингармонизм заңы». Ташкент, 1924. 3-б.)‚ – десе, ендi бiр жерде «Тiл – жұрттың жаны. Өз тiлiн
өзi бiлмеген ел – ел болмайды. Мəдениетке ұмтылған жұрттың алдымен тiлi өзгермекшi... Тiлiнен айырылған жұрт – жойылған жұрт»
(«Аламан». Таңдамалы шығармалары. Алматы, 1991. 49-б.) немесе
«Ана тiлiн жақсы бiлiп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең‚ бұл – сүйiнiш.
Ана тiлiн бiлмей тұрып‚ бөтенше жақсы сөйлесең‚ бұл – күйiнiш. Ана
тiлiн бiлмей тұрып, жат тiлдi елiктей беру зор қате. Бұл – оқығандардың həм оқушылардың есiнен шықпауы керек» («Қазақ-қырғыз
тiлiндегi сингармонизм заңы», 56-б.) сияқты ана тiлi туралы тебiренiп айтқан өзекжарды сөздерi жастарға өнеге боларлықтай, ана тiлiн
сыйлап, əспеттеп, қадiрлеп, оның қамқоршысы болуға шақыратын
ұшқыр да ұтқыр, ұлағатты сөздер. Халекең – сол кездегi талас-тартыс
тудырып жүрген емле, əлiпби, пəн атаулары, дыбыс заңдары сияқты
көкейтестi, зəру мəселелерге көп көңiл бөлген ғалым. Қазақ тiлiне
қатысты еңбектердiң iшiнде аса бiр бiлiмдарлықпен жазылған еңбегi –
«Қазақ-қырғыз тiлiндегi сингармонизм заңы» деген атпен 1924 жылы
Ташкентте басылып шыққан кiтапша. Ғалым бұл еңбегiнде қазақ
тiлiне сiңiстi болып ғасырлар бойы сақталып келе жатқан тiл заңы –
сингармонизм мəселелерiн сөз етедi. Əсiресе шетел тiлдерiнен алынған сөздердiң айтылымы мен жазылуында бұл заң сақталмай, бұзылып, бұрмаланып отырғанын қынжыла айтып, алаңдаушылық бiлдiредi. «Осы күнгi қазақтың əдебиетiнде, – деп жазады ғалым, – шеттен кiрген сөздер көбейiп кеттi. Төңкерiстен соңғы шыққан журналгазеталардың iшi толған жат сөз. Бiлiм, оқу əдебиетi де жат сөзге
байыды. Заманымыздың көркем əдебиетi де жат сөздерден құр емес.
Оқушыға да, үйренушiлерге де, үгiттеушiге де, жазушыға да, бiлiмдiге
де, шешенге де, ақынға да жат сөзсiз күнелте алмайтын заман туды.
Топан суындай қаптап тiлiмiздi жат сөздер басып бара жатқан мезгiлде ескерiлмей, ұмытылуға айналған тiлiмiздiң бiр негiзгi заңын еске
салғымыз келедi» («Қазақ-қырғыз тiлiндегi сингармонизм заңы»,
82-б.). Автор түркi тiлдерiнiң бiразы үндестiк заңын жоғалтып, ал
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қазақ тiлiнде оның сақталғанын мақтанышпен айтады. Түрлi жұрнақтарды үндестiк заңы тұрғысынан арнайы сөз еткенде олардың жуанжiңiшке болып қосарланып айтылатын түрлерiмен таныстырады.
Сингармонизм заңына тек араб-парсы ғана емес, орыс тiлiнен енген
сөздердiң де бағынатынын жан-жақты көрсете бiлген. Мұнда, əсiресе,
топонимикаға байланысты сөздердiң дыбыс заңына бағынып Өрлiк
(Орловский), Кiрiмшiк (Гребенщиковский), Toпайлы (Тополевский)
болып айтылуын да үндестiк заңының бiр көрiнiсi деп есептейдi. «Жат
сөздердi өзгертпейiнше жүргiземiз» деп, қазақтың тiлiн бұзатындар
да, «мəдениетке үйретемiз‚ өнер шашамыз» деп арақ пен шылым,
жұқпалы ауру таратқандар да бip есеп. Арақ, шылым, аурулар адамның денесiн бұзса‚ зорлықпен кiргiзiлген жат сөздер елдiң түпқазығы
болған тiлдi бұзады» («Қазақ-қырғыз тiлiндегi сингармонизм заңы»,
33-б.) – деп тiлiмiзге енетiн сөздердiң қазақшыланып өз сөзiмен айтқанда «қазақ тымағын» киiп, «тiлдiң нағыз өз баласы болып» кiруiн
талап еттi. «Басқаның сөзiн бұзбай аламыз деп тiлiңдi бұрап жүргенде
өз тiлiңнен айырылып қаларсың» деп сақтандырды. «Жiңiшке айтылатын сөздердiң жалғаулары да жiңiшке, жуан айтылған сөздердiң
жалғаулары да жуан болып қосылу керек» деген қағиданы ұстанған
ғалым сингармонизм заңына бағынбайтын бip топ сөздердi де назардан тыс қалдырған жоқ. Халекең қазақ тiлiндегi бiр дыбыс екiленiп
(тəштиттенiп) келмейтiнiн‚ сондықтан қатар келген екi дыбыстың
бipeyi басқа дыбысқа айналатынын да байқаған. Мысалы, жиннат –
жендет, суннат – сүндет, үммет – үмбет, т.б.
X.Досмұхамедов шығармашылығында елеулi орын алған тағы бiр
мəселе терминологиямен, пəн атауларымен байланысты мəселелер.
1920-30 жылдар, əсiресе, жиырмасыншы жылдар қазақ терминологиясының тарихында ең бiр қиын кезең деп есептелiп жүр. Өйткенi газетжурнал, кiтаптардың көптеп шыға бастауы, бiраз пəндерден ана тiлiнде
оқулықтарды жазу қажеттiлiгi, сол кездегi зиялы қауым алдына пəн
атауларын жасау, шет тiлдерден енген атауларды аудару мiндетiн
қойды. Ырғалып-жырғалуды көтермейтiн оқу-ағарту iсi пəн атауларын өмiрге жедел келтiрудi талап еттi. Ғалымның термин жасауда,
шет тiлдерден терминдердi қабылдап алуда өзiнiң ұстанған жолы,
принципi бaр. Оны нақты, анық айтылған мына сөзiнен аңғаруға болады: «Мəдениет қуған жұрттың ең алдымен тiлi өзгермекшi. Шеттен
кiрген бiлiммен, əдетпен, заңмен жаңалықтарға ұғым беретiн жаңа
сөздер келмекшi. Бiлiмге кiрген жаңа сөздердiң көбi үлгiге алынған
мəдениеттi жұрттың сөздерi болмақшы» («Қазақ-қырғыз тiлiндегi
сингармонизм...», 3 б.). Еуропа жұрттарының ғылым тiлi қылып алған
тiлi – латын тiлi екенiн айта келiп, ғалым: «Латын тiлiндегi термин-
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дердi ешкiм қалдыруға ниет қылған жоқ, қалдыруға қолдан да келмейдi. Ғылым ұлғайған сайын латын терминдерi де ұлғайып барады»
(«Қазақ-қырғыз тiлiндегi сингармонизм заңы», 41 б.), – дейдi. Бұдан
бiз ғалымның шетел сөздерiн қабылдауда қолдаған, бiрақ олардың
дыбысталуы қазақ тiлiнiң дыбысталуы, айтылым заңдарына сəйкес
болуын талап еткенiн көрiп отырмыз. Халекеңнiң осы пайымдаулары қазiр интернационалдық халықаралық сөздердi жаппай аударуға
көшкен пуристiк бағытқа түскен кейбiр зиялы азаматтардың зердесiнде болу керек. Оқу-ағарту саласындағы терминдер араб-парсы, əсiресе
орыс тiлдерiнен қабылданғандықтан, X.Досмұхамедов кiрме сөздер
мəселесiн де сөз етедi. Халекең – тiлiмiздегi əдет, береке, аспан‚ əзiл,
апат, əдiл, т.б. сөздердi тiзiп берiп: «Бұл сөздер бiздiң тiлiмiзге соншама сiңiп кеткен, қазақ-қырғыз халқы бұлардың жат екендiгiн сезбейдi...
бұларды жат сөздер деп айтуға болмайды, бұларды жат сөздер десек,
ел көнбейдi. Бұларды жат деген адамның өзiн ел өзiне жат санайды»
(«Қазақ-қырғыз тiлiндегi сингармонизм заңы», 25 б.) – дейдi. Орыс
тiлi арқылы енген сөздердiң де халық тiлiнде өзгертiлiп айтылуын ғалым қуаттап, оны дұрыс құбылыс деп есептеген. Мысалы, төңкерiстен
бұрын қазақ ауылына кең тараған самаурын, песiр, жəрмеңке, ауылнай,
жандарал, ояз, сот, болыс, т.б. сөздерiн мысалға алып, кiрме сөздердiң тiлдiң iшкi дыбыстық заңын сақтап айтылуын талап еттi.
Пəн атауларына байланысты айтыстарға қызу араласа отырып,
Халекең олардың қабылдану, бекiтiлу жолдарын да ұсынады. Ол:
«Бүгiн қазақ халқы үшiн жалғыз бiлiм кеңесi болу керек. Ол бiлiм
кеңесiнiң жанында əр пəннiң мамандарынан сайланған комиссиялар
болуы керек. Пəн сөздерi əуелi пəн комиссиясының сынына түсiп,
оның қабылдап алған сөздерi баспасөз жүзiнде жарияланып, көптiң
талқысына түсуге тиiс. Ол пəн сөздерi сонан соң ғана барып бiлiм
кеңесiнiң қарауына түсiп, бекiтiлiп шығуға тиiс» (Қазақ бiлiмпаздарының тұңғыш съезi. Орынбор, 1925. 83 б.), – деп, ұйымдастыру жағынан бiрден-бiр дұрыс жолын ұсынды. Кейiн Халекеңнiң осы ұсынысы қабылданып, терминком құрылып, ол осы күнге дейiн жұмысын
жалғастырып келе жатыр. Бiрақ кейiнгi жылдары пəн атауларын көпшiлiктiң талқысынан, секциялардан өткiзбей, терминком мəжiлiсiне
апарып, əрбiр сөздi қол көтерумен шешу тəжiрибесiне көшiп алды.
Өткен жылы Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетi жанынан құрылған Тiл комитетi өз жұмысында X.Досмұхамедовтың ұсынысынан туындап орныққан дəстүрдi ұстанады деген үмiтiмiз бар.
Сингармонизм заңы, əдетте түбiр мен жалғаудың құрамындағы
дыбыстардың өзгеруiмен байланысты болғандықтан, ғалымға ерiксiз түбiр жəне жұрнақтармен айналысуға тура келдi. Халекең төл
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жұрнақтармен қатар шет тiлден енген (араб, парсы тiлдерiнен) жұрнақтарды тiзiп берiп‚ олардың жазылу қағидаларын ұсынады. Көсемше мен есiмше етiстiктерiнiң болымды түрлерi де‚ болымсыз түрлерi
де сингармонизм заңына бағынатынын, жұрнақтар екi түрлi – бiрi
шын жұрнақ, екiншiсi шала жұрнақ болатынын, А.Байтұрсыновтың
«Tiл құралынан» мысалдар келтiрiп, оған кiрмей қалған көптеген
қосымшаларды тiзiп берген. Ғалым шала жұрнақтарға бұрын жеке сөз
болып, кейiн айтыла келе жұрнаққа айналған қосымшаларды немесе
қос варианты жоқ жұрнақтарды жатқызады (-нiкi, -күнем, -еке, т.б.).
Бiр қызығы, Халекең жұрнақтардың түбiрге ыңғайланып дыбысталуын көрсетумен шектелмей бiрiккен, кiрiккен сөздердiң өзара үндесуiн көрсетуде немесе бiр жуан сөз, бiр жiңiшке сөз екеуi бiрiгiп
айтылғанда көбiне жуан сөз өзгерiп, жiңiшкерiп, қосарымен бiрiгуiн
көрсетуде үлкен бiр лингвистикалық байқағыштық танытты.
Ғалым сол кездегi өзектi де даулы, талас мəселелердiң бiрi – емлеге көп көңiл бөлдi. Бiрде ол шетел тiлдерiнен енген сөздердiң, жазылуын сөз етсе, бiрде жазылуы дүдамал сөздердi ретке келтiрiп, бiрiзге
түсiруге атсалысады.
1924 жылы Орынборда А.Байтұрсынов, Ə.Бөкейханов, M.Дулатов,
E.Омаров, H.Төреқұлов, Т.Шонанов, т.б. қазақ зиялылары қатысқан
қазақ бiлiмпаздарының тұңғыш съезiнде Түркiстан Оқу комиссариаты
атынан өкiл болып келген X.Досмұхамедов съездiң жұмысына белсене араласып, емле, əлiпби, пəн атауларына байланысты жарыссөзге
шығып, өз ойын, ұсыныс-тiлектерiн айтқан. Съезде қаралуға тиiстi
6 мəселенiң үстiне тағы бiр мəселенi («Бастауыш мектептердiң түрi
мен оқытушылар дайындайтын ғылым орындарының программасын
жасау», талқылауды ұсынған. X.Досмұхамедов, түрлi комиссиялардағы жұмысын есептемегенде, бiр баяндама («Ауыз əдебиетiн жинау
жөнiнде») жасап, емле, пəн атаулары жөнiнде 10 рет жарыссөзге шығып сөйлейдi. Жазу ережелерi туралы Елдес Омаровтың баяндамасы бойынша жарыссөзге шығып сөйлеген Халекең баяндамашыны
қолдап, дифтонг дыбыстардың, жiктiк жалғаулардың жазылу ережелерiне тоқтап, арабтың кейбiр əрiптерiн əлiпбиден шығарып тастауды
жəне сингармонизм заңын берiк ұстануды ұсынады.
А.Байтұрсыновтың ұсынысымен Т.Шонановтың баяндамасында
айтылған талас мəселелер жөнiнде бip пiкiрге келу үшiн бес адамнан комиссия құрылады. Оның iшiне X.Досмұхамедов те кiредi.
Келесi күнгi мəжiлiсте Е.Омаров съезд мүшелерiн осы комиссияның
ұйғарымымен таныстырады. Xалекеңнiң ұсыныстарының көбi дерлiк
комиссияның тұжырымдамасында қолдау тапқан. Осы жерде Халекең
алғашқыда латын əлiпбиiне көшу əрекетiн қолдамағанмен, бұрынғы
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КСРО халықтарының орталық баспа басқармасының төрағасы Нəзiр
Төреқұловтың тапсыруымен латын əлiпбиi негiзiнде жасаған жобасын «Ақ жол» газетiнде жариялаған. Бұл жөнiнде Халекең съезде
сөйлеген бiр сөзiнде: «Менiң латын əрпiн алуға қарсы екенiм рас.
Бiрақ ол (H.Төреқұлов – Ш.C.) латынға қарсы екенiмдi бiле тұра маған
латын əрiптерiнiң жобасын жазып беруге тапсырған соң сол жобаны
жасағаным да рас», – дейдi. Айнала латын əрпiн қолдап жүрген тiл
мамандары тұрғанда бұл жауапты iстi Х.Досмұхамедовке тапсыруы
оның латын тiлiн жетiк бiлгендiгiнде деп есептеймiз.
Ғалым тiлдiң тазалығын, оның нормасын, халықтық негiзiн сақтауда мектеп пен баспаның рөлiн бiрiншi қатарға қойып қарастырған.
«Мектеп пен баспаның тiлi дұрыс болса, елдiң тiлiн көркейтiп, байытып, гүлдендiредi. Мектеп пен баспада қолданған тiл шатасқан тiл
болса, ол ел сорлы ел, мұндай елдiң тiлi бұзылмай қалмайды», – деп, тiл
бұзарлыққа қарсы шыққан ғалым Халекең əдеби тiлiмiздi байытудың
екi жолын көрсетедi: «Осы күнгi əдеби тiлiмiз, – деп жазады ғалым, –
өте қарқындап өсiп барады. Бiр жағынан, өз сөзiнен сөз тудырып
байыса, екiншi жағынан, жат сөздердi кiргiзiп байып баратыр».
Халекең еңбектерiнде қазақтың шешендiк өнерiн, өлең құрылысын,
«сөздердiң туралығы мен дəлдiгiн, айқындылығы мен əуездiлiгiн»
сөз етедi. «Нысанбай сөзiнiң артықшылығы, ең əуелi тiл жағынан.
Нысанбайдың тiлi нағыз үлгi боларлық, ал Мұраттың тiлi əдебиетiмiзге негiз болған ел əдебиетiнiң тiлi», – деп, Нысанбай мен Мұрат
ақындардың тiлiне жоғары баға берген.
Түркi, моңғол тiлдерiнiң, өз сөзiмен айтқанда, «тұқымдастығы, тумаластығы» жөнiндегi пiкiр, байқаулары сонау жүз-екi жүз жылдардан берi шешiмiн таппай жүрген гипотеза, долбар ретiнде айтылып
жүрген алтай теориясымен ұштасып жатыр. Халекең оқушы қауымға
жалпы тiл бiлiмi мəселелерiнен де мағлұмат берiп отырған. Мысалы,
Еуропа тiлдерiнiң классификациясын келтiре отырып, герман, славян‚
роман тiлдерi тобына кiретiн тiлдер жөнiнде мəлiмет бередi. Ал түркi
тiлдерiне ғалым «Шолпан» журналында (1923 ж.‚ №3-5) жарияланған
«Tүpкi тiлдерi туралы» деген көлемдi мақаласын арнаған.
Түркi тiлдерiнiң, оның iшiнде қазақ тiлi тарихына қатысты материалдарды назардан тыс қалдырмай, қадағалап отыратын ғалым,
атақты шығыстанушы M.Қашқаридiң əйгiлi «Диуани лұғатит-түрк»
атты еңбегiнiң тұңғыш зерттеушiсi болғанын мақтанышпен айта аламыз. Халекеңнiң «Құтадқу бiлiк», «Жамиғ-ат-тауарих», «Кодекс Куманикус», «Китаб ал-Идрак», т.б. ескерткiштердi сөз етуi оның көне
ескерткiштерден хабардар болғанын көрсетедi. «Диуанның» түрк
халықтарының тарихын, тiлiн, əдебиетiн зерттеуде таптырмайтын ма-
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териал екенiн айта келiп, бұл еңбек түркi тiлдерiнiң татбақи (салыстырмалы) фонетикасынан көп мəлiмет беретiн жəне «түрлi рулардың
лəhже (наречие) айырмалары туралы берген мағлұматы өте қымбат»
деп кiтапқа жоғары баға бередi.
X.Досмұхамедов қанша тiл бiлген ғалым? Оның орыс, латын, араб,
немiс тiлдерiн меңгергендiгi жөнiнде кейбiр мəлiметтер бар. Орыс
тiлiн терең меңгергендiгiне сол тiлде шыққан бiраз еңбектерi, СанктПетербургтегi əскери-медициналық академияны алтын медальмен
бiтiргенi айғақ бола алады. Ал латын тiлiн бiлгендiгiн Халекең өзi айтады. 1931 жылы қыркүйектiң 14-i күнi ОГПУ-дың тергеушiсiне жазып берген құжатта ол: «1903 жылы Петербург медициналық академиясына латын тiлiнен қосымша емтихан тапсырып түстiм...» («Алматы ақшамы», 15.VI.1992) – деп жазады. Медицина, биологиядан
жазған еңбектерiнде көп жағдайда кiрме сөздердiң тұсына латынша
нұсқасын жазып отырған. Ғалым араб тiлiн де меңгерген болу керек.
Жоғарыда сөз болған M.Қашғаридiң арабша жазылған мың беттiк
еңбегi сол кезде түркi тiлдерiнiң ешбiреуiне аударылмаған. Ғалымның
осы ескерткiштi талдауға арналған мақаласында араб тiлiнен бейхабар адам түсiне бермейтiн фи ал-жумла, лəhже, қатғи, иқтисади, ижтимайи, мұнасабты сияқты толып жатқан араб сөздерi мысал iшiнде
емес, автордың өз сөзiнде қолданылып отырады. Ол ол ма? Халекең
бұл ескерткiштi оқып қана қоймай‚ онда бастырушылардан кеткен
қателердi де көре бiлген. Осы мақаласында ғалым: «Қазанда, Ташкенде басылатын кiтаптарды «Қисса əнбия» кiтабы сияқты қалай болса, солай баса салушы едi. Ғылыми кiтаптарды баспаханалардың өз
түзеушiлерi корректураны қалай түзетемiз деп былықтырып қоюшы
едi. Рифғат афандiнiң де азын-аулақ сондай кемшiлiгi жоқ емес», –
деп, ондағы жаңсақ кеткен бiраз жерлерiн мысал келтiрiп, тiзiп бередi.
Петербургтегi əскери-медицина академиясына түсерде өз бетiмен латын тiлiн үйренiп, емтихан тапсырған дарынды ғалымның араб тiлiн
де өз бетiмен оқып-үйренiп алуы ғажап емес. Ал ғалымның немiс тiлiн
бiлгендiгiн осы күнi арамызда жүрген Халекеңнiң ұрпақтары растап
отыр. Демек‚ Х.Досмұхамедов та Шоқан Уəлиханов сияқты жетi жұрт
тiлiн бiлген полиглот ғалым болған. Халел Досмұхамедовты дəрiгер,
биолог, əдебиетшi, қоғам қайраткерi деп келдiк. Ендi мiне, қазақ тiлiнiң
терминологиясы, фонетикасы, емле, түрк тiлдерiнiң тарихы, əдеби
тiл, əдебиет тiлi туралы пайымдаулары оның лингвист-ғалым екенiн
ерiксiз мойындатып отыр.
Байқап отырсақ, осы күнде өткiр қойылып отырған зəру көкейтестi мəселелердiң көпшiлiгi кезiнде Халекеңнiң еңбектерiнде сөз
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болған. Сондықтан ғалымның қаламынан туған еңбектерi, пайымдаулары осы күнi де мəнiн жоймай келе жатқан еңбектер деп есептеймiз.
Дара талантымен көзге түскен, аз уақыт iшiнде, яғни алғашқы
еңбегi мен соңғы еңбегi, шыққан арасы небəрi 10 жыл iшiнде артында мол мұра, өшпес iз қалдырған Халел Досмұхамедовтың еңбектерiн
бiрнеше том етiп шығарып, Халелтану iлiмiн əрi қарай дамыту бiздiң
мiндетiмiз. Осы ретте 1991 жылы «Аламан» деген атпен Халекеңнiң
бiр томдық жинағын құрастырып шығарған жас ғалымдар Ғ.Əнесов,
А.Мектепов‚ Ш.Кəрiмовтiң iзденiс еңбектерiн ерекше атап өткiмiз
келедi. Тақыр жерге күмбез орнатқандай ғылым-бiлiмнiң қара шаңырағының тұғыр тасын қаласып, уығын шаншып, керегесiн кеңейтуге
көп күш жұмсаған əз тұтатын ағамыздың есiмi ғылым тарихының
төрiнен өзiне лайық орнын алуға тиiс. «Өз ұлын, өз ерлерiн ескермесе, ел, тегi, қайдан алсын кемеңгердi» (I.Жансүгiров) дегендей,
еңбектерi қозғаусыз жатқан талай кемеңгерлердiң мұрасын жарыққа
шығару – бiздiң перзенттiк парызымыз.
Сарыбаев Ш. // Таңдамалы еңбектері. ІІ т. Алматы:
«Қазақ тілі» баспасы. 2015.
ЭТИМОЛОГИЯЛЫҚ ЭТЮДТЕР
Адамзат. Адамзат – бүгiн адам, ертең – топырақ (Абай). Парсыша адами зад – адам (адам баласы). Тəжiкше одамизод – 1) адам;
2) адамзат, адам баласы. Бұл сөз адам жəне зад/зада//зода сөздерiнiң
қосылуынан пайда болған. (Қара: асылзада). Парсыша зад: 1) туыпөну; 2) бала туған; 3) балапан. Тəжiкше зот – тұқым, табиғат, ру.
Демек, адамзат – адам баласы тiркесiнiң синонимы ретiнде қолданылатын сөз.
Айуанат. Мұндай айуанат кейпiндегi адамсымақтарды конвертке
салып, жан-жағын сүргiштеп, архивке тастаудан басқа ешбiр шара
жоқ (С. Төлешев). Бұл араб-иран тiлдерiнен ауысқан сөздiң түбiрi –
айуан. Парсыша hейван – айуан. Бұл сөздiң парсы тiлiндегi көпше
түрi hейванат – айуанат. Бұл сөздiң соңындағы – ат қосымшасы
араб тiлiнiң көптiк мағынаны бiлдiретiн жұрнағы (А.А. Ковалев,
Г.Ш. Шарбатов. Учебник арабского языка. M., 1960, 117). Қазақ тiлiне
бұл сөз əрi жекеше (айуан), əрi көпше (aйyaнат) тұлғаларында ауысқан.
Аққала. Əр үйдiң-ақ жел жағынан аққала соғылып қалыпты
(Ғ.Мұстафин). Бұл сөз ақ жəне қала сөздерiнiң бiрiгуiнен жасалған.
Қала сөзi əдеби тiлiмiзде «шаhар//шəр (город)» мағынасында қол-
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данылса, бұл тiркесте «қорған» мағынасында қолданылған. Арабиран жəне кейбiр түркi тiлдерiнде бұл сөз «қорған» мағынасында
жұмсалады. Мысалы, парсыша гдл’э қорған, бекiнiс; өзбекше кал’а, –
қорған, балқарша кьала – қорған, қала (Мат. иссл. по балк. диал.
лекс. и фольклору, 177). Бұл сөз «қорған» мағынасында «Ер Тарғын»
жырында кездеседi. Қырым деген шəhəрдiң, Жел жағына қаласың,
Ық жағына панасың. Қала сөзi қазақ тiлiнiң батыс говорларында
«қорған, тосқауыл» мағынасында да қолданылады. Демек, аққала
соғу деген сөз «ақ қардан тосқауыл, қоршау жасау» деген мағынада
жұмсалады. Аққала деп кейде балалардың қардан əртүрлi мүсiн жасап
ойнайтын ойынын да айтады.
Алдау. Көңiлiм қайтты достан да, дұшпаннан да, Алдамаған кiм
қалды тiрi жанда (Абай). Бұл сөздiң түбiр форманты ал – өз алдына жеке тұрып қолданылмайтын өлi түбiр. Ғ.Мұсабаевтың пiкiрiнше,
ал сөзi о баста «алдау»деген мағынада қолданылған. Ал тiлiм емес,
шын тiлiм, Ал тiлге алданба дегендердi салыстырыңыз. Сөйтiп, ал
сөзi «айла, алдау» деген мағынада қолданылғандығын M.Қашғаридың сөздiгiндегi мына мақал да дəлелдейдi: Аушы неше ал бiлсе, адығ
(аю) сонша жол бiледi. Бұл, əрине, аю аулап, оны кəсiп еткен кезде
туған мақал. Ал сөзi бертiн келе «əдiс, күш» мағынасында қолданылады. Ал деген түбiр бертiн келе əл болып өзгерген сияқты (Ғ.Мұсабаев. Қазақ тiлiндегi кейбiр сөздердiң этимологиясы жайында. – «Қаз.
тiлi мен əдеб.», 1959, №2, 93). Кейбiр көне түркi жазуларында жəне
осы күнгi кейбiр түркi тiлдерiнде ал сөзi жеке, дербес қолданылып,
«алдау, қулық, өтiрiк айту» деген мағыналарда жұмсалады. Мысалы,
көне түркi жазуларында аl – қулық (Малов. Пам. др. письм., 356).
Түрiкше ал – қулық, алдау, айла. Ал сөзi XII–XIII ғасырларда жазылған тефсирдiң тiлiнде де «алдау, қулық» мағынасында жұмсалады
(А.К. Боровков. Лексика среднеазиатского тефсира XII–XIII вв. М.,
1963, 48). Түбiрге қосылып тұрған -да есiмнен етiстiк тудыратын
жұрнақ. Салыстырыңыз: ат-та, yн-де, iз-де.
Алжапқыш. Алжапқышын байлаған сауыншылар шелектерiнiң
бетiне де ақ марлы жауыпты (Ғ.Мұстафин). Бұл сөз ал жəне жапқыш сөздерiнiң бiрiгуiнен жасалған сөз. Алғашқы ал компонентi ал
(-ды), ал (-дында) дегендегi ал-мен түбiрлес. Алды, алдында сөздерiнiң түбiрi ал екендiгi Ф.Г. Исхаковтың еңбегiнде сөз етiледi (Ф.Г. Исхаков. Некоторые предположения о происхождении конечных «т» и
«д» в словах аст, уст, алд, арт и т. п. – «Акад. В.А. Гордлевскому
к его 75-летию, 1953, 131). Кейбiр түркi тiлдерiнде ал тiлiмiздегi алды
(бiр нəрсенiң алды) сөзiнiң мағынасында қолданылады. В.Радловта:
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ал – алдыңғы бөлiк (Радлов. Опыт сл., I–IV). Ескi түркi жазуларында al – бiр нəрсенiң алды (Малов. Пам. др.-тюрк. письм., 356). Қазақ
тiлiнде ал түбiрi (есiм ретiнде) кейбiр түркi тiлдерiндегiдей жекeдара қолданылмайды, тек бiрен-саран бiрiккен сөздердiң құрамында
сақталған.
Алқызыл. Ол жолбойындағы сырғып, кейiн қалып жатқан қызғалдақтардың көздi əлдилейтiн шешек атқан алқызыл тостағандарына қарады (X.Есенжанов). Бұл сөз ал жəне қызыл деген сөздерден құралған. Ал сөзi қазiргi кейбiр түркi жəне кейбiр көне түркi жазуларында ашық қызыл деген мағынада жұмсалады (Малов. Пам.
др. письм., 356). Парсыша ал сөзi «солғын қызыл» мағынасында
жұмсалады. Тiлiмiздегi алмұрт, алқор, алма, алша, алкүрең, алқара
деген сөздердiң құрамындағы ал компонентi сөз болып отырған алмен байланысты болу керек. H.Н. Дмитриев орыс тiлiндегi алый
сөзiнiң түркi тiлдерiнен ауысқан сөз екендiгiн айта келiп, М.Қашғариден жəне қыпшақ ескерткiшi «Codex cumanicus»-тен (XIV ғ. басы)
бастап бұл сөздiң көптеген түркi (ұйғыр, шағатай, түрiк, қырым татары, татар, т.б.) тiлдерiнде бар екендiгiн көрсетедi. Орыс тiлiне қай
жерде, қай кезде енгенiн тап басып айту қиын, дегенмен бұл сөз Алтын Орда жерiнде болған болу керек, өйткенi мұндағы ал-тамға –
«ашық қызыл таңбa» хан жарлығының бiр белгiсi болған дейдi. Якут
тiлiндегi алай сөзi орыс тiлiнен қайталап кiрген түркi сөзi (Н.Е. Дмитриев. О тюркских элементах русского словаря. – Лексикографический сборник, 1958. Вып. III, 15–16). Демек, орыс тiлiнiң алый сөзiнiң
жоғарыдағы ал сөзiмен байланысты болып шығуы ғажап емес.
Алмұрт. Бұл сөз ал жəне мұрт деген екi сөздiң бiрiгуiнен жасалған. Ал сөзi араб-иран жəне кейбiр түркi тiлдерiнде ашық қызыл
деген мағынада жұмсалады (қара: алқызыл). Парсыша алмұртты
моруд дейдi. Бұл сөздiң алдына ал қосылып, алмұрт деген сөз жасалған; мағынасы – «қызғылт морут». Кейбiр түркi тiлдерiнде (əзербайжан, татар) бұл сөз армуд күйiнде айтылады.
Алуа: алуа – шекер. Ай астында бiр көл бар. Ат шаптырса,
жеткiсiз; Ортасында алуа-шекер бар, татқан қулар кеткiсiз (Махамбет). Мұндағы жеке қолданылмайтын алуа сыңары қара өрiк
(слива) мағынасында жұмсалатын иран тiлдерiндегi алу (парсыша),
олу (тəжiкше) сөзi болу керек.
Аңдау//аңлау. Мұраттың сырын бiлмейдi екенсiң, аңдап қой
(T.Нұртазин). Аңлашы, Албан бай ма, Дулат бай ма? Сенiң байың
Шолақбай Дулаттай ма? (Жамбыл). Бұл сөздiң түбiрi ‒ аң. -Да –
есiмнен етiстiк тудыратын жұрнақ. Кейбiр түркi тiлдерiнде бұл сөз
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«түсiну, аңдау, жад» мағынасында жұмсалады. Чуваш тiлiнде ан –
ақыл, зейiн, жады, ес; антан кай – аң-таң болу. Қарақалпақ тiлiнде
аң – 1) сана, сияси аң – саяси сана; 2) ақыл; 3) пiкiр, ниет. Башқұртша
аң – сана, ес. Башқұрттың аң булыу тiркесiнiң мағынасы сөз болып
отырған аңдау (аңдап бас, аңдап сөйле) деген сөздiң мағынасымен
барабар. Тiлiмiздегi аң-таң дегендегi аң компонентi де сөз болып
отырған аң-мен байланысты болу керек.
Апырай. Апырай, сенiң осы бiр бойыңа адам жуытпағансып
сөйлейтiнiң қалмайды?! (С.Сейфуллин). Л.Будаговта: «Апырмай или
апыр-мой вм. ай+пiрiм+ай – о старец мой, о покровитель, о Боже мой
(выражение изумления)» (Будагов. Ср. сл., тур.-тат. нар., I). Бұл сөздi
а+пыр+ (пiр)+ым (iм)+ай деп төртке бөлшектеуге болады. Осындағы
а – одағай сөз, пыр//nip – пiр тұту дегендегi nip – иран тiлдерiнен
енген «дiни общинаның бастығы, – магтардың əулиесi» деген мағынада қолданылатын сөз. Тəжiк тiлiнде де осы мағынада қолданылады. Апырмай сөзiне жалғанып тұрған -ым/-iм аффиксi (апырай
болып тəуелдiк жалғаусыз айтылатын түрi де бар) – тəуелдiк жалғау,
ай – одағай төркiндi шылау. Сөз басындағы жуан айтылып тұрған
одағай мен сөз соңындағы жуан айтылып тұрған шылаудың ықпалымен nip сөзi мен -iм жұрнағы пыр, -ым болып жуан айтылып кеткен
(бұл сөз кейде япiрiмай болып жiңiшке түрiнде де айтылады.). Ойпырмай, япырмай‚ опырмай одағайларының шығу төркiнi жөнiнде де осыны айтуға болады.
Арулау: ақ жуып арулау. Шариғат бойынша өлiктi арулап жуып,
жаназасын оқып, көмгеннен кейiн оның көйлек-көншектерi жəне де
басқа киiм-кешектерi кедейлерге берiледi (Ы.Алтынсарин). Бұл сөз
кейбiр түркi тiлдерiнде (алтай, сары ұйғыр, хакас, татар, т.б.) арула//
арығла тұлғаларында кездеседi де, «тазалау, жуу, жуыну» мағынасында қолданылады. В.Радловта: «apyлa – тазалау» (Радлов. Опыт
сл., I–IV). Арулау сөзiнiң түбiрi – ару//арығ. Ару сөзi тiлiмiзде əдетте
«əдемi, сұлу» деген мағынада жұмсалады. Бiрақ ару ана деген тiркесте
бұл сөз ардақты, қасиеттi деген мағынада жұмсалып тұр. Бұл сөз
ол баста таза, кiршiксiз əулие деген мағынада жұмсалып, кейiн таза,
кiршiксiз деген мағынада жұмсалып‚ кейiн таза‚ кiршiксiз деген мағынасынан айырылып, əдемi‚ сұлу‚ ардақты мағыналарында жұмсалатын болған. Демек, ақ жуып‚ арулау деген тiркесте соңғы сөз тазалау‚ кiршiксiз ету деген мағынада қолданылады. Ару түбiрi кейбiр
түркi тiлдерiнде таза‚ кiршiксiз‚ əулие деген мағыналарда жұмсалады.
Алтайша ару – таза‚ Радловтың сөздiгiнде: ару (арыг, арiк, ерiк, ары)
1) таза, жақсы; 2) əулие (Радлов. Опыт сл., I–IV). Л.Будаговта: – арыу,
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тур. ару, дж. арық, арых – таза, жақсы, құдiреттi (Будагов. Ср. сл.
тур.-тат. нар., Т. I, ). Ескi түркi жазуларында: ару – таза болу (Малов.
Пам. др. письм.‚ 360). Кейбiр түркi тiлдерiнде бұл сөз арығ//ариғ,
тұлғасында жақсы, таза мағынасында жұмсалады (Малов. Яз. желт.
уйг., 17; Пам. др. письм. монг. и кирг., 90). Осындағы арығ сөзiнiң
қазақ тiлiнде ару болуы ғ дыбысының түсiп қалуымен байланысты
(салыстыр: сары – сарығ, кiшi – кiшiк, тiрi – тiрiг, шеру – шерiк).
Арық. Арық атқа қамшы ауыр (Мақал). Проф. Қ.Жұбанов қазақ
тiлiндегi арыма, арық сөздерiнiң төркiнi ары етiстiгi дейдi (Жубанов. Примечания редактора..., 156). Арымақ, семiрмек көңiлден. Атты
арығанда көр, жiгiттi қарығанда көр деген мақалдардағы арымақ,
арығанда сөздерiнiң қолданылуы проф. Қ.Жұбановтың жоғарыдағы
пiкiрiн растайды. Арып-ашып дегендегi арып-тыңда түбiрi – ары.
Кейбiр түркi тiлдерiнде бұл түбiр өз алдына жеке қолданылады. Ойротша ары – шаршау, жүдеу, əлсiздену. Балқарша – ары – шаршау
(Мат. иссл. по балк. диал. лекс. и фольклору., 165). Туваша арар –
жүдеу, арган – (қазақша арыған – Ш.С.) жүдеген. Көне түркi ескерткiштерiнде ар – шаршау (Малов. Пам. др. письм. 359).
Асылзада. Қарсы ұш деп көппен бiрге тiлек етсем, мұнымды
асылзада жақтай ма екен? (М.Əуезов). Бұл сөз асыл жəне зада
сөздерiнiң қосылуынан жасалған бiрiккен сөз. Заде//зада парсы сөзi
болу керек. Парсыша зад – «туылу» «шығу тегi», «бала», «балапан»
мағынасында жұмсалады. Кейбiр тiлдерде зада, əдетте, адам аттарына қосылады да, «ұлы», «тұқымы» деген мағына бередi. Мысалы,
əзербайжан тiлiндегi Демирчизаде, Чобанзаде, Агазаде сияқты адам
аттарын өз тiлiмiзбен айтсақ Демирчиұлы, Чобанұлы, Ағаұлы болып
шығады. Тəжiк тiлiндегi зода жəне түрiк тiлiндегi zade сөзi – адам
аттарына шығу тегiн бiлдiру үшiн қосылатын сөз. Демек, асылзада
деген сөзiмiз «асыл тұқымды, асыл адамның баласы» деген мағынадағы сөз. Тiлiмiздегi Ханзада, Бекзада дегендегi зада да осы сөзбен
төркiндес.
Ая: алақанның аясы. Күндiз осы арадан бүкiл қыстақ алақанның
аясындай көрiнетiн (M.Иманжанов). Бұл сөз тiлiмiзде түбiр (ая)
тұлғасында қолданылмай, көбiне алақанның аясы, аядай, аялады
сияқты туынды формаларында қолданылады. Алақанды ая демеймiз,
бiрақ ая сөзi алақан мағынасында кейбiр тiркестерде, мақал-мəтелдерде сақталып қалған. Мысалы, ашсам аямда, жұмсам жұмырымда
(Мақал), аядай ғана бөлмемiз бар, т.б. Кейбiр түркi тiлдерiнде ая сөзi
«алақан» мағынасында жұмсалады. Хакасша, ноғайша ая – алақан
деген сөз. Құмықша алақанды кьолну аясы дейдi. Тiлiмiздегi Алатау-
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дың аясы, бұл сөздiң қолданылу аясы кеңiдi деген сөйлемдегi ая сөзi
ауыспалы мағынада жұмсалып тұр.
Əттегенай//əттең. Япырау, əттегенай, атын сұрамаппын ғой! –
дедi (М.Əуезов). Бұл – айт//əйт, деген жəне ай сөздерiнiң кiрiгуiнен
пайда болған одағай сөз. Осы тiркес жиi-жиi айтыла келе бiр-бiрiне
кiрiгiп, ықшамдалып, əттегенай болып өзгерген. Бұл сөзге құрылыс
жағынан ұқсас өйт деген-ай! Өйт деген! сияқты одағай тiркестерi
кəзiр де қолданылады. Көп уақыт айтыла келе алып кел-дiң əкел-гe,
алып бар-дың апар-ға ықшамдалғаны сияқты əттеген-ай сөзi де
ықшамдалып əттең тұлғасында да қолданылатын болған.
Бəрекелдi//бəрекелде. Мiне сөз, бəрекелде, Баршажан! (Ғ.Сыланов). Акад. И.И. Мещанинов бұл сөздiң құрамында кел етiстiгi бар
дегендi айтады (И.И. Мещанинов. Члены предложения и части речи,
294). Дұрысында бұл сөз араб-иран тiлдерiндегi барака (береке) жəне
алла (алда) сөздерiнiң қосылып кiрiгуiнен пайда болған. Парсыша
барекд – аллаh сөзi жақсы! жарайсың! мағыналарында қолданылады.
Бұл пiкiрдi П.M. Мелиоранский айтқан болатын (Мелиоранский П.М.
Кр. грам‚ каз.-кирг. яз., 69). Бiз осы пiкiрге қосыламыз.
Дəн: дəн риза. Көрсе күлетiнi рас, – деп Дəметкен бастаған
бiрнеше қатын күлiсiп, Самат мiнезiне қатты сүйсiнiп, дəн ырза боп
қалысты (M. Əуезов). Дəн сөзi тiлiмiзде тек риза сөзiмен ғана тiркесiп
қолданылады (дəн жаман, дəн үлкен деп айтылмайды). Бұл сөз моңғол
тiлдерi мен шығыс түркi тiлдерiнде «өте»‚ «аса» деген мағынада
жұмсалады. Бурят-моңғолша дəн//дан – тым, əсiресе, шамадан тыс.
Якутша даң – өте, аса, тым (Пекарский. Сл. якут. яз.‚ I.)
Еңсе: еңсесi түсу, еңсесiн көтеру. Ел еңсесiн көтерген шаттық
заман кез келдi (Жамбыл). Кейбiр көне түркi нұсқалары мен осы
күнгi кейбiр түркi тiлдерiнде бұл сөз «желке» мағынасында жұмсалады. Мысалы, XVI ғ. армян-қыпшақ грамматикасында енгсе (й), енгсам сөздерi «желке, менiң желкем» болып түсiндiрiлген (О.С.Еганян.
Об одном армяно-кыпчакском грамматическом пособии XVI в. «ВЯ»,
№5, 153). Чувашша енсе – желке, ауыспалы мағынасы «мойын» деген
сөз. «Кодекc куманикус» ескерткiшiнде еңселедi («желкеледi») формасы кездеседi. Қарақалпақша еңсе – екi жауырынның ортасы; Қазақ
тiлiнде еңсесi биiк боз орда (Махамбет), еңселi аудитория дегендегi
еңсе сөзi ауыспалы мағынада жұмсалып тұр.
Етпетiнен: етпетiнен құлады. Ұлберген Кенжетайды көтеруге
еңкейе бергенде етпетiнен түстi (С.Мұқанов). Бұл сөз ет жəне бет
деген екi сөздiң бiрiгуiнен жасалған. Бет сөзiнiң басындағы ұяң б
дыбысы алдындағы қатаң т дыбысының əсерiнен қатаңдап, п болып
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естiледi. Бұл сөздiң құрамындағы ет сыңары кейбiр түркi тiлдерiнде
дене мағынасында жұмсалады. Мысалы, алтайша, якутша эт – дене,
хакасша ит, туваша эьт – дене, чувашша ут – дене (Исхаков. Опыт
cp. сл. 45). Ет сөзiнiң «дене» мағынасында қолданылуы тiлiмiзде
тұщы етiме ащы таяқ, етiмдi шал сипаған сияқты тiркестерде кездеседi. Сонда етпетiнен деген бiрiккен сөздiң берiп тұрған мағынасы
басқа түркi тiлдерiндегi ет (дене) деген сөздiң мағынасымен ұштасып жатыр.
Жаттау. Шежiреңдi қолға алып, жасымнан мен де жаттағам
(Ж.Сыздықов). Бұл сөздiң түбiрi «сенiң жадың жақсы, жадыңда
сақта» дегендегi жад («ec»). Парсыша йад – жад, естелiк. Осы сөзге
есiмнен етiстiк тудыратын -та жұрнағы қосылып, оның басындағы
қатаң т дыбысының əсерi мен түбiрдiң соңғы д дыбысы қатаңдап,
жат+тау болып айтылып кеткен.
Жылау. Еркежан бүгiн бұл зорлықтың тұсында жылаған жоқ
(M.Əуезов). Бұл сөздiң түбiрi жы болу керек. Мұның басқа фонетикалық варианттары – йы, ый, ығ. Ый тұлғасында бұл сөз алтай тiлiнде «жылау, сыңсу» мағынасында сақталып қалған. Алтай тiлiнде
жыла дегендi ыйла дейдi. Ескi түркi жазуларында ығла – жылау деген
сөз (Малов. Пам. др. письм. монг. и кирг., 97). Бұл сөздiң түбiрi жы
екендiгiн одан кейiнгi жалғанып тұрған -ла жұрнағынан да байқауға
болады; бұл есiмнен етiстiк тудыратын жұрнақ (салыстыр: көз-де,
балта-ла).
Зəредей//зəрредей. Егер сен зəредей сүйе бiлсең өз үйiңдi, өз жерiңдi, өз елiңдi, тұтқынға түс (H.Хикмет). Тiлiмiзде зəре//зəррə
жеке-дара тұрып сирек қолданылады. Зəре сөзi кейбiр тiлдерде «кiшкентай бөлшек», «aтoм» мағынасында қолданылады. Парсыша зəрре – атом, молекула, бөлшек. Тəжiкше зарра – ұсақ бөлшек; атом, қиқым. Сонда зəредей деген молекуладай кiшкентай бөлшек деген сөз.
Кəлем//калима: кəлемге келмеу//калимаға келмеу. Төлеген дəлдеп
атыпты. Тiптi Мейрамгүлдiң тiлi кəлемге де келмептi... Сөйтiп,
Мейрамгүл өттi дүниеден (Ж.Сыздықов). Бұл – араб-иран тiлдерiнен
енген сөз. Арабша кəлима – сөз (Ковалев, Шарбатов. Учебник арабского языка, 669). Парсыша кəлам – сөз; тəжiкше калима – сөз. Демек,
кəлемге//калимаға келмеу деген сөз – сөзге де келмедi, тiл қатуға да
шамасы келмедi деген ұғымда қолданылады.
Кəлла: Əр кəллада бiр қиял (мəтел). Ұшып кеттi кəлласы, Көбейдi қалмақ өлгенi («Алпамыс»). Мұндағы кəлла сөзi қазақ тiлiнiң
кейбiр оңтүстiк говорларында «бac» деген мағынада қолданылады.
Тəжiк, өзбек, ұйғыр тiлдерiнде де калла сөзi «бас» деген мағынада
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жұмсалады. Парсыша колаh «баскиiм, бөрiк» деген сөз. Сонда жоғарыдағы мəтелдiң мағынасы: «Əpбiр баста бiр қиял» деген сөз. Тiлiмiзде бұл сөз келде күйiнде де кездеседi. Мысалы: Көсемнiң кеудесi
бар, келдесi жоқ, Əкеткен Қодар мұның басын кесiп («Қозы Көрпеш – Баян сұлу»).
Көбеген. Базарбайдың Төлеген, Ерте туған көбеген («Қыз Жiбек»). Алтыннан бесiк ойдырып, Ақ торғынға бөлеген, Өлгенде көрген
көбеген, Ел тiлегiн тiлеген («Қобыланды батыр»). Көбеген сөзi бұл
жерде «жас бала» мағынасында жұмсалып тұр. Бұл сөздiң түбiрi
көбе (н) болу керек. Қазақ говорларында көбе//көбей//кепе//көпе//кебе
деперте туған қозыны не басқа малды айтады. Итемген үлкен өгiздiң
қасында мұрнын шүйiрiп, қорқып тұрған көпей торпақ секiлдi (Ғ.Мүсiрепов). Ж.Досқараевта: «кебе – көбе, марқа» (ерте туған қозы). Көбе –
марқадан гөрi кiшiрек қозы; қазiр колхоздарда кебе қозы аз (Күн., Ұр.,
Шығ. Қаз обл. материалдары). Шырағым, сiздер көбдiк, бiз бip кебе,
Болғанда сен жел қайық бiз бiр кеме. (Лютш. Кирг. хрес.; Досқараев.
Қаз. тiл. жерг. ерек., 65). Көкшетау экспедициясының материалдарында: көпей жабағы – ерте туған құлын; көпей тайша – ерте туған бұзау (Нақысбеков. Көкшетау экспедициясының материалдарынан. –
Қаз. тiлi тар. мен диал. мəс. 1960, 2 шығуы, 100). Қазақ кейде кiшкентай, кенже баласын көбейiм//көпем деп атайды. Көпей//көбе//кебе
сөздерiнiң мағыналары («ерте туған қозы») жырдағы Ерте туған
көбеген деген тiркестегi мағынаға жуық. Моңғол тiлiнде хүбуу – бала,
хөбəгүн – балақан деген сөз (Г.H. Румянцев. Летопись рода согол селенгинских бурят-монголов. – «Труды по филологии. Вып. II, 153;
Золотоординская рукопись на бересте, 1941, 15). Көбе+ген дегендегi
-ген жұрнағы кiшiрейткiш мағынада жұмсалатын -қан/кен жұрнағының өзгерген түрi. Көбе сөзi дауыстыға бiткен жiңiшке сөз болғандықтан жұрнақ -қан, не -кен түрiнде жалғанбай, -ген түрiнде жалғанған. Бурят-моңғол тiлiнде -хан (-хон), -хэн жұрнағы сөзге кiшiрейткiш
мағына бередi. Мысалы, муу (нашар), муухан (нашарлау, нашарырақ),
залуу (жас), залуухан (жасырақ, жастау) (Б.В. Матхеев. Эхирит-булагатский диалект бурят-монгольского языка: Автореферат канд. дисс..,
Л., 1957, 20). Жоғарыдағы -ған/-ген, -қан/-кен жұрнақтарынан басқа
-ғана/-гене/-кене жұрнақтары жөнiнде H.А. Баскаков былай дейдi.
«Аффикс – gyna ~ gyne ~ gупа//кiне//gапа/, ~gene ~ qапа/кепе встречается главным образом в современных кыпчакских (казахском, каракалпакском и др.) и карлукском (узбекском) языках. В сочетании с именами существительными и прилагательными он образует уменьшительную их форму, напр. кк. kхzgine//kхzgene «глазки», qаs qyna//qasqana
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«бровки»..: или kiљkene<kiљi kene «малый, маленький»... (H.А. Баскаков. Явления лексикализации аффиксов в тюркских языках. – Лексикографический сборник. Вып. IV, 32). Тiлiмiздегi кiш [i] кене
дегендегi – -кене жұрнағы осы жоғарыдағы аталған жұрнақ болу
керек. Көрпеш//көрпелдес сөзi де осы көбе//кепе сөздерiмен төркiндес
болу керек. P дыбысының түсiп қалуы – түркi тiлдерiнде жиi ұшырайтын құбылыс (Н.К. Дмитриев. Неустойчивые положения сонорных
p, л, н в тюркских языках – «Иссл. по ср. гp. тюрк. яз.». I, Фонетика.
M., 1955). Бұл сөздердiң түбiрi – көпе//көpпe. Ал M.Қашғари көрпе
сөзiн «кеш туған қозы» деп, ал кхрпэ оғул сөзiн «жазда туылған бала»
деп түсiндiрiптi (Щербак. Названия домашн. и диких животных..., 114).
Қадағаш. Ат байлайтын ағаш. Мұны қада деп те айтады. Бұл
сөздiң түбiрi – қад//қада. Кейбiр түркi тiлдерiнде қад//қаду сөзi шеге
мағынасында жұмсалады. Алтайша қаду – шеге; қадула – шегелеу.
Сонда қадағаш – ағаш шегеге ұқсатылып, қа+да-ағаш>қадағаш болып айтылып кеткен. Тiлiмiздегi қад+а, қад+ау (салыстыр: сан+а,
жас+а, т.б.) етiстiктерiнiң түбiрi осы қад (шеге) сөзiмен байланысты
болу керек.
Қарақат. Жедiм қолмен терiп ап қарақат, шие, өрiгiн (Д.Əбiлев).
Кейбiр зерттеушiлердiң пiкiрiнше, бұл сөз қара жəне кейбiр түркi
тiлдерiнде кездесетiн қат//хат («жидек, жемiс») сөздерiнiң бiрiгуiнен жасалған (Г.Жəркешева. Кейбiр кiрiккен сөздердiң этимологиясы. – «Қазақ тiлi мен əдебиетi», 1959, №4, 88). Бұл пiкiрдi К.Аханов та
қолдайды (К.Аханов. Тiл бiлiмiне кiрiспе. 1962, 70-71 бб.). Алтайша
қат – жидек, қызыл қат – қызыл жидек, қара қат – қарақат. Хакас
тiлiнде де бұл сөз «жидек» мағынасында жұмсалады. Демек, қарақат – «қара жидек» деген сөз.
Қараңдау. Бұл сөз қараң-қараң, қараң-құраң формаларында да
кездеседi. Мешiт жақтан бiр салт атты қараң ете түстi (С.Мұқанов). Қараң-құраң етiп, еңiске тартып барады (Ғ.Сыланов). Бұл сөз
қара деген сын есiмге -аң формантының қосылуы арқылы жасалған.
Екi дауысты дыбыс қатар келгендiктен түбiр мен жұрнақтың арасындағы дауысты дыбыстың бiреуi түсiп қалған (қар[а] – аң). Осындағы
-аң форманты елiктеуiш сөз жасайтын жұрнақ (Салыстырыңыз: салпсалп//салпаң-салпаң, балп-балп//балпаң-балпаң, қисалаң-қисалаң, т.б.).
Қараң-қараң сөзiнiң морфемалық құрылысы ағар+аң – ағар+аң,
қызар+аң – қызар+аң сөздерiнiң құрылысымен бiрдей.
Қары I: Қарына тартпағанның қары сынсын (Мақал). Бұл сөз
батыс говорлар тобында өз алдына жеке тұрып та қолданылады.
Амандаспай аттандым, Ата, ана, қарыма; жолығыспай жөнелдiм,
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Алланың қосқан жарына (Махамбет). Осындағы қары сөзi «туысқан»,
«ру» мағынасында жұмсалып тұр. Қарым-қатынас дегендегi қарым
осы қары сөзiмен төркiндес болуы мүмкiн.
Қары II: Атты арығанда көр, жiгiттi қарығанда көр (Мақал).
Тiлiмiзде синонимдес кəрi//қары (диалектизм) //қарт деген сөздер
бар. Қарт сөзiнен қартаю, қартайған сияқты туынды сөз жасалса,
жоғарыда көрсетiлген мақалдағы «қары»-дан қарыған сөзi жасалған.
Қары сөзi кəрi мағынасында қазақ тiлiнiң батыс говорларында кездеседi.
Қас: қас батыр, қас сұлу//қаса сұлу, т.б. Қас жүйрiкте сын болмас,
қас сұлуда мiн болмас (Мақал). Қас сөзi тiлiмiзде кез келген сөзбен
тiркесе бермейдi. Тек бiрен-саран сөзбен тiркеседi де, «epeкше», «асқан», «өте жақсы» мағыналарында жұмсалады. Абайда бұл сөз қаса
тұлғасында да кездеседi. Қар аппақ, түлкi қызыл, бүркiт қара,
Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға (Абай). Бұл сөз араб-иран тiлдерiнен
енген сөз. Парсы, тəжiк жəне кейбiр түркi тiлдерiнде бұл сөз қас, қасы
тұлғаларында кездеседi. Парсыша хасс – 1) ерекше, арнайы; 2) ерекше қасиеттi; хассе – 1) əсiресе; ақсүйек, жоғарғы тап; 2) қасиет, сапа.
Өзбекше хоса – асыл тұқымды; хоса тулnop – асыл тұқымды арғымақ; тəжiкше хоса – 1) ерекше; 2) ерекше қасиеттi. Арабша xac– ерекше, арнайы.
Құдық. Айша апай құдықтан су əкелiп, пешке орнатқан үлкен
қазанға құйды да, астына сиырдың тезегiн тұтатты (С.Мұқанов).
А.Ысқақовтың пiкiрiнше: «Төбеңе құй қаздым ба?» деген сөйлемдегi
құй деген сөз көне түркi жəне моңғол тiлдерiнде құд – құды – құйы –
құй болып келетiн, қазiргi қазақ тiлiндегi құдық деген мағынада
қолданылатын (қазiргi татар тiлiндегi құйы сөзi, қазiргi қалмақ тiлiндегi худағ сөзiн салыстыр) сөзбен төркiндес; демек, құй сөзi жоғарыда
айтылып өткен көне түбiрiнiң бiр түрi болуға тиiс» (Ысқақов. Қаз.
тiлi этим. сөздiгiн жасау мəс., 90). Бipқатар түркi тiлдерiнде құдықты
құй//құю... дейдi. Ноғайша құйы, құмықша құю, түрiкпенше гуйы. Құй
сөзi тiлiмiздегi кейбiр говорларда сақталып қалған. Мысалы, батыс
говорларында құдықты құй дейдi. Шу бойында құй сөзi екi мағынада
қолданылады: 1) шұқыр, терең жер; 2) ауыспалы мағынасы – əңгiменi
көп бiлетiн адам (Қаз. тiлi тар. мен диал., 156). Құд[-ық] ~ құй ~ құйы
сөздерiндегi д мен й дыбыстарының алмасып келуi түркi тiлдерiнде
бар құбылыс (салыстыр: айақ ~ адақ, айғыр ~ адғыр, т.б.). Тiлiмiздегi
зат есiм мағынасындағы құй (төбеңе құй қаздым ба?) жəне етiстiктiң бұйрық мағынасындағы құй сөздерiнiң төркiнi бiр болу керек.
Тiлiмiзде бiрде етiстiк, бiрде зат есiм болатын сөздер аз емес (салыс-
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тыр: көш, той, жабу, т.б.). Құдық дегендегi -ық жұрнағы – етiстiктен
зат есiм тудыратын жұрнақ. Салыстырыңыз: күй-iк, тара-қ, т.б.
Миық: миығынан күлу. Дұшпанды жердi көргенде миықтан күлiп
қуанған (Жамбыл). Бұл сөз кейбiр түркi тiлдерiнде мұрт мағынасында жұмсалады, башқұртша мыйық – мұрт, мыйық астынан көлөу –
миығынан күлу. Құмықша да мыйыкьлар – мұрт, чувашша мбибх –
«мұрт». Миығынан күлу мен мұртынан күлу деген тiркестердiң
беретiн мағыналары бiр-бiрiмен синонимдес.
Орын: төсек-орын. Қажеттi жабдықтарын, төсек-орнын,
ыдыс-аяқтарын машинаға тиеп алған (Б.Соқпақбаев). Төсек-орын
дегендегi орын сөзi əдеби тiлiмiздегi орын (место) сөзiмен мағыналас
болса да, қос сөз жасалу кезiнде бұл сөз төсек деген мағынада
жұмсалған болу керек. Кейбiр түркi жəне моңғол тiлдерiнде бұл сөз
төсек мағынасында жұмсалады. Ұйғырша орун салмақ – төсек салу,
бурят-моңғолша орон – кровать, төсек; түрмэророн – темiр кровать,
моңғолша ор (он) – кровать, төсек. Құмық тiлiнде төсек-орынды керiсiнше орун-тешек дейдi екен. Орын сөзi «төсек» мағынасында кейбiр
оңтүстiк говорларда сақталып қалған. «Мейманның орны қайсы? Бiр
келдiм, екi келдiм үшке дейiн, Жата ма мейман кiсi түске дейiн? Тұрдағы жинау үшiн орныңды бер. Жата бер онан кейiн кешке дейiн (Бiр
қыздың ұйқышыл жiгiтке айтқан сөзiнен. «Қаз. тiлi тар. мен диал.»,
3-шығ., 28). Тiлiмiздегi жеке-дара қолданылатын орын (место) сөзi
жоғарыдағы қос сөздегi орын-мен мағыналас, олардың шығу төркiнi
бiр. Осы сөзден тiлiмiзде кейiн орындық сөзi пайда болған.
Осынау. Еңсесiн шаң жауып та, қар жауып та, Талай жыл сауыт
болған сан ғұрыпқа. Осынау кеңiстiктi мекендеген, киiз үй секiлдi ед
ақ жұмыртқа (Д.Қанатбаев). Бұл сөз осы жəне анау есiмдiктерiнiң
бiрiгуiнен жасалған. Осы екi сөздiң арасында екi дауысты дыбыстың
бiреуi түсiп қалып‚ осынау болып айтылып кеткен. Осы+анау>осынау. Салыстырыңыз: сол+анау>сонау, ол+анау>анау.
Пұшайман/пүшəйiм: пұшайман жеу. Саған мына бiр жайды
үлкен мұңаюмен пүшəйiм жеп хабарлаймыз («Оңт. Қаз.», 15/III-59).
Кейбiр тiлдерде бұл сөз «өкiну», «бармағын тiстеу», «қапыда қалу»
мағынасында жұмсалады. Мысалы, парсы тiлiнде пашиман – өкiну.
Өзбекше пушайман – өкiнген адам, пұшайман жеу. Тiлiмiзде уайым
жеу, таяқ жеу, соққы жеу сияқты тiркестер бар. Пұшайман жеу
тiркесi де осы конструкцияның үлгiсiмен жасалған.
Санда: анда-санда. Осы сөздiң санда сыңары шанда//чанда тұлғасында қазақ говорларында кездеседi. Оңтүстiк говорларында шанда//чанда сөзi (Досқараев‚ Мұсабаев. Қаз. тiл. жер. ерек., 7) «анда-санда» мағынасында жұмсалады.

222

Шора Сарыбаев

Сап/ саф: сап//саф алтын, саф ауа, сап таза, сап көңiл. Қайтедi
гүл-гүл жайнап дала мына, Сыймайды-ау бар қабiлетi жанарыма.
Саф алтын сұлулығын қия берсiн, Кеудемдi тосайыншы самалына
(С.Ақтаев). Бұл сөз парсы жəне кейбiр түркi тiлдерiнде «таза, мөлдiр»
деген мағынада жұмсалады. Парсыша саф – таза, ашық. Тəжiкше
соф – таза, мөлдiр, оби соф – таза, мөлдiрсу. Өзбекше соф – таза, соф
суы – таза су, соф хаво – таза ауа. Ұйғыр, башқұрт, татар тiлдерiнде
де бұл сөз жоғарыда көрсетiлген мағыналарда қолданылады. Бұл сөз
түркi тiлдерiне парсы тiлiнен енген болу керек. Қазақ тiлiнде көбiнесе
сап тұлғасында қолданылады, мұнда тiлiмiзге тəн емес ф дыбысы
п-ға алмасқан.
Тəптiштеу. Шабақтарына дейiн түгел қалың темiрмен бекiтiп
тастаған шананы тағы бip тəптiштеп қаpan шықты (Ғ.Мүсiрепов).
Бұл сөздiң түбiрi тəп-тiш кейбiр тiлдерде тексеру, байқау, тiнту
мағынасында қолданылады. Парсыша тəф-тиш – 1) тəптiштеу, тергеу,
тексеру; 2) тiнту. Бұл сөз өзбек тiлiнде де осы мағынада жұмсалады.
Тəптiштеу сөзiнiң төркiнi apaб-иран тiлдерi. Қазақ тiлiне енгенде
есiмнен етiстiк тудыратын -те жұрнағын қабылдап, етiстiк ретiнде
қалыптасқан.
Телегей: телегей-теңiз. Осындағы жеке тұрып қолданылмайтын
телегей сөзi көптеген түркi тiлдерiнде кездеседi. Бұл сөздi тува, алтай тiлдерiндегi əлем, кеңiстiк, жержүзi деген мағынада жұмсалатын
делегей//телекей сөздерiмен төркiндестiруге болады. Өйткенi теңiздiң үлкендiгi дүниежүзi, жержүзiнiң кеңдiгiне, үлкендiгiне салыстырылуы да ғажап емес. Бiр есептен телегей сөзiн алтай, тува тiлдерiнде
теңiз, мұхит мағынасында жұмсалатын талай//далай сөздерiмен де
байланыстыруға болады. Бiрақ бұл вариантты дұрыс деп кесiп айту
үшiн телегей сөзiнiң соңындағы -гей формантының төркiнiн анықтау
керек болады.
Түмен. Бiрдiң кесiрi ‒ мыңға, мыңның кесiрi ‒ түменге (Мақал).
Бұл мақалдағы өз алдына жеке қолданылмайтын түмен сөзiнiң
төркiнi жөнiнде В.Катаринский 1898 жылы басылып шыққан грамматикасында былай дейдi: «Дальше миллиона у киргизов нет счета и
в случае нужды говорят сансыз бессчетное (число), бесчисленное множество, или тумцн (монгольское слово, соответствующее и созвучное
славянскому слову тьма), но оно при счете не употребляется» (Грамм.
кирг. яз. 1898, 38). Бұл сөз парсы жəне кейбiр түркi тiлдерiнде «сансыз,
он мың – 10 000» деген мағынада жұмсалады. Парсы тiлiнде туман –
1) туман (иранская денежная единиңа, равная 10 риалам (10 пехлеви)., 2) ист. 10 000 (Перс.-рус. сл., M., 1960). Алтайша тямен – сан-

сыз көп, қыруар. Тiлiмiздегi Түменбай//Тұманбай, Түменов сияқты
адам аттарының түбiрi де осы түменмен төркiндес болу керек.
Түнеу: түнеу күнi, түнеу уақытта. Түнеу күнi кеткеннен, Ғали, жаңа
келдiң бе? Алғадайдың мүрдесiн, Жол-жөнекей көрдiң бе? (Жамбыл).
Бұл есiмдiк анау, сонау есiмдiктерiне синонимдес келедi де, көбiне
түнеу уақытта, түнеу күнi тiркестерiнiң құрамында қолданылады.
Батыс говорларында тонау//тона//төнеки формалары сақталып қалған. Тонау формасы В.Радловтың сөздiгiнде де келтiрiледi (Радлов.
Опыт сл. III. 140). Түнеу, тонау сөздерi тiлiңiздегi ту жəне анау//
əнеу есiмдiктерiнiң бiрiгуiнен пайда болған. Ту есiмдiгi тiлiмiзде əлi
күнге дейiн қолданылып келе жатыр. Ту алысқа кеттi (Ғ.Сланов). Ту
Көкшетаудан мына жиенiм келiп тұр (С.Мұқанов). Осы ту сөзi түрлi
варианттарда кейбiр түркi тiлдерiнде де кездеседi. Алтайша ту – сол,
туваша доо, дуу – сол, гагаузша те бу – осы (Правила орфографии гагаузского языка, 1958). Тiлiмiзде осы түнеу//тонау есiмдiктерiне құрылысы жағынан ұқсас, күрделi есiмдiктер бар. Мысалы, сонау сөзi
сол жəне анау есiмдiктерiнiң бiрiгуiнен жасалса, осынау есiмдiгi осы
жəне анау есiмдiктерiнiң бiрiгуiнен жасалған: осы, + [a] нау>осынау;
со [л] + [a] нау>сонау. Бұл сөздiң бiрде жуан (тонау), бiрде жiңiшке
(түнеу) айтылуы – алғашқының жуан айтылатын тy+анау сөздерiнiң, ал кейiнгiсiнiң жiңiшке айтылатын ту+ əнеу сөздерiнiң бiрiгуiнен жасалғандығынан болу керек.
Yр//hүр//хор: үр//hүр//хор қызы. Өзiң де бүгiн хордың қызы секiлдене қалған екенсiң (С.Мұқанов). Солтүстiк аудандарда көбiне хор
болып, оңтүстiкте -үр болып айтылады. Иран жəне кейбiр түркi
тiлдерiнде бұл сөз ұжмақ қызы, сұлу қыз деген мағынада жұмсалады.
Парсыша hури: 1) ұжмақ қызы; 2) сұлу; өзбекше – хур – гурия (мұсылман мифологиясында – жұмақ қызы). Өзбек тiлiндегi екiншi
мағынасы – əдемi қыз, келiншек. hyр, хор сөздерiнiң кейде үр болып
х дыбысының түсiрiлiп айтылуы тiлiмiздегi apaб-парсы тiлдерiнен енген сөздердiң басындағы х, қ, h дыбыстарының тұрақсыздығынан деп
бiлу керек. Салыстырыңыз: hауа – ауа, ғұмыр – өмiр, қисап – есеп, хукумет – үкiмет, ғадiл – əдiл, т.б.
Yрiм: үрiм-бұтақ. Аталас үрiм-бұтақ жанды жақты. Барлығы
тату-тəттi ынтымақты (И.Байзақов). Yрiм сөзi тiлiмiзде жеке-дара күйiнде қолданылмай, тек үрiм-бұтақ сияқты қоссөз құрамында
жəне ұлын ұрымға, қызын қырымға деген тұрақты сөз тiркесiнде
ғана сақталып қалған. Бұл сөз қырғыз тiлiнде де бар, ол «ұрпақ»
мағынасында жұмсалады. Бұл сөздiң түбiрi үр болу керек, -iм – жұрнақ. Моңғол тiлiнде үр – ұрық, тұқым, бала, нəресте деген сөз. Абу-
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Хаямда үр – тұқым деген сөз (Кitab al-idrдk, 10). Тiлiмiздегi ұрық
сөзiнiң де түбiрi ұр екендiгi татар, құмық тiлдерiндегi орлық, урлук
(тұқым) сияқты мысалдардан байқалады. Ал моңғол тiлiнде ұрық
сөзiне дыбыстас ypaг сөзi «туысқан» мағынасында жұмсалады. Тiлiмiзде -iм//-ым жұрнағы – əдетте, етiстiктен зат есiм тудыратын
жұрнақ. Ал, үрiм дегендегi үр-дiң өзi зат есiм болып тұрғандығынан
осы сөздi үр+iм деп бөлшектеудiң дұрыстығына шəк келтiруге де
болады. Осы жағдай бiздi бұл сөздiң шығу төркiнiн төмендегiше де
топшылауға мəжбүр еттi. Бұл сөз тiлiмiзге араб тiлiнен енуi мүмкiн.
Арабта бұл сөз арум, арума – «тамыр, шығу төркiнi» деген мағыналарда жұмсалады.
Шар//шарқ//шырқ: шарқайрақ, шарқ айналу. Шар//шарқ/шырқ
сөзi парсының чдрх (дөңгелек) жəне онымен түбiрлес чдрхе – 1) шарғы; 2) дөңгелену, ротация деген сөзi болу керек. Тiлiмiздегi шарғы
жiп дегендегi шарғы да осы чдрхе-мен байланысты болу керек;
өйткенi парсыша-орысша сөздiкте чдрхе сөзiнiң түсiндiрмесiнде катушка деген сөз келтiрiлiптi.
Шеру. Қаланың бiр шетiнен шеру тартып, енiп кеткен сансыз
қызыл əскер ме деп аңырып подхарунжий атының басын вице-губернатор үйiне қарай бұрып та алды (X.Есенжанов). Тiлiмiзде бұл сөз
көбiнеce шеру тартып, шеру əскер сияқты тiркестерде айтылады. Бұл
сөз əскер, солдат, əскери колонна мағынасында жұмсалады. Моңғолша
цэрэг – солдат, əскер деген сөз. Парсы тiлiнде чдрик – милиция,
жасақшы, партизан мағынасында қолданылады. Ескi түркi жазуларда
чдрiг – əскер деген сөз (Малов. Пам. др. письм. монг. и. кирг., 106).
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ҚАЛЫПҚА СЫЙМАС ҚАЙРАТКЕР
К. Құрманəлиев,
ҰҒА-ның корр. мүшесі,
филология ғылымдарының докторы,
профессор
ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ДАРАБОЗЫ. Халқымызбен қоса жасасып
келе жатқан бай ана тіліміздің өткені мен бүгінгісін егжей-тегжейлі
зерттеп, қазақ тіл білімі аталатын іргелі ғылымның ілгері дамуына еселі
үлес қосып келе жатқан қаламы жүйрік, зердесі биік аға буын өкілі –
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі,
филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, түрколог-ғалым, ұстазым Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың өзгелерге үлгі етіп көрсетерліктей өнегелі
өмірінің кейбір тұстарын шəкірттік көзбен көзі қарақты қалың оқырманға қажет болар деген ниетпен қал-қадерімізше жеткізуді жөн көрдік.
Шора Шамғалиұлының шығармашылық шеңбері кең, ауқымды,
əр алуан. Ғалымның қаламынан шыққан 300-ден астам ғылыми
мақалалар, оның ішінде 20 шақты монография, оқулықтар, сөздіктер
жарық көрген. Академик ағамыздың еңбектері тек елімізде ғана емес,
бұрынғы одақ көлемінде шығып тұрған «Вопросы языкознания»,
«Советская тюркология», «Народы Азии и Африки», «Советское востоковедение» тəрізді ғылыми-теориялық журналдарда, сондай-ақ қазіргі таңда алыс-жақын шетел баспаларында жарық көріп келеді.
Ғалымның еңбектері қазақ тілінің өзекті салаларына, атап айтқанда, қазақ тілі тарихы, диалектология, лексикология, лексикография, грамматика, т.б. көкейкесті мəселелерге арналған. Ағамыз күшін
сарп етіп зерттеген екі саланы ерекше бөле-жара атауға болады. Оның
бірі – диалектология болса, екіншісі – тіл білімінің тарихы.
Сөз байлығының жергілікті қазынасын танып-білуге деген құштарлық, қазақ сахарасының алысы мен жақынын толассыз жылдар
бойы кезіп, суығына тоңып, ыстығына күйіп, ел-жұртымыздың сөз
жиһазын қалт жібермей парақ бетіне түсіріп, ол туралы білген-түйгендерін ғылым əлеміне мəшһүр еткен көрнекті ғалым екенін шəкірттері мақтан етеді. Жарты ғасыр Тіл білімі институтында директордың
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орынбасары, тіл тарихы мен диалектология бөлімінің меңгерушісі,
бас ғылыми қызметкері қызметтерін атқарғанда еліміздің түкпіртүкпіріндегі шалғайда жатқан тұрғындар тілінің жəне республикадан
тыс жердегі мекендейтін қазақтар тілінің мол байлықтарын жинау
үшін жүйелі түрде диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырып,
ел аузынан əріптес ғалымдармен бірлесе жүріп, сөз байлығын жинауға басшылық етті. Тіл білімі институтының картотекалық қорын
молайтуға өзіндік үлесін қосқанын ерекше айтқымыз келеді.
Жиналған мол диалектілік материалдар негізінде бірнеше ғылыми-зерттеулер жарық көрді. 1976 жылы жеке кітап ретінде жарияланған «Қазақтың аймақтық лексикографиясы» атты докторлық еңбегі
түркітану ғылымында аймақтық лексикография теориясына арналған алғашқы монография еді. Əлемдік деңгейде өткізілген халықаралық конференцияларға, симпозиумдар мен форумдарға қатысып,
«Диалектілік сөздіктерді құрастыру», «Диалектілік лексикографияның талас мəселелері», «Тіл мəдениеті жəне жергілікті ерекшеліктер», «Əдеби-сөйлеу тілі сөздігі», «Диалектілік терминология», «Түркі
тілдерінің аймақтық лексикографиясы» сияқты тақырыптарда баяндама жасап, əлемдік түрколог ғалымдардың назарын өзіне аударғанын
шəкірттік сезіммен мақтаныш етеміз.
Ол белгілі ғалым С.Аманжоловтың тілдегі диалектілікті топтау
теориясын əрі қарай дамытты. Жаңа нұсқадағы диалектологиялық
сөздік құрастыруға жəне диалектология саласындағы терминологияның қалыптасуына белсене араласып, өз тарапынан тыңнан бірнеше
терминдерді ұсынғанын да айта кеткеніміз орынды болар. «Қазақ
диалектологиясы» атты тұңғыш оқулықтың авторларының бірі де академик Ш.Сарыбаев екендігін ғылыми жұртшылық жоғары бағалайды.
«Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы» атты сериямен шыққан
8 кітаптың белді авторларының бірі болуымен қатар, оған тікелей
басшылық жасаған белгілі диалектолог-ғалым екенін айтсақ, артық
болмас.
Қазақ жəне түркі тілдерінің диалектологиялық атласын жасауға
белсенді түрде атсалысып, көп жылғы еңбектің жемісі ретінде академик Ш.Сарыбаевтың басшылығымен əрі редакторлығымен 80 баспа табақ көлемді «Қазақ тілдің аймақтық сөздігінің» құрастырылуы
қазақ тіл біліміне қосылған сүбелі үлес екенін тілші-ғалымдар талай
рет тілге тиек еткен-ді.
БИБЛИОГРАФИЯ БІЛГІРІ. Академик Ш.Сарыбаевтың ерекше
екпін түсіре айтатын еңбектері ретінде саналы ғұмырының 70 жылға
жуық уақытын сарп етіп, бүгінгі күнге дейін қол үзбей айналысып
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келе жатқан саласы – қазақ тіл білімінің тарихын зерделеудегі еңбегіне ерекше тоқталғымыз келеді. Оның өзіндік себебі де бар. Адам
бойында аса бір сирек кездесер ұқыптылық, ыждағат иесі Шора
Шамғалиұлының там-тұмдап болса да, қазақ тілі жайында өткен
ғасыр мен қазіргі кезде жарық көрген үлкенді-кішілі еңбек атаулының баршасын тізіп, 7 томдық қазына етіп жинақтауы – шын мəніндегі қазақ тіл білімінің деректі жылнамасы, жүгінер шежіресі деп
ауыз толтырып айтуға əбден болады.
Ғылыммен мықтап шұғылданған тілшіге шамшырықтай болатын
«Қазақ тіл білімі əдебиетінің библиографиялық көрсеткіші» кітабының жеті томын жариялау барысында, бір ғасырға жуық мерзімде
жарық көрген том-томдаған кітаптарды шаң басқан мұрағаттардан
аршып, мерзімді баспасөздерде жарияланған мақалаларды, монографиялық еңбектерді екшеп, оларды картотекаға түсіріп (қазіргідей компьютер болса сөз басқа), жүйелеп, кітап етіп бастырып, көпшілікке
ұсынуын бұрын-соңды қазақ тіл білімі тарихында кездесе бермейтін
ерлік ретінде таныған академиктер Ə.Қайдар мен Ө.Айтбайұлы осы
«Көрсеткіштер» арқылы барша қауым тіл білімінің тарихын біліп,
осы салада еңбек еткен, еңбектеніп жүрген тілші ғұламалардың
ой-пікірімен толық танысуға мүмкіншілік алып, А.Байтұрсынұлы,
Ж.Аймауытұлы, Т.Шонанұлы, Н.Төреқұлұлы, Х.Досмұхамедұлы,
М.Дулатұлы, Қ.Кемеңгерұлы, О.Жандосұлы, Ғ.Тоғжанұлы, т.б. 1920–
1930 жылдардағы маңдайалды қазақ зиялыларының еңбектерімен
кейінгі ұрпақ алғаш осы көрсеткіштер арқылы табысқанын ерекше
бағалағанын баса айтқанымыз абзал. Бірақ біреу білер, біреу білмес,
елу жыл бұрын көрсеткіштің бірінші томы кеңес дəуіріндегі Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті тарапынан жоғарыда айтылған қазақ зиялыларының еңбектерін жариялағаны үшін Шөкең қызметтен қуылып,
ал кітап туралып кеткен болатын. Міне, байқасаңыз, жарияланған
еңбектердің тізімін түзіп, кітап етіп шығара салу кейбіреулерге ұсақтүйек болып көрінуі бек мүмкін, алайда тіл жанашырлары үшін жасалған осындай игілікті істер көптің қажетіне жарап жатқанын өмірдің өзі дəлелдеп отырған жоқ па?!
СӨЗ САРАПШЫСЫ. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған Жолдауында алдағы
уақытта да мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі кешенді шараларды
жүзеге асыру табандылықпен жалғаса беретіндігі, сондай-ақ терминология мəселесінде де қолға алар істердің əлі баршылық екендігі
қадап айтылған болатын. Елбасымыз Жолдауда: «Біз қазақ тілін
жаңғыртуды жүргізуге тиіспіз. Тілді заманға сай үйлестіріп, терми-
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нология мəселесінен консенсус іздеу керек. Сонымен қатар, əбден
орныққан халықаралық жəне шет тілінен енген сөздерді қазақ тіліне
аудару мəселесін біржола шешу қажет», ‒ деп үлкен міндеттер жүктеді. Шынында да, Елбасы айтқандай, терминология бойынша бізде
əлі даулы мəселелер жетерлік.
Ғылым мен техниканың дамуына байланысты енген көптеген термин сөздердің қазақ тіліндегі баламасын табу үшін түрлі сала мамандары бірлесе жұмыс істеуі қажет. Терминдерді қолдануда бірізділіктің
болмауы, халықаралық терминдердің қазақша баламасын бергендегі
ұстанымдардың əртүрлілігі əр газеттің өз бетінше жазуына əкеліп
соғары анық. Мəселен, бізде пуризм ағымын ұстанып, бұрынғы француздар секілді бірде бір шет тілі сөзін алмаймыз деп, терминнің бəрін
аударып алу бағытын ұстанатындар кездесетіні шындық. Осындай
мақсатпен кезінде халықаралық терминдердің кейбіреулерінің орынсыз баламамен берілгендерін айтуға болады. Мəселен, телефонды –
сымтетік, балконды – қылтима, ресторанды онда ас беру рəсімін де
өткізетіндігімізге қарамастан, мейрамхана деп аударып алдық.
Кең қолданысқа ие бола алмаған, сəтсіз жасалған терминдердің
бұқаралық ақпарат құралдарында көптеп жариялануы, халықаралық
терминдерді қазақшалағанда бірнеше нұсқаларын ұсынуы оқырмандарды шатастыруға дейін жеткізді. Үкімет жанындағы Мемлекеттік
терминология комиссиясы мақұлдамаған терминдер де газет-журналдарда қаптап кетті. Кейбір газеттің тұтқасын ұстаған ағайындар өзіне
ұнаған терминдерді қалай болса, солай қолдануы қалыпты жағдайға
айналып бара жатқаны бізді, тілшілерді ғана емес, көзі қарақты
оқырмандарды да ойландыруда. Бұл мəселенің орынды шешілу жолдарын қарастыру мақсатында ғылыми отырыстарда, бұқаралық ақпарат құралдарында қоғамдық пікір тудыру мақсатында академик
Ш.Сарыбаев өз ой-пікірін əркез ашық айтып келеді. Халықаралық
терминдерді қазақшаға аударуда басшылыққа алатын ұстанымдары да
айқын.
«Терминдерді аударуда бізде қалыптасқан жаман əдет – сөздердің
мағынасына мəн бермейді, – дейді Шора Шамғалиұлы. – Мысалы,
осыдан бірнеше жыл бұрын «класс» сөзін «сынып» деп аудардық.
Араб тілінен өзбек тіліне енген сөзді алдық. Ал осы сөзбен түбірлес
«классик», «высший класс» секілді сөздер аударылмай қалды. Сондайақ «кроссворд» сөзін «сөзтізбек» деп аудардық та, қалған «чайнворд»,
«циклокрассворд», «сканворд» секілді сөздер сол күйінде қалды.
Түбірлес сөздерді аударғанда олардың мағынасына баса мəн беруіміз
керек. Өткенде бір басылымда қит етсе, -хана жұрнағын жалғай
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беретін болдық деп кейіс білдірген мақаланы көзім шалып қалды. Мен
біздің тілімізде -хана жұрнағы жалғанған 60 сөз жинадым. Өзбектерде
«палаухана» деген əдемі сөз бар. Меніңше, бұл жұрнақты жалғағанда
тұрған ештеңе жоқ, орыс тілінде де «столовая», «мастерская» секілді
-ая жұрнағымен келетін сөздер өте көп қой.
Тағы бір ескере кететін жайт, біздің тілімізде диалектілік ерекшеліктер бар. Термин сөздерге балама іздегенде осы диалектілерді
сарқа пайдалансақ, жақсы болар еді. Бірақ терминологиялық сөздікте
оны диалект деген белгімен көрсетуіміз керек. Мысалы, орыс тілінде
«плоскогубцы», «гвоздодер», «шипцы», «кусачки» секілді құрал-саймандардың жеті-сегіз атауы бар. Ал қазақ тілінде осы саймандарды
ажыратпаймыз. Осыларға балама болатын əр аймақта өз диалектілері
бар. Мысалы, оңтүстікте – кемпірауыз, батыста – атауыз, шығыста –
балғауыз, қысқаш деген сөздер. Осы сөздерді жеке-жеке мағынасына
қарай жоғарыдағы саймандардың аудармасы ретінде пайдалануға болады».
ТЕРМИН ТІЛЕКШІСІ. Қазіргі біздің терминкомдарда сілкініс жоқ.
Баяғы кеңес дəуіріндегі бір терминге қол көтеріп дауыс бере салатын
ескі əдісті ұмытқылары келмейді. Ал кезінде А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов бір сөзді əуелі секцияда қарап, талқыға салып, халық пікірін білу
үшін басылымдарға жариялап отырған. Қоғамдық пікірді жинақтап
болған соң ғана қорытындыға келетін болған. Бізге де осы əдісті жандандыру керек. Сонда көп кемшіліктерге ұрынбайтынымыз анық», –
дейді Шора Шамғалиұлы.
Елбасымыздың терминология мəселесін Үкімет реттегені жөн деп
жол көрсетуі – мемлекеттік терминология комиссиясының жұмысын
одан əрі жетілдіре түсу керектігін айқындап берді. Ендеше, академиктің сыны – шын екендігі расқа айналып отырғанын айтқанымыз абзал. Халықаралық терминдерді аудару ісінде де өте мұқият болу керек
екендігі, жұртты шатастырмау жағын көп ойластыру керектігі айтудай-ақ айтылып келеді. Енді бұл мəселеге Елбасының өзі араласып
отыр. Мұның өзі терминжасам мəселесінің аса күрделілігін аңғартса керек.
Күнде өзгеріп, жылдам дамып жатқан қоғам өміріндегі өзгерістерге
сəйкес, тіліміздегі терминдер қолданысы да өзгерістерге ұшырап отыруы заңдылық. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде дамытудың ең
басты жолдарының бірі – оны ғылым мен техника тілі ретінде одан
əрі дамыта түсу жəне салалық терминологиялық сөздіктерді жасауды
бір жүйеге түсіру, ретке келтіру мен жетілдіру болып табылады.
Жеке ғылым салаларының терминдерін қамтитын түрлі ғылым
салалары бойынша құрастырылған сөздіктер саны кейінгі жылда-
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ры арта түскенін байқауға болады. Əрине, бұл – қуанарлық жағдай.
Бірақ əр кезеңде жарық көрген кез келген терминологиялық сөздіктер теориялық лексикография талаптарына толық жауап береді деп
айтуға əлі ерте.
Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының
жанынан құрылған жаратылыстану ғылымдары бойынша салалық
терминологиялық сөздіктер құрастыру жөніндегі үйлестіру кеңесінің
мүшесі ретінде тілші-ғалым Шора Шамғалиұлы бастаған бір топ
ғалымдар жарық көрген терминологиялық сөздіктердің кемшіліктері
ретінде, кең қолданысқа ие бола алмаған, сəтсіз жасалған терминдердің сөздіктерге енгізіліп кетуін, халықаралық терминдерді қазақшалағанда 2-3 нұсқасын қоса беру, терминдердің əр сөздікке əртүрлі
нұсқада енгізілуі, сондай-ақ Мемлекеттік терминология комиссиясында бекітілмеген, мамандардың жеке өзінің бастамашылдығымен
басылып кеткен сөздердің көп екендігін байқаған.
Айтқан кемшіліктерді жою үшін, келешекте жарық көретін терминологиялық сөздіктерді жасау тұжырымдамасы, жаңа үлгідегі
сөздіктер түзуде қандай ұстанымдарды басшылыққа алу керектігі
жəне халықаралық терминдердің қазақша баламаларын қолданысқа
түсіруде қандай ұстанымға иек артуымыз қажеттілігі туралы мəселелерді көпшілікпен ақылдасып шешу орынды болатыны жөнінде
ғалымдар кеңес береді.
«Егер əрбір қазақ ана тілінде сөйлеуге ұмтылса, тіліміз əлдеқашан
Ата заңымыздағы мəртебесіне лайық орнын иеленер еді. Қазақ тілі
туралы айтқанда, істі алдымен өзімізден бастауымыз керектігі ұмыт
қалады. Ұлттық мүддеге қызмет ету үшін өзгені емес, алдымен өзін
қамшылауы тиіс. Тағы да қайталап айтайын: қазақ қазақпен қазақша
сөйлессін. Сонда ғана қазақ тілі барша қазақстандықтардың жаппай
қолданыс тіліне айналады», – деп көрегендік танытқан Елбасымыз
бұл мəселеге бейжай қарамау керектігін айтып келеді. Ендеше, қазақ
тілінің шын мəніндегі мемлекеттік тіл мəртебесіне көтерілуіне,
ұлт болып шешуге тиіс принципті мəселеге əрбір азамат өзінің халқадерінше атсалысып, Елбасы айқындап берген мемлекеттік тілді
дамыту жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруда өзіндік үлесін
қосуға ұмтылуы керек. Өзіндік өнегелі өмірімен, игілікті істердің
иесі ретінде, азаматтық көзқарасымен үлгі болып жүрген ұстаздан
үйренеріміз көп-ақ.
ФУТБОЛ ФАНАТЫ. Ғалымның ғылымға сіңірген еңбегіне қысқаша шолу жасасақ, оның қатардағы аспиранттан Ұлттық ғылым
академиясының академигіне дейін, қатардағы қызметкерден Тіл білімі
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институтының директорының орынбасары деңгейіне көтерілуі «қазақ
тіл білімінің еңбек торысы» деген атқа əбден лайық екендігін айқын
көрсетсе керек.
Шора Шамғалиұлының ғылымдағы жеткен жетістіктері мен атақдəрежелері өз алдына, енді жұртшылыққа «ұсақ-түйек» болып көрінетін, шынтуайтқа келгенде, көпшіліктің көңілінен шығатын игілікті
істердің бір шоғырын ғана сөз етпекпіз.
Жалпы, қай нəрсені болса да құнттап, ыждағаттылықпен барын
салып, рет-ретімен, жүйе-жүйесімен жинастырып, ұсақ-түйекке
дейін ұқыптылықпен мəн беретін қасиеттерді бойға сіңірген жандар
көп те емес шығар. Солардың алдыңғы қатарында академик Шора
Шамғалиұлы Сарыбаевтың есімін атауға əбден болады.
Ұлы ойшыл Сократтың: «Хорошее начало – не мелочь, хотя начинается с мелочи» деген қанатты сөзі ұстазымыз Шора Шамғалиұлына
арналғандай болады да тұрады. Алғашқы рет, бұдан отыз жыл бұрын
Шөкеңмен кездескен күннен бастап, бүгінге дейін ұстазымның
ұқыптылық пен тиянақтылықты талап ететін қасиеті біз сияқты шəкірттеріне үлгі-өнеге болып келе жатқанын мақтаныш сезіммен айтқымыз келеді.
Алғашқы ғылыми мақаламды ұстазыма апарғанымда: «Театр киім
ілгіштен басталады, ал ғылыми жұмыс библиографиядан басталады», деп ізденуші сала бойынша жарияланған ғылыми еңбектерді
түзіп шығуды тапсырғаны есімде. Қазір ойлап отырсам, кезінде хош
көрмеген, соншама еңбектерді түзіп, картотекаға түсірудің «азабын»
тартқанмен, бертін келе Шөкеңнің берген ақыл-кеңесінің пайымпарасатын терең түсінбегеніме əлі де ұяламын…
Өткен ғасырдың алпысыншы жылдарының екінші жартысында
спорттың бір түрі – футболға деген көпшіліктің көңілі мықтап ауған
кезі болатын. Жас жеткіншектер «Қайрат» футбол командасындағы
ағаларына еліктеп, аяқдоп өнеріне қызығушылықпен қарап, солар
сияқты атақты футболшы болуды армандайтын. Шора Шамғалиұлы
ғылыми жұмыстан қолы қалт еткенде, «Қайрат» командасы туралы
газет-журналдарда жарық көрген материалдарды жинап, жүйеге түсіреді.
Қазіргі күні Шөкең 100-ден астам футбол туралы альбом жасап,
3 кітап, футбол күнтізбелерін басып шығарумен қатар, мыңдаған
футболға қатысты төсбелгілері мен доп белгіленген спорт киімдерін,
«Қайрат» командасының аға буын өкілдерінің қолы қойылған доптарды жинаумен айналысатыны кейбіреулерге түсінбеушілік туғызуы
мүмкін. Ал Шөкең жастарды патриоттық тəрбиеге баулуда, отан-
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шылдық рухта тəрбиелеуде спорттың алар орнын ерекше таныту
керектігін, Елбасымыздың көпшілікті бұқаралық спортқа барынша
көптеп тарту міндетін абыроймен атқару қажеттігін күн тəртібіне
көтеріп отыр жəне жақын арада елімізде футболдан ұлттық мұражай
ашу керектігін айтып қана қоймай, оған қойылатын заттардың өзінен
көптеп табылатынын тілге тиек етеді. Яғни Шөкеңше айтсақ, өз елінің ертеңін ойлаған əрбір азамат сөзден іске көшіп, мəселені майдашүйде деп қарамай, өзінің нақты үлесін қосқаны абзал.
Осы жерде Шора Шамғалиұлының кеңестік одақтың дəуірі жүріп
тұрған кездің өзінде, Мəскеудегі мықтыларға хат жолдап, Алматыдан заман талабына сай футбол стадионын салу керектігі жөнінде
бастама көтергенін, талай есіктерді ашып жүріп, ақырында футбол
жанкүйерлерінің арманы орындалып, қазіргі Орталық стадионның
ашылуына септігі тигенін айта кеткіміз келеді. Шөкеңнің Мəскеу мен
Алматыдағы спорт саласын дамытуға жауапты шен-шекпенділерге
жазған хаттар топтамасы, олардан алынған жауаптар көшірмесі келешекте ашылуы тиіс футбол мұражайынан орын алатыны күмəнсіз.
«Қайраттың» бас жанкүйері – Шора Шамғалиұлының ұлының
атын Қайрат деп қойғаны, футбол фанатының перзенті Тəуелсіз еліміздің қалыптасуына үлес қосып жүрген қарымды қайраткер болып
қалыптасқаны баршаға белгілі.
КОЛЛЕКЦИЯ КОРИФЕЙІ. Бір қарағанда, Шөкеңнің теміржолға
не қатысы бар деуіңіз мүмкін? Тікелей болмаса да, қатысы бар екенін
аға буын ағалардан естіп-білгенімізді несін жасырайық. Кеңес Одағы
кезінде еліміздегі барлық өзгерістер Мəскеудегі Орталық партия
комитетінде қаралып болған соң, қаулы-қарарлар қабылданатын. Тағы
да ұсақ-түйек болып көрінетін мəселенің мəнісіне назар аударайық.
Жоғарыда айтылған кезеңдерде теміржол вокзалдарында перронға
шығу үшін шығарып салушылар қосымша ақы төлеуі тиіс деген тапсырма Мəскеуден келеді. Бұл, əрине, көпшіліктен қолдау таппай,
халықтың ренішін туғызады.
Қайтеміз, жұртпен бірге көреміз ғой демей, халықтың қамын ойлаған Шөкең КСРО Жол қатынастары министріне хат жолдап, соңғы
шыққан қаулының көптің қолдауына ие бола алмай жатқанын тілге
тиек етіп, еңбекшілердің өтінішіне сай перронға шыққандарға төленетін ақыны алып тастау керектігін айтады. Көп кешікпей жауап хат
алады, онда жақын арада сіз көтерген мəселе министрлікте қарастырылып, қаулының күші жойылды деп хабарланады. Ұстазымның
сарғайған хаттарды мұрағаттарынан алып көрсеткенде: «Ұлы істерде
ұсақ-түйек болмайды», деген даналардың сөзі ойыма орала кетті.
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Ұлы Шоқан Уəлиханов бастаған коллекционерлік өнерді Сарыбаевтар əулеті дамытып келе жатқанын көзі қарақты оқырман еліне етене
жақын «Егемен Қазақстан» газетінен оқып, құлағдар болса керек. Ал
біздің айтайын дегеніміз, көпшіліктің көбінесе коллекция дегенге аса
мəн бере бермейтіндігі. Кейбіреулер «ұсақ-түйек» десе, бəзбіреулер
«кəкір-шүкірдің» қатарына жатқызады. Ал Шөкең коллекцияны тарих
деп түсініп, заманымыздың шежіресі сол ұсақ-түйек заттар арқылы
жазылатынын ескере бермейтінімізге қынжылады. Осындай ұсақтүйек деп түсінетіндерге оның айтатын уəжіне құлақ түрейік. Ертеректе музыка зерттеушісі, профессор, туған інісі Болат Сарыбаевқа
қазақтың көне музыкалық аспаптарын жинауға кеңес береді. Талай
жылғы жиналған музыкалық жəдігерлердің негізінде бүгінгі күні
елордамыз – Астанадағы Президенттің мəдени орталығында Ұлт
аспаптар мұражайы ашылғанын айтсақ, артық болмас. Кезінде кейбіреулердің «кəкір-шүкір» дегендері ұлттың игілігіне айналғанын
тарихтың өзі-ақ таразылаған жоқ па?
Ал Шөкең өзінің Шоқан туралы жинастырылған мұражайлық
заттарын үйінде сақтап қоймай, келешекте бұйырса ашылады деп
үлкен үмітпен күтіп жүрген «Ұлы адамдар мұражайы» сериясымен
дайындалған материалдардың Шоқан Уəлихановқа қатыстыларын
өзі оқып білім алған Алматыдағы №12 мектепке тапсырған. Қазір ол
мұражай да жас жеткіншектердің ұлы ғалым туралы мəлімет алуына
мүмкіндік тудыруда.
КҮЛКІ КОРОЛІ. Біздің тойды жақсы көретініміз рас қой. Оның
үстіне дөңгеленіп келетін мерейтойлардың орны тіпті ерекше. Ал
ұстазымның ұстанымына қайранмын. Марапатталған медальдар мен
ордендерден, алған ғылыми атақ-дəрежелерінен «ат үркетін», түркі
əлемі түгел білетін түрколог ғалымның 70 жас мерейтойын тойлаудағы тосын «мінезі» талайды таңғалдырды.
Əдетте, мерейтой иелері аста-төк той өткізіп, əкім-қарарларға
қоңырау шалдырып, ел аралап, шапан киіп, қазіргі тілмен айтсақ,
«темір тұлпар» мінетіні əдетке айналғанына етіміз үйренгені қашан?
Ал Шөкең өзі бітірген Алматыдағы №12 қазақ орта мектебінің құрылғанына 70 жыл толуымен тұспа-тұс келген мерейтойында өз қаражат есебінен Абай атындағы опера жəне балет театрында қойылатын
«Біржан-Сара» операсына билет сатып алып, мектеп оқушылары мен
ұстаздарына сыйлық жасады. Мұндай бастамасы 80 жас мерейтойында да қайталанды.
«Бұйырса, 90 жасында да жалғасын табатын болады», – дейді академик Шора Сарыбаев. Билеттерге кеткен шығын бай-шоралар үшін
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қомақты қаржы да болып көрінбес. Бірақ ұстазымның пəлсапасын
əрбір адам ұлттың келешегі үшін жауапты екендігіне, келешек жастарымызға үлгі-өнеге болатын істерді əркім осындай кішігірім нақты
істерден бастау керектігіне бастамашы болу қажеттігінде деп ұқтым.
Дұрыс ұққандар үшін бұл – ұсақ-түйек емес.
Шора Шамғалиұлы жақында Қазақстан емшілер қауымдастығының медалімен марапатталғанын естігенбіз. Жұртшылық Шөкеңді
емшілер қатарына қосып, телефонға дамыл болмапты. Əркім өз
ауруының дауасын іздеп, қашан қабылдай алатындығынан хабардар
етуді өтінген. Мəселенің мəнісі мынада: талай жылдан бері ұстазым
халық емшілігі туралы коллекция жинайды. Қазірдің өзінде аурулардың салалары сараланып, бір жүйемен жинақталған 1000-ға тарта
папкілер жиналған. Егер сіз ауруыңыздың ем-домын білгіңіз келсе,
реттілікпен тізілген картотекадан оп-оңай біле қоясыз.
Ертеректе менің кенже ұлым Нұрдəулет бір жасқа толар-толмас
диатезбен ауырғанда, бармаған дəрігеріміз қалмады, шипалары дауа
болмады. Шөкеңнің жиған материалдарынан керекті ем-домды тауып
алып, соларды қолдану нəтижесінде ұлым құлан-таза жазылып кетті.
Бұл айтып отырғаным өзіме қатысты бір көрініс. Ал ұстазымның
«емшілігінен» жанын қинаған дерттен қаншама жан дауа тауып, елдің
ертеңі үшін еңбек етіп жатыр десеңізші. Қайдағы бір «кəкір-шүкір»
картотека адам тағдырына арашашы болды.
Ұстазымның өзгелерден өзгеше қасиеттерінің қатарына əсем
əзілқойлығын, сезімтал сергектігін, орынды ойын-қалжың отырысының асабалығын қосар едім. Бір қарағанда, атағы дардай академиктің
əрқашан той-домалақтардың төрінен табылып, жастармен жарасып,
би алаңдарының көркін қыздырып, бірнеше халықтың əндерін тамылжыта орындағандары, Шөкеңше айтқанда: «ата қаздай қоқырайып»,
жұртқа өзін көрсету үшін келіп, атақ-лауазымдары толық айтылмай
қалса, асабаға томырайып, өкпелеп қалатындар үшін ерсілеу көрінуі
əбден мүмкін. Бірақ ұстазымның қисынына (логика) қарайласақ, адам
күліп жүруі керек, күлкі адамның көңіл күйін көтереді əрі өмірді
ұзартады, күлкі болғанда да жарасымды күлкі ғана жаныңды жадыратады. Күлудің түрі осы екен деп, неге болса соған ыржалақтай
беруге тағы да болмайды.
Халықтың қамын жеген ғалым ғылыми жұмысымен қатар, күлкі
терапиясын терең зерттеп жүр. Кейіпкеріміз таяуда екі мыңнан астам
анекдот жинақталған кітабын жарияламақшы. Адамдардың бойындағы бүкіл күш-жігері мен қабілетін арттыруға, əрқашан сергек сезінуге себепші болатын əрі адамдардың тез қартаюын тежейтін тетік-
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терді тыңғылықты зерттеуді ойластыру еріккеннің ермегі ме? Тағы
да бəзбіреулерше – «майда-шүйде» ме?
Иə, Шора Шамғалиұлының «ұсақ-түйектеріне» үңіле берсек, түбіне жететін түріміз жоқ. Хош, осы жерден бір тоқтап алғанымыз
дұрыс болар. Мақаланың жазылу мақсаты – ұсақ-түйек, майда-шүйде деп əншейінде елемейтін нəрселердің игілікті істердің бастауы
болатындығын басып айту. Ендеше, данышпан Сократтың қағидасын
қаперінде ұстаған, мемлекет тарапынан «Парасат», «Құрмет» ордендерімен марапатталған, көрнекті ғалым, ұстазымның игілікті істерге жетелейтін ұсақ-түйекке деген ұқыптылықты ұқтырғанына дəн ризамыз.
Сонымен, диалектология дарабозы, библиография білгірі, сөз сарапшысы, термин тілекшісі, футбол фанаты, коллекция корифейі, күлкі
королі, осы қасиеттердің бəрін бір бойына жинақтаған менің ардақты
ұстазым, академик Шора Сарыбаев тоқсан жасқа толды. Езуінен күлкісі кетпей, сергек жүргенінің арқасында осы берекелі белеске шаршамай-шалдықпай жетті. Бұл – өзгеше өмір сүрудің үлгісі. Тоқсанның
тұғырында нық тұрған ғалымның ғибратты ғұмыры жалғаса берсін
деп тілейік! Алла сəтін салса, ұстазым туралы «Ғасырдан ұзақ ғұмыр»
деген мақала жазсам деген ниетім бар екенін несін жасырайын…
ӨНЕГЕЛІ ӨМІРДІҢ ӨРЕЛІ БИІКТЕРІ
Ə. Қайдар,
Ө. Айтбайұлы
Қазақ халқының мəдени, рухани өмiрiнде орны ерек ерен тұлғалар
аз емес. Оларды мақтанышпен атай аламыз. Ал олар түрлендiрген
iс-əрекет пен үлгi-өнегенiң өз əулет, ұрпақтарына ұласуы өте сирек
болатын құбылыс. Осы тұрғыдан саралай түсер болсақ, кейiнгi ұрпаққа өнегелiк жол нұсқаған Сəтбаевтар, Жұбановтар, Қожановтар, Əуезовтер əулетiнiң жөнi мүлде бөлек. Бүгiнгi əңгiмемiзге негiз болып
отырған Сарыбаевтар əулетiн де осы қатарға қосуға əбден болады деп
бiлемiз.
Бұл əулеттiң өзiндiк сыр-сипаты өзгелерге, əсiресе жас ұрпаққа
азық боларлық, үлгi-өнегелiк болмысы мол. Қазақ энциклопедиясын
парақтап отырсаңыз одан бiрнеше Сарыбаев туралы мəлiмет аласыз.
Мəселен, Ш.Х. Сарыбаев (1893–1958), Ғ.Сарыбаев (1893–1966), Шора
Сарыбаев (1925), Болат Сарыбаев (1927–1984), т.т. Бұлардың қайқайсысы да өз алдына бөлек, арнайы əңгiме етуге əбден татитын, елге
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еңбегi сiңген айтулы жандар. Олар өмiрден əр алуан жол таңдаған. Ал
бұлардың бəрiнiң негiзгi мақсаты туған халқына адал қызмет етуден
тұрады. Сарыбаевтар əулетiнiң ғылым, бiлiм, мəдениет саласындағы
осы игi дəстүрiн жалғастырушы кейiнгi толқын жас буынның да бар
екенi қандай жарасымды.
Солардың қатарында белгiлi химик-ғалым Тельман Сарыбаевты,
əке жолын қуып, музыка зерттеушiсi ретiнде таныла бастаған жас композитор Талғат Сарыбаевты (Б.Сарыбаевтың ұлы) жəне түркология
бойынша маманданған жас ғалым, бүгiнде Түркиядағы Қазақ елшiсi
Қайрат Шораұлы Сарыбаевты да атап өтудiң жөнi бар. Өйткенi бұлардың бəрi де қоғамда орнын тапқан, өзiндiк үлгi-өнегесiмен, игiлiктi
iсiмен халқының мəртебесiн үстем етуге үлес қоса бiлген Сарыбаевтар əулетiнiң мүшелерi, өнегесi ерек абзал жандар. Олардың əрқайсысына арнайы тоқтап, тындырған iстерiн, өмiр жолын талдап, таратып
айтар болсақ əлденеше дастанға ұласар едi. Мəселен, қазақ қауымына танымал ұстаз Шамғали Сарыбаевтың өз басына тəн қасиеттерi,
ана тiлiмiздi оқытудағы өзiндiк ерекше тəсiлдерi, ақыл-кеңестерi өз
алдына бөлек əңгiменiң желiсi.
Бұл жолғы сөз – əйгiлi əдiстемешi, педагог, ағартушы Шамғали
ақсақалдың тұңғышы Шора Сарыбаев туралы. Мұның мынадай ретi
бар. Өзiнiң өзгелерге ұқсамайтын болмыс-бiтiмiмен, iзденiмпаз жаңашылдығымен қазақ тiл бiлiмiнде айрықша орны бар Шора Шамғалиұлы биыл 75 жастың тұғырына көтерiлiп, шығармашылық жəне қоғамдық қызметiне 45 жыл толып отыр.
Бiр ғасырдың үш ширегi – Ш.Сарыбаев жүрiп өткен жол өзiнше
мəндi, өзiнше құнды. Осы жолдың өн бойынан Шөкеңе тəн өзгеше
бiр қасиет табы байқалады. Ол бала кезден тəлiмгер əкенiң алдында,
ұшқан ұя – отбасында шыңдалып, баулынған мақсаткерлiк қасиет.
Бала қыранды баптаудың ежелгi тəсiлдерi мен заманының тағылымын қатар ұстанған ұстаз əкенiң өнегесiн қасиет тұтып бойға сiңiрген бағлан Шөкең əу бастан-ақ өзiн тiл патшалығы əлемiне дайындаған тəрiздi. Сол мақсаткерлiк, табанды еңбек, тыңғылықты iзденiстер оны ғалымдық пен адамгершiлiк биiгiне көтердi.
Жалпы адамды азамат ретiнде қалыптастыратын негiзгi тiрек
отбасы мен орта болса керек. Əуелгi тұғырдың мықты болмағы болашаққа жол ашпақ. Ш.Сарыбаев өмiрiнен де бiз осындай тектi тiрек
негiзiн көремiз. Отбасының болмысы əлгiндей, ал орта дегенде, əуелгi
таным – №12 мектеп, екiншi тағылым – университет, үшiншi тұғыр –
академия, Тiл бiлiмi институты ойға оралады. Оның адамдық, ғалымдық табиғатын осы аталған төрт таған қалыптастырған. Мұның
əрқайсысының өзiндiк орны, өзгеше iзi бар. Осының бəрiнiң басын
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бiрiктiрiп, тұтастықты тұғырына əкеп қондырған бiр мықты ұстын:
ол – Ұлы мəртебелi ұстаз болса керек.
Ұстаз алдын көрген адам азбайды да тозбайды. Осы жағынан
Шөкең жолы болған адам. Университетте əйгiлi ұстаздар – М.Əуезов,
Н.Сауранбаев, М.Балақаев, I.Кеңесбаев, Ы.Маманов, Б.Кенжебаев,
Ж.Аралбаев сынды бiлiмпаздардан тағылым алды. Университеттi тамамдаған 1950 жылдан былай қарай ол ғылыми зерттеу жұмысына
бiржола зейiн қояды. Профессор М.Балақаевтың жетекшiлiгiмен
1954 жылы «Қазақ тiлiндегi одағай сөздер» деген тақырып бойынша кандидаттық диссертациясын қорғайды. Сол кездегi ғылыми ойпiкiрлер деңгейiмен салыстыра қарағанда, оның мұндай түркология
көлемiнде əлi зерттелмеген тың тақырыпқа баруы батылдық деп
бағаланғаны мəлiм.
Ол одағай сөздердi түбегейлi зерттеп, оның табиғаты елiктеуiш
сөздерден мүлде бөлек екенiн жəне оны дербес сөз табы ретiнде тану
керектiгiн дəлелдеп шықты. Осы еңбегiмен Шөкең қазақ тiл бiлiмi
мəселелерiн түбегейлi зерттей алатын, өте табанды да қағидатшыл,
сауатты маманның қатарға келгенiн əйгiледi.
«Дарақ бiр жерден көгередi» демекшi, Ш.Сарыбаевтың бүкiл саналы өмiрi Ұлттық ғылым академиясының А.Байтұрсынұлы атындағы
Тiл бiлiмi институтының қабырғасында өтiп келедi. Ол ғылыми
қызметкерден институт директорының орынбасарлығына дейiнгi аралықта ғылыми өсу, қалыптасу жолдарын бастан кешiрдi. ҚР ҰҒА-ның
корреспондент мүшесi, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР-ның еңбек сiңiрген ғылым қайраткерi деген атақ, дəреженiң
бəрiнде де табанақы, маңдай тер, өршiл талап, мақсаткер жанның
қажыр-қайраты мен табанды iзденiмпаздығы, тынымсыз iс-əрекетi
жатыр.
Шора Шамғалиұлының есiмi бүгiнде тек Қазақстанда ғана емес,
бүкiл ТМД елдерiнде де, тiптi көптеген шет мемлекеттерде де əйгiлi.
Оның басты себептерi, бiрiншiден, ғалымның жеке басына тəн қасиеттерiне – ғылымға деген адалдығына, жауапкершiлiгiне, принципшiлдiгiне, еңбексүйгiштiгiне, т.б. қасиеттерiне байланысты болса,
екiншiден, зерттеу жұмыстарының жан-жақты жүргiзiлуiне, ауқымдылығы мен ғылыми-практикалық тиiмдiлiгiне, актуальдылығына
байланысты деп қараған жөн. Ш.Сарыбаев қаламынан туындаған
200-ден астам еңбек (оның 20-дайы жеке жəне тең авторлық монографиялар мен оқулықтар, сөздiктер мен ұжымдық зерттеулер, т.б.)
осының айғағы.
Ш.Сарыбаевтың iрiлi-уақты еңбектерiнiң тiзiмiн алып, қарап отырсақ, оның қалам тартпаған тiл бiлiмi саласы кемде-кем екен: лексико-
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логия, этимология, лексикография, тiл тарихы, грамматика, фонетика,
алфавит, орфография (емле), текстология, терминология, т.т. Алайда
ғалымды республикамызда ғана емес, жалпы түркология əлемiне танымал еткен тiл бiлiмiнiң үш түрлi саласында жүргiзiп келе жатқан
зерттеулерi екендiгi анық. Сол үшеудiң ең бастысы – қазақ диалектологиясы, екiншiсi – алтаистика, үшiншiсi – тiл бiлiмi тарихының
қиын да қажеттi саласы – ғылыми библиография.
Ендi осы салалар бойынша Шора Шамғалиұлының тындырған
iстерi мен қолы жеткен табыстары жөнiнде тоқталып өтейiк.
1950 жылдарға дейiнгi қазақ тiл бiлiмiнде үлкен талас-тартыс тудырып, ғалымдардың өзара дай-дай болуына себеп болған күрделi
мəселенiң бiрi – «Қазақ тiлiнде диалект бар ма, бар болса, оның
қайсысы əдеби тiлдiң негiзi болып саналады» дегенге барып саяды.
Бұл проблеманың сол кезде бiр ғана дұрыс шешiмi болған едi. Ол –
қарапайым халықтың жанды (ауызекi, сөйлеу) тiлiн жан-жақты тəптiштей зерттеу, жер-жердегi тiл ерекшелiктерiн айқындай түсу, соның негiзiнде ғана ғылыми тұжырым айту. Мiне, құр дауласудан
нəтиже шығара алмаған ғалымдар қауымының осы шешiмiне орай
50-жылдардың басынан тартып бұрынырақ басталған диалектологиялық зерттеулер ендi жыл сайын арнайы жасақталған экспедициялардың жұмысқа қосылуымен жандана түскен едi. Ұлан-байтақ қазақтың жерi мен қазақтар тұратын көршiлес өлкелер сүзiле зерттелiп,
монолиттей бiртұтас қазақ тiлiнiң жергiлiктi ерекшелiктерi толық
айқындала бастады. Тамаша диалектолог ғалым Ж.Досқараев мұрындық болған бұл игiлiктi iске ғылымға келiп қосылған бiр топ жас
ғалымдар қызу кiрiсiп те кеткен. Солардың iшiнде шоқтығы биiктеу
тұрған Шора Сарыбаев едi.
Олай дейтiн себебiмiз: ол сол 1956 жылдың өзiнде ұстазы
Ж.Досқараевпен бiрлесе отырып шығарған еңбегi – «Қазақ тiлiнiң
диалектiлiк ерекшелiктерiн жинау бойынша сұраулық» арқылы бұл
саланың негiзгi ғылыми-практикалық қағидаттарын айқындауға атсалысты. Шөкең өзiнен бұрынғы диалектологиялық зерттеулерге
шолу жасап, баға беру арқылы, осы мəселеге арналған одақтық конференцияларға қатысып, өз пiкiрiн ортаға салу арқылы аз жылдың
iшiнде үлкен «диалектологиялық мектептен» өттi деуге болады.
Қазақстандағы Ж.Досқараев пен С.Аманжоловтан кейiнгi бiрегей диалектолог-маман ретiнде қалыптасты. Ол бұл саладағы көпжылдық
еңбектерiнiң, iзденiстерiнiң («Қазақ тiлiнiң диалектологиялық сөздiгi», 1969; «Қазақ тiлi диалектологиялық сөздiгiн жасаудың инструкциясы», 1965; «Қазақ тiлiнiң диалектологиялық атласын жасау үшiн
мəлiмет жиюдың программасы», 1966; «Қазақ диалектологиясы»
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(оқулық, Ғ.Қалиевпен бiрге), 1967, 1979, 1991; «Қазақ тiлiнiң аймақтық лексикасы», 1989 (О.Нақысбековпен бiрге), т.б. қорытындысы
ретiнде 1973 жылы «Қазақ аймақтық лексикографиясының проблемалары» («Проблемы казахской региональной лексикографии») атты
тақырыпқа докторлық диссертация қорғады. Ол «Казахская региональная лексикография» деген атпен 1976 жылы жеке кiтап болып
шықты. Сонымен қатар жалпы түркi тiлдерiнiң өлкелiк лексикография проблемалары да ғалым назарынан тыс қалмаған.
Шөкеңнiң басшылығымен жəне тiкелей қатысуы арқасында
1950–1970 жылдары «Қазақ тiлi тарихы мен диалектологиясының
мəселелерi» деген атпен 8 жинақ шығарылады. Бұл еңбектер тек
диалектологияның ғана дəуiрлеу кезеңi емес, сонымен қатар қазақ тiлi
тарихы мəселелерiнiң де жан-жақты зерттеле бастаған жылдары едi.
Ол, əрине, əдеби тiлiмiздiң негiзiн құраушы жалпыхалықтық тiлдiң,
тамыры тереңде жатқан ру-тайпа тiлдерiнiң қат-қабат қойнауларын
тiнте зерттеудiң нəтижесi болатын. Мiне, сол жылдары Шөкеңнiң
басшылығымен «Қазақ тiлiнiң диалектологиялық сөздiгi» жарық
көрдi. Қос кiтабы жарық көрген үш томдық «Қазақ тiлiнiң диалектологиялық сөздiгiне» де, баспаға тапсырылған «Қазақ тiлiнiң диалектологиялық атласына» да ол басшылық еттi.
Ғалым есiмiнiң кеңiнен танымал болуына себеп болған тағы бiр
жағдай – оның қазақ тiлшiлерi арасынан алғаш алтаистика (алтайтану) проблемасымен шұғылдануы. Өйткенi аржағы алтай (түркi,
моңғол, тұңғыс, финн, корей, жапон, т.б.) тiлдерiнiң, бержағы 30-дан
астам түркi жəне моңғол тiлдерiнiң туыстық төркiнiн анықтау –
түркология ғылымының 150 жылдан берi күн тəртiбiнен түспей келе
жатқан күрделi де өзектi мəселелерiнiң бiрi. Осы күнге дейiн бұл
мəселенi алтайтанушы, түрколог ғалымдар көбiне-көп тек теория
жағынан ғана қарастырып, тiлдiк фактiлермен дəлелдеуге тереңдеп
бара алмай келсе, Шора Шамғалиұлы қазақ тiлi мен моңғол тiлдерiн
нақты деректер негiзiнде салыстыра-салғастыра зерттеу арқылы бұл
тiлдердiң генеологиялық туыстығын айқындауда алтай теориясына
өзiндiк үлес қосты деп айта аламыз. Ол өзiнiң бұл жөнiндегi пайымдауларын алғаш рет 1958 жылы Алматыда өткен VI ғылыми-теориялық конференцияда баяндаған болатын.
Бұл iзденiс бара-бара Шора Шамғалиұлының қызыға зерттеген
объектiлерiнiң бiрiне айналды. Алтайтану саласында жазылған еңбектерi (негiзiнен, мақалалар) мен айтылған пiкiр-тұжырымдарын бұл
проблеманы зерттеушiлер мен iзденушiлер аттап өткен емес.
Қазақ тiлiнiң жергiлiктi ерекшелiктерiн экстралингвистикалық
жəне тарихи даму тұрғысынан, сондай-ақ жалпы алтай болжамы
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негiзiнде қарастыру – ғалымды заңды түрде этимологиялық талдауға
жетелейтiндiгiн көремiз. Шөкеңнiң сөз табиғатына қызығуын, этимологиялық талдауларын (көбiсi «Қазақ тiлiнiң қысқаша этимологиялық сөздiгiнде» келтiрiлген) бiз осының нəтижесi деп қараймыз.
Жоғарыда ескерткенiмiздей, Шора Шамғалиұлының шығармашылығында ерекше орын алатын бiр сала – ғылыми библиография.
Бұл – əрбiр ғалымның қолынан келе бермейтiн, михнаты көп, бейнетi
зор, бiрақ ғылым үшiн, ғалым үшiн ауадай қажет, зерттеушiнiң қолындағы бейне бiр құбыланама тəрiздi құрал, тiптi қазақ тiл бiлiмiнiң
шежiрелiк нұсқасы деуге болады.
Қазақта «Атадан ұл туса игi едi, ата жолын қуса игi едi» деген сөз
бар ғой. Шөкеңнiң «Қазақ тiл бiлiмi əдебиетiнiң библиографиялық
көрсеткiшi» атты, бүгiнде алты томы шығып, ғалымдар, студенттер, аспиранттар қолында жүрген (7-8-томдары баспаға дайындалып
жатқан), осынау бiр елден ерекше iстеген еңбегiн еске алғанда, бiз
өмiрде сирек кездесетiн оның бойындағы жинаушылық, жүйелеушiлiк,
табандылық, ұқыптылық сияқты тамаша қасиеттердiң бəрi Шамғали
ақсақалдан ауысқан-ау деп ойлаймыз. Шөкеңнiң шəкiртi болғандар
ғалым архивiнде ұқыпты сақталатын дəптерлерден оның өзi туралы толық мағлұмат таба алады. Өйткенi бəрi хаттаулы, сақтаулы тұр.
Тiл бiлiмi бойынша библиографиялық көрсеткiш жасау деген сөз –
күн сайын шығып жатқан iрiлi-уақты зерттеулердiң бiрде бiрiн қалт
жiбермей қадағалап отыру, оларды хаттап қағазға түсiру, алфавиттiк,
хронологиялық, тақырыптық, салалық тəртiбi бойынша жылдар бойы
тəптiштеп жинап, жүйелеп, кiтап етiп бастырып, оқырман қауымына
сыйлау – бұл бұрынды-соңды қазақ тiл бiлiмi тарихында кездесе бермеген ғылыми ерлiк.
Осы «Көрсеткiштер» арқылы барша қауым тiл бiлiмiнiң тарихын
бiлiп, осы салада еңбек еткен, еңбектенiп жүрген тiлшi ғұламалардың
ой-пiкiрiмен толық танысуға мүмкiншiлiк алды. А.Байтұрсынұлы,
Ж.Аймауытұлы, Т.Шонанұлы, Н.Төреғұлұлы, Х.Досмұхамедұлы,
М.Дулатұлы, Қ.Кемеңгерұлы, О.Жандосұлы, Ғ.Тоғжанұлы, т.б. 192030 жылдардағы маңдайалды қазақ зиялыларының еңбектерiмен кейiнгi ұрпақ алғаш осы көрсеткiштер арқылы жүз көрiскен болатын.
Алайда бұдан 40 жыл бұрын көрсеткiштiң 1-томы сол кездегi КГБ
қырағыларының қолына түсiп, туралып кеттi.
Сол бiр сəттi Шөкең бұл күндерi əрi күйiнiшпен, əрi сүйiнiшпен
еске алып отырады. Сүйiнетiнi – қазақтың əруақты асыл ұлдарының
ел үшiн сiңiрген еңбектерiн ерте танып бағалай бiлгенi, күйiнетiнi –
есiл еңбектiң ел қолына тимей туралып кетуi. Сол кезде ол бұл еңбектiң туралған екi данасын, туралмаған бiр данасын баспаханадағы
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жұмысшылардан атан түйедей қалап алған. Бұл кiтаптың əңгiмесi
бiразға дейiн созылып барып (Орталық комитет, КГБ) əрең басылды.
Бiрақ тегiн кетпедi. Авторға сөгiс берiлдi, бөлiм бастығынан түсiрiлдi.
Бiраз игiлiктерден тыс қалды. Бiрақ ол ғылымға, тiлге деген ынта,
ықыласынан еш уақытта танған да, тайқыған да жоқ.
Неге болса да атүстi қарайтын қайсыбiреулерге бұл əншейiн бiр
еңбектер тiзiмi сияқты көрiнуi ықтимал. Ал, шынтуайтына келсек,
нағыз ғалымға тəн ыждағаттылық пен тиянақтылықты, тағат таусар
ұқыптылықты, тiптi өз iсiне деген асқан сүйiспеншiлiктi танытатын
адам бойынан сирек кездесетiн мiнез, қылық бұл. Мұны ғылыммен
түбегейлi айналысқан жандар ғана бiледi. Ғылыми зерттеу жұмыстарына зейiн қойған қаншама iзденушiлер Шора Шамғалиұлы түзген
осынау алты-жетi том арқылы өздерiнiң iзденiс жолдарын шапшаңдатып, соған мүмкiншiлiк жасап отырған авторына iштей рақметiн
бiлдiрiп жатады. Ғалым адамға осыдан асқан алғыс бола ма?!. Əрине,
қалың ғылыми жұртшылықтың сұранысын өтеп отырған мұндай
еңбек ерте ме, кеш пе лайықты бағасын алатыны даусыз.
Жалпы ненi болса да құнттап, аумағын түгендеп, жүйелеп жинастыра, реттей жүру – Шора Сарыбаевтың бала кезден бойға сiңген қасиетi. Бұл əдет есейе келе түрлi-түрлi арналар мен салаларға жiктелiп,
балалары мен немерелерiне ұласқан игi дəстүрге айналды. Мұның бiр
киелi көрiнiсi – өмiрлiк кəсiбiне, ризық нəсiбiне айналған тiл бiлiмiне
байланысты осы библиографиялық көрсеткiштерi екенi анық. Оның
ғалым, зерттеушi, жинаушы (коллекционер), азамат ретiндегi болмысын ашу барысында мынадай жайларды айналып өтер болсақ, оқырманды үлгi-өнеге тұтарлық бiраз мағлұматтан мақұрым қалдырар едiк.
Əрбiр адамның өзiндiк табиғатын танытарлық негiзгi мамандығынан тыс тағы бiр нəрсеге қызығушылық, құмарлық қылығы болады. Шөкең тiрлiгiнен мұның бiрнеше түрiн көремiз. Ол ең əуелi
негiзгi кəсiбiне қоса футбол спортына мейлiнше құмартады да, əсiресе
«Қайрат» командасы туралы баспа бетiнде жарияланған материалдарды тəптiштеп жинай бастайды. Соның нəтижесiнде 100 альбом
жасап, үш «Футбол календарын» (1967, 1968, 1993 жж.) бастырып
шығарады. Мыңдаған значок, белгiлердi жинақтайды. Мұның ғалым
адамға қаншалықты қажетi бар деген сауал туа қалса, Шөкең жас
ұрпақты отаншылдық рухта тəрбиелеуде спорттың алар орнының
еректiгiн жəне болашақта Қазақстан футболының ұлттық мұражайы
жасалатынын айтып, елiктiрiп ала жөнеледi.
Кейiн ол тарихи тұлғалар туралы мəлiметтер жинауға кiрiскен.
Жоғарыда сөз болғанындай, Ш.Сарыбаев коллекционерлiк жұмысқа
бiр кезде музыка зерттеушiсi, профессор iнiсi Болат Сарыбаевты да
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елiктiрiп əкеткен екен. Нəтижеде ол ағасының кеңесiмен қазақтың
көне музыкалық аспаптар үлгiлерiн жинап, тамаша мұра қалдырып
кеттi.
Ол Алматыда həм Астанада ерте ме, кеш пе, əйтеуiр бiр кезде
қазақтан шыққан ұлы адамдардың мұражайы болатынына сенiмдi.
Осыған орай оның өзiнен өрбiген өрен-жарандарымен бiрге керектi
материалдар мен деректер жинай бастағанына бiраз болды. Шоқан
туралы жинастырған мəлiметтерiнiң өзi бiр мұражайлық мүлiк –
15 альбом, 50 папка. Бұдан құлағдар болған талдықорғандықтар
бiр жолы Шөкеңе келiп, «Мына материалдарыңызды бiзге берiңiз»
деп қолқа салған көрiнедi. Алайда Шоқан, Абай сынды ұлылардың
Алматы тəрiздi iрi мəдени орталықтарда мұражайы болатынына сенiмдi ғалым болашаққа үмiт арта қарап отыр. Мұның өзiндiк қисыны
да бар.
Қазақтың мəдени, рухани тарихын əйгiлей түсетiн даналар тағдырымен танысқысы келген Дүниежүзi қазақтарының құрылтайы
(1992 ж.) делегаттарына көрсетерлiк астанамыздан орын таба алмай,
ыңғайсыздыққа душар болған сəт еске түседi осындайда. Шоқанның,
Абайдың 150 жылдықтары өткенде де бұларға iздеу салғандарға ештеңе ұсына алмадық. Үкiмет тарапынан ескерiлiп, қолға алынатын
осы игi iстердiң əлi күнге қозғалмай жатқанына қарамастан, Шөкең
əулетi «түбi бiр игiлiгiмiзге жарап қалар» деген iзгi оймен ұлыларға
қызметiн өрiстетiп отыр. Сөйтiп, бүгiнде коллекция жинаумен Шөкеңнiң балалары да, немерелерi де қызу шұғылданады. Мəселен, «Орта
Азия мен Қазақстанның ұлы адамдары» тақырыбы бойынша жинаған
коллекциялары (открытка, марка, значок, т.б.) үшiн Шөкеңнiң ұлы –
Қайрат та бiр кезде Филателистер қоғамының күмiс медалiмен наградталыпты.
Мiне, Шөкең əулетiндегi ұрпақ жалғастығының дəстүр жалғастығымен қауыша дамуы осыдан байқалады.
Немересi Əйгерiм «Қазақтың ұлы əйелдерi» мұражайын ашуды
армандайды. Диясы күнпарақ (календарь) жинаумен шұғылданады.
Ал Динарасы қазақ қыздары туралы жинаған деректi материалдарын
Ақтөбедегi Əлия Молдағұлова мұражайына жiберген.
Бұған қосымша он жəшiк шамасында мақал-мəтелдер, афоризмдер
жинақтаулы. Екi мыңдай анекдот та елдiң езуiне күлкi үйiруге əзiр
тұр, тек баспа жүзiн көрсе.
Шора Шамғалиұлының өзi жиi айтатын бiр сөзi – «Ғалым болу
оңай, адам болу қиын» деген шығыс нақылы. Ол айтып қана қоймайды,
ғалым болудың да, адам болудың да шынайы үлгiсiн көрсете бiледi.
Ол – достықты қадiр тұтатын, адамның парқын бiлетiн, жамандыққа жаны қас сараман азамат. Дос-жарандар арасында қадiрлi, отырған
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жерiнде əзiл-қалжыңның, анекдоттың тиегiн ағытып, күлкi-думанға
бөлейдi.
Шөкеңнiң өзгелерге үлгi боларлық мына бiр бастамасына да назар
аударғанымыз жөн сияқты. Əдетте мүшел жасқа толып, мерейтойын
өткiзiп жататын ағайынның көбi ел аралап, шапан киiп, ат мiнiп, жұрт
ықыласына кенелiп қайтып жатады. Ал Шөкеңнiң 70 жасқа толған
тойы кезiндегi мына бiр iс-əрекетi елдi ойландырмай қойған жоқ. Оның
өзi оқып бiтiрген Алматыдағы №12 қазақ орта мектебi де дəл осы
кезде iргетасы қаланғанының жетпiс жылдығын атап өтiп жатқан
болатын. Мiне, осы сəттi пайдаланып, ол №12 мектеп түлектерiн
(700 адам) өз қаражатын жұмсап, Абай атындағы опера мен балет
театрына алып барып, əйгiлi «Бiржан-Сара» операсын тыңдатады.
Бұл – зиялылардың көбiнiң ойына келе бермейтiн жаңалық. Жас
жеткiншектердiң рухани жан дүниесiн асылдандыра түсу мақсатын
көздеген мұндай тəрбиелiк мəнi зор қадам саналы адамды толғандырмай тұра ма, тəйiрi. Елдiң көбi ашкөзденiп, тоғышарлана бастаған
қазiргi заманда iзгiлiкке, отаншылдыққа, рухани тазаруға шақыратын
осы тектес бастамалар жалғасын тауып жатса, қанеки. Шынында,
жанның тазалығы болмаған жерде арға дақ түсiрiп алу ғажап емес.
«Малым – жанымның садағасы, ал жаным – арымның садағасы» дейтiн
қазақтың даналық сөзiн ұстанған ұлттың ұрпағымыз ғой. Шөкеңнiң
осындай биiк нысанадан көрiнуi – көпшiлiкке үлгi.
Мiне, осындай өзiндiк өмiрлiк ұстанымы (кредосы) қалыптасқан
тəлiмгер азаматтың тағы бiр айналысып жүрген шаруасы – халық
емшiлiгi жайындағы материалдарды жинақтау. Бұл жинақтың қазiргi
көлемi – 100 папка. Халық медицинасынан жиған кiтап саны 200-ге
жеттi. Осыған орай Шөкеңнiң бiр арманы – келешекте осы саладан
энциклопедиялық сөздiк жасау жəне халық емшiлiгi мұражайын ашу.
Осынау сегiз қырлы, бiр сырлы жанның атқарып жүрген қатқабат шаруаларының ең негiзгiсi, əрине, ана тiлiнiң өзi сүйiп таңдаған
салалары. Бұл күндерi ол жарты ғасырға жуық уақыт ғұмырын
бағыштаған əр жылғы еңбектерiнiң бас-аяғын жинақтап, ғылыми
жұртшылыққа ұсынғалы отыр. Мұның, əсiресе, тiл бiлiмi мəселелерiмен шұғылданып жүрген жас мамандар мен жалпы тiл сүйер қауым
үшiн маңызы өте зор деп бiлемiз. Ол қазiр ғылыми мұрасы мəуелеп
тұрған жемiс ағашындай сəтiнде. Осыған орай осы мəуелi дарақты
бағалай, жемiсiн жинай жүрiп, iске жарата алар iзбасарлар көбейе
түссе деп тiлеймiз. Шөкеңнiң iзгi арманы осыған барып тiреледi.
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Ө. Айтбайұлы
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының
бас ғылыми қызметкері,
ҚР ҰҒА академигі
Егемен ел, тəуелсіз мемлекет болып, еңсеміз көтеріліп отырған
кезде халқымыздың мəдениеті, əдебиеті мен тілі, ғылымы мен техникасы, шаруашылығы мен экономикасы саласында талай ұлдарымыз
бен қыздарымыз жемісті еңбек етіп, айтарлықтай үлестерін қосып
жүр. Осындай игі істің бір саласы – ғылым дүниесіне барынша еңбек
етіп, үлес қосқандардың қатарында Ш.Ш.Сарыбаев та бар. Бүгінде
сексеннің сеңгіріне шығып отырған ғалымның ғылыми творчестволық
əрі ұстаздық қызметінің елу жылдық мүшелі де қатар келіп отыр.
Ол 1954 ж. кандидаттық, 1974 ж. докторлық диссертация қорғады.
Қазақ тілі мен түркологияны дамытуға қосқан үлесі үшін оған түркі
тілдерінің профессоры, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері атақтары берілді, Ұлттық ғылым академиясының академигі
болып сайланды.
Айтулы ғалым осыдан 80 жыл бұрын Ташкент қаласында əйгілі
ағартушы, еліміздегі мыңдаған шəкірттердің ұстазы, əдіскер-ғалым
Сарыбаев Шамғали Харесұлының отбасында дүниеге келген.
1950 жылы Қазақ мемлекеттік университетін бітіргеннен кейін
аспирантураға жолдама алады да, 1954 жылы профессор М.Балақаевтың жетекшілігімен кандидаттық диссертация қорғайды. Міне, сол
уақыттан бастап ол үздіксіз ҚР ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институтында жемісті еңбек етіп, өзінен соңғы жастарға үлгіөнеге көрсетіп, үлкен сенімді ақтап келеді.
1974 жылы докторлық диссертация қорғаған соң қазақ тілі тарихы мен диалектология бөлімінің бастығы, ал 1979-1987 жылдар
арасында Тіл білімі институты директорының орынбасары, 1987 жылдан бастап диалектология бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарады.
«Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйінерге жарар ол»‒ деп Абай атамыз
айтқандай, ата-ене, ел-жұрт, өскен ортасы тыңғылықты ісіне сүйініп,
дəн ризалық білдірген. Ш.Сарыбаевтың шығармашылық шеңбері кең,
ауқымы зор, көп қырлы да əр алуан. Ғылыми еңбектерінің дені қазақ
тілі тарихына, морфология, диалектология, лексикология, есімнама,
спорт тарихына («Қайрат») арналған. Ғалымның қаламынан, газет
мақалаларын есептемегенде, 130 еңбек жарық көрді. Оның еңбектері
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тек республикамызда ғана емес, бұрынғы Одақ көлемінде шығып
тұрған ғылыми журналдарда жəне шетел баспаларында жарияланды.
«Вопросы языкознания», «Советская тюркология», «Народы
Азии и Африки», «Советское востоковедение» атты журналдардағы
мақалалары қазақ тіл білімінің өзекті мəселелерін қамтыған.
Тілді жасаушы да, дамытушы да, оның иен байлығының иесі
де халық екенін зерделеп тереңнен ұғынған ғалым халық тілінің
жергілікті ерекшеліктерін зерттейтін диалектология мəселесіне ерекше зейін қойып, қызыға шұғылданады. 30 жыл бойы диалектология
бөлімін басқара отырып, жыл сайын республикамыздың түкпір-түкпіріне ғылыми экспедиция ұйымдастырып, ел аузынан мыңдаған сөз
байлығын жинауға мұрындық болады.
Сол игі де жемісті жұмыстың нəтижесінде жиналған сөздер жекежеке карточкаларға түсіріліп, елімізде тұңғыш рет диалектологиялық
картотека базасы ұйымдастырылады да, тілі, əдет-ғұрып, дəстүрі бір
бауырлас түрік елдеріне үлгі-өнеге болады. Бай да мол осы диалектілік
сөздер негізінде қазақ тіл білімінде ондаған докторлық, кандидаттық
диссертациялар, жүздеген мақалалар жазылып, сөздіктер жасалды.
Соның бірі – ғалымның 1976 жылы жеке монография болып жарияланған «Қазақтың аймақтық лексикографиясы» атты докторлық диссертациясы – түркітану ғылымында аймақтық лексикография теориясына арналған алғашқы монография еді. Ш.Сарыбаев профессор
С.Аманжоловтың тілдегі диалектілерді топтау теориясын əрі қарай
дамыта түсті, жаңа нұсқадағы диалектологиялық сөздікті (əдеби диалектілік сөздік) құрастырды жəне диалектология саласындағы терминологияның қалыптасуына белсене атсалысып, тыңнан біраз терминдер ұсынды. Осылармен қатар оның «Қазақ тіліндегі аймақтық
лексика» атты монографиясы (О.Нақысбековпен бірге) 1989 жылы
жарық көрді.
Тұңғыш рет «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі» (1969),
«Қазақ тілі тарихы мен диалектология жинағы» сияқты еңбектерді
жазуға қатыса жүріп, тікелей басшылық етті. Ғалымның жауапты
редакторлығымен диалектологиялық сөздік жазылып (50 баспа табақ), оның екі томының (1996, 2001) баспадан шыққаны көпке мəлім.
Профессор Ш.Сарыбаевтың айрықша бір еңбектенген саласы –
қазақ тіл білімінің тарихы, оның шежіресін, библиографиялық көрсеткішін құрастыру болып табылады. Осы ретте қазақ тіл білімі
саласындағы бай мұраны жинақтап, ғылыми жүйеге түсіре отырып,
профессор Қ.Жұбановтың есіміне арнап, «Қазақ тіл білімінің библиографиялық көрсеткіші» деген атпен 6 том еңбек беріп (19651994) қазақ тіл біліміне аса зор үлес қосып отыр. Осымен қатар
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ол «Түркітану əдебиетінің библиографиясын» да (1989) бастырып
шығарды. Бұл еңбектері үшін автор Қазақстан ауылшаруашылық
көрмесінің 1 дəрежелі дипломымен марапатталды. Ғалымның морфология саласы бойынша «Қазақ тіліндегі одағайлар» (1959), «Еліктеуіш сөздер» (1960) атты еңбектері жарық көрсе, «Қазіргі қазақ тілі»
(1962), «Қазақ тілінің грамматикасы» (1966) авторларының бірінен
саналады. Ол əртүрлі сөздіктерді құрастыруға, атап айтқанда, «Қазақ
тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» (1966), «Жаңа атаулар сөздігі» (1992), «Қысқаша орысша-қазақша сөздік» (1993) белсене атсалысты.
Ш.Сарыбаевтың қызыға зерттеген проблемаларының бірі – алтаистика саласы, əсіресе, қазақ-моңғол тілдерінің туыстығын дəлелдеуге арналған проблемалық мақалалары.
Бұл ретте ғалым 1937-1938 жылдардағы зұлмат құрбандарының
еңбектерін баспасөз бетінде атауда да, уағыздауда да ең алғашқылардың бірі болғаны мəлім. Бірақ ондай игілікті іс тоқырау заманында
үлкен тосқауылға ұшырады. Мəселен, 1960 жылы «Қазақ тіл білімі
əдебиетінің көрсеткіші» атты еңбектің 1-томында А.Байтұрсынов,
Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, Х.Досмұхамедов, Т.Шонанов еңбектерінің тізімі берілгендіктен (140 еңбек) ол кітап пышақтың астына түсіп,
туралып кетті де, Ш.Сарыбаев қызметтен босатылып, сөгіс алды.
Сол кезде Шора аға аузынан шыққан: «Шаш түссе, бас қалады, кітап
кесілсе, жан қалады» деген өткір сықақ сөз күні бүгінге дейін тілшілер
есінде. «Шешінген судан тайынбас» дегендей, Ш.Сарыбаев бұдан
кейін де Х.Досмұхамедов, Т.Шонанов туралы бірнеше мақала бастырды. «Есімнама» айдарымен Ш.Уəлиханов, І.Кеңесбаев, М.Балақаев,
Қ.Басымов, Ғ.Бегалиев, Ж.Досқараевтар туралы жазған мақалалары
өз алдына.
Ғалым баспасөз бетінде ана тіліміздің зəру мəселелері бойынша да
қоғамдық пікірге қозғау салып, пікірталас өрбітер мақалаларын жариялап отырды.
Ғалымның соңғы бес жылда жазып, жарық көрген жұмыстарының ішіндегі ең сүбелі де мазмұнды, көлемді еңбегі «Қазақ тіл білімі
мəселелері» (2000 ж., 65 баспа табақ, 612 б.) болса, Ш.Сарыбаев
өнегелі ұстаз-ғалым ретінде ғылым кадрларын дайындау ісінде де
елеулі үлес қосып жүр. Оның жетекшілігімен 13 адам кандидаттық
диссертация қорғады. Ол Қырғызстан Ғылым академиясы Тіл білімі
институтында, Абай атындағы Алматы педагогикалық университетінде докторлық диссертация қорғау жөніндегі мамандандырылған
кеңестердің мүшесі.
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Ш.Сарыбаев өнегелі ұстаз-ғалым ретінде көп жылдар бойы жоғары оқу орындарында дəріс оқып, студенттерге арнап, оқу құралдарын
жазуға белсене қатысуда. «Қазақ диалектологиясы» оқулығы (проф.
Ғ.Қалиевпен бірлесіп) осы саладағы бірден-бір тұрақты, сəтті жазылған оқулықтың бірі болып саналады. Шөкең қазірде өзінің сүйікті
кəсібі ‒ ұстаздықты жалғастырып, егеменді еліміздің құрылысшыларын тəрбиелеуге атсалысып «Қайнар» университетінің шəкірттеріне
дəріс оқып, өнегелі іске тəрбиелеуде.
Ғалымдардың еңбектерінің бір парасы ғылымды насихаттау, қол
жеткен нəтижелерді ғылыми конференциялар мен халықаралық
жиындарда баяндау болса, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Ш.Сарыбаев та бұл салада кенде емес. Ол Венгрия, Болгария,
АҚШ, т.б. елдердегі ғалымдармен шығармашылық байланыста болуымен қатар, Германияда (1975), Түркияда (1994) өткен халықаралық
конгресс, мəслихаттарда қазақ тілі проблемаларынан баяндама жасады. Ал республикалық жəне бұрынғы одақтық конференцияларға
қатысып, маңызды да қажетті мəселелер жайлы жасаған баяндамаларының саны да аз емес. Əсіресе оның Бүкілодақтық аймақтық диалектологиялық конференция (1973), Бүкілодақтық түркологиялық
конференцияларды (1976) өткізуде ғалым-хатшы ретіндегі атқарған
ұйымдастыру қызметі де кезінде ерекше бағаланды.
Ғалымның қоғамдық негізде атқарып жүрген жұмыстары да оның
білімдарлығы мен ұйымдастыру қабілетін танытты.
Ғалымның спорт терминдері жайлы (1986 ж.) тұңғыш рет мəселе қойып, тыңнан мақала жазып қана қоймай, «Қайрат» футбол командасының қалыптасып, даму тарихына арналған 230 папкасының
өзі қаншама құнды еңбек. Сондықтан да Шора Шамғалиұлының есімі
қазақ спорты əлемінде белгілі, аса құрметті.
Ал шипагер, емші, дəрігерлердің де бұл кісімен қоян-қолтық аралас, байланыс жасауының айтарлықтай себебі бар. Есімдері белгілі
шипагер, емші, дəрігерлердің өмірбаян, библиографиясын жасап қана
қоймай, түрлі ауру-сырқат, кесел жайлы баспасөз беттерінде жарияланған материалдар мен рецептерді мұқият жинап құрастырған. Ұзынырғасы 200-дей папка тігіндісінің өзі мол дүние.
Ғылымның сарабдал тарланы Шора Шамғалиұлы бұл күнде кемел
шағында. Өзі басшылық етіп əрі авторлардың бірі ретінде жазып, баспаға дайындап отырған, халық тілінің зор байлығын көрсететін құнды
да бағалы, көлемі 80 баспа табақтық «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін» жуыр арада көпшілік қолына ұстатуға тынымсыз еңбек
үстінде.
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Біз бүгін Шора Шамғалиұлын А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институты ұжымының əріптестері мен қаламдастары жəне
шəкірттері атынан торқалы тойымен құттықтай отырып, зор денсаулық, ірі табыстарға жете беруін тілейміз.
(Ш.Сарыбаев жəне қазақ тіл білімінің мəселелері //
Ш.Сарыбаевтың 90 жас мерейтойына арналған жинақ.
Алматы, 2005)
ҚАЗАҚТЫҢ ҮШ ТОҚСАНЫ: ТҰЛҒА МЕН ТОЛАҒАЙ
Е. Қажыбек,
ҰҒА-ның корр. мүшесі,
филология ғылымдарының докторы,
профессор
1981 жыл, осыдан тап 34 жыл бұрын...
Тоталитарлық қызыл коммунистік тажал жүйесінің қылышынан
қан тамып тұрған кезең.
Бүкіл совет елдері білек сыбана коммунизмге жетеміз деп тырбануда. Қолдайтындар қошемет пен қол шапалаққа бөленуде, қолдамайтындар... Ол кезде қолдамайтындар мүлде көрінбеуші еді. Қолдамаудың өзі əсте мүмкін емес сияқты. Ондай ойдың өзі өрескел заң
бұзушылық деп бағаланатын заман еді ғой...
Мен кандидаттығымды қорғап, Тіл білімі институтында ғалымхатшы болып жүрген кезім.
Əлі есімде, бүкіл бөлімдерге микрофоны мен динамигі бар байланыс құралдары орнатылған, ал директор, директордың орынбасары
жəне ғалым-хатшы кабинеттеріне 20-30 нүктесі бар ұзын селектор
қондырғылары қойылған. Нүктені басып қалған жағдайда, қалаған
қызметкерді шақырып алуға немесе тапсырма беруге болатын.
Жаздың шуақты күндері.
Бүкіл КСРО, республикамыздың жалпақ жұртшылығы тойлап,
шулап, дүрілдеп жатқан науқанды шара – Қазақстанның Ресейге «өз
еркімен қосылғанына» 250 жылдық мерейтойы бұл күнде.
Институттың директоры Əбекең Қайдаров, орынбасары Шора
Шамғалиұлы ағамыз.
Институт құрамында Ұйғыртану орталығы бар. Олармен бір
ұжымдай, бір үйдің баласындай тату-тəтті араласып тұрамыз.
Сағат тура 10-да Ленин сарайында ең жоғары деңгейдегі Қазақстан коммунистік партиясы Орталық Комитетінің салтанатты Пленумы ашылмақшы.
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Қателеспесем, сол жылғы пленумға Брежневтің өзі келген болу
керек.
Оның алжыған тұсының шырқауына жеткен кезі еді. 1981 жылы
сол Брежневтің партияда болғанына да 50 жыл толған екен. Соған
орайластырып Мəскеуде саф алтыннан бір-ақ дана арнайы шығарылған қымбат төсбелгіні де, кезекті төртінші (!) «Кеңес Одағының Батыры» («Герой Советского Союза») медалін де омырауына тəлтіреген
шалдың таққан жылы. Қазақстан да қалыспай, сол Брежневті автор
ретінде атап, «Об актуальных проблемах партийного строительства»
деген қалың кітабын Алматыда басып шығарды.
Қысқасы, бүкіл халық теледидар болса теледидарды, радио болса
радиоларын қосып, көсем басшыларының сөздерін мұқият тыңдауға,
саналарына тоқып алуға мəжбүр болуда...
Бізге мұны қатал ескерткен.
Институт ұжымы дайын отыр.
1981 жылдың тағы бір ерекшелігі, сол жылы Дзержинск деген
қалада өте кең ауқымда Бүкілодақтық конференция өткізілді. Оған
барша КСРО өкілдері қатысты, қатысушылардың саны 20-30 мың делегаттан асқан. Тақырыбы біреу-ақ: алкогольмен күрес, араққа тыйым
салу.
Бұл компартиямыздың өз қадағалауына ала бастаған науқандарының бас кезеңі еді...
Сағат онға бес минут қалғанда институт селекторының бүкіл
нүктелері сарт-сарт қосылып, Шөкеңнің саңқ еткен дауысы барша бөлімдерге естілді:
– Құрметті Қазақстан азаматтары, құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті қаламдастарым! Бүгін ерекше күн, ерекше мейрам,
ерекше қуаныш! Бүгін Қазақстанның Ресейге өз еркімен қосылғанына
250 жыл толыпты.
Сондықтан қазақтарға бүгін 250 грамм арақты құйып алып тартып
жіберуге рұқсат береміз. Бірақ, назарларыңызды мына жəйтқа аударғым келеді: тек қана қазақтарға рұқсат. Мысалы, біздің институтта
ұйғырлар да бар. Ұйғырлардың Қазақстанға өз еркімен қосылғанына
əлі де 250 жыл толған жоқ – əрі кетсе елу грамдық уақыт. Сондықтан
олар жөнін білсін...
Мұндай сөздерді ол кезде айту түгілі, естудің өзі қылмыс саналатын. Бүкіл институт демдерін ішке алып, тына қалды. Ұшқан шыбынның ызыңы айқын естілетін тыныштық орнады.
Ал, енді, селекторге келсек, ол үзілген жоқ, Шөкең сөзін əлі жалғастырып жатыр:
– Ə-ə-й, дегенмен, мына ұйғырларымыз, қазаққа қарағанда еті тірілеу ғой. Олар қазақ үшін де, өздері үшін де бір-бір тартып жіберіп,
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250 емес, 300 грам ішіп қойып, қайтадан бізді екі ортада қалдыратынына күмəнім жоқ, достар...
Мына, осы күндері, біздің үйде де бір шағын тойымыз бар. Қымбат
жеңгелеріңнің, мына менің əйелімнің де маған өз еркімен қосылғанына пəлен жыл толып қалыпты.
Ендеше, тойларымыз құтты болсын, ағайын!
Қайта сарт-сарт етіп селектор нүктелері бірінен соң бірі өшірілді.
Бүкіл институтта тыныштық орнады...
Қазір мұны еске алу оңай.
Алайда сол кезде бұл сөзді естіген адамға əсері – жарылған бомбадан еш кем емес-ті. Біріншіден, мемлекеттік мекемелердің бəрі
дерлік «үндемес» КГБ тыңшыларына толы еді. Екіншіден, əр жерде
компартия ұйымдары қатал жұмыс істеуші еді. Мұндай сөздерді айту –
кеңес үкіметіне ашық қарсылық білдірумен парапар іс саналатын.
Мұны жақсы біле тұрып, іштегі наразылығын жасыра алмай, əдейі
соны сыртқа шығарған осындай Шөкеңнің қалжыңы – үлкен азаматтық батырлық еді, қайсар жүректің қарсылық əрекеті, қазақтың,
қазақ халқының аталмыш оқиғаға көзқарасын ашық білдіретін ащы
шындығы еді бұл.
Бірақ, əттең, осы айтылғандар тиісті орындарға жетіп үлгеріпті.
Ертеңгі күні-ақ институттың директорына қатаң сөгіс жарияланып,
аудандық партия комитеті шұғыл бұйрық шығарды: «Жолдас Сарыбаев коммунистік партия қатарынан аластатылсын!»
Өзін дереу шақыртып алып:
– Партбилетіңізді тапсырыңыз! – деп əкіреңдеген ұлықсымаққа
Шөкеңнің жауабы атылған оқтан ауыр тигенін Шора Шамғалиұлы
өзі бізге айтып берген:
– Менде партбилет жоқ!
Шөкең əдейі партияға мүше еместігін бірден айтпай, ештеңе білмегенсіп, бастықтың жүйкесін жұқарту үшін үндемей мөлиіп тұра
беріпті.
– Қалайша жоқ? Партбилетіңіз қайда?
– Жоқ дедім ғой, жоқ. Енді жоқ болса, қайтейін?
– Жоғалттыңыз ба?
Ол заманда «кəмүніс» болмай мекеме басшылығына тағайындалу
əсте мүмкін емес шаруа еді. Шөкеңді ғылымға сіңірген қыруар
еңбегі үшін Алатаудай айбарлы Ісмет Кеңесбаев, Мəулен Балақаев,
Ғайнетдин Мұсабаев сынды академиктеріміз болмай жүріп, бар абыройын салып, осы жауапты орынға əрең дегенде отырғызған еді.
Шөкең жағдайды жақсы біле тұра, əдейі қырсығып, түсінбегенсіп:
– Жоқ, мен партбилетті жоғалтпадым. Менде партбилет жоқ! Ол
жоқ болған соң, мен оны сізге бере алмаймын да, тапсыра алмаймын! –
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деп, теріс бұрылып, баяу ақсаңдап аудандық партия комитетінен шыға
берді...
Ондағы бастық дал боп қала береді...
Мен сөзімді əдейі Шөкеңнен бастадым. Өйткені Шөкеңнің тойы
əлі алда.
Ұстазым Əбекең мен Рəбиға Сəтіғалиқызының мерейтойларын
жуырда атап өттік. Əбдуəли Қайдар мен Рəбиға Сыздық тойлары
ғана ретінде емес – барша қазақ xалқының тойы, қуанышы, мерекесі
ретінде. Десек те...
Кейбір адамдар – ғасырда бір-ақ рет туатын адамдар – біздер
сияқты ет пен сүйектен жаралған пенде болса да, олар өз өмірлерінде
туған елінің, мемлекеттің, ұлттың алтын қорына, мəңгі қазынасына,
ұлы мақтанышына, меншігіне айналады. Өкінішке қарай, ондай
адамдар өте сирек кездеседі. Бірақ, сондай адамдардың өнегелі өмірлері мыңжылдықтарды еңсеріп, адамзатты ілгері бастырады.
Қазақ тіл білімінде ясауитану мен жалаиританудың, тариxи семасиология, əдеби тіл теориясы, ақын-жырау тілі жəне тіл мəдениеті,
емле мен орфография, абайтану мен аxаңтанудың – осыншама
қыруар салаларының іргесін қалаған жалғыз бір-ақ кісі екеніне
жəне сол кісінің өзі сұлу қыз [ақын Қасым сүйсіне жыр арнаған қыз!],
сүйікті жар, үлгілі ана, қазақтың мейірман əйелі екені қандай ғажап!
Бір-ақ мысал келтірейін.
Атақты күйші Динаның дүниежүзінде, бүкіл адамзат тариxында
ең алғашқы, ең бірінші композитор-əйел болғанын біз білеміз бе,
ағайын? Жарайды, білеміз дейік, білеміз деп есептейік, өйткені мұндай керемет мəліметті білмейміз деудің өзі ұят нəрсе ғой.
Ал, енді, соны біле тұрып дұрыс бағалай алдық па дана тұлғамызды?
2-3 жыл бұрын Динадай тұлғамыздың туғанына 150 жылдық мерейтойы өтті.
Мына тұрған түріктер, ең алғашқы композитор-əйел түркітектес,
туыс, бауыр қазақ xалқынан шықты деп, ағынан жарылып, бүкіл Түркияда апамыз Динаға көше аттарын да беріп, ескерткіштерін де орнатып, түрлі деңгейдегі концерттерін де қойып, тіпті үлкен бір парктың
атын да ұлы анамыздың атымен атап, қуаныштары қойнына сыймай
қуанып жатты.
Ал біз ше, атақты күйші Динаның өз xалқы, туған мемлекеті, шыққан ұлты, біз не істедік?
Түк те істемедік.
Жасағанымыз сөзге де татырлық нəрсе емес.
Рəбиға апамызға да ғылымда, ғалымдардың ішінде деңгейі тең
келетін бір адамды айтып көріңізші? Отыз-қырық ғылыми кітапты
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жазған жəне де жай кітапты емес: əр монографиясы – ғылымның
өз алдына зерттелмеген тың бағыты, қиын дара саласы, білім мен
ілімнің даңғыл жолы.
Қай елде мұндай ана, мұндай дана бар? Тек қана бізде, ағайын.
Қазақта.
Ал, енді, сен қазақ, осыған лайық не атқардың? Дана анамызды
алақаныңа салып əлпештей алдың ба, еңбегіне лайық, басқасы былай
тұрсын, лайық бағаңды бере алдың ба? Жоқ, жоқ жəне тағы да жоқ
дей аламыз.
Ойлан, қазақ! Оянуың үшін, ойлануың керек! Əлі кеш емес.
Сөзімді Шора Шамғалиұлынан бастадым емес пе.
Шөкең туралы айта берсек, сөз жетпейді. Сөз жетсе де – уақыт
көтермейді.
Қазақтың лексикографиясын, диалектологиясын, алтаистикасын
шырқау биікке көтерген адам. Шоқантанушы, библиограф, футбол
зерттеушісі, əзілкеш, əнші, музыкант, ақын, сері, шешен... Айта бересің, айта беруге болады. Бəрібір тауысып айту мүмкін емес. Əмбебап
адам. Ерекше адам. Ғажап адам. Баяғыда-ақ аңызға айналған адам,
баяғыда-ақ қазақ xалқының сүйікті персонажына, кейіпкеріне айналған тұлға.
Бұл аңыз адам арамызда жүр. Өмірін туған еліне арнап, көз майын тауысып, қазақтың сарқылмас қазынасы – сөз байлығын тірнектеп жинаған жан. Өзі үшін емес – сен үшін, қазақ xалқы.
Əбекең туралы əңгіме өрбітсек – сөзіміз одан сайын арта түседі,
қуанышымыз бен мақтанышымызда шек жоқ (қараңыз: http://almatyakshamy.kz/?p=30784 ).
Соғыс ардагері, тіл тариxшысы, түрколог, этнолингвист, ұйғыртанушы, этимолог, компаративист. Саясаткер, тіл жанашыры, қазақтың тіл білімінің негізін қалаған тұлғалардың бірі. Көзі тірі классик.
Маңдайалды батырымыз десек батырымыз, ғалымымыз десек ғалымымыз, ұлағатты ұстазымыз десек ұстазымыз. Одан үлкен атақ
бар ма?
Құрметті халайық, назарларыңызға тағы бір сауал: мемлекеттік дəрежеде осыған орай жауап бере білдік пе біз?
Осымен байланысты 2014 жылы Бакуде өткен халықаралық конференцияда көтерілген мəселе менің ойыма оралып отыр. Тақырыбы –
«Қорқыт ата мұрасы». Бұл Қорқыт ата жырындағы сюжеттердің
атақты көне гректің «Илиадасы» мен «Одиссейіне» нұсқа болғанын (!) тура 200 жыл бұрын танымал неміс ғалымы Фридрих фон
Диц нақты дəлелдегеніне арналған басқосу еді. Жиынға Еуропадан
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да, Азиядан да көптеген ғалымдар қатысты. Қорытынды қарарында
конференция бұл маңызды тақырыпты жан-жақты зерттеу үшін –
түрлі ғылыми зерттеулерді;
экспедицияларды;
кино түсірілімдерді;
энциклопедияларды;
библиографиялық басылымдарды;
қолжазбалардың түпнұсқа факсимиле жинақтарын;
басқа тілдерге аударуды;
тұрақты түрлі деңгейде басқосуларды ұйымдастыруды;
ЖОО-ға, мектептерге жекелеген курстардың енгізілуін қамтамасыз етуді;
көптеген конкурс, жарыстар жариялауды;
фестивальдерді ұйымдастыруды;
əн-күй-аңыз мұраларын зерттеуді;
түркі республикаларында Қорқыт ата есімі берілген көше аттарын, ескерткіштерін көбейту мəселесін қолға алу;
арнайы музейлер ашу;
дүниежүзі бойынша бүкіл ізденістерді үйлестіріп, жариялап тұру;
көрмелер өткізу;
ақын-жырау концерттерін ұйымдастыру;
ЮНЕСКО мен БҰҰ деңгейінде түрлі іс-шаралар жоспарлау;
пошта маркаларын жасату;
театр жəне кино туындыларын даярлау; жəне көптеген басқа да ісшараларды ұйымдастыру сөз болды.
Бір ерекшелігі – бұл ұлттық мүддеге қатысты тақырып болғаны
үшін қаржы мəселесінде еш шектеу қойылмайды. Талап дұрыс
болса – ел бар, мемлекет бар, əзербайжан ұлты бар, мемлекеттік
ұлттық саясат бар дегендей – қаржыландыру шешілген мəселе.
Бір ғана маңызды кілтипаны бар...
Қатысушылар қорқыттануға байланысты мəселелерге келгенде қазақтың қарашаңырақтығын, іргелілігін, негізі екенін – бір емес,
бірнеше рет үлкен құрметпен атап жатты... Қорқыт ата мазарының
орналасқан, оғыз тайпаларының көне мекені саналатын қасиетті
қазақ жерін толғаныспен, зор үмітпен, үлкен сыйластықпен еске алып
отырды...
Көне Еуропаны көркем тартымдылығымен сусындандырған ұлы
жырды, Қорқыт бабамыздың бейнесін біз, Қорқыттың атамекені,
осындай биіктік пен тереңдік шыңына көтере білдік пе, ағайын?
Өкінішке қарай, жоқ. Ясауи да сондай. Рəбиға апамыз алпысыншы
жылдардан бастап «Хикметтердің» тілін зерттеді. Дінге қатаң тыйым
салынған заманнан бастап, ясауитанудың іргесін қалады.
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Ал, енді, осы игі бастаманы жалғастыруға, ясауитануды дамытуға,
қара шаңырақ қазақ ұлты ретінде бабалар мирасының иегер елі
ретінде біз тиісінше қызмет атқардық па?
Шыққан кітаптар бар, жоқ емес. Бірен-саран жақсы зерттеулер
де бар.
Түркияда Кемал Ераслан деген профессор ғалымның осы салаға
қатысты үш жүзден астам шəкірті бар, отыздан астам кітабы бар.
Атақты ғалым Фуад Көпрулүдің бір сөзі бар: «Қожа Ахмет Ясауи
болмаса, Түркия да болмас еді – мемлекет ретінде, ұлт ретінде, халық
ретінде...».
Неге? Біз мұның жауабын білеміз бе? Шын мəнінде, Қожа Ахмет
Ясауи өз өмірі тұсында да, қайтыс болған соң да, кемінде үш-төрт
ғасыр бойы да үлкен кеңістікте ең абыройлы, ең сыйлы, ең құдіретті,
ең сүйікті, ең биік тұлға болып саналды. «Сұлтандардың сұлтаны»,
«падишахтардың падишахы», «хандардың ханы», «көсемдердің көсемі» ретінде танылды.
Билік басындағылар пайғамбардай, қара бұқара халық туған əкесіндей жақсы көрген.
Тараған кеңістігін атасақ: Орта жəне Орталық Азия, Қытайдың
жартысы, Еділ бойы, Кавказ, Балқан өңірі, Мысыр, Иран, Үндістанның
солтүстігі, қазіргі Түркия жерлері, т.б.
Енді, ойланып қараңыз: ол заманда бүгінгідей радио, теледидар,
газет-жорнал, интернет жоқ. Қандай құдіреттің арқасында біздің бабамыз осыншама абыройға бөленген? Осы секілді біздің тарихымызға байланысты сұрақтар, өкінішке қарай, аз емес, көп.
Осы тұрғыдан қазақ ғылымы мен мəдениетіне ерекше еңбегі
сіңген ардақты үлкендерімізге мемлекет тарапынан көрсетіліп жүрген
құрмет пен ілтипатымыз – өздерінің маңдай тері мен қыруар еңбектеріне лайық деп айта аламыз ба?
Қазіргі тəуелсіздік заманында рухани қазынамызды тану жəне таныту жұмысы өріс алып келе жатқаны белгілі. Соның ішінде ана
тіліміздің киесі мен қызметіне қатысты тиісті құрмет көрсетіліп, айтылып жатыр. Осымен байланысты Елбасымыз көтерген «Рухани
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру барысында қазіргі қазақ
тіл білімінің абыздары Əбдуəли Туғанбайұлы Қайдар, Рəбиға Сəтіғалиқызы Сыздық, Шора Шамғалиұлы Сарыбай сынды тоқсанның
төріне шыққан академиктеріміздің тіл ғұмырын зерделеп, таныту –
өте маңызды ғылыми-мəдени шара.
Мұндай жоғары дəрежедегі танымдық іс-шаралар ана тіліміздің
тұғырын нығайтып, өрісін кеңейтеріне, заманымызға сай одан əрі
дами түсуіне игі əсерін тигізеріне сеніміміз бек мол.
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АСПИРАНТТАН АКАДЕМИККЕ ДЕЙІН
О. Нақысбеков,
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының
бас ғылыми қызметкері,
ф.ғ..д., профессор

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ұжымы айналасы алты айдың ішінде аттары əлемге əйгілі, ғылымның ең
биік шыңына шыққан Ұлттық ғылым академиясының үш бірдей
академиктерінің сексен жас мерейтойын тойлап отыр. Солардың
бірі – Шора Шамғалиұлы Сарыбаев.
Ш.Ш. Сарыбаев 1925 жылы Ташкент қаласында əйгілі ағартушы,
əдіскер Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың отбасында дүниеге келді.
Алматы қаласындағы №12 қазақ орта мектебін, 1950 жылы бұрынғы
С.М.Киров Қазақ мемлекеттік университетін бітірді. Онда əйгілі ұстаздар – М.Əуезов, Н.Сауранбаев, І.Кеңесбаев, М.Балақаев, Б.Кенжебаев сынды білімпаздардан дəріс алды. 1954 жылы кандитаттық,
1974 жылы докторлық диссертация қорғады. 1954 жылдан бастап
осы күнге дейін жарты ғасырдан артық Тіл білімі институтында
қызмет істеп келеді. Алғашында аға ғылыми қызметкер, одан кейін
отыз жылдан астам уақыт қазақ тілі тарихы мен диалектология
бөлімінің меңгерушісі, Тіл білімі институты директорының орынбасары (1979–1987 жж.), бас ғылыми қызметкері болып жемісті еңбек
етіп, аспиранттан академик дəрежесіне дейін көтерілді.
Шора Шамғалиұлының есімі бүгінде тек Қазақстанда ғана емес,
ТМД елдерінде де, тіпті көптеген шет мемлекеттерде де əйгілі.
Ғалымның елге танымал болуы ғалымның ғылымға деген жауапкершілігіне, принципшілдігіне, еңбексүйгіш қасиеттері мен зерттеу жұмысының жан-жақты жүргізілуіне, ауқымдылығына, ғылыми-практикалық маңыздылығына байланысты болса керек. Ш.Сарыбаев
қаламынан туған 300-ге жуық еңбек (оның 20-дайы жеке жəне тең
авторлық монографиялар, оқулықтар, еңбектер мен ұжымдық зерттеулер) осының айғағы.
Ш.Сарыбаевтың жазған еңбектеріне көз жүгіртсек, қалам тартпаған тіл білімінің саласы кемде-кем: лексикология, этимология, лексикография, тіл тарихы, грамматика, фонетика, алфавит, емле, текстология, терминология. Ғалымды түркология əлеміне танымал еткен
тіл білімінің диалектология, алтаистика жəне тіл білімі тарихының
қиын да қажетті саласы – ғылыми библиография. Оның еңбектері

Тіл-ғұмыр

263

тек Қазақстан емес, бұрынғы одақ көлемінде шығып тұрған «Вопрос
языкознания», «Советская тюркология», «Народы Азии и Африки»,
«Советское востоковедения» тəрізді ғылыми-теориялық журналдарда
жəне шетел баспаларында жарияланды.
Ғалымның біраз еңбектері қазақ тілінің өзекті салаларына, атап
айтқанда, қазақ тілі тарихына, диалектология, лексикология, лексикография, грамматика, т.б. проблемаларға арналған. Осының ішінен бар
күш-жігерін сарп еткен, зерттеген саласы – диалектологияны ерекше атап өтуге болады. Біріншіден, ғалым бөлім меңгерушісі ретінде
республикамыздың түкпір-түкпіріндегі шалғайда жатқан тұрғындар
тілінен жəне республикамыздан тыс жердегі қазақтар тілінің мол
байлықтарын жинау үшін жүйелі түрде диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырып, ел аузынан халық тілінің сөз байлығын жинауға басшылық етті əрі өзі де қатысты. Бұған дейін Қазақстанның
екі жүзден астам аудандарына қырық шақты экспедиция ұйымдастырылса, Ш.Сарыбаев жетекшілік еткен жылдары жыл сайын бес-он
адам экспедицияға шығып тұрды, Қазақстанның Шығыс, Талдықорған,
Алматы, Жамбыл, Оңтүстік, Қызылорда, Батыс облыстары, Ресейдегі
Орынбор, Омбы, Волгоград, Астрахань, Қалмақ қазақтары жəне
Өзбекстан, Түрікменстан, Тəжікстан, Қарақалпақстан мен Моңғол
қазақтарының тілі зерттеліп, институттың картотекалық қорын молайтуға Ш.Сарыбаев ерекше еңбек етті. Осының нəтижесінде диалектология бойынша жиырмадан астам кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалып, монографиялық еңбектер, жүздеген мақалалар жарық көрді. Бұл жөнінде Ш.Сарыбаев сіңірген еңбегі ерекше.
Екіншіден, жиналған диалектілік материалдар негізінде бірталай
зерттеулер жазылып, тындырымды жұмыстар істеді. Ғалымның
1976 жылы жеке кітап ретінде жарияланған «Қазақтың аймақтық
лексикографиясы» атты докторлық диссертациясы түркітану ғылымында аймақтық лексикография теориясына арналған алғашқы монография еді.
Ш.Сарыбаев Мəскеу, Қазақ, Алматы, Ашхабад, Бішкек, Нальчик,
Ош т.б. қалаларда жəне Түркияда өткізілген симпозиумдар мен конференцияларға қатысып, «Диалектілік сөздіктерді құрастыру», «Диалектілік лексикографияның талас мəселелері», «Тіл мəдениеті мен
жергілікті ерекшеліктер», «Əдеби-сөйлеу тілі сөздігі», «Диалектілік
терминология», «Түркі тілдерінің аймақтық лексикографиясы» тəрізді тақырыптарда баяндама жасады. С.Аманжоловтың тілдегі
диалектілерді топтау теориясын əрі қарай дамыта түсті жəне диалектология саласындағы терминологияның қалыптасуына белсене араласып, тыңнан біраз терминдерді ұсынды. Ш.Сарыбаев «Қазақ диалек-
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тологиясы» деген атпен шыққан алғашқы оқулықтың, «Қазақ тіліндегі
аймақтық лексика» атты монографияның, 1969, 1996, 1999 жылдары жарық көрген «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігінің» жəне
биыл баспаға ұсынып отырған (көлемі 80 б.т.) «Қазақ тілінің аймақтық сөздігінің» құрастырушыларының бірі жəне бас редакторы. Сонымен қатар «Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы» атты сериямен
шыққан 8 жинақтың белді авторларының бірі болуымен қатар тікелей
басшылық етті. Ғалым қазақ жəне түркі тілдерінің атласын жасауға
да белсене атсалысты.
Ш.Сарыбаев лексикограф ретінде де танымал. Оның аймақтық
лексикография жөніндегі еңбегінде диалектілік сөздердің басқа лексикалық категорияға қатысы, əдеби жəне аймақтық лексикографияның өзара бір-бірімен байланысы диалектілік лексиканың түсіндірме,
емле сөздіктеріндегі көрінісі, диалектілік сөздердің түрлері, түркі
тілдеріндегі аймақтық лексикографияның жайы, диалектологиялық
сөздіктерді құрастыру принциптері, сөзтізбеге керекті сөздерді сұрыптап алу, əдеби-диалектілік дублеттер мен варианттарды сұрыптап, оларға түсініктеме беру тəрізді аймақтық сөздік жасаудың
принциптеріне кеңірек тоқталады.
Жоғарыда аталған диалектологиялық сөздіктермен қатар «Қазақ
тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» (1966), «Қысқаша орысшақазақша сөздік» (1987, 1990, 1993), «Қазақ тілінің жаңа атаулар
сөздігі» (1992), «Қазақша-орысша сөздік» (2000) авторларының бірі
жəне баспаға дайындалып жатқан «Орысша-қазақша» сөздіктің құрастырушысы əрі бас редакторы.
Ғалымның морфология саласы бойынша сөз таптарын зерттеуге
арналған «Қазақ тіліндегі одағайлар» (1954), «Еліктеуіш сөздер» (1960)
деген еңбектері жарық көрді. Бұдан басқа «Қазіргі қазақ тілінің грамматикасы» (1966) авторларының бірі.
Ш.Сарыбаев алтаистика саласына байланысты қазақ-моңғол тілдері туыстығына арналған бірнеше мақала жариялады.
Ғалымның еңбегінде терминология мəселесі назардан тыс қалған
емес. Бұл жайында бұқаралық ақпарат тіліндегі жаңа қолданыстар,
спорт терминдері, қазақ əдеби тіліндегі дублеттік варианттарды бірізге келтіру жөнінде жазған мақалаларын атауға болады.
Шөкең «Қазақ тіл білімі əдебиетінің көрсеткіші» атты алты томдық еңбегін жариялады. 7-8 томдары дайын. 1989 жылы түркітану
əдебиетінің библиографиялық көрсеткішін жəне қазақ тіл білімі саласында қорғалған кандидаттық жəне докторлық диссертациялардың да
библиографиялық көрсеткішін (2004) бастырып шығарды. Күн сайын
шығып отырған үлкенді-кішілі еңбектерді қадағалап, хаттап түсіріп,
оларды алфавиттік, хронологиялық, тақырыптық, салалық тəртіпке
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түсіріп жүйелеп дайындау бұрын-соңды қазақ тілі тарихында болмаған тың жұмыс. Тіл білімімен шұғылданып жүрген ғалымдар үшін
таптырмайтын құрал. Ол үшін көпшілік қауымның авторға айтар
алғысы мол.
Ғалым ғылыми еңбектермен қатар кадрлар дайындау жұмысына
да атсалысты. Үйлестіру кеңесінің басшысы ретінде ізденушілер
мен аспиранттарға тақырыптар таңдап беруде де елеулі үлес қосты.
Оның жетекшілігімен 15 ғалым диссертация қорғады. Өзге жоғары
оқу орындарында студенттерге дəріс оқыды. Оқулықтар жазды.
Ғ.Қалиевпен бірігіп жазған «Қазақ диалектологиясы» оқулығы төрт
рет өңделіп басылып шығып, осы саладағы бірден-бір тұрақты оқу
құралына айналды. Бұдан басқа «Қазақ диалектологиясы» (практикум 1967, О.Нақысбеков, Ғ.Қалиевпен бірге), «Қазақ тілінің тарихи
грамматикасы» (1968. А.Əбілқаев, Қ.Өміралиевпен бірге). «Қазақ
тіліндегі аймақтық лексика» (О.Нақысбековпен бірге) көмекші құралдары ұзақ жылдардан бері жоғары оқу орнының қажетін өтеп келеді.
Қазақстан ҰҒА Тіл білімі институтының, 1980 жылдан бастап
Қырғызстанның мемлекеттік университетінің диссертация қорғау
кеңесінің мүшесі, кейін сол кеңестің төрағасының орынбасары жəне
1980–1994 жж. əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің мамандандырылған кеңесінің мүшесі болды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі Ш.Ш. Сарыбаевтың ғылыми ұстаздық қызметі, ғылымды дамытудағы, ғылыми кадрларын дайындаудағы еңбектері республика
Үкіметі тарапынан бағаланып, оған 1985 ж. «Қазақ ССР-інің еңбек
сіңірген ғылым қайраткері» деген атақ беріліп, 2000 жылы «Құрмет»
орденімен марапатталды.
Шөкең ‒ тəрбиелі ұл мен қыздардың əкесі. Ұлы – Қайрат Ленинградтағы Шығыстану институтын бітірген, дипломатиялық қызметте.
Түркияда елші болып, оны қазір Германияда жалғастыруда. Қызы –
Майра Əлем тілдері институтында кафедра меңгерушісі.
Шөкеңнің ғылыми жұмыстан басқа айналысатын хоббилері бар.
Алғаш «Қайрат» футбол командасы бойынша материал жинап, үш
футбол календарын (1967, 1968, 1993) шығарды. Түркі халықтарының
тарихи тұлғалары жөнінде мəліметтер жинады.
Коллекция жинаумен Шөкеңнің балалары да айналысты. Орта
Азия мен Қазақстанның ұлы адамдары тақырыбы бойынша (открытка, марка, значок т.б.) жинаған коллекциялары үшін Шөкеңнің ұлы
Қайрат та бір кезде филателистер қоғамының күміс медалімен марапатталды. Мұндай жұмысты Диас, Елден тəрізді немерелері де жалғастыруда.
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Бұдан басқа он жəшіктен астам мақал-мəтелдер, афоризмдер, екі
мыңдай анекдоттар жинаған. Халық емшілігі, халық медицинасына
байланысты жиған кітаптары ұшан-теңіз. Халқына сегіз қырлы, бір
сырлы азамат, жан-жақты əмбебап маман ретінде танымал Шөкеңе
шығармашылық қуаты күшті болып, қазақ тіл біліміне қосатын үлесі
молая берсін демекпіз!
(Ш.Сарыбаев жəне қазақ тіл білімінің мəселелері //
Ш.Сарыбаевтың 90 жас арналған жинақ. Алматы, 2005)
АКАДЕМИК ШОРА САРЫБАЕВТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ
ИНТОНАЦИЯ МƏСЕЛЕЛЕРІ
З.М. Базарбаева,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының бас ғылыми қызметкері,
ҰҒА корр.-мүшесі, филология ғылымдарының
докторы, профессор
Соңғы кезде пайда болған қазақ тіл біліміндегі интонология саласының тарихы алыста жатыр. ХVIII ғасырдан бастап интонация
туралы жалпы мəліметтерді европа тілшілерінің еңбектерінде кездестіреміз.
Қазақ тіл білімінде интонацияның кейбір мəселелері тұңғыш рет
ХХ ғасырдың 20‒30-жылдарында А.Байтұрсынов пен Қ.Жұбановтың
еңбектерінде əңгіме болған.
Өткен ғасырдың 40-шы жылдарынан бастап интонацияны зерттеу проблемасы жылдам үрдіс алып, С.Аманжолов, Н.Сауранбаев,
М.Балақаев, І.Кеңесбаевтардың еңбектерінде кездеседі. Бұл ғалымдардың еңбектерінде интонацияның сөйлемдегі рөлі қысқаша айтылып, сөйлемнің басты белгілерінің бірі ретінде жəне екпінмен байланысты қарастырылады.
1959 жылы Ш.Сарыбаевтың «Междометие в казахском языке» деген кітабы жарық көрді. Бұл еңбекте одағай категориясы əр қырынан
қарастырылған: мағыналық топтары, грамматикалық-құрылымдық
ерекшеліктері, модальды-экспрессивті реңкі, этимологиясы, тағы басқа да жақтары.
Осындай терең де, жан-жақты сипаттаудың ішінде бізді одағай
категориясының интонациялық көріністері қызықтырды. Себебі, бұл
жұмыста алғаш рет қазақ тілтанымында интонация мəселелері экспериментті əдістермен зерттелген. «Басқа сөз таптарымен салыстыр-
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ғанда, əуезділік, ырғақ, эмоциональдық құбылмалыққа, интонацияға
өте бай категория», ‒ деп автор одағайларды дəл бағалаған.
Ш.Сарыбаев одағай бірліктері публицистика, ғылыми стильде
жазылған шығармаларда сирек кездеседі, ал көркем шығарма тілінде
көп кездеседі деп, біраз көрнекі мысалдар келтіріп, олардың интонация ерекшеліктерін сипаттайды. Жарты ғасыр бұрын жазылған еңбекте интонация туралы мəліметтер қазіргі күнгі интонация теориясымен
үйлесетіні айқын көрінеді. Оны түсіндіру үшін біз автордың жазған
ой-пікірлеріне назар аударып, цитаталар келтіріп (орыс жəне қазақ
тілінде), оларды интонология тұрғысынан қарастырып көрейік.
Ең алдымен автор интонацияның монологтан гөрі диалогта,
ауызекі тілде көрініс табатынын айтып кеткен: «Выразительно звучащая речь побеждает и увлекает сильнее самой совершенной письменной речи. Междометия – это такие слова, которые склонны ко
всем эмоциональным обертонам интонации. (...) Олар көркем шығарма тілінде (əсіресе диалогтарда) көп кездеседі». Интонацияның
сөйлеу тіліндегі атқаратын рөлін дұрыс түсініп, автор оның сөйлеу
процесіндегі қызметін, сөйленісте көрініс табатынына көңіл бөлген
жəне интонация статикалық синтаксисте емес, динамикалық синтаксисте қарастырылатыны айқын көрінеді. Автордың бұл пікірінің
қазіргі таңда дамып келе жатқан коммуникативті лингвистика, прагмалингвистикамен ұштасатынын көріп отырмыз. Тіл адамдардың
қарым-қатынас орнату құралы (коммуникативтік) екенін ескере отырып, тілдік формаларды қарым-қатынас материалы ретінде зерттеудің
коммуникативтік аспектісінде қарастыру қолға алынып жатыр. Осы
бағытта тіл бірліктерінің коммуникативтік акт процесінде, контекст,
ситуация жəне сөйлеудің диалогтік формасында қарастырылуы маңызды болып саналады.
Сонымен, одағай бірліктері сөйлеу актісінде, сөйлесімде, диалог
жағдайында көрініс табатын функционалды грамматика тұрғысынан
зерттелген екен. Интонацияның мағына ажыратушы қасиетіне назар
аударып, автор контекстің, ситуацияның маңыздылығын баса айтқан
«Большое влияние в установлении значений междометий имеет контекст или ситуация речи. Конкретный смысл многозначного междометия становится ясным в связи с тем словесным целым, в состав которого междометие входит».
Қазіргі кезде тілдік категориялар контекст, мəтін, сөйлеу жағдаятымен байланысты зерттеліп келе жатыр. Себебі тілдің кайбір формасы, қандай аспектіде болса да, адамдар арасындағы тілдік қарымқатынас құралына қызмет етеді. Соңғы кезде тілдің функционалдық
жақтары мен коммуникативтік аспектісіне назар аударылып, тілдік
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категориялар мен формалар оқшау, жекеленген сөйлем деңгейінде,
формалдық жақтан емес, мəтін, контекст, сөйлеу жағдаятында, сөйлеудің диалогтік формасында, коммуникативтік акт процесінде қарастырылып, олардың күрделі функционалдық, прагматикалық жақтары
зерттеледі.
Осындай тілдік қарым-қатынас құралының негізгі құрылымдық
материалы болуымен байланысты, одағай бірліктердің табиғаты да
сан қырлы жəне күрделі. Талдап отырған жұмыста одағай бірліктер
құрылымдық, функциональдық, семантикалық жақтары мен қолданыс
аясына қарай мəтін лингвистика, функционалды грамматиканың нысаны болып отырғаны көрінеді.
Одағай категорияның лексика-грамматикалық тəсілдер арқылы
жасалған түрлері зерттеліп, олардың жасалу жолдары, интонация
ерекшеліктері нақты тілдік фактілермен, экспериментальды-фонетикалық əдістермен дəлелденген. Одағайлар құрылымы, семантикасы
жағынан да өздері түзілетін мəтінмен, контекстпен, сөйлеу жағдаятымен тығыз байланыста жəне оларға бағынышты болып, солардың
құрамында ғана өз мағынасына толық ие бола алады. Адам факторы,
тілдің коммуникативтік қасиеті, прагмалингвистика аспектілері тұрғысынан зерттелуі қазақ тіл білімі үшін маңызды болатыны анық.
Автор зерттеу барысында көп мағыналы одағайлардың семантикасы мен интонациясының байланысына аса көңіл бөледі. «Тіліміздегі
көп мағыналы одағайлардың əрбіреуі жұмсалатын мағынасына қарай
əртүрлі интонацияда айтылады. Біресе созылыңқы, баяу, біресе жұлып алғандай тез, жылдам айтылады. (...) Кейбір көп мағыналы одағайлардың мағынасының құбылуы олардың айтылу мелодикасына,
интонациялық ырғаққа байланысты болады». Жұмыста жалпы ситуация, коммуникативтік акт процесіне, контекстке сүйеніп, автор одағай
бірліктерін модальды-семантикалық топтарға жіктейді. Олардың коммуникативтік-эмоциональды қызметі тек контекст құрамында ғана
ашылатын болғандықтан, автор одағайлардың семантикалық ерешеліктерін диалог көлемінде беріп отырады. Сондай-ақ бір одағай бірлігі əртүрлі топтарға кіруі мүмкін, бұл жағдайда олардың мазмұны
тек интонация тəсілі арқылы ғана ажыратылады. Одағай бірліктерінің
көп мағынаның ішінен нақты да дəл мағынасы айтылымда интонация арқылы ғана анықталатынын, көрсету үшін экспериментальдыфонетикалық таладау жасалған. Сондай-ақ интонацияның мазмұн
ажырататын қызметін автор экспериментті түрде дəлелдеген. Инструментальды талдаудың нəтижесінде көп мағыналы одағайлардың
интонациясы сипатталып, тілдік материалдардың интонограммалары
ұсынылады. Интонограммаларда сөйлеу сигналының осциллограммасы, негізгі тонның жиілігі жəне уақыт белгілері көрсетіледі.
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Көпмағыналы одағай сөздің интонациялық сызығы беріліп, мағыналық түрлерін ажыратудағы просодикалық айырым белгілері анықталады. Интонацияның мағына ажыратуда басты рөл атқаратыны
жүргізілген эксперимент нəтижелері арқылы көрсетіледі. Автордың
өзіне жүгінейік: «Междометие Пəлі//Бəлі! во всех своих трех значениях имеет различную интонацию. При одобрении-восторге оно произносится с наибольшей напряженностью голосовых связок, при выражении укоризненно-отрицательного отношения к речи собеседника –
с несколько протяжным произношением звука. В данном случае мы
имеем циркумфлексную интонацию с более низким понижением тона
на конце ( - .). Диаметрально противоположное произношение получает оно при выражении удивления с оттенком ошеломленности.
В этом случае оно произносится протяжно с равномерно нарастающим тоном на конце (Здесь мы имеем акутовую интонацию) (. - )».
Сондай-ақ, кейде одағайлардың мағынасын күшейту үшін кейбір дыбыстар созылыңқы айтылады екен. Мысалы: Əттеген-е-е-е! Бəрекелде-е-е! Сөйтіп, кейбір көп мағыналы одағайлардың мағынасының құбылуында просодикалық тəсілдер шешуші рөл атқаратыны көрінеді.
Сонымен, интонацияның тональды жəне темпоральды параметрлері көпмағыналы одағайлардың мазмұнын құбылтып тұрады екен.
Интонацияның негізгі компоненті болып табылатын екпіннің де рөлі
ерекше екені бұл жұмыста көрсетіледі. Автор екпінге өзінің көзқарасын білдіріп отыр: «Общепринято считать, что ударение в казахском
языке является связанным, фиксированным на фонетически определенном слоге. Этим фонетически определенным слогом обычно считается последний слог слова. В целом это мнение не вызывает возражений, если даже принять во внимание имеющиеся отклонения.
В лингвистической литературе в качестве таких отклонений указываются несколько групп слов, которые в последнем слоге не сохраняют ударения. Положение о фиксированном ударении в казахском
языке не может распространяться также и на междометия, которые не
характеризуются одноместным, постоянным ударением. Одно и то же
многозначное междометие в одном случае может быть произнесено
с ударением на конце слова, в другом случае – на первом, в третьем
случае (если это многосложное междометие) – на втором или третьем
слоге. Такая разноместность, подвижность ударения в некоторых случаях используется для дифференциации смыслового значения слова.
В этих случаях ударение, имея фонологическое значение, выполняет
семантическую функцию». Екпін туралы автордың құнды пікірлерін
ескеріп, қазақ тілінің акцентуация теориясының дамуына үлес қосқанына көңіл бөлу керек сияқты.
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Көпмағыналы одағайдың мазмұнына қарай мелодикалық жəне
темпоралдық көрсеткіштері өзгеріп тұрады: «Бірде одағайдың соңғы
буыны жоғары интонациямен көтеріңкі айтылса, бірде басқы буыны
ерекше екпінмен айтылып, соңы баяу ырғақпен тынады. Мысалы,
Ойбай! Одағай үрку, шошыну мағынасында жұмсалса, онда екпін
бірінші буынға түседі де, сөздің өзі жұлып алғандай тез, жылдам айтылады (Ойбай). Егер таңырқау, таңдану мағынасында жұмсайтын
болсақ, онда екпінді, керісінше соңғы буынына ауыстырып, соңғы а
дыбысын мейлінше созып айтамыз (ой-ба-а-ай!)».
Интонацияның мазмұн ажырататын қызметі эмоциялық реңктермен ұштасып жатады. Одағайлар адамның əртүрлі сезімдерін, көңілкүйін білдіретін болса, семантикалық құбылу жағынан да өте бай.
Интонацияның бір функциясы – əртүрлі эмоцияларды айқындау болып табылады. Сөйлемнің коммуникативтік мағынасымен бірге эмоциялық-экспрессивтік түрлерін анықтайды. Бұл функция адамдардың түрлі ой-сезімін, оның құбылуын, өзгеруін білдіреді. Интонация
арқылы сөйлеп тұрған адамның бір белгілі жағдайға қалай қарайтынын да білдіреді: айтылған ойды, жағдайды қолдайтын-қолдамайтыны, оған қуаныш-ренішпен, не мысқыл сезіммен қарайтыны интонациялық компоненттердің құбылуынан байқауға болады. Интонацияның бұл рөлі тілдегі модальдық категориямен шектесіп жатыр.
Одағайлар жағымды көңіл-күйді (алақай, бəрекелді, паһ-паһ) жəне
жағымсыз эмоцияны (əттеген-ай, əттең, қап) білдіре алады жəне
жағымды-жағымсыздығы просодикалық тəсілдер арқылы ажыратылады. Кейде одағайлар жағымды жəне жағымсыз эмоцияны білдірсе,
кейде олар көп мағыналы болып келеді екен. Бұл жағдайда контекст
пен сөйлеу ситуациясы шешуші рөл атқарады жəне сөйлеу интонациясына мұрындық болады. «Контекстің, ситуацияның жəне белгілі
бір жағдайда интонацияның қатыстығы болмаса, одағайлар көпмағыналық сипатынан айырылар еді», ‒ дейді автор.
Одағай категориясы контекст, ситуацияда сөйлемнің əртүрлі коммуникативтік типтерінде кездеседі жəне сол сөйлемдердің интонемаларына сəйкес келіп, олардың интонациялық өзегі болады екен.
Ш.Сарыбаевтың бұл пікірі интонация теориясының негізгі принциптеріне сəйкес келеді. Себебі интонемаларды сипаттағанда интонациялық өзектің орны сөйлемнің коммуникативті типтерін ажыратуда басты рөл атқарады. Автордың өзінің сөзін келтірейік: «Междометия интонационно всегда связаны с предложением, в которое они
включаются. Междометие – кульминационный пункт мелодии целой
фразы. Как интонационное центральное слово, оно действует на интонационное движение целого предложения, требуя, чтобы данное
предложение произносилось с аффектом».
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Хабарлы сөйлемге одағайларды енгізгенде сөйлемнің интонациялық кескіні өзгеріп кетеді де, олар лепті, бұйрықты, сұраулы интонемалармен ерекшеленеді. Мысалы, сұраулы сөйлемнің құрамында
одағайлар болса, олар предикативтік (мағыналық) өзекке айналады да,
олардың интонациялық ерекшеліктері сөйлемнің мағыналық өзегіндегі одағай бірліктерінің функциясы мен орнына байланысты екен.
Сөйтіп, одағай енгізілген сұраулы сөйлемнің ерекшелігі олардың
тональды, динамикалық, темпоральды параметрлерінің максимальды көрсеткіштерінің əрқашан мағыналық өзегінде (одағайларда) болуы. Бұл жағдай одағай категориясының өзіне тəн интонациялық
ерекшелігін көрсетеді жəне басқа оқшау сегменттердің, мысалы көмескіленген қыстырма сөздердің интонациялық сипатына қарсы келеді. Құрылымдық жағынан одағайлар мен қыстырма бірліктер сөйлемдегі басқа сөздерден бөлектеніп, оқшауланып тұрса да, олардың
интонациялық көріністері бір-біріне сəйкес келмейді. Сөйлемнің сегменттері болып табылатын одағай мен қыстырма сөздердің интонациясын салыстырып қарағанда байқағанымыз – біріншіден, одағай
сөздің қарқынына қарағанда қыстырма бірліктердің қарқыны жылдам да көмескі болатыны. Екіншіден, одағайлардың тональды жəне
динамикалық диапазоны қыстырма сегменттермен салыстырғанда
біраз мол болатыны. Үшіншіден, одағаймен салыстырғанда қыстырма сегменттердің ұзақтылығы мен интенсивтілігі шамалы болатыны.
Сондықтан одағай бірліктері қыстырма интонемаларға сəйкес келмей,
қазақ тілінің басқа интонемаларының варианттарымен сипатталады.
Одағай сөздердің интонациясын қаратпа сөздердің интонациясымен салыстырып көрейік. Кейде одағайлар қаратпа сегменттердің
рөлін атқарады екен. Олардың интонациясы жөнінде Сарыбаев былай
дейді: «В функции обращения допускается двойная интонация: протяжная (Ə-ə-əй) и быстрая, мгновенная (Əй бала). Протяжное произношение связано с расстоянием между говорящим и слушающим: чем
больше расстояние, тем с большим напряжением сил и с большей долготой и интенсивностью будет произноситься это междометие. Но долгое Ə-ə-əй!, допускаясь в н а ч а л е предложения (Ə-ə-əй, Шеңгелбай,
бері кел!), невозможно в о с т а л ь н ы х п о з и ц и я х (разрядка
наша З.Б.) (Қой, əй, Сұркиік! Не боп қапты, айтшы, əй?!)».
Одағай сөздер қаратпа сөздердің қызметінде қолданылса, сол қаратпа сөздердің интонациялық ерекшелігімен сипатталады жəне жоғарыда айтылғандай, олардың интонациясы одағайлардың сөйлемдегі
алатын орнына байланысты. Сөйлемнің басындағы одағайлар əр
уақытта бөлек синтагма құрап, сөйлемнен пауза арқылы бөлініп,
көтеріңкі тонмен айтылады. Сөйлем мен оған кірген одағай сөздің
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жік арасында əуеннің негізгі тоны кенет өзгереді. Одағай сөздердің
динамикалық жəне уақыт параметрлері айтарлықтай мол болып келеді. Сондай-ақ олар едəуір жігермен, баяулау қарқынмен айтылады. Мұндай интонация сипаты сөйлем басындағы одағай сөздің мол
информативтік мазмұнын байқатады.
Сөйлемнің ортасындағы одағай сөздер бір фонетикалық сөзді
құрап, олардың жік аралықтарындағы тональды интервалы шамалы
болады жəне негізгі тонның бəсеңдейтін бірсыдырғы түрімен айтылады. Сөйлемнің басында тұрған одағай сөздердің интонациясымен
салыстырғанда, соңғылардың интонациясы қай жағынан болса да,
солғын да кемсін болып келеді. Сөйлемнің ортасындағы одағай сөздер тар тональды жəне шамалы динамикалық диапазонмен, орташа
тональды деңгейде айтылады.
Сөйлемнің соңындағы одағай сөз интонацияның төменгі тональды деңгейінде тұрып, тар диапазонмен жылдам қарқынмен жəне
шамалы интенсивтілікпен айтылады. Өзінің алдындағы синтагмадан
кейде пауза арқылы бөлінбей де айтыла беруі мүмкін.
Ш.Сарыбаев өзінің жұмысында одағай сөздерді мағынасына
қарай үш топқа бөлген: көңіл-күй одағайлар, императивтік одағайлар
жəне тұрмыс-салт одағайлары. Императивтік одағайларға «адам не
хайуанатқа бағышталып айтылатын шақыру, жекіру, тыйым салу,
бұйыру мақсатымен қолданылатын одағай сөздер жатады» ‒ деген.
Бұйрықты сөйлемнің мағынасында қолданған одағай бірліктер қазақ
тіліндегі қатал бұйрық жəне сыпайы бұйрық интонемалармен сипатталады. Одағайлардың осы аталған интонемаларға сəйкес келуі əрине
контекст пен ситуацияға байланысты. Автордың өзінің көзқарасын
келтірейік: «Все междометия волеизъявления характеризуются императивной интонацией. Для подавляющего большинства их характерно быстрое, мгновенное произношение (Стоп! Тəк! Тек! Марш!).
Те слова-обращения к животным, которые служат для подзывания
животных, произносятся иначе, чем междометия, которые служат для
отгона, отпугивания, удаления животных. Междометия первого типа
обычно произносятся плавно, ровным тоном, а междометия отпугивания и удаления имеют резкое, мгновенное, отрывистое произношение».
Одағайдың екі түрі қазақ тіліндегі сегіз интонеманың екі (қатал
бұйрық, жəне сыпайы бұйрық) инвариант интонемаларының варианттарына сəйкес келетіні айқын көрінеді. Бұйрықтың бірінші түрі –
орындалуға тиісті, жалтаруға болмайтын қатал бұйрық болса, екіншісі – тілек, қалау не сыпайы түрде айтылған бұйрық. Қатал бұйрықтың
интонациялық ерекшілігі – оның көбінесе жоғары тонмен басталып,
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соңына қарай бəсеңдеуі. Сыпайы түрде айтылған бұйрықты сөйлемнің
интонациялық ерекшелігі оның көбінесе біркелкі, орташа тональды
деңгейде айтылуы. Бұйрықты сөйлемдердің екі түрі де баяу қарқынмен
мол интенсивтілікпен айтылады, ал акценттелген буыны мазмұндық
өзек болып, максимальды тональды мағынаға ие болады. Қатал
бұйрықтың тональды диапазоны едəуір мол, тональды интервалы да
көлемді. Қалау не сыпайы түрде айтылған бұйрықты сөйлемдердің
тональды диапазоны мен интервалы орташа болып келеді.
Одағай категориясы көңіл-күймен, сезіммен, қуанышпен, өкінішпен, таңданумен т.б. эмоциялармен байланысты болған соң лепті сөйлемнің интонациясымен айтылады. « (...) введение в них междометий
уже меняет мелодическую окраску предложения, в известной мере
осложняя ее своеобразной вопросительной или, в большинстве случаев, восклицательной интонацией. Например: Алақай, апам маған
базарлық əкелді! Наличие Алақай (выражение радости, ликования)
в этих предложениях, которые произносятся с наибольшей силой
экспирации, исключает возможность произношения их с повествовательной интонацией».
Лепті сөйлемдердің эмоциялық мағыналары олардың құрамындағы одағай сөздер арқылы көрсетіледі. Одағай сөздер ең көтеріңкі
тонмен, максимальды интенсивтілікпен созылыңқы айтылып, сөйлемнің бірінші мағыналық өзегі болып табылады да, екінші мағыналық
өзегі сөйлемнің соңында болады. Лепті сөйлемдердің бəрі эмоциялық-экспрессивті мағынаға ие болғандықтан, баяу қарқынмен, нық,
айрықша тембрмен айтылып, лепті интонеманың варианттарына жатады.
Сонымен, одағай сөздердің интонациялық ерекшеліктері басқа
грамматикалық категориялармен салыстырғанда өте күрделі жəне
құбылмалы. Олар айтушының көңіл күйін, əртүрлі эмоциялық сезімін
көрсетіп, адамның ашуын, қуанышын, күмəнін, аянышын т.б. білдіреді. Одағайлардың интонациясы өте бай болғандықтан, əртүрлі тональды контурмен ерекшеленеді: көтеріңкі, көтеріңкі-бəсең, бəсеңкөтеріңкі т.б. Одағай бірліктердің интонациясының əуені, қарқыны,
ұзақтылығы, күші, тональды диапазоны мен деңгейі одағайдың
мазмұнына тікелей қатысты болады. Одағай бар сөйлемдегі мазмұн
мол да салмақты болса, соған байланысты интонацияның компоненттері жоғары мəндермен сипатталады. Ал олардың мазмұны шамалы не көмескі ғана рөл атқаратын болса, интонацияның компоненттеріне кіретін əуен, тональды диапазон, тональды деңгей, қарқын,
ұзақтылық, үдемелік төмен көрсеткіштермен ерекшеленеді. Контекст пен сөйлеу жағдаяты интонациямен бірге мазмұнды ажыратуда
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шешуші рөл атқарады. Одағай сөздер семантика мен интонацияның
тығыз байланыстылығын дəлелдейтініне көзіміз жетті.
Сезімнің əртүрлі көріністері: қуаныш, өкініш, қорқыныш, ашу,
мысқыл кейбір тілшілердің айтуынша, экспрессивті-эмотивтік мағына
ажыратушы интонемаларға сəйкес келеді. Олай болса, эмотивті интонемалар (қуаныш интонемасы, реніш интонемасы, ашу интонемасы) өзіне тəн просодикалық тəсілдермен сипатталады. Бірақ эмотивті
интонемалардың ажыратушы просодикалық қасиеттерін табу өте
қиын, себебі адам сезімдерінің шек арасын айқындау оңайға соқпайды. Осындай жұмыстарды атқару үшін психолингвистика факторларына сүйену қажет. Одағай категориясы «басқа сөз таптарымен
салыстырғанда, əуезділік, ырғақ, змоциональдық құбылмалыққа,
интонацияға өте бай категория» болғандықтан бұл проблеманы жас
тілшілердің алдына қойып, нысан ретінде одағайларды алып, экспериментті əдістер арқылы шешуге болатын сияқты.
Сөйтіп, академик Ш.Сарыбаевтың жарты ғасыр бұрын жазылған
еңбегі соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан интонология
саласының өзекті проблемаларымен ұштасып, қазақ тілінің интонация
теориясының аясын кеңейтуге үлес қосатынына сенеміз.
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ДИАЛЕКТІЛІК ЛЕКСИКА ҰЛТ МƏДЕНИЕТІНІҢ
ДƏЙЕКТІ ДЕРЕККӨЗІ РЕТІНДЕ
Ж.А. Манкеева,
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының
бас ғылыми қызметкері,
ф. ғ. д., профессор
Қазақ тілі лексикасының бір саласы – диалектілік лексика. Осыған
сəйкес ол жалпыхалықтық тіл тарихымен сабақтас дамиды. Бұл
туралы қазақ тіл біліміндегі диалектология саласының көрнекті зерт-
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теуші маманы акад. Ш.Ш. Сарыбаев «Қазақ тілі диалектологиялық
сөздігінің» алғысөзінде былай деп жазған: «... қазіргі кезде əр халық
ертедегі ру, тайпалардың бірігуінен қалыптасқаны дау тудырмаса керек. Дегенмен, кейін пайда болған халық тілі – ежелгі ру, тайпаға тəн
тілдерден сақталып қалған іздің қазіргі халық тілінде көрінісі болуы
заңды» [1, 3-4]. Міне, диалектілік лексиканың тарихи лексикологиямен тығыз сабақтасатын бір тұсы – көптеген сөздердің, соның ішінде
көптеген ұлттық мəдениетке қатысты атаулардың төркінін тілдік реликтілік құбылыс ретінде жергілікті ерекшеліктер арқылы анықталуы – тіл тарихына байланысты зерттеулердегі өзекті арна, əдістанымдық қағида екені белгілі. Қазақ тіл білімінде диалектологиялық зерттеудің негізін салушы ғалымдарымыз Ж.Досқараевтың,
С.Аманжоловтың еңбектерінен басталған осы жұмыс академик
Ш.Сарыбаев бастаған қазақ диалектолог-ғалымдары С.Омарбеков,
О.Нақысбеков, Ə.Нұрмағамбетовтың зерттеулерінен өз жалғасын тапты.
Осыған орай диалектілік ерекшеліктер екі топқа бөліп қарастырылады: 1. Дəстүрлі диалектілік құбылыстар. Бұл топқа ертеден келе
жатқан, көне тайпа тілдерінің қалдығы ретінде сақталып қалған
ерекшеліктер жатады. Мысалы, жандық (ұсақ мал), тайөгіз (тайынша), үріптес (туыстас), сой (тұқым) т. б.; 2. Дəстүрсіз диалектілік
ерекшеліктер. Бұл топқа говорларда кейінгі замандарда пайда болған,
қоспа ретінде басқатілдерден енген, не кейін жұрнақ пен тіркес
арқылы жасалған сөздер жатады [2, 16]. Олардың ішінде жоғарыда
бірінші топта көрсетілген – дəстүрлі диалектілік лексикалық ерекшеліктер тілді халық тарихымен, мəдениетімен тығыз байланыста қарайтын жаңа бағытқа сəйкес қарастырылады. Соған орай анықтасақ,
диалектілік сипаттағы материалдық мəдениет лексикасына (ММЛ-на)
қатысты атаулардың көбінің тарихи даму жағынан, пайда болу, шығу
төркіні тұрғысынан көне тілдің сарқыншағы ретінде сақталып қалған
ертедегі тайпа тілдерінің қалдықтары, көнеленген қат-қабаттары екенін көруге болады. Мысалы: ағыл ~ шөп не қамыстан жасалған төбесі
ашық мал қорасы (аула) (13); адақарба – аяқ арба (15); ақа – айыр (16);
аша – айыр (36); аяққап – аяқкиім (39); бақыраш – ожау (51); баспақ – алты айлық не жылынан шықпаған тайынша (56); бел күрек –
темір күрек (64); егер – ер (96); жағылан – ерте кезде қайыстан, былғарыдан жасалған сандық (104); жақы, тай жақы – құлын жарғақ
(105); жамылшы (ескерткіштерде – жамшы) – жауында киетін сырт
киім (108); жаужүрек – аңшылардың аңды атып алғанда, сол жерде
оның бауыры мен мойнынан жасайтын тамағы, (115); жегде//жейде – ерлердің көйлегі (118); жеңсе – киім жеңі сыртынан киюге арнап тігілген бөлек жең (121); кебеже – ертеректе түйемен көшкенде
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əйел, бала отыратын, ағаштан жасалған жəшік бейнелес зат (148);
кебенек ‒ жұқа киізден басылған, жауын-шашынға киетін сырт киім
(149); келдек – орылған бидайдың не тарының келта басы (151); кепеш – тақия, тебетей (153), қапы – есік (191); қаттау – сауыт ішінен
киетін жібек шапан (198); қатық – сүзбе (199); құй – құдық (211);
құлпы – кездеменің бір түрі (213); өре – арбаныңқалқаны, қанаты
(265); сүрме (ескі түркі: sиr –вести, гнать) – шөп ысырғыш ағаш (303);
шоқыр – теңізде жүретін, ұзынтұмсықты үлкен балық (397) т. б.1. Осы
келтірілген қазіргі тіліміздегі лексикалық жергілікті ерекшеліктердің
көбі ескі түркі ескерткіштерінде, ия басқа түркі тілдерінде немесе
фольклор мен ертедегі ақын-жыраулар шығармаларында кездесетінін
көреміз. Мысалы:
Мал жинасақ, қойдан жи,
Майы кетпес шарадан. (Бес ғасыр жырлайды, 115-б.).
Немесе:
Отының болсын жантақтан,
Қатының болсын қалмақтан. (Сонда, 114-б.).
Сол сияқты Махамбет өлеңдерінде күресте, соғыста, жорықта
пайдаланылатын нəрселердің жергілікті атаулары сол мазмұнға сай
қызмет етеді. Мысалы:
Қас үлектен туған кəтепті,
Қара нар керек біздің бұл іске.
Кəтеп – жүк артқанда нардың өркешіне батпас үшін ұзынынан
салынған ағаш (Қ ТТС, 4-т., 531-б.).
Бұл сияқты диалектілік сипаттағы тілдік деректердің тілді диахрондық тұрғыдан зерттеу барысында реликтілік құбылыс ретінде
пайдасы зор екеніне нақты айғақ – академик Р.Сыздықтың «Сөздер
сөйлейді» атты тарихи-лексикологиялық еңбегінде диалектілік лексиканың дəйектілік негіз болуы [3]. Оны тіліміздің тарихи грамматикасын жазған ғалымдарымыз да атап көрсеткен, этимологиялық
ізденістерінде пайдаланған [4]. Бірақ диалектілік лексикадағы реликтілік құбылыс жан-жақты анықталып, зерттеулерде кеңінен пайдалану тіл тарихына байланысты қалыптасқан заңдылық деп айта алмаймыз.
Жергілікті ерекшеліктердегі мəдени атауларға қатысты мынадай
екі жағдайды атап өткен жөн:
Кейбір əдет-ғұрып, мəдени тұрмыстық жағдайлардың өзгеруімен
байланысты тек жергілікті ерекшеліктер түрінде ғана сақталып қалған зат атаулары;
1

Мысалдардың барлығы «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігінен» алынды
(Алматы, 1969).
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Қазақтың жері қандай кең байтақ болса, мұндағы кəсіп пен шаруашылықтық түрі де соншалықты мол. Сондықтан сол кəсіппен айналысып жүргендерге түсінікті болғанымен, ондай кəсіп, шаруашылығы
жоқ басқа жерлерде түсініксіз кəсіби атаулар.
Мұны О.В. Трубачев былай деп көрсетеді: «В такой своеобразной области, как лексика, связанная с производством, с материальной
культурой изучение реалий из факультативного становится непременным условием, залогом правильности лингвистического анализа
«этимологии» [5].
Казақ тіл білімінде Ж.Досқараев, I.Кеңесбаев, О.Нақысбеков,
Қ.Айтазин, А.Тəжімұратов, А.Шамшатова, А.Айғабылов, А.Жақыпов,
Р.Шойбековтердің т.б. еңбектерінде кəсіби лексика біршама жақсы
зерттелген.
Осы орайда оны аймақтық лексика негізінде алып, жан-жақты
зерттеген Ш.Ш. Сарыбаев пен О.Нақысбековтің монографиясының
орнын ерекше атап өткен жөн.
Диалектілік қолданыста сақталған мұндай атаулардың көбін лексикографтар жұмыс барысында қазақ тілі лексикасының архаикалық
қорының үлесіне жатқызады да, толық анықтама берілмейді. Атап
айтқанда, тарихи-лексиканың семантикалық анықтамалары біркелкі
емес, бұлдыр, екіұшты болып келеді. Немесе олардың функциялық
атаулары да əртүрлі т. с. с. Көп жағдайда бір сөз əртүрлі сөздіктерде
əртүрлі бағаланады: біреуінде – жалпыхалықтық тілге жатса, екіншісінде – диалектілік. Осы орайда диалектілік лексикада сақталған
тілдік деректердің тілдік дерек ретінде диалектіде қолданылуына,
этимологиясының анықталуына, оларды тарихи қалпына келтіруге т.б. тікелей қатысы бар, маңызы, көмегі айрықша. Мысалы, рухани мəдениетке байланысты сөздіктерде кездесетін этнографизмдердің
мəні, фразеологиялық тіркестердегі «тасаланған» этномəдениетке
қатысты мағыналардың, кəсіби терминдердің мəні, кейбір ономасиологиялық уəждердің ашылуы көп жағдайда диалектілік лексиканы
терең зерделеумен байланысты. Мысалы: ақ бикеш – ақталған тары;
ар омыртқа – соғымнан көршілерге берілетін сыбаға; асар – көп
адамды көмекке шақыру; ат келіншек – отаусыз, жасаусыз түскен
келіншек; бесқонақ ~ ауа райына байланысты болатын кезеңдік
табиғат құбылысы; дағара (й)– үлкен ыдыс, үлкен нан; жаба (саятшы) – бүркітті ұстайтын шақырақ сияқты құрал; жабы ит – үй күзететін, қаппайтын ит; жанама ат (этногр.) – қызға қалың бергенде
есепті малдан тыс, қыз туыстарына берілетін қосымша ат т. б.
Қай халықтың болмасын тілде сақталған, ғасырлар бойы жиыптерген осындай рухани қазынасы – сан-салалы. Олардың бір са-

278

Шора Сарыбаев

ласы тек диалектілік қолданыста ғана немесе тіл даму тарихының
реликтілік құбылысы ретінде сақталып қалған мəдени атаулар.
Мəдениеті өркендеген халық өзінің жасаған барлық материалдықрухани жиһаздарын жиып, ия бойына сіңіріп қана қоймай, оларды
мұқият ретке келтіріп, жасауша жинап, қағаз бетіне түсіріп жəне саралап зерттеп, сол арқылы ел кəдесіне жаратып, болашаққа мұра
етудің қамын жасаған. Себебі ұлтымыздың ата кəсібіне, қолөнеріне,
белгілі бір жергілікті аймақта дамыған шаруашылыққа байланысты халқымыздың рухани жəне материалдық мəдениетін білдіретін
дүниелердің көбі күнделікті тұрмыстағы қолданыстан шыққан. Соған
байланысты ол атаулардың мағынасы көмескі тартып, лексикалық
материал да тілімізден жоғалуда. Сондықтан олардың бəрін сала-сала бойынша жинап, жүйеге түсіріп, арнайы зерттеу – өткен тарих пен
тегіне биік талғам-талаппен қарайтын ұрпақ үшін төл мəдениетімізді
түсініп білудің, игерудің басты кілті. Осы тұрғыдан диалектілік лексикада сақталған мəдени лексиканы тіл мен мəдениет сабақтастығында
зерттеу лингвомəдениеттану саласының негізгі бір дəйекті арқауы
болса, екінші жағынан мəдениеттанушылар мен этнографтар зерттеулеріне, мұражай бұйымдарына түсінік беруде құнды дереккөзі болып
табылады. Демек, диалектілік лексиканы қазіргі тіл білімінің тілді сол
тілде сөйлеуші халықтық таным-тəжірибесімен, мəдениетімен тығыз
байланыста зерттеп, кеңінен қолданудың болашағы зор.
Сонымен бірге дəстүрлі диалектизмдердің тілдің даму барысындағы синхрондық күйімен де тарихи сабақтастығын көреміз. Кейбір
жергілікті ерекшелік ретінде ғана қолданылатын атаулар архаизмге айналған кейбір сөздердің мағынасымен сабақтас, соған ұқсату
негізінде жаңа атау ретінде қалыптасады. Мысалы, ебелек – егін
машинасының айналып тұратын ағаш қалақтары; қаптал – үйдің
қабырғасы т. б.
Осымен байланысты акад. Ш.Ш. Сарыбаев диалектілік лексиканы
əдеби тілді байытудың бір көзі деп қарайды [6]. Оған дəлел ретінде
қазірде əдеби тілде кеңінен қолданылатын диқан, бағбан, зембіл, шабандоз, дуал, əк, шере т. б. мысалдарды келтіреді.
Сонымен бірге зерттеуші бұрын белгілі говор ерекшелігі ретіндегі кейбір аффикстердің белсенділігі артып, əдеби тілді байытуға
қызмет еткенін де атап көрсетеді. Мысалы, -хана аффиксі. Бұл аффикстің шығу, қалыптасу негізі – оңтүстікте: атхана, дəнхана, мұзхана, қозыхана, балахана т. б. Осылардың ішінен мейманхана, наубайхана, қасапхана деген кейбіреулері əдеби тілге өткен. Басында
осы аффикс арқылы асхана, шайхана, жатақхана, шілдехана, аурухана деген бірлі-жарым жаңа сөздер жасалса, кейінірек ол аффикс

Тіл-ғұмыр

279

сөзжасамда белсенді қызмет атқарғанын да ғалым атап өтеді: шеберхана, қымызхана, сырахана, дəріхана, қабылхана, дəмхана, перзентхана т. б.
Демек, лексикалық жергілікті ерекшеліктердің лексикамыздың
жаңа қолданыстарын байытудағы рөлі, бір көзі екені де белгілі. Мысалы, құжат, сумай, таңқурай, тұрып, ақжайма, еге, жағдаят, жадағай, жай, жайма нан т. б.
Қазіргі рухани-əлеуметтік, қоғамдық даму барысынан туындайтын қажеттілік ағынына сай туып жатқан, аударылып жатқан ұлттық
ұғымдар мен атауларға негіз болатын төл мəдениетімізде қалыптасқан сөзжасамдық үлгілердің көбі диалектілік лексикада сақталған.
Осымен байланысты онда қалыптасқан белгілі бір сөзжасамдық
жүйені анықтап, тілдік модель түзуге болады: жайдақ арба, жайдақ
шам, жайдақ ер, жайдақ шана; жаужұмыр, жаужапырақ, жауқияқ;
желауру, желкөз; ағаш үй, балқаш үй, болыс үй, жолым үй, дабыл үй;
адай көйлек, адай тымақ, адай шалбар, адай домбыра т. б.
Осымен байланысты диалектілік лексиканың ішінде реликтілік
сипаттағы дəстүрлі диалектизмдер деп бөліп қараған, яғни тіл тарихы
мен диалектология мəселелерін сабақтас қарау дəстүрін жалғастырған, көшпелі тұрмысы мен мəдениет ұқсастығы негізінде қалыптасқан тілдік ортақтықты қазақ-моңғол туыстығы деп қараған, диалектілік
лексиканы əдеби тілді байытудыңқайнар көздерінің бірі деп санаған
көрнекті диалектолог-лексиколог ғалым Ш.Ш.Сарыбаевтың бұқаралық ақпарат құралдары тіліндегі жаңа қолданыстар, аудармалар жəне
терминдер туралы ой-тұжырымдарын тілге деген науқандық сипаттағы жай қызығушылық, əуестік деп түсінуге болмайды. Біздің ойымызша, оның тамыры жоғарыда көрсетілген ғалымның ғылымизерттеушілік мұрасы мен теориялық-əдістанымдық қағидаларымен
сабақтасып жатқан, ішкі даму болмысын көрсететін идеяларымен
сабақтасады.
Сонымен, диалектілік лексиканы тіл тарихы мен ұлт мəдениетін
жан-жақты бейнелейтін кəсіби жəне аймақтық лексикамен тығыз байланыста зерттеуші, соған сəйкес, тіл табиғатымен тектес сөзжасамдық үлгіні жаңа сападағы терминжасам мен жаңа қолданыстарда
ұстануды уағыздаушы академик Ш.Ш.Сарыбаевтың ғылыми мұрасына кең көкжиектен қарап, бағалап, пайдалану қазіргі тіл білімінің
жаңа бағыттары үрдісіне сай келеді.
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АКАДЕМИК Ш.Ш.САРЫБАЕВ – ҚАЗАҚ АЙМАҚТЫҚ
ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫН ТЕОРИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН
ЗЕРТТЕУДІҢ НЕГІЗІН САЛУШЫ ҒАЛЫМ
М. Малбақов,
Г. Сембиева
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының
бас ғылыми қызметкері, ф. ғ. д.,
Қазақ тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді жинастыру жəне зерттеу жұмыстарын сонау 1950 жылдары бастаған Ш.Ш.Сарыбаев қазақ
диалектологиясының дамуына зор еңбек сіңірді. Ғалымның осы салада жазылған теориялық еңбектері өз алдына бір төбе. Əсіресе «Қазақ
аймақтық лексикографиясының проблемалары» тақырыбы бойынша қорғаған докторлық диссертациясы (1973) мен бірнеше жылдардан кейін жарық көрген «Казахская региональная лексикография»
атты монографиясының орны бөлек. Ғалымның аталған еңбектерінде
қорғаған, ұсынған, дəлелдеген ғылыми тұжырымдарының қазақ диалектологиясы мен лексикографиясының дамуына тигізген игі əсері
мол болды.
Ғалым «Казахская региональная лексикография» атты еңбегінде
жалпы лексикографияны əдеби жəне бейəдеби түрлерге бөліп қарастырады. Бірінші топқа түсіндірме, екі тілді (аударма), терминологиялық, орфографиялық сөздіктерді, т.б. осы типтес сөздік түрлерін
жатқызады. Екінші топқа – кітаби, диалектілік жəне қарапайым лексиканы қамтитын сөздіктерді енгізеді. Осылай жіктей отырып, ғалым
мұндай екі мүшелі жіктеменің шарттылығын да ескертеді. Бұл жерде
автордың əсіре теория қуушылықтан аулақ, шынайы ғылыми ұстаным иесі екендігін байқауға болады.
Ғалым өзінің еңбегінде əдеби лексикология мен лексикографияның нысаны ретінде əдеби лексика, ал аймақтық лексикология мен
лексикографияның нысаны ретінде диалектілік лексика саналғанымен, олардың ортасында «диалектілік-əдеби лексика» тобының болатынын жазады.
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Ғалым диалектілерде қолданыста бар сөздерді екі топқа бөліп
қарастырады. Бірінші топқа нормаланған əдеби тілге кірмейтін таза
диалектілік лексика, екінші топқа: а) əдеби-облыстық (локальный) жəне ə) əдеби-жалпыхалықтық топшалары алынады. Мұндағы бірінші
топшада облыстық немесе аймақтық қолданыстағы сөздер берілген.
Оларды автор əдеби тіл құрамында қарайды.
Диалектизмдерді нормаланған тілді байытуына немесе байыта
алмауына қатысты екі топқа бөліп қарастырады. Автор диалектілік
ерекшеліктердің типтерін айырып көрсетеді. Солардың ішінде ғалым
əдеби тілдегі лексемадан тұлғасы жағынан еш айырмасы болмайтын, алайда диалектілік қолданыста қосалқы мағынаға ие болатын
əке (қымбатты, қадірлі) тəрізді семантикалық диалектизмдерге тоқталады. Ғалым жергілікті говорларда қолданыстан шығып қалған реалияларды білдіретін ағаштіс, жерағаш тəрізді архаизмдер мен историзмдердің кездесетінін жаза отырып, дегенмен, жағлан (шабадан
сияқты тері қапшық), талыс (өгіз терісінен істелген үлкен қапшық),
шөншөк (бұзау терісінен істелген шағын қапшық) тəрізді сирек кездесетін ескірген сөздердің де ұшырасатынын айтады.
Ғалым диалектизмдерді анықтау кезінде олардың бейəдебилігін
ғана ескерудің жеткіліксіз болатынын, ондай жағдайда диалектологиялық сөздікке кітаби, окказионал, қарапайым сөздердің де алынып кетуі мүмкін екендігін ескерте келіп, бір жағынан, əдеби жəне
диалектілік лексиканың арақатынасында, екінші жағынан, диалектілік
лексика мен кітаби, қарапайым, этнографиялық, кəсіби лексика арасында толық айқын ажыратылатын меженің болмай отырғандығына
өкініш білдіреді.
Өткен ғасырдағы отандық тіл білімінде кітаби, окказионал (жаңа
қолданыс), қарапайым сөздер тобы əдеби тіл лексикасына алынған
жоқ. Кезінде, осыған орай, түркі лексикографиясының белгілі маманы А.А. Юлдашев ескі жазба тілдегі мəтіндерде кездесетін кітаби
(«түрки») сөздердің не тарихи түсіндірме сөздіктерде немесе арнайы «ескірген‚ тарихи сөздер сөздігінде» қарастырылуы керектігін
жазған болатын. Р.И. Аванесов, О.С. Ахманова, Ғ.Ғ. Мұсабаев тəрізді
ғалымдардың еңбектерінде қарапайым сөздердің əдеби лексика құрамына кірмейтіндігі жан-жақты дəлелденеді.
Ш.Ш. Сарыбаев Қазан төңкерісіне дейінгі дереккөздерде қолданыста болған мəзкүр (аталған), ғайри (басқалар), заруат (қажеттілік),
реуіш (сықылды), лəкін (тек), тариғат (жол), хаяла (алдау), мағруф
(белгілі), милет (ұлт) тəрізді араб-парсы текті сөздерден құралатын
кітаби лексиканың да диалектілік лексика құрамына алынбайтын-
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дығын айта отырып, олардың жалпыхалықтық тілде сақталмағандығын, сөйтіп жаргон деңгейінде қалғандығын жазады. Ғалым, сондайақ, кітаби лексика құрамына тар көлемде қолданылатын ғылыми терминологияны да, ресми жазба, ісқағаздар стиліне жататын лексиканы
да, экзотизмдерді де, өзге халықтардың тұрмысын бейнелейтін кірме
лексиканы да кіргізушіліктің (əсіресе татар ғалымдары) кездесетінін
айтады.
Диалектизмге берілген анықтамаларды талдай келе ғалым əдеби
лексика мен диалектілік лексика аралығында өтпелі, аралық топтың
болатындығын, осы топқа енген диалектизмдердің біразы бірте-бірте
əдеби лексика қатарына өтетіндігін дəлелдейді. Бұл өз кезеңінде
жаңалық болды.
Əдеби жəне аймақтық лексикографияның өзара байланыстылығы туралы айта отырып, ғалым лексикографиялық туындыларды түзу
кезінде «диалектілік-əдеби» аталатын аралық топтағы лексикалық
бірліктерді сұрыптап алу мəселесі шығатынын тілге тиек етеді.
Осы мəселе бойынша өз пікірін білдіре отырып, көркем əдеби
туындыларда кездесетін диалектизмдерді түсіндірме сөздікке алудың
қажеттігі туралы башқұрт тілі түсіндірме сөздігінің инструкциясындағы тұжырымға қарсы шығады. Себебі ол диалектизмдердің ішінде
əдеби тілді байытатын да, оны шұбарлайтын да лексиканың кездесетінін сөз етеді.
Ш.Ш. Сарыбаев əдеби сөздіктерде қолданылатын обл. белгісөзін
тыйым белгісі ретінде түсінушіліктің қателігін айтады. Ғалым бұл
белгісөзбен əдеби тілді байытатын лексиканы берудің қажеттігін айтады. Қазақ тіліндегі сөздіктер үшін облыстық белгісөзінің баламасы
ретінде «облыс, аудан, өлке» мəнінде қолданылатын айм. (аймақтық)
белгісөзін қолдануды ұсынады. Бұл да құнды пікір болды.
Автор 1959-61 жылдары жарық көрген екі томдық түсіндірме
сөздікке бес жүздей дублет алынғандығын айта отырып, əртекті диалектілік сөздерден құралатын вариант қолданыстардың əдеби сөздікке алынуын қолдайды. Оның басты уəжі ретінде дублеттердің əлі
де нормаланып болмағандығын, олардың əдеби сыңарларының əлі
де толық анықталмағандығын айтады. Бұл қазақ тілінде ауқымды
қолданылатын жарыспалы варианттардың сақталуына жол ашқан
шешім еді.
Ғалым өз зерттеуінде екі томдық түсіндірме сөздікке алынған
дублеттердің бəрі бірдей диалектілік-əдеби топқа кірмейтіндігін, олардың ішінде əдеби, əдеби-қарапайым, əдеби-кітаби жəне орфографиялық дублеттердің кездесетінін ашық жазады. Автор сондай-ақ дублет
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сөздердің варианттарын сұрыптап алу кезінде түсіндірме сөздікті
құрастырушылардың негізгі диалектідегі вариантқа басымдық беру
тəжірибесін ұстанатындығын, мұның өзі диалектілік негіз мəселесі
толық шешімін таппаған қазақ тілі үшін дұрыс бола бермейтіндігін,
оның үстіне əдеби норманың қалыптасып бекуі мəселесінде негіз
диалектінің лексикасы əрқашан да қажетті өлшем, балама вариант
бола бермейтіндігін жазады. Бұл тілдегі демократиялық ұстанымның
белгісі болатын. Автор дублет сөздер қатарында мағыналық айырмашылықтың, дифференциалдық белгінің пайда болуы негізінде əдеби
тілді байытатын варианттардың кездесетінін, бұл тəжірибені молайта берудің қажеттігін де жазып келеді. Бұдан да ғалымның тіліміздің
сөздік, мағыналық байлығын арттыра түсуге деген қамқор көңілін
байқау қиын емес.
Аталмыш еңбектің үшінші тарауында қазақ тілі диалектологиялық сөздігін түзудегі басты ұстанымдар мəселесі зерттеледі. Мұнда лексикалық бірліктерді сұрыптап алу мен сөзтізбе құрамы, диалектологиялық сөздіктің жалпы құрылымы мен ондағы сөздік мақаланың құрылымы, сөз мағыналарына түсіндірме жасаудағы анықтамалардың түрлері (синонимдік, сипаттамалы, сілтемелі), диалектілік
полисемия жəне оның сөздіктегі көрінісі, диалектілік-əдеби дублеттер мен варианттар жəне олардың сөздікте берілу ерекшеліктері, диалектілік-кəсіби лексика жəне оның сөздікте берілуі, диалектілік омонимдер, омоантонимдер жəне оларды сөздікте берудің ерекшеліктері,
сөз тіркестерін сөздікте берудің жолдары, диалектілік деңгейдегі кірме лексиканы берудің ерекшеліктері, дəйектеме материалдың құрамы
мен құрылымы, түсініктемелі-ақпараттық материалдарды сөздікте
орналастыру, шартты белгілердің құрамы, оларды сөздікте пайдалану
ерекшеліктері мəселелері жан-жақты сөз болады.
Əр ғылым саласының өзіне ғана тəн метатілі, яғни ғылыми аппараты, өз ғылыми тезаурусын құрайтын терминдері болады. Қай
ғылымның саласы бойынша да зерттеу жүргізу үшін ең алдымен сол
саланың қалыптасқан ғылыми тілі – метатілі болуы керек. Əр ғылым
саласының метатілі – аталмыш сала үшін ең тиімді‚ ең жақсы‚ ең
сəйкес келетін тіл болып саналады.
Салалық метатіл – ғылымның даму дəрежесін айғақтайтын негізгі
көрсеткіштердің бірі. Себебі, зерттеуші ғалымдардың пікірі бойынша‚ тіл білімінде ғылыми зерттеудің негізгі үш кезеңі болады: а) тілдік
деректерді зерттеу; ə) ұғымдарды қалыптастыру; б) метатіл жасау.
Метатіл жасау – тілтанымдық талдаудың ақырғы кезеңі болып табылады. Метатілдік зерттеулер терминдерді анықтап‚ оларды реттейді‚
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жүйеге салады. Тіл білімі салаларының ғылыми аппаратына метатілдік талдау жасаудың қаншалықты маңызды екендігін осыдан байқауға болады.
Шөкең осы еңбегінде қазақ диалектологиясында қолданылатын
терминдер тізбесін береді. Осылардың ішінде аймақтық лексикография, атыраптық лексика, аралас говор, аралдық говорлар, əдеби лексикография, бейəдеби лексикография, вибрациялық аймақ, ауыспалы говор, диалектілік неологизм, диалектілік архаизм, диалектілік
историзм, диалектілік-əдеби дублет, сəйкесті диалектілік құбылыс,
сəйкессіз диалектілік құбылыс, сыртқы ауыспалы говор, тосын сөз,
тіларалық говор, т.б. ұғым атауларының қазақ диалектологиясының,
қазақ диалектілік лексикографиясының кейінгі дамуына қажет болғандығы айдан анық.
XX ғасырдағы, кеңестік дəуірдегі тіл білімінде норманың варианттылығына, сатылылығына емес‚ оның тұрақтылығы мен міндеттілігіне ерекше көңіл аударылды. Бұл əдеби тілдің саралануына қызмет
еткен, сол кезең үшін бірден-бір дұрыс тілдік саясат болды. Қоғамдық
құрылыс күрт өзгерген, алуан түрлі тарихи кезеңдерді қамтыған
алмағайып заманда ұлттық əдеби тілдердің өз бет-бейнесін сақтап
қалып, одан əрі дами түсуіне жағдай жасаған шара болды. Алайда
аталмыш кезеңде əдеби тілге қатысты мəселенің екінші жағы да болды. Əдеби тілдің хронологиялық шегі ретінде Кеңес үкіметі дəуірі
алынды. Жаңа жасалып жатқан сөздіктер үшін бұл айтылмаған заңдылық болды. Мəселен, қазақ тілінің 1959-61 жылдары жарық көрген
екі томдық түсіндірме сөздігіне, оның кіріспесінде айтылғандай,
Қазан төңкерісінен кейін тыңнан жасалған жаңа əдеби тілде жиі
қолданылатын сөздердің енгендігі белгілі. Түркі лексикографиясының
зерттелуіне көп еңбек сіңірген маман А.А.Юлдашев та кезінде қазіргі
түркі əдеби тілдеріндегі нормативті лексиканың арғы хронологиялық
шегі 1920 жылдардың басынан басталатынын тұжырымдаған еді.
Ғалымның пікірі бойынша‚ қазіргі түркі əдеби тілдері үшін нормативті лексика ретінде тек Кеңес үкіметі дəуіріндегі лексика саналады. Кеңес дəуірінде, сондай-ақ, «...диалектіде норма жоқ. Диалект –
нормаланған дұрыс əдеби тілдің бұзылуы‚ əдеби тілден ауытқу»
деген көзқарас үстем болды. Осыдан келіп норма терминін тар
аяда‚ «əдеби тілдің нормасы» ұғымында ғана түсінушілік орнықты.
Жалпыхалықтық тілдегі ескірген сөздер – архаизм, историзм қатарына
жататын тарихи лексиканың үлкен бөлігі, неологизмдер‚ қарапайым
сөздер‚ ғылыми-техникалық терминология‚ облыстық жəне жергілікті сөздер тəрізді шағын лексикалық жүйелер «нормативті емес»
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лексика саналды. XX ғасырдың 50-жылдарынан бастап диалектология ғылымының дамуына зор еңбек сіңірген Ш.Ш. Сарыбаев сынды ғалымдар диалектілік қолданыстағы тілдік нормалар жүйесін
айқындады, диалектілік құбылыстарда да норма бар екендігін ғылыми тұрғыдан дəлелдеді.
Лексикографияны теориялық тұрғыдан зерттеуге көп еңбек сіңірген ғалымдардың бірі академик Л.В.Щерба əдеби тіл сөздігін «нормативті сөздік» ұғымымен астарлас мəнде қолданған еді. Олардың
арасын ашып‚ айырым белгілерін көрсетпей, түсіндірме сөздіктердің
əдеби тілдің қалыптасуына‚ нормалануына қызмет ету, оны байыту мақсатымен, оның байлығын оқырманның жақсы меңгеруіне қол
жеткізу мақсатымен жасалатындығын жазған болатын. Ш.Ш. Сарыбаев та «түсіндірме сөздік – ең алдымен əдеби тілдің сөздігі» деген көзқарасты ұстанады. Яғни бұл жерде ғалымның пікірі академик
Л.В. Щерба пікірімен үндес болып келеді. Дегенмен, Л.В. Щерба
ұсынып отырған жүйеде ойланатындай жағдайлар бар. Ғалымның
нормативті академиялық сөздік туралы пікіріне қарап, бұл жерде
қазіргі кездегі əдеби тілдің, яғни белгілі бір тарихи кезеңдегі əдеби
тілдің түсіндірме сөздігі туралы сөз болып отыр деп ойлауға болады. Алайда ғалым қазіргі тілдік сананы бейнелейтін академиялық
сөздіктер қатарына жеке ғылым түрлері бойынша жасалатын салалық
сөздіктерді (медициналық, əскери т.б.) жатқызады. Бұл жердегі нақты
сала тілінің сөздігі – академиялық‚ нормаланған сөздік болып‚ ал аралас сала аралық сөздіктердің – нормаланбаған сөздіктер қатарында
аталуы‚ біздіңше‚ нақты ғылым тілінің нормаланған сөздігін нағыз
ғылым тілінің көрсеткіші ретінде бағалауына байланысты болса керек. Л.В. Щерба анықтамалық сөздіктер қатарына ұлт тілінің түрлі
дəуірлердегі сөйленімін қамтитын‚ тарихи принципке құрылған түсіндірме сөздіктерін‚ жалпыға бірдей энциклопедиялық сөздіктерді‚
пəнаралық техникалық сөздіктерді‚ таза облыстық сөздер сөздігін‚
жазушы тілі сөздігін т.б. енгізеді. Демек, ғылымның бір саласының
сөздігі нормативті‚ академиялық сөздік болып саналады да‚ пəнаралық, яғни салааралық сөздік – анықтамалық сөздік болады. Əдеби
тілден айырмашылықтары айқын ажыратылып көрсетілмеген‚ яғни
тезаурустық тəсілмен зерттелген говор тілінің сөздігі – академиялық‚
нормативті болады да, облыстық сөздердің сөздігі – анықтамалық
сөздік болады. Бұл жердегі облыстық сөздерді Ш.Ш. Сарыбаев ұсынған «облыстық, аудандық, өлкелік сөздер», аймақтық лексика ұғымында ұғынар болсақ, академик Л.В.Щерба пікіріндегі қайшылықты
байқауға болады.
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Жалпы халық тілінің сөздігінде нормаланған əдеби тілдің лексикасы да, нормаланбаған бейəдеби лексика да қамтылатындығы белгілі. Бұл жерде нормативтік сөздік пен анықтамалық сөздік арасындағы өткен дəуірде айқындалған ерекшеліктердің жаңаша сапалық
тоғысуы жүзеге асады.
Халықтың тілі оның өзіндік табиғи негізін айғақтайтын архинормадан жəне үлкенді-кішілі нормалардың вариантты, сатылы жүйелерінен құралатындығы анық. Біздің ойымызша, академик Ш.Ш. Сарыбаевтың еңбектерінде жалпыхалықтық тілдегі норманың көптеген
шағын нормалардан (жергілікті қолданыс, аймақтық қолданыс, т.б.),
нормативті шағын микрожүйелерден құралатындығы дəлелденеді.
Ғалымның кейінгі кездері айтып жүрген əдеби-диалектілік сөздік
жасау идеясы да нормативті қолданым мен дағдылы қолданым ерекшеліктерін айқындай түсуге қызмет етеді.
Қорыта келе айтарымыз: академик Ш.Ш.Сарыбаев – жалпы қазақ
тіл білімінің, қазақ диалектологиясының дамуына зор үлес қосумен
бірге, күллі түркі лексикографиясында алғашқылардың бірі болып
диалектологиялық сөздік түзудің теориялық жəне құрылымдық негіздерін жасаған ғалым. Сонымен қатар, Шөкеңнің жалпы қазақ тіл біліміндегі лексикографияның теориялық мəселелерін кəсіби маман
ретінде зерттеген алғашқы ғалым екендігін де айту қажет. Ғалымның
еңбектеріне дейін лексикографияның жалпы мəселелеріне арналған
бірлі-жарым ғылыми мақалалар мен жекелеген сөздік түрлері туралы сыни пікірлер болғанымен, лексикографияның теориялық мəселелерін жүйелі түрде, монографиялық деңгейде кешенді тұрғыдан зерттеу болған емес.
Ш.САРЫБАЕВТЫҢ «БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ» –
ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ АЙНАСЫ
Т. Сайрамбаев,
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университетінің (ҚазҰУ) оқытушысы,
ф.ғ.д., профессор
С.Ақымбек,
ф.ғ.к., доцент
Қазақ тіл білімінің тағы бір толқыны өз тойларын тойлауда. Бұл
той қазақ тілі өкілдерінің де өресі кең, бүкіл түркологияда кездесе
бермейтін үрдіс.
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Бұл той – Р.Сыздық, Ə.Қайдар, Ш.Сарыбаев сияқты тұлғалардың
тойы. Үш арысымыздың тойы, үш көшбасышымыздың тойы. Көшбасшы дегеннен шығады, І.Кеңесбаев, М.Балақаев, Н.Сауранбаев,
Ғ.Мұсабаев, С.Аманжолов сияқты ғалымдарымыздан кейін бұл
тойдың шығуының, қазіргі көшбасшысы деп аталуының өзіндік себептері бар.
Жоғарыда аталған аға ғалымдарымыздың өмірінің соңғы уақыттарындағы ғылым саласындағы табыстары туралы көп айта беруге
болмас. Олардың ғылымдары қазақ тілінің қалыптасу кезеңіндегі
туындылар. Олар өз заманына сəйкес өз туындыларын алдымен берді,
соңынан сол атақтарымен марапатталды да. Соңғы үш ғалымымыздың жастары, құдайға шүкір, жақсы жас. Бірақ бұл ғалымдарымыз –
терезесі тең құрдастар, əзілдері жарасқан азаматтар. Бұл үш ғалымымыздың өткен ғалымдардан өзіндік ерекшеліктері бар. Олар барынша еңбекқор. Былайша алғанда, бұлар жас толған сайын енді-енді
еңбек беруді тоқтататын кезі келді деп ойлайсың-ау. Бірақ, керісінше,
80-ге толғанда бұл азаматтар бір еңбектің үстіне екінші, үшінші
еңбектерімен еселене түсуде. Үш ғалымымыздың бұрынғысынша
«Социалистік жарысқа» түскендей ғылыми табыстары молая түсуде.
Ғылыми бағыттары тіптен айқындалу жағынан түркология əлемінде
бұндай жарыс, табыс болды деу қиын, кездеспейтін құбылыс.
Сондықтан да Р.Сыздық, Ə.Қайдар, Ш.Сарыбаев халық қошеметіне
бөленіп, тиісті бағаларын алу үстінде.
Бұл үш ғалымымыз өзінен бұрынғы ғалымдарымыздың жетістіктері мен кемшіліктерінен қорытынды жасады. Бірақ бір жағынан
еңбекқорлығымен олардан асып түсті десек қателеспеген болар едік.
Бұл үш ғалым бұрынғы ғалымдарымыздың идеясын ғылыми, тақырыптық жағынан жаңалады. Олардың ғылыми тегеурініне жеткізе
шегелей келіп, өздерін өздерінен кейінгі жастарға ұстаз деп санауға
барынша жол ашты. Бұрынғы ұстаздарымен терезесі тең тарих əлеміне аттарын қалдыра білді.
Біздің алдымыздағы Ə.Қайдар, Р.Сыздық, Ш.Сарыбай сынды
тұлғаларымызды өзімізге де, жастарға да ерекше үлгі етіп дəріптеуіміз керек. Осыдан 6-7 жыл бұрын докторлық қорғаған бір азаматпен «жоғарыдағы аға-апаларымыздың еңбектері біздерге үлгі, ол
кісілердей болу қайда» ‒ деп, əңгіме үстінде сөз қозғалып кетті.
Сонда жаңағы азамат жұлып алғандай: «Тəке, əркім өз уақытысының данасы болуы керек. Ол кісілер өз уақытының мықтылары болғанмен, біз де өз уақытымыздың сол дəрежедегі ғалымдарымыз,
сондықтан біз өзімізді кемсіте алмаймыз», ‒ деген тұжырымы кімге
болса да ұнамайтыны белгілі.
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Негізінде қай ғылымның да біздің ағаларымыз сияқты алдыңғы
ағалары бары айқын. Ал кейін доктор болған азаматтар бір тақырып
көлемінде докторлық қорғай салып, сол кісілерге теңеліп шыға келеді.
Былай қарағанда, бұрынғы доктор мен қазіргі докторлардың айырмашылығы жер мен көктей емес пе? Өйткені біздің алдымыздағы
ғалымдар тіл саласын жан-жақты дамытушы ғылыми-қайраткерлер
екені анық. Қай жағынан болса да, ол ғалымдарымыздың тереңдігі,
ұстаздық шеберлігі, адамгершілік қасиеті, ғылымға, елге деген сүйіспеншілігі, ең бастысы, аса қарапайымдылығы қазіргі білім-ғылым жолындағы жастарға ерекше үлгі-өнеге.
Р.Сыздық – ғылыми əмбебап, Ə.Қайдар – əр тілді бесаспап,
Ш.Сарыбаев – өмірлік бесаспап деп бағалау орынды.
Академик Ш.Сарыбаевтың игермеген саласы қалмады десе де
болады. Ол – Шоқанды зерттеуші, ол – спортты зерттеуші, ол – значок жинаушы, ол – шөптік дəрілерді жинақтаушы, ол – дүниежүзілік
əнші, əрі биші. Бұл Шөкеңнің ғылымынан басқа хоббилары.
Ш.Сарыбаев ғылыми бағыттарды əкесінен алды. Əкесінің қолынан келгені – баласын тіл ғылымының өкілі ету еді. Əр əке баласына не істегісі келмейді дейміз. Ол жөнінде арманымыз көп қой. Бірақ
Шамғали ағамыз аңсаған өз мамандығын баласына мирас етуге үлкен
еңбек етті. Өзінің қолынан келетіні де сол еді.
Ш.Х. Сарыбаев ағамыз «Табыс жалғауының тасалануы» деген
мақалада «көбіне жалқы аттардың алдындағы табыс жалғау тасаланбайды» деп жақша ішінде «Мен Шораны жақсы көремін» деген
сөйлемде Шора есімін атауы əркім өз баласына деген сүйіспеншіліктен туса керек.
Міне, əкесі еңбек жазып отырып, Шөкеңді мысал сөйлемге де ендірген. Бұл баланы бала деп аңсаудан туған өмірлік бір көрініс емес пе?
Ш.Сарыбаев негізінен грамматист. Ол ғылыми еңбегін морфологиядан бастап, бұл салада едəуір еңбек етті. Бірақ автор өмірде
жоғарыдағыдай əр салаға қызығу барысында келе-келе диалектология, тіл тарихы мəселелеріне ауысты. Автор осы салада қаншама
еңбектер берді десеңізші. Осы салаға ауысу барысында бармаған
жері, баспаған тауы қалмады десе де болғандай.
Əрине біз автордың грамматикалық, диалектологиялық еңбектері
туралы осы саланың ғалымдары айта жатар, біз автордың библиографиялық көрсеткіші, оның қазақ тілі білімі үшін маңызы туралы сөз
қозғауды жөн көрдік.
Жалпы библиографиялық көрсеткіш барлық мамандық бойынша
бар. Бірақ ол библиографиялық көрсеткіштердің де əр мамандық бо-
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йынша басталу тарихы өз алдына. Кей мамандықтардың библиографиялық көрсеткіштерінің ерте зерттелуі ол сол саланың ғылымилық
тарихына да байланысты.
Филологиялық библиографиялық көрсеткіш бұрын алдымен славян, роман, герман тілдерінде XVIII ғ. аяғы – ХІХ ғ. басынан бастау
алғаны белгілі.
Ал түркі тілінің зерттелуі тіпті соңғы кезге келіп тіреледі. Міне,
осы себептерге байланысты оның библиографиялық көрсеткішінің де
кейін қолға алынуының өзі сол ғылымның тарихынан туындайтыны
белгілі. Бұдан 150 жыл бұрын орыстың көрнекті библиографы Сопиков 1821 жылы библиографиясын «Самый надежный измеритель степени и высоты письменной культуры и деятельности» десе, одан бері
автор тағы да «библиография – существенная часть истории народного просвещения» деген еді. Бұл пікірді орыстың библиограф
Н.В.Здобнов одан əрі «Сопиков мыслил библиографию как одну из
исторических наук» деп одан əрі бағалай түскен.
Əр мамандықтың библиографиялық көрсеткіші сол тілдің жиынтығы десек, енді осы библиографияның өзіндік тарихын зерттеудің
ғылыми өрісі де басталды. Бұл əсіресе Европа, Америка елдерінің
библиографиялық тарихы, сол сияқты орыс тіл біліміндегі К.Р.Симонның «История иностранной библиографии» (М., 1969) сияқты күрделі
еңбектерден айқын көрініс табады. Мұның өзі «библиография библиографистов» мəселесіне келіп тіреледі. Ғалым Л.Н. Мальклевтің
библиографиясының маңызын айта келіп, «История библиографии
никогда еще не была написана» деп, енді оның өзіне де назар аудару
қажеттігін сөз етеді.
Филологиялық библиография түркологияда тек соңғы кезде ғана
қолға алына бастады. Түркология бойынша бұл мəселеде академик
А.Н. Кононовтың еңбегі ерекше. Бұл салада автор едəуір еңбек ете
білді.
Қазақ тілінің зерттелуінің өзі ХІХ ғасырдың аяғынан басталады
десек, енді оның библиографиясы тек 1960 жылдардан бастау алғаны
белгілі.
Қазақ тілінің тілдік библиографиялық көрсеткіші Ш.Сарыбаев
есімімен тығыз байланысты. Автор бұл мəселемен үнемі айналысып
келеді, ол 6 томдық еңбектерін 1965, 1971, 1977, 1982, 1987, 1994 жылдар төңірегінде бастырып шығарды. Бұл еңбектерге ХІХ ғасырдың
екінші жартысы мен 1990 жыл аралығындағы қазақша, орысша жəне
басқа тілдердегі кітаптар, авторефераттар, журнал мен газет мақалалары енгізілді. Сол сияқты бұл 6 томға қоса автор 2003 жылы «Қазақ
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тіл білімі бойынша қорғалған диссертация авторефераттарының библиографиялық көрсеткішін» де шығарды.
Міне 6-7 том қазақ тіл біліміндегі еңбектер тізімі дүниеге келді.
Əрине бұл алты томдық көрсеткіштердегі еңбектердің санын айту
қиын. Дегенмен автор І томда 4000 мыңға жуық атаулар енгізді делінген. Соңғы томдарының көлемі І, ІІ томдай еместігі де белгілі. Дегенмен 6 томда 3500 деп есептегенде 20000-дай атаулар бар сияқты.
Қазақ тілі туралы мəселелер 1990 жылдан кейін күрт өсті. Əрі бұл
көрсеткіштердің 7-томы да кешігуде. Əрине 14-15 жылдық еңбектерді
бір томмен беру оңайға түспейтіндігі де белгілі. Қалай болғанда да, бұл
библиографиялық көрсеткіштердің кезекті томының тезірек жарық
көруін оқырман қауым күтуде.
Əрбір автордың өз тарапынан қаншама еңбектер жазуы ол өз ісі.
Əр автордың өзі өмірінде қаншама еңбек жазғанымен, сол авторлардың өзі əртүрлі. Бір тобы алғашқы қалам тартқан күнінен бастап өз
еңбектерінің тізімін жақсы жинақтауы мүмкін. Ол өте бір ұқыпты
ғалымдардың ісі десек, керісінше, кей авторлар оған уақытысында
мəн бермейді де, кейін біраз қиындықтарға кездесетіні де белігілі.
Соңғы кезде кейбір жастар бұл мəселеге тіпті назар аудармайтын да
бағыт алды. Өйткені ол өзінің еңбегінің тізімін өзі жинақтамай-ақ,
соның бəрін жинақтап беріп отырған Ш.Сарыбаевтың еңбегінен жинап алуды мақсат етеді.
Ш.Сарыбаевтың бұл еңбегі – бір тілдің қалыптасуынан бастап,
1990 жылдарға дейінгі жиынтығы.
К.Р. Симон библиография тарихы туралы: «Возникновение библиографической науки связана с именем Филиппа Латто (1607-1667),
крупного представителя школы в историграфии. Он был выдающимся
специалистом в области нумизматики, одним из создателей этой вспомогательный исторической дисциплины», – дейді.
Осы негізде алғанда, акад. Ш.Сарыбаев та қазақ тіл білімінің
қанша саласы болса, бүтіндей сол салалардың негізінде қосымша
негізінде тарихи еңбек берген. Əрбір мамандыққа байланысты библиографиялық көрсеткіштер көп елдерде коллектив авторлығымен
жұмыс істелгенін кейбір библиографиялық еңбектер арқылы дəлелдейді. Қазақ тілінде бұл үрдіс əлі қолға алына қойған жоқ. Дегенмен,
түбінде ол жағы да ескерілетін мəселе болу керек. Өйткені бұрын тіл
туралы еңбектер көбіне Алматы қаласында жəне қазақ тілі кафедрасында ғана жазылатын. Сондықтан сол кездегі тілдік еңбектерді
жинау онша қиындық тудырмайды. Ал қазір Қазақстанның қай оқу орнына барсаңыз да практикалық қазақ тілдері кафедралары бар. Тіпті
ондай кафедралар колледж, т.б. бəрінде де орын алуда. Сол кафед-
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ралардың саны қазіргі түркологиялық кафедралардан əлдеқайда асып
кетті. Бұл деген сөз қазақ тілі туралы еңбек беретін ғалымдардың
саны күрт өзгерді деген сөз. Осыған байланысты əр облыстың өзінде
де қанша жинақтар шығуда. Жалпы алғанда, тіл туралы еңбектердің
шығатын көздері барынша молайды. Бірақ республика дəрежесіндегі
тіл туралы шығып жатқан еңбектердің бəрі де түгелдей Ш.Сарыбаев
еңбегінен орын алуда. Бұл деген сөз шаршамайтын, ерінбейтін əдетке
айналдырған, өзі қызыққан, тіпті соны жинауды кəсіпке айналдырған
Шөкең сияқты іздемпаз ғалымның қолынан келеді, əлі де жалғаса
береді.
Ш.Сарыбаев осы көрсеткіштер үшін бүкіл өмірін берді десе де
болғандай. Өйткені бұл мəселемен айналысуды автор тіл маманы
болған күннен бастады. Сондықтан мұндай еңбектерді жию өз алдына,
бір жағынан, оны шығаруда да қаншама қиындықтар туғызды. Бір ғана
қысқарған сөз үшін баспадан шығып, енді таратылайын деп тұрғанда
І томның бүкіл тиражын өртеп жіберген де кез болғаны халық есінде.
Ш.Сарыбаевтың бұл көрсеткіші қазақ халқының тіл саласының айнасы десе де болғандай. Шөкеңмен соңғы кезде Бішкек, сол сияқты
Қазақстанның бірнеше қалаларында бірге болуға тура келді. Шөкең
қай қалада болғанда да, біздер сияқты қонақта немесе мəдени байланыстарда болмай, сол қаланың барлық оқу орындарындағы кафедраларына барып, шыққан еңбектерден картотека жасаумен жүреді. Бұл
деген ауыр жұымыс екені де белгілі. Дегенмен Шөкеңнің соншама
жұмыстарды сондай іссапарларда да жалғастыруы барынша еңбекшіл
екенін көрсетсе керек.
Бұл библиографиялық көрсеткіштердің мəні неде?
- Бұл библиографиялық көрсеткіш бір адамның ғана қолынан істеліп отырған жұмыс.
- Бұл библиографиялық көрсеткіш 1990 жылға дейінгі қазақ тіл
білімінің жиынтығы.
- Бұл библиографиялық көрсеткіш қазақ тілі туралы қай тілде
еңбек жазған тіл мамандарының үлкен айнасы.
- Бұл библиографиялық көрсеткіш тіл салалары бойынша беріле
келіп, қазақ тіл салаларының өзіне де жасалған классификациясы
ретіндегі анықтама.
- Бұл библиографиялық көрсеткіш əрбір тілші маманның ізденісіндегі жолбасшысы.
- Бұл библиографиялық көрсеткіш қазақ тіл білімінің тарихы.
Бұл библиографиялық көрсеткіш туралы келешекте ескерілсе
деген ой-пікірлер де баршылық:
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- Бұл библиографиялық көрсеткіште 1990 жылдан кейінгі тілдік
тізімдерінің де дүниеге келуі ертерек жүзеге асса деген тілек білдіреміз.
- Бұл библиографиялық көрсеткішті жасауға, жоғарыда біз келтіргендей, бір адам емес, бірнеше шəкірт қосылып, алдағы уақытта соларды келешек басылымдарының авторы ретінде алу да орынды болар еді.
- Бұл мəселеде келешек жəрдемші құрастырушыларды 4 регион
бойынша тағайындаса, олардың əрқайсысы сол регион бойынша осы
мəселеде тікелей жəрдемші болған болар еді.
- Республиканың бір тіл конференциясында жеке мəселе етіп библиографиялық көрсеткішінің келешек əр томын шығаруда қандай
көмек керектігі, тіпті тілшілерге осыған өз еңбектерін беріп тұруды
міндеттеу мəселесі қойылса жақсы болар еді.
- Диссертациялық библиографиясының ішінде қорғалған диссертациялардың жетекшілерінің де фамилиясын берсе деген ойдамыз.
- Интернет торабында арнайы сайт ашылып, оған филология саласында шыққан еңбектердің тізімі региондар бойынша электронды
пошта арқылы жіберіліп тұрса.
80 жасқа жан-жақты шабытпен келіп отырған Шөкең ағамыздың
дені сау, ізденпаздық шабытының артып, халқына осындай еңбек
бергені үшін тек алғыс тілейміз.
Ш.Ш.САРЫБАЕВ – ҚАЗАҚ ДИАЛЕКТОЛОГИЯСЫНЫҢ
КӨРНЕКТІ ӨКІЛІ
А.Тасымов,
Қаз ҰУ доценті
Əрбір халықтың тарихында ірілі-ұсақты оқиғалар сол халықтың
мекендеген территориясымен тікелей байланысты болып келетіндегі
тарихи шындық. Тілдік құбылыстардың мəселесі сол тілде сөйлеушілердің кəсіптік ерекшеліктерін, көрші халықтар тілінің əсерлерін
көрнекілік негізде түсіндіреді. Жалпыхалықтық біртұтас тілмен
бірге жергілікті сөйленістер өмір сүретіні белгілі нəрсе. Бірақ олар
жалпыхалықтық, ұлттық тілге қарағанда бағынышты, соған тəуелді
рөл атқарады. Қазақ тіліндегі диалектілер жайындағы алғашқы зерттеуші ғалымдарымыз деп Ж.Досқараев, С.Аманжоловтарды мақтанышпен айта аламыз. Аталған ағаларымыздың ғылыми жолын ары
қарай жалғастырып келе жатқан қазіргі қазақ тілі, оның ішінде қазақ
диалектологиясын зерттеудегі көшбасшысы – филология ғылымда-
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рының докторы, академик Шора Шамғалиұлы Сарыбаев республикамыздағы танымал ғалым.
Ш.Сарыбаев пен Ғ.Қалиевтің авторлығымен 1967 жылы жарық
көрген «Қазақ диалектологиясы» атты оқулығынан республикамыздағы барлық жоғары оқу орындары филология факультеттерінің
студенттері диалектілер мен сөйленістер жайында мағлұмат алуда.
Диалектология курсының мақсаты студенттерді қазақ диалектологиясының өзекті мəселелерімен, тілдегі диалектілік ерекшеліктердің
таралу, қолданылу сипатымен жəне олардың бұрын-соңды зерттелу
жайымен таныстыру. 200 беттен тұратын оқулықтан студенттер
жергілікті диалектілер жəне ұлттық тіл мен көркем əдебиетке қойылатын талаптар жайында толық мағлұмат алады. Сонымен қатар қазақ
тіліндегі диалектілік ерекшеліктердің фонетика, лексика, грамматика
салаларындағы бірқатар түрлерімен таныс болады.
Тілдегі диалектілік ерекшеліктерді байқап, өз байқағандарын
дұрыс қорытынды жасай білудің университеттік білімі бар жас мамандар – қазақ тілі мұғалімдері үшін теориялық жағынан да, практикалық
жағынан да мəні зор. Мұндай білім филологиялық мамандықтың
маңызы да аса қажетті құрамды бөлігі болып саналады. Диалектологияны білмейінше, тілдің тарихи даму жолын, заңдылықтарын толық түсіну мүмкін емес, ал практикалық мəні тілдегі диалектілік
өзгешеліктерді ескермейінше, оқушылардың тіл ерекшеліктері əсерінен жіберетін орфографиялық, орфоэпиялық жəне стильдік қателерін
түсіндіру, оқушылардың сауаттылығын, жазу жəне сөйлеу мəдениетін
артыру мүмкін емес. Студенттің фонетикалық ерекшеліктердің түрін,
сəйкестіктердің қандай дыбыстар арасында болып тұрғанын, қандай
позицияда кездесетінін, лексикалық ерекшеліктердің мағыналық,
стильдік топтардың қандай түріне жататынын грамматикалық ерекшеліктердің қандай категория, тұлғаға байланысты екенін ажырата
білуі талап етіледі. Қазақ диалектологиясы курсын тыңдау барысында
əдеби жəне əдеби емес құбылыстардың арасын ажыратуға дағдыланады. Халықтың сөйлеу тіліндегі, сондай-ақ жергілікті баспасөз,
көркем əдебиет, ауыз əдебиеті үлгілері тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді анықтай алатын болады.
Тілімізде сақталып қалған диалектілік ерекшеліктер қазақ тілінің
басқа түркі тілдермен туысқандығын айқындай түсетін де фактілер
береді. Қазіргі қазақ тілі сөйленістерінде кездесетін ерекшеліктерді
зерттеу, жетік білу – əдеби тіл нормаларын ғылыми негізде дұрыс
қалыптастыру үшін де, оны диалектілік лексика есебінен саналы
түрде байытып отыру үшін де, тіл мəдениетін көтеру үшін де өте-мөте
қажет.
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Қазақтың ауызекі сөйлеу тілінде сақталып қалған тіл ерекшеліктеріне мысалдар келтіре кететін болсақ: атар (соғыс), көпірəлі (бəдік,
мылжың), мəгəрім (мүмкін), сарыаяқтас (замандас, қатар), үзбеу (сезбеу), ақжелең (ақкөңіл), əуей (ойнас, көңілдес, жезөкше), зу (қу, аферист), қасқа (сорлы), қопи (тəкаппар, менменшіл), мəтөк (тəртіпсіз),
мікір (қортық), мінəпас (жуас), су (дəл, бірдей), дырау (үлкен), лыпсы
(тіпті), сылт (үнемі), тонау (сонау); мажыра болу (жайбарақат), мігіріш
ету (келісу), азабы сіңу (еңбегі сіңу), ақтан қаптап жіберу (ит терісін
басына қаптау), ауа жайлы болу (жүкті болу), беті пісу (ұялу), діңкесі
құру (жақсы болу), күркелі болу (тентек болу), қарсы болу (кездесу),
сау болсын айту (рахмет айту), таңы жыртылу (таңғалу), уақыт ету
(өлу), мəсіл тұру (мəсі тігу); Байы етікші болса, қатыны мəсіл тұрады (Мақал). Тайлағы үрікпеу (қорықпау, жиіркенбеу, шошынбау); Біз
шошқаның етін жей береміз, оған тайлағымыз үрікпейді. Жатыс күн
(демалыс күн); Тойлар жатыс күні жасалады. Тəнім салқын (денім
сау емес); Менің де тəнім салқын ауырып қала беремін т.б.
Диалектология – қиындығымен қатар қызығы да мол сала. Себебі,
тілімізде сақталып қалған диалектілік ерекшеліктер – талай тарихтың куəсі, тілдің қалыптасу кезеңдері мен əр дəуірдегі даму сатылардың өзге тілдермен араласуының іздері. Жергілікті ерекшеліктердің
ең негізгі, ең басты арнасы – қарапайым халықтың ауызекі сөйлеу
тілі. Сонымен қатар ол əр дəуірдегі ауызекі сөйлеу тілінің көрінісі
ретінде жергілікті баспасөз бетінде, көркем əдебиет туындыларында, ауыз əдебиет үлгілері тілінде кездесіп отырады. Диалектілік
ерекшеліктердің іздерін адам аттары мен жер-су атауларынан да
кездестіруге болады. Мұны ара-тұра жазба ескерткіштер тілінен
де байқаймыз. Кең байтақ қазақ даласының əр өңірінің өз табиғат
байлығына: жан-жануар, өсімдік түрлеріне, жер шұрайына т.б.
ерекшелігіне байланысты ел аузында қолданылатын атауларда шек
жоқ деуге болады. Сонымен қатар аударма арқылы келіп, ана тілімізге
енген сөздер мен сөз тіркестері жазба тілімізде де, ауызекі тілімізде
де көл-көсір. Əдепкіде құлаққа тосындау естілгенімен, мұндай сөздердің көбі айтыла келе бірте-бірте құлаққа сіңісіп, əдеби тіліміздің
лексикасынан өзінің лайықты орын алатынын тəжірибе көрсетіп жүр.
Қазақ əдеби тілінің қалыптасуы мен кемелденудегі ұйытқы, түпқазығы
халық тілі екендігіне ешкім шүбə келтіре алмайды. Өйткені диалекті,
сөйленіс, наречие атаулының қайсысын алсақ та, ол – ең алдымен
халықтың ауызекі тілінің, адамдардың күнделікті тұрмыстағы бірбірімен сөйлесіп, қарым-қатынас жасайтын тіліміздің жемісі. Бұл салада ғалымның бүкіл саналы өмірі Ұлттық ғылым академиясының
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының қабырғасында,
оның ішінде əсіресе қазақ диалектологиясы саласында өтіп келеді.
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Шора Шамғалиұлының халық тілінің жергілікті үлгісін алғашқы
диалектологтардың көшбасында болған С.Аманжолов, Ж.Досқараев
сынды ғалымдарымызбен үзеңгілес болғандығына 1956 жылы ұстазы Ж.Досқараевпен бірге дайындаған – «Қазақ тілінің диалектілік
ерекшеліктерін жинау бойынша сұраулық» атты еңбегі куə. 1950–
1970 жылдардағы «Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы мəселелері» деген атпен жарық көрген 8 томдық жинақ тікелей көрнекті
ғалым Шора Шамғалиұлының басшылығымен шығарылады. Сонымен қатар Ж.Досқараевпен бірлесе отырып жазған «Октябрь революциясынан бұрын басылып шыққан кейбір нұсқалардың тілі жайында» атты еңбегі де алғашқы диалектологтардың ғылымын жалғастырушылығының айғағы. Бұл еңбектің мақсаты ХІХ ғасырдың бас
кезіндегі жеке кітап болып, не газет, журнал бетінде басылып шыққан
кейбір нұсқалардың тілдік ерекшеліктерін, атап айтқанда, фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерін көрсету еді. Шөкеңнің «Қазақ тіл білімі əдебиетінің библиографиялық көрсеткіші» атты
8 томдық ерен еңбегін бүгінде еліміздің бүкіл жоғары оқу орындарының студенттері мен аспиранттары, сонымен қатар ғалымдары пайдалануда. Шөкеңнің қаламынан туындаған іргелі еңбектері жайлы
газет, журнал жəне əртүрлі жинақтарда жариялануда. Сондықтан
Шөкеңнің барлық ғылыми еңбектерін саралап жатпадық. Осындай
ұлы ұстазымыздың – академик Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың
ғылым көгінде əлі де самғай беруіне тілектестігімізді білдіруді парызымыз деп білеміз.
Əдебиеттер:
1. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мəселелері. 3-шығуы. Алматы, 1960.
2. Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы. Алматы, 2002.
3. Тасымов А. Туған тілдің бір бұтағы. Алматы, 1995.
4. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі мəселелері. Алматы, 2000.

ЖҮЗ АУЫЗ СӨЗІҢ ҚАЛМАСА,
ЖҮЗГЕ ЖЕТКЕННЕН НЕ ПАЙДА…
Н. Тегінбайқызы
«Алматы ақшамының» ұлты қадір тұтар, қазағының қариясына
айналған ақсақалдарының жағдайын біліп, олармен кешегі мен
бүгін жөнінде əңгіме-дүкен құрып, ақыл-өсиеттерін жазып алатын
жақсы бір дəстүрі бар. Біз бүгін сол дəстүрімізбен «Халіңіз қалай,
көке?» айдарының аясында қазағына танымал Сарыбай əулетінің бір
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перзенті, ұлты тіл тамыршысы атап кеткен белгілі түрколог, қазақ
тілі лексикографиясының атасы атанған Қазақстан Ұлттық ғылым
академиясының академигі, профессор Шора САРЫБАЕВ ақсақалмен
əңгімелескенді жөн көрген едік. Биыл Шора көкеміз тоқсан жасқа толды. Жөнімізді айтпақ болып, ақсақалдың үйіне телефон соқсақ, қызы
Салтанат ол кісінің қазір «Алматы» шипажайында демалып жатқанын
айтты. Фототілшіміз Сəрсенбек, ақсақалдың қызы Салтанат үшеуміз
шипажайға келгенде, қария кешкі асқа баруға дайындалып жатыр
екен. «Сіз «Алматы ақшамындағы» Гүлжамалсыз ғой», – деп, есімімді
ұмытыңқырап қалса да, бізді бірден тани кетті. «Мені, жалпы, сіздің
басылымнан басқа көп ешкім іздей қоймайды. Рақмет сіздерге. Бұл
газет басшысының жөн білетіндігінің арқасы ғой», – деп, іздеп келгенімізге кəдімгідей қуанып қалды. Тоқсанның босағасынан енді
алыстай бастаған қария осыдан он жылғы қалпынан соншалықты
өзгермеген. Тоқсан жасында көзілдіріксіз газет оқып, кісі танып жатқан ақсақалға қарап тұрып риза болдық.
ЦК қайшылап тастаған қолжазбамды кітап көрмесіне қойдым.
– Халіңіз, денсаулығыңыз қалай?
– Халім, міне, өздерің көріп тұрғандай, Абайша айтсам, «қартайып, қайғы ойладық» дейтін жасқа да келіп қалыппын. Қазақстанның
«білгір» дəрігерлері қойған «рак» деген қатерлі дертті Германияның
дəрігерлері жоққа шығарғалы бері жаман емеспін. Дəрігерлер «жаман
ауруға шалдыққансыз» дегенде кəдімгідей өмірмен ғана емес, балашағаммен түгел қош айтысып, жалғыз ұлым Қайратқа 12 бөлімнен
тұратын өсиет хат та жазып тастағаным бар. Адам баласы қызық қой,
мына жарық дүниені бір сəт те қимайды екенсіз. Қазір тоқсаннан
асып барамын ғой, шүкір, жақсыны да, жаманды да бастан өткердік.
Аштықты да, жоқшылықты да, қуғын-сүргінді де көрдік. Күні кешегі
Желтоқсан көтерілісі кезінде жастармен бірге алаңға шығамын деп,
тобығымызға тас та тиген. Маңдай теріммен жазған еңбегімнің ішіне
сонау елуінші жылдары есімдерін атауға қорқатын Алаш арыстары –
Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатовтардың
ана тіліміз, жалпы, түркі тілдес халықтардың тіл мəселелері туралы жазғандарын қосып, есімдерін атап көрсеткенім үшін Қазақстан
Орталық партия комитеті ғылым бөлімінің қатаң сынына ұшырап,
бөлім меңгерушісі деген қызметімнен босатылып, алты ай қатаң сөгіс
арқалағанмын. Онымен қоймай, қолжазбамды баспадан шығып бара
жатқан жерінен алып тастап, қайшымен турап тастады. Бірақ қызық
болғанда біреулердің ақылымен баспаханада жұмыс істейтін жұмысшыларға екі бөтелке арақ апарып беріп, кітабымның қырқылмаған бір
бумасын жəне қырқылған үш данасын алып алғанмын. Ең қызығы,
кейін осы кітабымды «халық жаулары» деген арыстарымыздың атын
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алып тастап, Құдайберген Жұбановқа арнап қайта шығарып, Халық
шаруашылығы көрмесінде лауреат атанып, сыйлыққа бір кітап шығаруға жетерлік ақша алғаным бар. Биыл «Ғылым ордасында»
Əбдуəли Қайдаров, Рəбиға Сыздықова үшеуміздің тоқсан жасымызды атап өтті емес пе, сонда өзімнің кітап көрмеме сол «репрессияға»
ұшыраған кітабымды да қойдым.
– Қолжазбаңыздың туралып кеткенінен хабардар құрдастарыңыз
туралған кітап қалдықтарын көргенде таңғалған шығар?
– Сарыбаевтың сырын жақсы білетін олар не десін, сол кездегі
заманның бір көрінісі ғой, бір жағынан ғылымды ойын алаңына
айналдырып жүрген қазіргі кейбір ғалымсымақтарға үлгі ретінде
көрсеткім келді. Шын ғылымның соңына түскен адам қандай тəуекелге болса да баратынын біле жүрсін деген ойым қоса бар.
– Сөзіңізге қарағанда, қазіргі ғылымға көңіліңіз толмайтын секілді.
– Ғылым академиясын жауып тастаған елдің ғылымының болашағы бар деудің өзі ұят нəрсе. Камал Ормантаев: «ТМД елдері
бойынша балалар дəрігерлерін даярлайтын факультетті жауып тастаған жалғыз Қазақстан ғана» демекші, ТМД мемлекеттері арасында Ғылым академиясын жауып тастаған тағы біз ғана шығармыз.
Осыдан-ақ қазіргі ғылымның жағдайын түсіне беруге болады. Ғалым
мен ғылыми атақтардың беделін түсіріп алдық. Төрегелді Шарманов шындықты айтып жүр, қазіргі кейбір ғалымбыз деп жүргендерге
қарап отырып, расында да, академикпін деп айту ұяттау. Өйткені олар
бұрынғы ғалымдарды да өздері білетін жолмен ғылым саласына келді
деп ойлаулары əбден мүмкін. Нағыз ғылым жолына түскен адамдар аз емес, бірақ бүгінде плагиат-ғалымдар қатары көбейіп келеді.
Ғылыми жаңалықтарымыз жоқ дейміз, жаңалық қайдан болады, егерде
жалған «ғалымдар» көп болса. Білгір ғалымдар, білікті мамандар шетелге кетіп жатса, ренжиміз. Білім, ғылым министрлігіндегілер қазір
ғылым тұрмақ, жас ұрпаққа тəрбие беру ісінің өзін божыратып алды.
Оқулықтардың кемшілігін айта-айта жалықтық. Білім беру, білікті маман дайындау ісінің де кемшілігі жеткілікті. ҰБТ, Болон конвенциясы деген пайда болды. Ұлттың білімді ұрпағының обалына осы ҰБТ
жетіп жатыр. Мектепті «Алтын белгіге» бітіргендер ҰБТ-дан сүрініп,
он бір жыл бойы орташа оқыған бала ойнап жүріп мемлекеттік
грантты ұтып алып жатса, жақсы оқыған бала жасымай қайтеді. Адамда намыс деген ұлы қасиет бар, ал ол қасиет жасөспірім балалардың
бойында өте жоғары болады. Бір мектепте оқыған балалар бір-бірінің
қабілетін жақсы біледі. Қанша жерден «бап шаппайды, бақ шабады»
дегенмен, бақ та бабы бар жерге қонатын шығар. Білім деңгейі өзінен
төмен құрбысының мемлекеттік грантты жеңіп алып, шетелге барып
ғылыми жоба қорғап, мемлекеттік грантқа ие болып жатқандарын
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көргенде əлгі намысшыл бала шыдай алмай, өз-өзіне қол жұмсауы
мүмкін. Қазір өзі жас балалардың арасында өз-өзіне қол жұмсау дерті
көбейіп кетіпті. Ал бұл дегеніңіз ұлтымыз үшін өте қауіпті дерт. Оның
түп-тамырында көп мəселе жатқанын жан танитын мамандар жақсы
білуі керек. Əділетсіздікті жасынан көріп өскен жас ұрпаққа «əділ бол,
таза бол, еңбекқор бол» деп қалай айтамыз? Айта алмаймыз. Білімді
жастардың жұмысқа орналасуы да қиын. Алысқа бармай-ақ қояйын,
дəл қазір білім десе білімі бар, Елбасы айтып жүрген үш тілді жетік
білетін екі немерем өз мамандықтарымен жұмыс таба алмай жүр.
Ал мен кейбіреулер сияқты өзімнің, болмаса, ұлымның беделін салып жұмысқа тұрғызуыма болар еді. Олай істемеймін. Өздері қазіргі қоғамның қағидасын əбден зерттесін жəне өздерінің бəсекеге
қаншалықты қабілетті екендіктерін білсін. Заманға қарай өздерін
бейімдеуді үйренсін деп жүрмін. Шетелге жұмысқа шақырушылар
көп, бірақ олардың өз еліне қызмет еткілері келеді. Өзгеден үйреніп
келген білімдері мен іс-тəжірибелерін, өнегелерін дарытқысы, дамытқысы келеді.
– Сонда немерелеріңізге «заманың түлкі болса, тазы боп шал» деген өсиет айтқыңыз келеді ғой…
– Олай деп айтқан емеспін, айтқым да келмейді, бірақ соны езуімнен-ақ өздері аңғарып жүрген секілді. Диасым өзіме тартқан айтқыштың бірі, сол мені жəне мен өмір сүрген қоғамды жиі сынға алып
отырады. Ал мен болсам, адалдығынан гөрі бірін-бірі алдауға құмар,
жемқоры, ұрысы көптеу қазіргі кезеңді көбірек сынға аламын.
Бізге «қазақ» десе, орнынан ұшып тұратын басшылар керек.
– Осыдан он жыл бұрын мұндай сенімсіздіктер турасында айтпайтын едіңіз, ал қазір шынымен уайымшыл болып кеткендейсіз бе,
қалай?
– Сарыбаев сарыуайымға салынған жан емес, дегенмен, болашақ
үшін алаңдайтыным рас. Жыл өткен сайын адамның да санасы артып, көзқарастары өзгермей ме. Қазір газет-журналдарды оқи отырып, қарапайым халықтың жағдайына көбірек алаңдаймын. Əсіресе,
ауыл тұрғындарына жаным ашиды. Сол қарапайым халықтың мұңмұқтажына құлақ асатын басшы жоқ. Басшы деген жан-жақты болуы тиіс. Ел басқарып қана қоймай, сол елдің, жердің тарихын жетік
біліп, халықтың рухани сұраныстарын да қанағаттандыра білуі керек.
Ал енді ащылау болса да шындық, бүгінгі басшылардың бойында
ұлттық құндылықтарға, ана тілімізге деген құрмет аз. Біздің мемлекет
даму үшін Елбасының «100 нақты қадамы» жүзеге асып, «Мəңгілік
ел» мұратына жету үшін бізге «қазақ», «ұлттың мəселесі» дегенде
орнынан ұшып тұратын басшылар керек.
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«Қазақ барда қазақ тілі өлмейді» деп жайбарақат жүруге болмайды.
– Тіл тамыршысы, түркі тілдерінің білгірі Сарыбаев ақсақалдың
бүгінгі қазақ тілінің тағдыры жөніндегі көзқарастарын білсек.
– Қай қазақ болсын өзінің ана тілінің тағдырына келгенде жанашырлық танытатынын білемін. Дегенмен, осы тілдің тарихын, лексикологиясын, антологиясын, терминологиясын зерттеп келе жатқан
ғалым ретінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі қолданыс аясына əлі де көңілім толмайды. «Тіл туралы» Заң қабылдағанымызға
жиырма бес жылға жуықтап қалса да, əлі өзгенің көңіліне қарап, өзге
тілде сөйлеп келеміз. Қазақ тілін білетін өзге ұлтты əспеттеп, оларды
жиі жарнамалап жатамыз, өзгелерге үлгі болсын деген тұрғыдан келгенде дұрыс та шығар, дейтұрғанмен, тілді меңгеру оның азаматтық
парызы емес пе, нанын жеп жүрген елдің тіліне де құрмет көрсете
білуі керек. «Алматы көшелері аударма сөздікке айналып барады»
деген мақаланы осы сіздердің газеттен оқыдым-ау деймін, қазір дəл
есіме түспей тұрғаны, шындығында, солай болып тұр. Қонақүй,
мейрамхана дегенді үш тілде жазудың қажеті не? Оны қойыңызшы,
көп мекемелердің атауы, тіпті, ағылшын тілінде жазылған. Тіл
басқармалары мекемелердегі мемлекеттік тілдің қолданылуына қатаң
талап қоя білсе, мұндай өзім білерлікке жол берілмес еді. Көпшілікке
арналған жиындардың барлығын қазақ тілінде өткізсек, қазақ тіліне
деген жұрттың ықыласы да арта түсер еді. Бір өзге ұлт өкілі отырса,
сол тілде сөйлейтін жалпақшешейлік мінезден арылмайынша, қазақ
тілі төрге оза қоймайды. Естеріңізде болса, бастапқы кезде өзгелер тіл
үйренуге ұмтылып, балаларын қазақ балабақшасына, қазақ мектебіне
беріп жанталасып еді, ал қазір дəл сондай ұмтылыс байқалмайды.
Керісінше, «қазақ тілінің болашағы жоқ» деген сылтауды желеу еткендер қайтадан орыс мектебін бетке алды. Бізге «қазақ барда қазақ тілі
өлмейді» деп жайбарақат отыруға болмайды. Жаңа толқынды ұрпақ
өсіп келе жатқанын ұмытпауымыз керек.
Ұлтжанды азаматтар көп болса
– Шипажайда демалып жатсаңыз да жазу-сызудан қол үзбеген
секілдісіз?
– «Қазақ тіл білімінің антологиясы» сериясының он томдығын
шығардық. Құдайға шүкір, елдің қажетіне жарап жатыр. Мен енді
түркология мəселелеріне арналған библиографияның 7 томдығын дайындау үстіндемін. Жеті томның жарыққа шыққанын көрсем деймін.
Терминология саласын жандандыру қажет деп ойлаймын. Тоқсанға
жеткенше нанын жеп, қызметін атқарған Тіл білімі институтының
бұл бағытта атқарып жатқан жұмыстарын жоққа шығармаймын, деген-
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мен, əлі де толықтыруды қажет ететін тұстар жетерлік. Институттың
қазіргі қызметкерлері бұл мəселеде көбірек ізденсе деген тілегім бар.
– Сізді көпшілік жəдігер жинаушы, коллекционер ретінде жақсы
таниды. Газетімізге берген бір сұхбатыңызда реті келгенде жиғантергендерімді тиісті саланың иелеріне тапсырармын деп едіңіз…
– Мен ғана емес, жалпы Сарыбаевтар əулеті ұлттық құндылықтарды жинауға əуес. Бұл əдет бізге əкеден дарыса керек. Сізге айттым ғой деймін, Шоқан Уəлиханов туралы деректерімді, ол жөнінде
жазылған мақалалар мен жарияланған суреттерді, тағы басқа да
құнды заттарды жинастырып, өзім білім алған бұрынғы №12, ал қазіргі Ш.Уəлиханов атындағы мектептен мұражай ашқанмын. Шоқан
туралы жиған-тергендерім əлі де бар. Біз Шоқанды əлі толық зерттеп
болған жоқпыз. Ол жөнінде Ш.Уəлиханов атындағы Тарих институтына хабарласқан едім, бірақ əлі күнге дейін ешкім хабарласпады. Ал
қазақ футболының тарихы туралы жинағандарымды биыл «Қайрат»
футбол командасының құрылғанына елу жыл толуына орай, Қазақстан
Футбол федерациясының басшысына телефон соғып сөйлесіп көрген
едім, «өзіміз хабарласамыз, бір үлкен басқосу өткіземіз, соған сізді
шақырамыз» деген еді. Сол күйі хабар күтіп жүрмін. Берсең, барлығы
тегін алғысы келеді, ал тегін беруге қыруар еңбегімді қимаймын,
оның үстіне құнды дүниелердің құнын түсіргім келмейді. Ал қазақ
емшілігі жайында жиған 800 альбомымды да Қазақ емшілер ассоциациясына бергім келген, олар да «адам жіберейік, көрсін, қажет болып
жатса, алайық» дегендей болып еді, сол күйі емшілер де хабарсыз жатыр. Ұлы адамдар, əйелдер туралы жинағандарым да бар, қажет деп
жатқандар болса, бергім келеді. «Менде мынандай дүниелер бар» деп
Алматы мұражайына да хабарласқам, олар «алып келіңіз» дейді. Ақсақ
аяғыммен қазір алысқа ұзай алмайтынымды олар қайдан білсін. Кейде осындай жағдайларға қарап отырып, ұлттық құндылықтарға деген
құнсыздығымызға жаным ауырады. Ешнəрсеге ықыласымыз жоқ.
Иманғали секілді ұлтжанды азаматтарымыз аз болып тұр. Иманғали
Тасмағамбетов Үкімет басшысы болып тұрған кезінде інім Болат
Сарыбаев жиған ұлттық аспаптар коллекциясын арнайы алдырып,
қазынадан сол үшін 80 мың доллар бергізген еді. Біз ол қаражатқа
Болатқа ескерткіш орнатып, қалғанын отбасының қажетіне жұмсаған
едік.
АҚШ-та əйелдерге арналған мұражай бар
– Анекдоттарыңызды жарияладыңыз, ал əйелдер жайындағы
əзілдеріңіз қашан жарық көреді? Жалпы, сіз əйелдер қауымын көп сынайтын секілдісіз, оның себебі неде?
– Сынап, ажалымнан үш күн бұрын өлетін жəйім жоқ. Менің
əзілдерімнің көбі əйелдерге деген құрметтен туындаған дүниелер.
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Қазақтың əйелдері керемет қой, АҚШ-та əйелдерге арналған мұражай
бар, ал оның қасында менің əзілдерім не тəйірі.
– Той басқарып, поппури айтатын өнеріңіз тағы бар ғой…
– Осы бір-екі жыл болды, той басқаруды қойдым, бірақ, Əбдуəли,
Рəбиғалар туған күнімде тамада болып берші деп өтініш айтса,
қарсылығым жоқ. Ал қазақ, орыс, татар, ұйғыр, өзбек, жапон, француз
əндеріне шығарған поппурилерімді əлі де айтамын.
Күлкі – денсаулықтың кепілі.
– Жоғарыда жасыммен бірге уайымым да ұлғайды деп қалдыңыз,
тоқсанға келген Шора көкемізді не мəселе көбірек мазалайды екен?
– Тарихты қайта жасаймыз дейтіндерге алаңдаймын. Тарих шындықпен жазылуы керек. Шындықты айта алмаймыз. Мейірім мен
қайырымдылық азайып бара жатқандай. Қарттар үйі аз болғандай,
осы жуырда теледидардан Орал қаласында қарт ата-аналарға арналған балабақша секілді орын ашылғанын естіп, жағамды ұстадым.
Перзентханалардың алдына тастанды балаларға арналған кəрзіңке
қоямыз дегенді де құлағым шалып қалды. Міне, осының барлығы
ұлттық тəрбиеден айырылып қалғанымыздың жемісі. Бір-бірімізге
берген уəдемізді орындамайтын болдық. Өтірікті көп айтамыз. Ал
сол өтірігіміз алдымыздан шыққан кезде бұл қалай болғаны деп
таңырқап жататынымыз бар. Өсіп келе жатқан ұрпағымыз ұлтжанды
болсын десек, ұлттық тəрбиені мықтап қолға алуымыз керек. Олардың бойына отансүйгіштік қасиетті дарыту үшін балабақшадан бастап, мектеп, оқу орындарында батырларымызды, би-шешендерді,
белгілі тұлғаларды таныстыруды, олардың даналық сөздерін жаттатуды дағдыға айналдырсақ қанеки. Қазіргі жастар кітап оқымайтындықтан, оларды сауатсыздықтан осылай құтқармасақ, басқалай құтқара алмаймыз. Жастарды компьютерлік ойын залдарынан алып шығуымыз қажет. Интернет клубтардың аузына қара құлып салатын
уақыт жетті. Қазір сол интернет желілер əр үйде бар. Үйленген жастардың баспанасы, жұмысы жоқ, соның салдарынан ажырасулар көбейіп
барады.
– Тоқсанға келгенде өз бойыңызда қандай кемшілік барын байқадыңыз?
– Шындықты айтамын, тура жүремін деп жауларымды көбейтіп
алыппын. Өтірік айта алмайды екенмін.
– Қазір қандай шығармаларды қайта оқып, қайта қарап жүрсіз?
– Мен жұмысқа кіріспес бұрын міндетті түрде Абайдың қара
сөздерін ақтарып шығамын. Ал Қадыр Мырза Əлінің айтқыштығына
қайран қаламын. Оның афоризмдерін оқыған сайын жан сарайым
ашыла түседі.
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– Тоқсанға келу деген де əркімге бұйыра бермейтін ғұмыр ғой, көп
жасауыңыздың құпиясы неде?
– Ешкім туралы жаман ойламаймын, жаман сөз айтпаймын. Ашуызаның өзін əзілге айналдырып, өзімнің де, өзгенің де күліп жүргенін
қалаймын. Тоқсанға келсем де жаттығу жасаудан қол үзген емеспін.
Балаларымнан бастап, немере-шөберелеріме дейін əзілдесіп отырамын. Ақылдың өзін əзілмен айтуға тырысамын. Қызмет істеп жүргенде өтініштің өзін əзілмен жазатын едім. Қайратыма жазған өсиет
хатымда да əзіл басым. Тоқсанда сексен тоғыздағыдай көрінуімнің
бар құпиясы – сол күлкінің арқасы.
– Халық арасында «жасыңыз жүзге жетсін» деген жақсы тілек
бар ғой, жүз жасқа толғанда да өзіңізбен тағы жүздесуге жазсын!
– Тілегіңе рақмет. Дегенмен, артыңда ел-жұрт айта жүрер жүз ауыз
жақсы сөзің қалмаса, жүзге келгеннен не пайда, маған сол тоқсан тоғыз
жас, тоқсан тоғыз күн жетеді (күліп алды).
– Əңгімеңізге рақмет.
ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТЫМЫЗДЫ БІЛЕ ЖҮРСЕК…
Б. Мұратқызы
«Бізде коллекция деген дамымаған. Қазақтың бірінші коллекционері Шоқан Уəлиханов болған. Ол тастардың да, өсімдіктердің де коллекциясын жиған. Тіпті, ескі заттардың да коллекциясын жиған. Тірі
кезінде Дрезден мұражайына беріпті. Өзінің кітапханасы өте бай болыпты. Оны ешкім əлі күнге дейін таба алмай жүрген көрінеді», – деп
бастады əңгімесін Шора Сарыбаев.
Шора атамыздың үйі төрт бөлмелі. Сол төрт бөлменің қабырғасы
түгел кітап. Ендігі əңгімені ақсақал өз аузымен айтсын. «Шоқан
Уəлиханов туралы коллекциям бар. Бала тарихын, ана тілін білмесе,
одан патриот азамат шықпайды. №12 мектепке осыдан 3-4 жыл бұрын
Шоқан мұражайын ашып бердім. Өзім осы мектепте оқыдым, балам
да осы мектепте оқыды. Шоқан Уəлиханов туралы коллекциямды
50 жыл бойы жидым. Соның жартысын ғана бердім. «Қазақ тілінің
библиографиялық көрсеткіші» деген кітабымның бір томын өртеп
жіберді. Алты том шығарып едім. Менің мақсатым – бір ғасырда
қазақ тілі жөнінде не шықты, соны он том ғып шығару. Жетінші томын шығарамын да, тоқтаймын. Жасым тоқсанға келді, ары қарай шамам келмейді. Əбдуəли Қайдар өзінің кітапханасын 2 миллион теңгеге
Түріктану институтына беріпті. Соның бастығы Дархан Қыдырəлі де-
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ген жігіт «Кітапханаңызды беріңіз» деді. Мен: «Əлі қаламнан қалған
жоқпын», ‒ дедім. Əбдуəли қаламнан қалды. Сегіз коллекциям бар
ғой, содан аз-аздап «құтылып» жатырмын. Шоқанның коллекциясы
əлі бір шкаф бар. Соны Тарих институтының директорына барып айтайын деп жүрмін. Мен Академияда істеп жүргенде Тарих институтында Шоқан бөлімі бар еді, соны жауып тастады. Сосын «Қайрат»
футбол командасы туралы 100 альбомнан тұратын коллекциям бар.
Елу жыл жидым, елу мақала жаздым. Əлем чемпионатында Мексикаға
барып келдім. Оның өзі 5-6 мақала болды. Менің əйелім де футболды
жақсы көретін. «Мен футболды жақсы көрем. Саған тұрмысқа шыққан себебім сол», – дейді бір күні. Ол теледидардан футбол көргенде,
көршілерім: «Неге қатты айқайлайды?», ‒ деп шағымданатын. «Түнімен əйеліңіз айқайлап футбол көрді ғой, айтсаңызшы», – дейтін. Бірде
Ісмет Кеңесбаевты футболға алып бардық. Екеуміздің ортамызда менің əйелім отыр. Сеніп отырған Сегізбаев доп соққанда айдалаға
кетті. Сонда: «Қап!» – деп, Кеңесбаевтың тізесінен салып қалғаны.
Кеңесбаев: «Ой, айналайын, ана қолшатырыңды бер, ұстай тұрайын», – деді сасқанынан. Қазір «Қайрат» клубы үй салып жатыр, қыркүйекте бітеді. Сонда мыналардың бəрін алып кетеді.
Одан кейінгі коллекциям – халық емшілігі туралы. Ол мың папка болды. Халық емшілігін қазір ешкім менсінбейді. Дəрігерлер мені
қайта-қайта ауырта бергеннен кейін бармайтын болдым. Кəрімбек
Құрманалиевтің баласы туғаннан диатез. Қанша емдесе де кетпеді.
Зəрмен емдеу дегеннен бір папка бар еді, соны бердім, «оқып шық»
деп. Содан 15 күн баланың зəрін өзіне жағады. Мінеки, 15 жыл
болды, құлан-таза айықты. Мені Қазақстанның Халық емшілері
ассоциациясының құрметті мүшесі етіп қойды. Емші екен деп қалады
көбі. Жыл сайын Қазақстанның халық емшілері жиналады. Мен
барып көрме жасаймын. Содан бастықтарына: «Басын Ибн Синадан бастайық, мұражай ашайық», – дедім. Ғимарат жоқ, əкімшілік
үй бермейді. Мен өліп қалсам, халық емшілігі туралы жинағанымды
қайда жібереді? Медициналық университетке беріп едім, мұражайлары өртеніп кетті. Қайтадан салып, тағы сұрап еді: «Бермеймін.
Тағы өртейсіңдер», – дедім. Ректоры: «Деканатта, шкафтың ішінде
сақтаймыз», – дейді. Оны кітапханада сақтау керек. Əлі тұр, алмады.
Одан кейінгі коллекция – нумизматика. Яғни, ескі ақшалар. Онда
да тек қана түркі халықтарының қағаз ақшалары, монеталары. Мысалы, Ғабит Мүсіреповтің суреті теңгеге шыққанда, жиырмасын алдым.
Фарабиден де жиырмасын алдым, Əуезовтің суреті шыққан ақшаның
жиырмасын алдым. Өліп кетсем, қайда қалады? Сондықтан коллекцияларымнан «құтылып» жатырмын. Шетелдіктер келіп: «Бізге сатыңыз,
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Нью-Йорктегі нумизматикалық мұражайға қоямыз. Əрбіреуін 300
теңгеден аламыз», – деді. Азғантайын беріп жібердім. Бізге мұражай
ашу керек. Туризмді дамытамыз деп жатыр ғой. Ал оны дамыту үшін
мұражай керек. Орталық мұражай тəуір. Ал спорт мұражайын екі рет
сынап жаздым. Қажымұқан да жоқ, батырлар да жоқ. Орыстардың
үлкен портреттерін қойып қойған.
Одан кейінгі коллекциям – ұлы адамдар туралы. Немереме «батырлардан коллекция жи» деп айтқанмын. Ол жиды, бірақ тастап кетті.
Менімен қатар коллекция жинайтын орыстар бар. Олар тек өздері
үшін жияды. Ешқандай мұражай ашпайды. Ал мен көрме жасаймын. Ұлы адамдарды «Етектілер» жəне «Етіктілер» деп, екіге бөлдім.
«Етектілердікі» Дина Нұрпейісовадан басталады. Бибігүл Төлегенова
менімен көрші тұрды. Суреттерін көрсетсем: «Мына сурет өзімде
жоқ, осыны беріңіз», – дейді. «Коллекциядағы дүниелер берілмейді», –
дедім. Бұйырса, келесі сегізінші наурызда көрме залына қоямын.
Баяғыда Шоқанның əжесі мектеп ашқан. Жəңгір ханның əйелі татар
болған. Ол Петербургте «сельхозды» бітіріп, Батыс Қазақстанда құмның ішіне тоғай өсірген ғой. Солардың суреттерін таба алмай жүрмін.
Одан кейінгі коллекциям – мақал-мəтелдер. Əйел-аналар туралы
350 мақал-мəтел жидым. Орысша да, қазақша да мақал-мəтелдердің
саны үш мыңға жетті. Енді оны бастыру керек. Тағы да қайталап айтам, менің мақсатым – бір ғасырда қазақ тілі жөнінде не шыққанын
10 том етіп шығару. Сол кітаптың бір томын машинаға салып турап жібергенін жоғарыда айттым. Маған сөгіс берді де, жұмыстан
төмендетті. Ол былай болды: «Халық жауы» деп танылған азаматтар
ақталмай тұрған кезде Мəскеуден солар туралы мəліметтерді алып
келгем. Жұмабаев, Дулатов, Досмұхамедов секілді қырық «халық жауын» кітапқа кіргіздім. Оны редактор болып отырған Ісмет Кеңесбаев
қараған жоқ. Кітап шыққан соң Кеңесбаевқа барып, сүйінші сұрадым.
Ол қарады да, түсі бұзылып кетті. Кітабым Ахмет Байтұрсынұлынан
басталады. Ісекең дереу Орталық Комитетке телефон соқты. Ондағы
Бейсембаев: «Дүйсенбі күні келіңдер», – деді. Кеңесбаев, рецензенттер Мəулен Балақаев пен Ғали Бегалиев бар, бəріміз бардық. «Сіз
неге қарамадыңыз?» – деп, Балақаевтан сұрап еді: «Мен оны қарап
едім, біздің аттарымыз кездеседі екен. Қолымды қоя салдым», – деп
жауап берді. Ол ешкімнен қорықпайтын еді. Кеңесбаев: «Мынаның
бəрін алып таста деп едік, алып тастамапты ғой», – деп маған жапты. Ол негізінде кітаптың ішінде «халық жауларының» бар екенін білмейді, қарамаған ғой. Менен ештеңе сұраған жоқ. Ертесінде Кеңесбаев: «Саған сөгіс жариялаймыз, жұмысыңнан төмендетеміз», – деді.
Мені бөлім меңгерушілігінен алып тастап, орныма Рəбиға Сыздықо-
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ваны қойды. Оның алдында партияға кірмегенім дұрыс болған,
əйтпесе біржола жұмыстан шығарып тастар еді. Кітабымның 2000 данасын жертөледе машинамен турап жатқанда бардым. Барсам төрт
орыс турап жатыр екен. «Маған кітабымның туралған үш данасын,
туралмаған үш данасын беріңдер», – дедім. Соны сақтап қойдым, үйде
тұр. Сосын мен аға қызметкер болып істедім. Директорға орынбасар
таба алмай, Кеңесбаев: «Сені орынбасар етіп қоямыз», – деді. Маған
сөгіс бергенде партиялық сөгіс емес, кəсіподақтық сөгіс берген болатын. Төлепбаев та, Покровский да қарсы болды. «Партияда жоқ адамды қоюға болмайды», ‒ деп біраз бұлқынды. Төлепбаев Мəскеуден
келген. Сусловтың қызын алған. Осы жаққа жіберіп, академик деген
атақ берді. Вице-президент жасады. Содан не керек, ақыры мені
қойды. Бір күні Академияда вице-президент болып отырған Төлепбаев шақырады. «Сені орынбасар етіп қояйық деп отырмыз. Екі-үш
кемшілігің бар екен, соны жоясың», ‒ деді. Сондағы кемшіліктерім:
біріншіден, менің шляпам бар болатын. Қиқы-жиқы жерін қиып алып
тастап, төбеме ғана киіп жүретін тақия жасап алған болатынмын.
«Соны тастайсың», ‒ деді. «Екінші, анекдот айтқанды қоясың. Айтқың
кеп бара жатса, маған айт та кет, ешкімге айтпа», – деді. «Жарайды», –
дедім мен. Анекдоттарым бір коллекция болады. Екі мың анекдот
жидым. Өзімнің шығарғаным да бар, газеттерден жинағаным да бар,
сосын əр-əр жерде, банкеттерде отырғанда естіп қалғандар да бар.
Соны бастырайын деп, баспаға барып едім, 350 анекдоттың 50-ін
алып тастапты. Ең қызықтарын алып тастамақшы. Онда бастырмаймын деп, қайтып алып кеттім. Анекдоттарда автор болмайды. Қадыр
Мырза Əлиге біреу: «Сенің мақал-мəтелдерің газет-журналдарға
шығады. Бəрі айтып жүр, бірақ Қадырдікі деп айтпайды», – депті.
Сол құсағандай, мен неге анекдот жинаймын? Өйткені «күлкі –
денсаулықтың мүлкі» дейді. Мəселен, орыстарда күлкінің бес-ақ түрі
бар. Қазақта күлкінің 64 түрі бар екен. Соның бəрінің тізімін жасап,
«Қазақ əдебиетіне» бердім. Құдайберген Сұлтанбаевқа хабарласып:
«Біреуді жібер, күлкі беремін», – дедім. Сол сахнаға жартысын алып
шыға алды. Өзімді «күлкітерапиямен» емдеймін, қан қысымым болмайды. Ал үнемі тымырайып, стреспен жүретін адамдар көп ауырады. Əйелдер неге көп жасайды? Өйткені көп күлетін де əйелдер. Бала
туғаннан кейін ағзасы жаңарады, көп жылап, шерін шығара алады.
Үйдің шаруасымен жүгіріп жүреді. Ал еркектер теректің түбіне отырып алып, өсек айтады. Қимыл жоқ. Сондықтан күліп жүру керек.
Бұдан басқа тағы да бір-екі коллекциям бар. Коллекция жинау адамды
ұқыптылыққа үйретеді. Ұлт жəдігерлеріне шын жанашыр болсаң көржерді жинамайсың ғой, ұлтқа керек нəрсені жинайсың. Сөзің басқа,
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ісің басқа болып жүргеннен сақтасын мына заманда. Жас ұрпаққа
соны өнеге етіп айтамын. Ал айналама, жүрген ортама келсем, артықауыс сөздерім тиіп кететіндері де бар. Сендердің «Кісілік келбеті»
дегендеріңе келеді. Мысалы, менің кітабымды баспаханада турап
тастағаны басқа жағдай. Диалектологиялық сөздігіме плагиаттық жасап кеткендер болды. Кіріспесін қалдырып, менің атымды өшіріпті.
Жауапты хатшы деген жерде атымды өшіріп, өз аттарын жазған.
Осының бəрін дəлелдеп бердім. Сол кезде мені достарым қолдаған
жоқ. Кітабым өртенгенде қолдамай-ақ қойсын, ол саяси қателік делік.
Ал мынау плагиаттық жасағанда ешкім үндемей қойды. Сондықтан
Əбдуəлимен де, Рəбиғамен де қатынасымды үздім. Ал сендер достыққа
адал болыңдар. Менің беретін батам сол». Тоқсандағы Шора атамыз
сөредегі кітаптарын сатымен шығып алады екен. Бізге сол сөреден
кітап алып сыйлады. «Қартайғанда төрт қабырғаның ортасында отырмын» дейтін кісілер де бар. Шора атамыз болса, төрт қабырға тола
кітаптар мен коллекциялардың ортасында отыр. Жақында осының
бəрін туыстарына аманатқа тастап, Австрияға кетуі мүмкін. Қазақстанның Австриядағы елшісі болып жүрген ұлы Қайрат Сарыбаев
емдетуге əкетпекші. «Қарттарым – асыл қазынам» десек, қадірін
білуге тиіс қарттарымыздың бірі осы Шора атамыз. «Аман барып,
сау қайтыңыз» демекпіз.
(«Ақ желкен», №8. 2014 жыл)
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