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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Тіл білімінің дара тҧлғалары, лингвист ғалымдар Қҧдайберген және  

Есет Жҧбановтардың ғылыми-танымдық мҧрасын «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында насихаттауды басты мақсат тҧтқан Қ.Жҧбанов 

атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті «Ҥздік 

жҧбановтанушы» республикалық шығармашылық  (эссе және мақала) 

байқауын жариялаған болатын.   

Байқауға Ақтӛбе ӛңірі ғана емес, еліміздің бас қаласы Астанадан 

бастап, республикамыздың бірқатар жоғары оқу орындары колледж 

студенттері, мектеп оқушылары мақала мен эссе жҧмыстарын 

жолдады. Бҧдан шығатын қорытынды – жҧбановтану ғылымының 

ӛрісі кеңейіп, оқу-білімге ҧмтылған ҧрпақтың ғылыми сауаттылығы 

мен танымдық тағылымы беки тҥсті деген сӛз.  

Баршамызға белгілі ақиқат-шындық, жҧбановтар– бҥгінде Қазақ 

халқына кеңінен танымал әулет. Алғашқы Қазақ Энциклопедиясының 

ӛзінде ғылым мен ӛнерде ӛшпес із қалдырған тӛрт бірдей Жҧбановтың 

есімі берілген. Әкеден аса тумаса да, ізін баса туған ғалым әулеті – 

қазақ елінің мақтаныштарына айналды. Бҧл әулеттің танымал 

тҧлғалары ғылым, оқу-білім, мәдениет және ӛнер салаларында ең 

жоғары жетістіктерге жеткендігін баршасы мойындайды.  

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – қазақ академиялық тіл білімінің 

қалыптасып, дамуына аса зор еңбек сіңірген ғалым болса, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Есет Қҧдайбергенҧлы Жҧбанов та 

– қазақ тіл білімінде ӛзіндік орны бар ғалым еді. Әкесі Қҧдайбергеннің 

жолын қуған Есет Жҧбановтың кең ауқымды білімі мен білігі, шын 

мәніндегі филологиялық зердесі ерекше қҧбылыс еді. Жинаққа енген 

мақалалар мен эсселердің дені Жҧбановтар еңбегінің ғылыми-

танымдылық бағыты турасында болып келеді.  

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің 

маңдай алды факультеттерінің бірі – филология факультеті. Филология 

факультетіндегі «қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының ашылғанына 

да алдағы оқу жылында – 30 жыл толмақ. Осы жылдар ішінде Ақтӛбе 

ӛңірі ғана емес, республикамыздың сан тарау аймағында ӛз кәсібінің 

шын шебері атанып, еселі еңбек еткен тҥлектеріміз аз емес. Жинаққа 

енген жҧмыстардың бірсыпырасы Жҧбанов университеті дайындаған 

мамандардың қоғамдағы ықпалы, ХХІ ғасыр мҧғалімінің келбеті 

тӛңірегінде зерделенеді.  

«Ҥздік жҧбановтанушы» республикалық шығармашылық  (эссе 

және мақала) байқауының кӛтеретін жҥгі осал емес. Қазіргі қоғам 
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алдында тҧрған келелі бір мәселе, латын графикасына кӛшудің жай-

кҥйі туралы да білім алушы жас ҧрпақ ӛзекті ойларын шертеді.  

Болашақ – бҥгіннен басталады. Жинаққа ғылыми мақала мен 

эсселерін ҧсынған жоғары оқу орындары мен колледж студенттерінің, 

мектеп оқушыларының ғылыми танымы мен шығармашылық 

талаптары қуантады, бҧл салада жасалынған жақсы істер – жалғасын 

табады демекпіз. 
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Қ. ЖҦБАНОВ – АБАЙТАНУДЫҢ АРНА БАСЫНДА 

 

Абсаттар Зулфинор Алханқызы, 

филология факультетінің 2 курс студенті  

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

      

Қ.Қ.Жҧбанов – қазақтың тҧңғыш профессоры, бірнеше ғылыми 

монографиялық еңбектердің, оқулықтар мен оқу қҧралдарының, 

мектептер мен жоғары оқу орындарына арналған бағдарламалардың 

авторы, жаңа латын әліпбиінің  негізгі авторларының бірі, кең 

ауқымды тҥркітанушы ғалым ретінде Қ.Жҧбанов болашақ ҧрпаққа зор 

ғылыми мҧра қалдырды.  

Қ.Жҧбанов сонымен бірге тек қана турколог ғалым емес сонымен 

бірге оның әдебиет тарихында алатын орны ерекше, дара тҧлға. Соның 

ішінде қазақ елі ҥшін ҧлы тҧлға, бір туар азаматтардың бірі қазақ 

әдебиетінің классигі, Семей ӛңірінің тумасы, ҧлы ақын Абай 

Қҧнанбаевтің ӛмірін, шығармаларын зерттеуде Қ.Жҧбановтың ерең 

еңбегін ескермеске болмас. Абайтану ғылымының тарихында 

Қ.Жҧбановтың алатын орны кӛптен дара, ерекше тҧр. 

Абайдың қайтыс болғанына отыз жыл ӛтуіне байланысты ҧлы 

ақынның тілі туралы жазған мақаласы танымдық жағынан маңызы аса 

зор тартымды да ӛзекті еңбек болды. Мҧның ӛзі қазақтың әдебиеттану 

іліміне қосылған ҥлкен ҥлес-олжа болғаны кәміл.  Қазақ елінің жеке 

дара ғалымы бҧл мақаласында Абайдың ӛлеңдерінің ӛзгеден озық 

тҧрған ерекшелігін тап баса кӛрсетіп берді. Абайдың ӛзгеден 

мойнының озықтығын кӛрсету мақсатында ӛткендегі мәдениет 

тарихына шолу жасағандай болады. Бҧл жӛнінде ол ғалым былай деп 

жазады: «Мҧсылман кҥншығысының мәдени қалыбын бҧзып, кӛнерген 

халық даналығының тар аумағынан шығып, әдебиет маңдайын жаңа 

арнаға қарай бҧрған, жер жҥзі әдебиетінің кеуде жеріне жетелеген  

ақын-жазушы ол кезде Орта Азия былай тҧрсын, Ресей кҥншығысы 

ғана емес, мемлекетті ел – Тҥркия да кем болатын. Абайды кӛрші 

елдердегі замандастары, бәсекелестерімен салыстырсақ, оған Мырза-

Фаталиден басқа ешкімде шендесе алмайды. Ҧлт тіліне, әдебиетіне 

сіңірген еңбегін бағамдамасақ, ақындықтың шеңберінде толықан 

сәтінде Абай бәрінен де озып шығады» деп баяндаған [1, 20.]. 

Қ.Жҧбановтың Абайтану ғылымында орнының дара екенін 

дәлелдейтін жағдайдар ӛте кӛп. Солардың бірі ғалым 1934 жылы 

қазақтың ӛз Абайын ӛзіне қайта табыстыра, «Абай – қазақ әдебиетінің 

классигі»  зерттеуін береді.  Абай бар қадір-қасиетімен қазақ 

даласында қара жердің кіндігіндей тартыс кҥшінің орталығы болды. 
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Абай ақын ретінде де, адам ретінде де талайларды ӛзіне сиқыр кҥштей, 

ӛзінің тіршілік ғҧмырында да, кӛзі жҧмылғаннан кейін де тарта тҥсті. 

[2, 65.].  

Ӛткір ойлы прфессор Абай мен оның ӛскен ортасын, ақын 

поэзиясын бҥкіл батыс пен шығыс тарихында белгілі ойшылдармен 

салыстыра келіп, «Абай жағдайының жайсыздығын тудырған, басып 

тҧрған қараңғылық ішінен келер таңның шолпаны болы елестеп, 

тҧнып тҧрған тымырсықта келер дауылдың дауылпазы болып 

кҥңіренген адам» деп бағалайды. Абай поэзиясының шығыстың 

классикалық поэзиясымен тарихи байланысы іштей де, тыстай да 

болған, «...Абайда шағатайдың іші болып, сырты болмауы мҥмкін де 

емес. Ондай диссонансты Абай гармониясы кӛтермейді» деп тҥйеді. 

Абай поэзиясының лирикалық сипатын ғалым осылай айқындайды. 

«Мҧндай талдау қазіргі әдебиеттің ӛзінде де сирек ҧшырасады», - деп 

тҧжырымдаған М.Томанов Қ.Жҧбановтың Абайды зерттеуіндегі 

негізгі ерекшеліктердің бірінің бетін ашады. 

Қ.Жҧбанов Абай мен шағатай әдебиетінің арасындағы байланысты 

сӛз еткенде, «...біріндегі «меннен» қашу, біріндегі «менді» ардақтау- 

осы Абай мен шағатайдың басын бір қазанға сыйдырмайтын»,-деп 

дҥниетанымындағы қарама-қайшылық пен алшақтықты білгірлікпен 

терең танып, ашық кӛрсетеді. Ғалым абайтанудың сын сағатында ҧлы 

ақынның танымдағы мағынасы қос қыртысты, табиғаты тереңнен 

тануды талап ететін «мен» мен «менікінің» яғни жан мен тәннің 

арақатынасы туралы ғылыми тереңдік те кӛрегендік танытты [2, 84.].  

Профессор Қ.Жҧбановтың «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» деп 

аталатын зерттеу еңбегі автордың кӛптеген ой-толғаныстары мен 

іргелі де терең ғылыми танымдарының кӛбінесе тезистік тҧрғыдан 

берілген ерекшелігін танытады. Ӛйткені ӛзіндік жек-дара ой-

тҧжырымдарын барынша сығарлап айтқан пікірлеріндегі таным ӛрісі, 

немесе ретті жерлерде ғана жота кӛрсететін Батыс, Шығыс қазынасы 

мен қазақтың рухани әлеміндегі қат-қабат жатқан деректер кӛзін жан-

жақты меңгеріп барып айтқан кесек жатқан пікірлер тобының ӛзі 

ғалымның рухани әлемі мен ғылыми танымының деңгейі мҥлде биік 

жатқандығын айғақтап тҧр [3, 140-143.]. 

Абай дҥниетанымының қалыптасу процесіндегі ірге тасы болған 

туған халқының ғасырлар қойнауында қорланған рухани мҧрасына 

мән берілмей келсе, Қ.Жҧбанов отызыншы жылдар ішінде-ақ Абай 

мен оған дейінгі халық әдебиетімен ара қатынасына, олардың бірін-

бірі толықтырып жаңартқан ӛзара әсеріне арнайы тоқталып, ӛміршең 

пікір айтуының дәл бҥгінгі кҥнге дейін ғылыми танымдағы маңызы 

барлығы кімді болсада ойлантқандай. 



8 

Қ. Жҧбановтың ҧлы ақын мҧрасын терең сезініп танудан туған 

кейбір ой-тҧжырымдары дәл бҥгінге дейін айттарлықтайғылымға ие, 

тіпті абайтану саласындағы болашақта жҥргізіле берер, зерттеу 

нысанасы ретінде ҧстанар ӛзекті ойларға да ҧласады. 

Абай ӛзінің ақындық ӛнер жолына тҥскен алғашқы қадамдар 

тербеген рухани әлемнің ең алды ӛзінің ҧлттық топырағы мен Шығыс 

қазынасының аумағында жатқанын жіктей кӛрсетуі жай нәрсе болмаса 

керекті. Ғалым ойының мазмҧны мен сол ой танымына айғақ ретінде 

мысалға келтіретін Абайдағы ӛлеңдік соны ӛрнек тҥрлері де ақынның 

рухани азығы болған әдебиет әлемімен тығыз бірлікте, байланыста 

жатқан қҧбылыс деп тануы себепті де: «...Абайды кернеген ақындық 

қуаты алғаш тасып тӛгілгенде, осы қолда бар қалыпқа қҧйылған», - деп 

аса берік сеніммен айтуында ӛзіндік терең танымға сҥйенгені сезіліп 

тҧр. Ғалым Абай ӛмірімен терең таныса отырып, ол жайлы ҧрпаққа 

азық болар, қҧнды тҧжырым жасайды.  

Жоғарыда мазмҧндалған зерттеуші пікірі кӛбінесе тезистік 

тҧрғыдан айтылса да,  бҧл сала уақыт ӛте келе абайтанудың теориялық 

іргетасының біріне айналып, зерттеу нысанасына алынарын біліп 

барып айтқан. Осы тҧрғыдан қарағанда да ғалымның Абайдағы терең 

сыншылдық ойға қҧрылған ӛткен заман мен ӛз ортасына деген 

наразылық сарыны ҧлы ақынның бҥкіл дҥниетанымындағы ӛзекті 

буынға ӛріле жалғасып, ағартушылық бағыт Абайды ескілік ӛмір 

дағдысын бҧзуға бастаған деген терең ғылыми таным жатыр. Әрине 

бҧл іргелі таным Абай мҧрасындағы ӛз ортасын тәлім-тәрбие 

жолындағы насихатпен тҥземек болған ой-пікірлерге сҥйеніп барып 

айтылғандығы мәлім. Қ.Жҧбановтың ақынды зерттеуіндегі тағы бір 

басқа зерттеушілерден алға шығып анықтаған зерртеуі ол Абай 

танымындағы ӛзгерістің, тіпті ақынның ӛлең ӛрнегіндегі 

жаңалықтарымен де байланысып жатқанын ғылыми тҧрғыдан 

ерекшелігін нақты айтып, дәлелдеп кеткен. 1930-жылдардағы Абай 

туралы танымның тар қҧрсауын бҧзып, абайтанудың ғылыми арнасын 

кеңейтіп берген дара, қазақ елінің бір туар азаматы Қ.Жҧбанов болды.  

Біз осы зерттеу материалдарын, зерттеушілердің ой-пікірлерін оқи 

отырып, «Жақсының аты ӛлмейді, ғалымның хаты ӛлмейді» деген 

нақыл сӛзге сҥйене отырып, ҧлы ақынның аты, бізге қалдырған ҥгіт-

насихаттары мәңгі ҧрпақ жадында қалары хақ. 

Қорыта келгенде, Қ.Жҧбановтың абайтануға сіңірген еңбегі тілге 

тірек ететіндей мәңгілік мҧра. Қ. Жҧбановтың жалғыз болса да, жалқы 

тҧрған, топтан озып дара тҧрған «Абай-қазақ әдебиетінің классигі» 

еңбегінің зерттеушілер ҥшін таптырмайтын қҧнды мҧра екендігін де 

жоққа шығара алмаймыз. Бҥгінгі кҥнде Абайдың ӛмірі, 
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шығармашылығы, ӛз дәуірінің озық ақыны ретінде жас мамандардың 

арасында ерекше талқылануда.  

Қ.Жҧбанов жазып қалдырған Абай туралы баға жетпес мҧрасы 

бҥгінгі кҥнде Абай шығармаларына қызыққан біздей жас мамандарға 

ғылым жолындағы азық болып отыр. Қ. Жҧбановтың жолын қуған 

жастарда аз емес. Абай Қҧнанбаевтың қазақ әдебиеті әлемінде 

ашылмаған қыр-сырын келешек ҧрпақ ӛз қолына алып отыр.  Ақыл-

парасат кҥші адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен ӛнерді 

ҧғынуына және жақсы мен жаман қылықты айыруына кӛмектесетін 

кҥш. Қ.Жҧбанов ӛмірде зерттеген дҥниелерін, ҧрпаққа қалдырған 

мҧраларын оқи отырып осылайша ой тҧжырымдадым: «Ӛз білімін 

ӛмірдің, ӛндірістің тәжірибелерімен нығайтып, байытып отыратын, 

тапқан ілімін ҥлкенді-кішілі ашқан жаңалығын халықтың қажетіне 

беріп отыратын жан» екендігіне кӛз жеткіздім. 
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Тарих табалдырығын аттаған әрбір ҧлы адам, тек қана еселі еңбек 

қалдырмай, ӛзі де жҧмбақ ғҧмыр кешеді. Олардың әрқайсысы ӛздері 

ӛмір сҥрген кезеңнің тӛл перзенті бола тҧрып, бір мезгілде ғасырларды 

кӛктей алға озып кетуі де, бір мезгілде ӛзінен бҧрын ӛтіп кеткен кӛне 

дәуірлермен іштей ҥндесіп жатуы да мҥмкін...[1.]   

Былай қарасаңыз,  ӛте қарапайым, жҧрттың бәрі білетіндей, аты 

әлемнің алуан тілдерінде мың сан қайталанатын, жазған еңбектері кҥн 

қҧрғатпай басылып шығып жататын, ол туралы әдеби-мәдени іс-

шаралар ӛткізілетін, аттарында кӛшелер, ауылдар, поселкелер, тіпті 

қалалар, облыстар, институттар тағысын тағылар бар, ескерткіштер 

тҧрғызылған, энциклопедияға кіргізілген, кӛптеген диссертациялар 
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қорғалған, сондай ҧлы адамның, жҧмбақ жаратылыстың жылдар ӛткен 

сайын жаңа бір қырлары ашыла тҥсетіні неліктен? Енді, мақаланың 

беташары ретінде қолданған ҚР Білім беру ісінің қҧрметті қызметкері 

Жарылқасын Боранбайдың мақаласының кіріспе бӛлімінен алынған еді 

[1, 59-б.]. Неге алдық? Не ҥшін?  Бҧл айтылған пікірде ҧлы адамның, 

жҧмбақ жаратылыстың жылдар ӛткен сайын жаңа бір қырлары ашыла 

тҥседі деген сӛздерді оқи отыра, есімізге еріксіз Қҧдайберген Жҧбанов 

тҥседі.  

ХХ ғасырда тіл білімінің дамуына А.Байтҧрсынҧлынан кейінгі,  

ӛлшеусіз ҥлес қосқан, қазақтан шыққан тіл білімінің тҧңғыш 

профессоры, тҥркітанушы ғалым – Қ.Жҧбанов еді. Небәрі 38 жыл 

ғҧмыр кешті. Жасындай жарқ етіп, ӛзінің қысқа ғҧмырында тіл 

білімінің жан – жақты зерттеушісі еді. «Ғалымның хаты ӛлмейді» 

демекші, Қ.Жҧбанов мҧралары кҥні бҥгінге дейін ӛз мәнін жойған 

емес. Олай болатын себебі не еді десек, ӛзіміз білетін, таныс Жҧбанов 

еңбектерінің осы заманның ӛзекті мәселесімен ҧштасып 

жатқандығында.  

Қазірде, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында, тҥркі әлемімен 

табысу, қандас бауырларымызбен байланыс орнату ҥшін қазақ тілінде 

латын әліпбиі негізделіп, 2025 жылдан бастап толық кӛшетініміз 

жоспарланған еді. Ал, Қ.Жҧбанов болса, ӛзі ӛмір сҥрген ХХ ғасырдың 

ӛзінде латын әліпбиінің толық пайдасын біліп кеткен болжампаз 

ғалым болатын. Біз латын әліпбиін алғашқы рет 1929-1940 жылдар 

аралығында қолдандық, сол кездегі жасалған әліпбиге ӛзгерту енгізген 

де Қ.Жҧбанов еді. Қазақ тілінің тіл білімінен бӛлек, ХХ ғасырда 

Абайға «ҥстем тап ӛкілі» сынды айыптар тағылған қытымыр кезде 

алғашқы болып, «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» деген мақала 

жариялаған еді. Сонымен қатар, «Қазақ музыкасындағы кҥй жанрының 

пайда болуы» деген еңбегінде «кҥй» сӛзінің тҥріктің «кӛк» сӛзінен 

бастау алатынын айтады. Осындай ӛнімді еңбектеріне қарасақ, оның 

жан-жақтылығына кӛз жеткіземіз. 

1899 жылы  Темір ауданында туылған, кішкентай кҥнінен білім-

ғылымға қҧмар, Оспан ишаннан сауатын ашқан бала ҥлкен ғалымға 

айналып отыр. 38 жылдық ғҧмырында ӛлмейтін мҧра қалдырған 

Қ.Жҧбановтың еңбегін алып қарай бастасаңыз болғаны, қай жағынан 

болмасын белгілі бір ғылымның бастауы жатады. Олай деуімізге, оның 

Қожа Ахмет Яссауи жайлы мақаласы себеп болып отыр [2].   

Қ.Жҧбанов ғылымының сан салалығы ӛзі ХХ ғасырда ӛмір сҥріп 

отырған кезеңнің қиындығына қарамай, оқуға талпынып, нәтижесінде 

кӛп жетістікке жеткені еді. Қҧдайбергенді неге Яссауитанушы дейміз? 

Оған себебі, «Диуани Хикмет» атты сопылық поэзиядағы еңбегінің  
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4400 жолдан тҧратынын ең бірінші боп айтуы еді. Бҧл еңбекті оқи 

отыра, тҥркітану саласына да ҥлес қосқандығын ескеруіміз керек. 

Оның айтуынша, бҧл шығарма ҥстірт оқыған адамға мазмҧны 

жалпылама бастан аяқ діни ҥгіт-насихат боп кӛрінетіндігі. 

Толғау текстеріне қарай отыра, негізді пікірлері талданып, идеялық 

жағынан алып қарағанда, «Диуани Хикметті» мазмҧн қҧрылысы 

бойынша, бірнеше тақырыптарға бӛледі. Оның бірқатар 

толғауларының таза діни сарындағы ҥгіт-насихат болуымен қатар, 

кейбіреулері діни ҥгіт ҥшін қажет тарихи уақиғалар, енді біреулері 

адамгершілікті дәріптейтін насихат тҥріндегі толғаулар санатына 

жатады.  Сонымен бірге, ӛз кезінің қоғамдық қҧрылысына тән әлеумет 

теңсіздігіне толғану, әлеуметтік ӛмірге сай әділетті қҧрылысты аңсау, 

арман ету болып табылады. Қандай мазмҧнды болса да, оның келіп 

тоқтар жері – қҧдайға ғашықтық, шындыққа ҧмтылу, қҧдайға қолын 

жеткізу деп кӛрсетеді [2]. Диуани Хикметтің тілі – тҥркі тілі. 

Тҥркістанда ислам діні бел алып, араб қатынастары кҥшейген кезде 

пайда болған тҥрік халқытарына ортақ тіл дегенді де айтады. 

Қожа Ахмет Яссауи – тҥркістандық ғҧлама, әулие, тҥркі 

халықтарының, соның ішінде қазақ халқының, байырғы мәдениетінде 

айрықша орны бар ҧлы ақын. Оның туған жылы мен ӛмірден ӛткен 

жылы белгісіз. Арғы тегі қожалар әулетінен. Әкесі Ибраһим – 

Испиджабта даңққа бӛленген әулие, Әзірет Әлінің ҧрпағы. Анасы 

Мҧса шейхтің қызы Айша, ел арасына «Қарашаш ана» деп аталып 

кеткен екен. Қожа Ахмет Яссауидің Ибраһим атты ҧлы мен Гауһар 

Хошназ атты қызы болған. Негізінен ҧрпағы қызынан тараған екен, 

ҧлы кішкентайында қастандықпен ӛлтірілген. Ал, Қҧдайберген 

Жҧбанов Қожа Ахмет Яссауидің есіміне тоқталады. Мәселен, Қожа 

дегені нәсілдік лақап аты, Яссауи – меншікті мекеннің аты, ӛз аты – 

Ахмет. «Қай Ахмет?» деген сҧрақ бойынша берілетін жауап «Бала 

Ахмет», «Шал Ахмет», «Молда Ахмет», «Қожа Ахмет» деген сӛздер 

сияқты деп келтіреді. Әрі осылай екендігіне дәлел ретінде мына бір 

ӛлең жолдарын ҧсынған:  

Ахмет, сен әм ғашық болы,  

Сыдықың бірлә Садық бол. 

Дәргәһига лайық бол,  

Жанан болған ғашықлар.  

Қазақша мағынасы: «Басқалар сияқты, Ахмет, сен де тәңірге ғашық 

бол, ғашықтығыңның растығын іспен кӛрсет, сонда ғана сен тәңірінің 

алдына баруға лайық боласың. Ғашық болғандардың бәрі де тәңірісіне 

солай сҥйкімді болған»,- деп мазмҧнын да тҥсіндіріп береді [2]. Бҧл 

жерден, Қҧдайберген Жҧбановтың ӛзінің аударғандығын кӛруге 
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болады. Сондай-ақ, Қожа Ахметтің шәкіртінің мадақтау толғауын 

ҧсынады:  

Қаршығаны қҧшлаған,  

Сҧңқар, лашын ҧшлаған. 

Сансыз мҥрит башлағап, 

Шайых – Ахмет Яссауи, -  

қазақша мағынасын былайша тҥсіндіреді: «Менің ҧстазым – 

қаршыға, сҧңқар баптап, қҧс салып, аңшы болған, сансыз шәкірт 

ҥйретіп ҧстаз болған Ахмет Яссауи»,- дейді [2.]. Бҧл сӛзі де жӛн-ақ. 

Ендігі бір мақалада,  осы жолдармен ҥндес келетін ӛлең жолдарында:  

Ысқақ бабтың жҧрыны, 

Ибраһим ата қҧлыны. 

Шайқылардың ҧлығы, 

Шайқым Ахмет Яссауи!  

Бҧл жолдар авторы Қ.А.Яссауидің шәкірті, жолын қуушы, 

ҧстазының жолымен сопылық-дәруіштік поэзияны дамытушы 

Сҥлеймен Бақырғани еді [1, 59.].      

9-Хикметте:  

Қҧл, Қожа Ахмет, тағат қыл,  

Ғҧмырың білмәм неше біл. 

Асылың білсең ап кіл,  

Яна кілге кетерә! [2], -  

деген жолдарды алады да, қазақшасы мағынасын былай береді: 

«Ай, қожа нәсілді қҧл Ахмет, ӛміріңнің қаншасы қалғаны белгісіз – 

қҧдайыңа қҧлшылық қыл, ӛзіңді-ӛзің таны! Біле берсең, сенің негізің 

су мен топырақ – лай. Сен ӛлесің, қайтадан топырақ боласың, сенде 

кҥш жоқ»- деген мағынаны береді. Бҧл жерден жоғарыдағы айтылған 

сӛздерден Қожа Ахмет Яссауидің ӛзінің қоспасыз, шын атының Ахмет 

екенін кӛрсетіп, Яссауи деген сӛз Қожа Ахметтің тҧрақты мекенінің 

аты деп айтып, оны былайша тҥсінікті етеді. «Қай Ахмет?» деген 

сҧраулар бойынша:  «Ташкенттік Ахмет», «Қазылық Ахмет», «Сыр 

бойылық» деп берілетін жауапты Яссауи деу арқылы тҥсінуге болады. 

Яғни, бҧл жердегі Яссауи дегендегі и жҧрнағының қазақ тіліндегі –

лық, -лік деген меншіктілік мағына беретін ҥстеуші сияқты араб-парсы 

жҧрнағы. Осы арада бҧл жҧрнақтарға, араб грамматикасы бойынша, 

есім сӛзді біреуге меншіктеу ҥшін оның соңына меншіктік мағына 

беретін «и» немесе «уи» жҧрнақтарының біреуін қосып жазу 

керектігін, сӛздің соңы дауысты дыбысқа бітсе, «уи» жҧрнағын, сӛздің 

соңы басқа дыбысқа бітсе «и» жҧрнағын қосып айту керек екендігін 

тҥсіндіріп береді [2]. Бҧл жерден Қҧдайберген Жҧбановтың  араб 

тілінде тҥсінік қалыптасқандығын кӛреміз. Ахметтің туған, ӛскен 
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мекені Тҥркістан жеріндегі «Ясса» деген судың немесе қышлақтың 

(ауылдың) аты болып шығады.   

 Негізінде, Қожа Ахмет Яссауидің шыққан тегі жайлы 

Шарафаддин Ғали Иаздидің «Зафарнама» еңбегінде, Яссауидің 

Мҧхаммед-Ханафияға қатысы бар дейді [1,60]. Ал, «Нәсәбнамада» 

Хазіреті Әлидің Фатимадан ҥш ҧлы болған. Бҧдан басқа Иамана 

патшасы Жафар ибн Қайс қызынан Мҧхаммед-Ханапия туған деседі. 

Қожа Ахмет Яссауидің «Диуани Хикмет» еңбегін кітап етіп шығарған, 

алғысӛз жасаған ақын М.Жармҧхамедҧлы, С.Дәуітҧлы, М.Шифиғилар 

былай деп анықтама берген екен: «Жаңадан табылған шежіреге 

(Нәсәбнама) зер сала қарасақ, ақынның ҧлы атасы Әзірет Әли, одан 

кейін Мҧхаммед-Ханапия болып жалғаса келіп, оның жетінші атасы 

әйгілі Ысқақ баб екенін кӛреміз. Сонда оған Мҧхаммед-Ханафия он 

тӛртінші, ал Хазіреті Әлидің он бесінші Ата болып шығады». Яғни, 

мына деректерге сҥйенсек, пайғамбарымыздың (с.а.с) тӛрт 

сахабасының бірі әрі кҥйеу баласы Әлиден тарағандығын кӛреміз. 

Қазақстанға Орта Азиядан ислам діні 7-8 ғасырларда таралған, 

жергілікті халыққа ислам дінін ҥйретушілер, қазақ арасына ислам дінін 

таратушылар қожалар болғандығын, қожалардың әр тарапқа 

таралғанын айта келіп, қазақ арасына сіңіп кеткенін айтады. Оны 

былайша тҥсіндіреді, Пушкиннің әке жағынан ең ҥлкен атасы 

«Даниял» деген кісі араб нәсілді адам болғандығын, бірақ осы кҥні 

Пушкинді ешкім орыс деп айта алмайтындығын, яғни ӛсіп-ӛнген 

ортасы, тіл мен санасы орыс халқы арасында ӛткен соң, сіңіп 

кеткендігін айтады [2]. Сонымен қатар, жарты әлемді жаулаған 

Шыңғыс ханның ҧрпақтарының жағдайы осындай болғанын айтады.  

Қ.Жҧбанов «Диуани Хикметті» зерттеу арқылы тҥркітану саласына 

жол ашса, енді бір жағынан Яссауитану саласын қалыптастырушы 

десек, артық айтқандық емес. Ӛмір сҥрген жылдарын анықтау, шыққан 

тегін анықтау, білу арқылы Яссауитану ғылымның негізін салды. Жан-

жақты ғалымның қай еңбегінде болмасын, зерттеймін деген жанға 

темірқазық екенін ҧмытпауымыз керек. 38 жылдық ғҧмырында ғылым 

кӛгінің жарық жҧлдызы атанып қана қоймай, еңбегінің жемісі де 

ӛнімін әліде беруде, алдағы уақытта да беретін болады. Барлық 

саланың қалыптасуына негіз болған ғылыми ізденістері 

ҧмытылмайды!     

Әдебиеттер 

1. Ақиқат журналы, 2013 жыл. #7 саны. Қожа Ахмет Яссауи 
сопылық поэзияның кӛрнекті ӛкілі әрі ағартушысы. Ж.Боранбай. 

2. Қ.Жҧбанов. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. А., 1999.          
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«Нам необходимо вглядеться в прошлое,  

чтобы понять настоящее и увидеть контуры будущего»  

Н. А. Назарбаев 

 

Статья посвящена многогранной деятельности известной династии 

Жубановых. Знаменитую династию Жубановых называют «Малой 

академией наук», так как из этой семьи вышли видные ученые самых 

разных отраслей науки. Труд семьи Жубановых внес весомый вклад в 

развитие нашей страны, и  это неоспоримо. 

В статье освещаются все важнейшие стороны деятельности этой 

значимой семьи. В ней с позиции профессионального философско-

политологического подхода раскрывается уникальный дар Жубановых 

– дар, обозначаемый в науке как «феномен». Это понятие 

применительно к человеческой личности включает в себя целый ряд 

смысловых моментов: творческое опережение эпохи, выдвижение 

инновационных идей в самых разнообразных областях жизни и умение 

практически их осуществлять. При этом главное, что мы стремились 

подчеркнуть – это гуманитарная и духовная миссия этих людей. 

Говоря о возникновении и формировании казахской советской 

лингвистики, мы вспоминаем созидательный труд людей, которые все 

свои знания и силы вложили в благородное дело развития 

отечественной науки. Одним из таких людей, живших и творивших в 

20-30х годах ХХ столетия был профессор Кудайберген Куанович 

Жубанов, который успешно и неустанно трудился на поприще 

казахской лингвистики.  

Являясь чутким, отзывчивым товарищем, человеком чрезвычайно 

скромным, он в то же время был строгим и требовательным 

наставником молодежи и студенчества. Он заботливо проникал во все 

уголки культурной жизни республики. Везде – среди работников 

науки, искусства, литературы К.К.Жубанов был уважаемым 

человеком. Кудайберген Куанович Жубанов родился 19 декабря 1899 

года в селе Акжар, Темир Уркачевской волости  ныне Мугалжарский 

район, Актюбинской области [1].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Семья Жубановых была многодетной, одних детей четырнадцать. 

Раннее детство Кудайбергена ничем не отличалось от детства его 

сверстников, родившихся и выросших в безбрежной казахской степи. 

Как старшего из сыновей, его рано готовили в помощники отцу, но 

несколько иначе, чем в других крестьянских семьях казахского аула, 

где обычно уделом старшего из детей считали занятие хозяйством. 

Отец Кудайбергена – Куан был человеком прозорливым и будущее 

своих детей видел не в мелком крестьянском хозяйстве, а в 

просвещении. Сам он когда-то обучался арабской грамоте, а 

впоследствии в результате общения с русскими переселенцами 

увлекся русским языком. Отец братьев Жубановых мечтал о том, 

чтобы дать образование своим детям. Много сил было приложено им 

для открытия в его ауле школы, куда он отвел своих детей.  

К.К.Жубанов – один из первых советских тюркологов-казахов, 

крупный представитель казахского языкознания, научная деятельность 

которого относится главным образом к тридцатым годам. Несмотря на 

относительно краткий период своей творческой жизни, он оставил 

значительный след в изучении казахского языка как в области теории 

лексикологии, грамматики, так и в области практики – вопросов 

разработки казахского алфавита, орфографии, терминологии и 

методики преподавания родного языка и литературы в казахской 

школе. 

Несколько фактов о Кудайбергене Жубанове: 

 В 1932 году Кудайберген первым получил звание профессора в 

области казахской филологии. 

 Ученый в совершенстве владел персидским, арабским, 

немецким, турецким, монгольским, грузинским, чувашским, русским и 

тюркскими языками. 

  Среди его трудов по языкознанию особое место занимают: 

«Кӛмекші етістіктер мен кҥрделі етістіктер», «Қазақ тіліндегі біріккен 

сӛздердің жасалуы», «Фонетика»  и  «Жаңа грамматиканың 

жаңалықтары жайынан» [2].  

Через 7 лет после рождения известного филолога, рождается его 

младший брат – Ахмет Куанович Жубанов. Выдающийся деятель 

музыкальной культуры Казахстана Ахмет Куанович Жубанов — 

национальная гордость нашего народа. Его имя тесно связано с 

зарождением, развитием и расцветом казахской профессиональной 

музыки и письменной традиции. А. Жубанов стал основоположником 

и новатором во многих областях музыкальной науки, педагогики, 

концертной практики и композиторского творчества. Не менее важную 

и решающую роль сыграли музыковедческие исследования Ахмета 
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Куановича в период больших дискуссий по вопросу создания 

казахского музыкального театра, в перспективе — оперы. Не у всех 

людей с решающим голосом было достаточно понимания 

исторической важности создания оперного театра, не у всех людей с 

решающим голосом было достаточной уверенности и веры в 

способности людей, выдвигающих идею создания такого театра. И 

здесь скромный вклад нацоркестра и скромные исследования Ахмета 

Куановича послужили базой для положительного решения вопроса. 

Таким образом, проблема, за которую молодой музыковед взялся с 

первых же шагов своей деятельности, оказалась чрезвычайно 

обширной и решающей в деле внедрения в жизнь людей необходимого 

минимума музыкального воспитания.  

В то же время она оказалась не только новой, но и сложной в 

конкретных условиях тех времен. Нужно было, во-первых, собрать в 

один арсенал все, что было создано в веках народными композиторами 

и певцами, собрать рассеяное, растерянное и развеянное по кочевьям 

наших просторов. Дело, начатое покойным Затаевичем, требовало 

своего завершения. И эту кропотливую работу, работу души и сердца, 

начал и закончил молодой Ахмет Жубанов. Через пару лет после 

окончания Ленинградской консерватории он создает казахский 

национальный оркестр и становится собирателем музыкального 

наследия. Через 7 лет совместно с Хамиди создает оперу «Абай». 

Через 13 лет Ахмет Жубанов — один из учредителей АН КазССР. При 

техникуме Жубанов создал студенческий домбровый ансамбль, 

который на Первом Всеказахстанском слете народных талантов в 1934 

году продемонстрировал свое искусство. Вскоре Президиум КазЦИК 

принял постановление о создании на основе домбрового ансамбля 

оркестра казахских национальных инструментов. Так родился 

известный всему миру Казахский Государственный оркестр народных 

инструментов имени Курмангазы, дирижером и художественным 

руководителем которого был назначен Ахмет Жубанов.  

Научно-исследовательскую, музыкально-общественную,  педагоги-

ческую деятельность А.Жубанов успешно сочетал с активным 

творчеством, внося большой вклад в казахскую профессиональную 

музыку. Он автор многих произведений различных жанров, 

получивших признание народа. Среди них симфонические 

произведения и оперы, камерно-инструментальные и хоровые 

сочинения, песни и романсы, музыка к драматическим спектаклям и 

кинофильмам. Молодой композитор не ограничивался переработкой 

казахских народных песен. Он переложил для оркестра казахских 

народных инструментов сочинения русских и зарубежных 
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композиторов-классиков. А. Жубанов награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями и Почетными 

грамотами Верховного Совета Казахской ССР, лауреат 

Государственной премии Казахской ССР (посмертно). Легендарный 

казахский композитор, дирижер Ахмет Жубанов мечтал в детстве 

лечить животных. Но его мечту стать биологом воплотила его дочь – 

Ажар Жубанова – профессор, доктор биологических наук. 

Всякая вершина завоевывается эстафетно. На тернистых тропах, 

ведущих к вершинам музыкальной культуры, мы видим следы многих 

наших старших молодых композиторов, от старшего Жубанова до 

молодой Газизы Жубановой [3]. 

Братья Ахмет и Кудайберген Жубановы — гордость земли 

актюбинской. Они навечно вошли в историю страны. Но еще одной 

яркой личностью этой поистине талантливой семьи является дочь 

знаменитого композитора Ахмета Жубанова. Она — первая женщина-

казашка, ставшая профессиональным композитором. 

Ректор Казахской государственной консерватории им. Курмангазы, 

председатель правления Союза композиторов Казахской ССР 

профессор Газиза Жубанова достойно продолжила дело жизни своего 

отца. Она родилась 2 декабря 1927 года в селе Жанатурмыс 

Мугалжарского района. И ушла из жизни после продолжительной 

болезни в 1993 году. В городе Эмба Мугалжарского района есть музей 

братьев Жубановых. В свое время он открывался в честь Ахмета 

Жубанова, затем, после реабилитации видного ученого Кудайбергена 

Жубанова, стал музеем братьев Жубановых. На свою малую родину 

Газиза Жубанова приезжала не раз, каждый раз оставляла здесь 

семейные реликвии. Сейчас в музее есть отдельная комната, 

посвященная народной артистке СССР, лауреату Государственной 

премии [4].  

Есет Кудайбергенович Жубанов, по специальности был 

языковедом-тюркологом. До приезда в Актобе работал в Алматы, в 

Институте языкознания Академии наук Казахстана. В Актюбинский 

государственный педагогический институт его пригласил ректор 

Мухтар Арынов. На тот момент на филологическом факультете не 

было отделения казахской филологии. Незадолго до этого институту 

присвоили имя Кудайбергена Жубанова, и надо было изучать его 

научное наследие. Все это надо было поднимать и развивать. За годы 

работы под его научным руководством были защищены ряд 

кандидатских диссертаций, одна докторская. В институте стали 

проводить научные конференции «Жубановские чтения», издавать 

научные монографии, учебные пособия по казахской филологии.   
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Эти люди также достойно воспитали своих детей, внуков и 

правнуков, которые достойно продолжают дела своих великих 

предков. Правнук А.Жубанова – Алан Бурибаев - скрипач, дирижѐр. 

Родился в 1979 г. в г. Алма-Ате. Алан первый казахский дирижѐр, 

руководящий европейскими оркестрами. Алан Аскарович — главный 

дирижѐр Симфонического оркестра Астаны, с которым успешно 

выступает в Берлине. В этот же период — Генеральный музыкальный 

директор Мейнингенской государственной оперы Южной Тюрингии 

(Германия). 

А правнучка К. Жубанова – Жанель – художница, которая 

преподает изобразительное искусство детям. С 20 лет она провела пять 

персональных выставок. Первая была посвящена дедушке (Акрап 

Жубанов) и называлась «Праздник, который всегда со мной». Она 

проходила в Центральном выставочном зале на Мира-Джамбула. 

Последняя выставка называлась «На берегу озѐр сады в цвету». Она 

готовилась к ней три года — рисовала портреты своих учеников.  

Вклад Жубановых в биографию страны бесценен. В Актобе есть 

улица братьев Жубановых и улица Газизы Жубановой. Имя 

Кудайбергена Жубанова присвоено Актюбинскогому региональному 

государственному университету. В 1999 году в честь 100-летия со дня 

рождения ученого был сооружен бюст. В его открытии принимал 

участие Глава государства. Актюбинская областная филармония носит 

имя композитора Газизы Жубановой. На площади памятник ей 

установлен напротив памятника ее отцу – композитору и дирижеру 

Ахмету Жубанову. Также к 85-ти летию Актюбинской области в 

Актобе открыли Центр искусств имени братьев Жубановых. Проект 

воплотили в жизнь в рамках государственной программы «Рухани 

жаңғыру». 

В Эмбе историю уникального семейства хранит мемориальный 

музей братьев Жубановых. Его фонд насчитывает более 3 тысяч 

экспонатов.  Здесь собраны и личные вещи Ахмета и Газизы 

Жубановых. 
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Профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – қазақ тіл білімінің 

негізін салушылардың бірі. Ғалым бірқатар салаға қатысты маңызды 

ғылыми еңбектер қалдырған. Олардың қатарына фонетика, 

морфология, синтаксис, жазу емлесі, термин мәселесі, оқулық 

мәселесі, ҧлттық әдеби тілдің дамуы мен тарихы, ӛнер мәселелерін 

жатқызуға болады. Қазіргі таңдағы тіл білімінің әлі кҥнге дейін 

ӛзектілігін жоғалтпаған кҥрделі теориялық проблемалары жӛнінде 

айтқан пікірлері тіл білімінің іргетасын салды десе болады. Профессор 

Б.Момынова тіл мәдениетіне қатысты Қ.Жҧбанов еңбектерін екі 

тҧрғыдан бағалайды: біріншіден, Қ.Жҧбанов оқушысына ҧғынықты, 

тҥсінікті болуы ҥшін ӛз ойын тіл мәдениетінің сол кезеңге сай 

талаптарын сақтай отырып жеткізген, әдеби тілдің ғылыми стилін 

меңгерген ғалым, екіншіден, оны меңгеріп қана қоймай, қазақ әдеби 

тілінің ғылыми стилінің дҧрыс қалыптасуына ықпал еткен ғалым [1, 

207.].  

Тіл – қарым-қатынас қҧралы ретінде адамның ой-ӛрісін, мәдени 

дәрежесін, ақыл-парасатын, рухани байлығын кӛрсететін айна. Тіл 

мәдениетінің ӛзектілігі әрқашан ескеріліп, қай халық болса да бҧл 

мәселені айналып ӛткен емес. «Ӛнер алды – қызыл тіл» деп қазақ 

халқы сӛйлеу шеберлігіне ҥлкен мән берген. Мектепте болсын, жоғары 

оқу орында болсын, тілді оқытуда мәтінмен жҧмыс жасау ең қажетті 

тәсіл бола бермек. Білім алушылар мәтіндегі сӛздермен таныса 

отырып, оның қолданылу саласына ерекше кӛңіл аударумен қатар, есте 

сақтауға, оларды сӛздік қорына енгізуге, тиісті жерде пайдалануға 

міндетті болуы керек. «Халықтардың тҧрмыс қалпы тҥрлі-тҥрлі болған 

соң, олардың әр затқа қоятын аттары да тҥрлі-тҥрлі. Тіл ҧзақ заман 

жасалады, бірден ӛзгермейді, оның ӛзгерісі тҧрмысқа байланысты» 

[1,286] дейді ғалым. Тілдегі сӛздердің мағынасын ашу мәтінді толық 

тҥсінуге мҥмкіндік береді. Тіл байлығы – сӛз байлығы. Ал сӛз байлығы 

әр адамның лексикасындағы қолданылатын сӛздердің санымен 

байланысты.  
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Мҧрағат қазынасында Мәдениет қызметкерлерінің І съезі жайында 

біраз деректер бар. Солардың ішіндегі Қ.Жҧбанов есіміне байланысты 

қҧжаттардың бірі Қ.Жҧбановтың баяндамасы бойынша қабылданған 

«Қазақ әдеби тілінің жай-кҥйі туралы» съездің резолюциясын ғалым ӛз 

қолымен дайындаған және съезде оқып берген. Ҧзын саны 4 тармақтан 

тҧратын бҧл қҧжат былай басталады: «3аслушав доклад Жубанова К. 

«О состоянии казахского литературного языка», съезд работников 

культурного строительства Казахстана считает: ...». [1, 32.] Съезден 

кейін баяндамада кӛрсетілген емледегі кемшіліктер, орфография 

мәселелеріндегі қателіктер, тыныс белгілерінің ережесін жасау 

қажеттігі, сонымен бірге съезге келіп тҥскен емле жобаларын жақын 

арада қарау Халық ағарту комиссариатына жҥктелген еді. Сол кездегі 

әдеби тілде біраз кемшіліктер орын алған еді. Барлық жобалар 

пікірлерінің ең тиімді жақтарын пайдалану кӛзделген болатын. Бҧл 

қҧжаттарда қарастырылған мәселелерге байланысты съезд тез арада 

баспа бетінде жарық кӛрген материалдарды тексеріп шығуды ғылыми 

зерттеу мекемелеріне, ғылыми қызметкерлерге, жазушыларға және 

Жазушылар Одағына тапсырылды. 

Қҧдайберген Жҧбанов қазақ әдеби тілі туралы тҧшымды пікірлер 

айтты. Ол ӛзінің «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» («Әдебиет 

майданы», 1934, №11 – 12) атты аяқталмай қалған әдеби-

публицистикалық еңбегінде Абайдың қазақ әдеби тілін дамытудағы 

алатын орнын, ақындық шеберлігін мен ӛлең қҧрылысына енгізген 

жаңалығын тҧңғыш кӛрсеткен болатын. Бҧл еңбегінде Қ.Жҧбанов 

Орта Азия, Шығыс халықтарының әлемге әйгілі ақын, 

жазушыларының туындыларымен Абай шығармашылығын 

салыстырады. «Абайды кӛрші елдердегі замандастары, бастастарымен 

салыстырғанда, мырза Фаталиден басқа ешкім де шендесе алмай 

шығады, – деп жазады Қҧдайберген Қуанҧлы, – Ҧлт тіліне, әдебиетіне 

сіңірген еңбегін, ақындық кҥшін алғанда Абай бәрінен де озып 

шығады. Ӛйткені ол кезде таза халық тілімен жазып тҧрып, ол 

жазғанын классик әдебиет ҥлгісімен шығарған ол елдерде адам болған 

жоқ» [2, 395.]. Ғалым Абайдың шағатай дәуірінде жазылған ӛлеңдерін 

талдай келе, оның «бір аяғы шағатайда тҧрса да, бір аяғы шетке 

аттауға таянған кезі» екенін байқайды. Шынында, жастық кезде 

жазылған екі-ҥш ӛлеңінде ғана шағатай әдебиетінің ықпалын 

танығандай боламыз. Қ.Жҧбанов бҧдан кейінгі ӛлеңдерінің бәрі де  

асқан шеберлікпен жазылған дҥниелер екенін дәлелдейді. Абайдың 

алдындағы әдебиет ҥлгілерінде тақырыптан тысқары артық сӛздер 

қолданылған екен. «Бҧл ескі ӛлеңнің мазмҧнын да, тҥрін де билеп 

алған ескілік ауру болатын. «Ескі бише отырман бос мақалдап» 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
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дегенде Абай осыларды айтқан болуы керек. Абаймен замандас 

ақындардың не жақсы дегені осы бос мақалдан қҧтыла алмаған.  Бҧдан 

қҧтылмай тҧрып, шын мағынасымен әдебиет тілін жасау да мҥмкін 

емес еді. Абайдың сіңірген бір еңбегі әдебиетті осындай артық жҥктен 

тазартуы болса керек», –  дейді ғалым [2, 408.]. Абай қазақтың сӛз 

ӛнеріне сын кӛзбен қарап, кемшіліктерін кӛре бастайды. Ӛз 

шығармаларында сӛз қолдананудың, сӛз мағынасын жаңғыртудың, 

жаңа сӛз тіркестерін жасаудың тамаша ҥлгілерін береді. Сӛйтіп, Абай 

ҧлттық жазба әдеби тілді нормаландырудың негізін салды. Қазақ әдеби 

тілі тарихында Абайдың алатын орны ерекше.  

Қ.Жҧбановтың терминология мен орфография мәселесіне айрықша 

назар аударуы бекер емес. «Осы терминология мен орфография 

барлық дамушы тілдердің негізгі элементтерін кҧрайды», – дейді 

ғалым. Шынымен де, терминологияны кҥні бҥгінге дейін қазақ әдеби 

тілдің тірек тҧлғасының бірі екен. Атап айтқанда, «О специфике слов 

терминов» (1933 ж.), «О терминологии казахского литературного 

языка» (1935 ж.), «Принципы терминологии казахского литературного 

языка, принимаемые государственной терминологической комиссией», 

«К пересмотру казахской орфографии» (1935 ж.) деп аталатын 

еңбектері терминология саласының қҧнды мҧрасы болып табылады. 

Ғалым бҧл еңбектерінде емле ережелерінің дҧрыс тҥзілмеуінің 

салдарынан бірнеше жыл бойы қаншама терминнің сан тҥрлі ҥлгіде 

жазылып жҥргеніне кҥйінеді. Сауатты жазудың тірегіне айналудың 

орнына, анархияны ҥдетіп отырған бҧл жағдайдың себеп, салдарын 

зерттеп, термин одан шығудың жолдарын қарастырады, ғылыми 

термин сӛздерге қойылар талаптың басты басты шарттарын анықтап 

береді.  [3, 272.]. Терминология жӛнінде Қ.Жҧбанов Алматыда ӛткен 

мәдениет қайраткерлерінің бірінші қҧрылтайында 11 принцип 

ҧсынады. Әдеби тілге байланысты принциптерін атап кӛрсететін 

болсақ, олардың мазмҧны мынадай:  

1.Кӛптеген әдеби тілдерде аударылмай қалыптасқан халықаралық 

терминдерді, қазақ тіліне аудармай сол қалпында алу (революция, 

совет, практика, хирургия т.т.). 

2. Кӛптеген әдеби тілдер тәжірибесінде аударылып алынған 

халықаралық терминдер (производство, стебель, мышцы, умножение 

т.т.) қазақ тіліне де аударылады, егер аударма термин мағынасын дәл 

бере алмай, бҧзатын болса, онда оларды орыс тіліндегі қалпынша алу 

[3, 274.]. Қҧдайберген Жҧбановтың терминология саласына енгізген 

принциптері сол дәуірде терминологиялық сӛздіктер жасау кезінде де, 

бҥгінгі кҥнге дейін де ӛз ӛзектілігін жоғалтқан емес.  
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Қ.Жҧбанов емле жасау жӛнінде ӛз ойларын: «Қазақтың әдеби 

тілінде ҧстап-тҧтынылатын сӛздердің бәрі де дҧрыс жазылып, 

әрқайсының ӛзіне меншікті тҧрақты таңбасы болуы керек те, сол 

тҧрақты тҥрден айнып, басқаша жазылған жазудың бәрі де қате 

делінетін болуы керек. Бірақ ол ҥшін мына сӛз «таза қазақша», 

мынаның «тегі жат» деп, сӛз-сӛздің тегін қосып жатудың қажеті жоқ: 

тегі қайдан шықса да бәрі бір, қазақ тіліне кірген сӛздің бәрі де 

қазақтың ӛз сӛзі делінуі керек», – деп тҧжырымдайды. [1, 172].  

Қорыта айтқанда, Қҧдайберген Жҧбанҧлы – қазақ тіл білімінің 

негізін салушылардың бірі. Ғалымның теориялық еңбектері бҥгінгі 

кҥні де маңызы жоймаған асыл қазына болып табылады. 

Қ.Жҧбановтың ғылыми еңбектердің маңызы қазіргі уақытта да 

ӛзектілігін жоғалтқан емес. Ғылыми мҧраларында жазылған пікірлері 

мен тҧжырымдамаларының арқасында тіл білімінде жіберілген 

қателіктер тҥзетілген еді. Әдеби тіл туралы жазған тҧжырымдары емле 

ережесінің дҧрыс сақталуына септігін тигізді. Қҧдайберген 

Жҧбановтың маңызы зор тілдік мҧралары тіл білімінің негізін қалады. 

Ғалымның фонетика, морфология, синтаксис, жазу емлесі, ҧлттық 

әдеби тілдің дамуы мен тарихы, термин мәселесі жӛнінде жазған 

еңбектері қазақ тіл білімі саласында таптырмас дҥние болып 

табылады. 
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Қазақстан ғалымдарының тҥбегейлі міндеті. Туған елін, жҧртын 

сҥйген Жҧбановтың ҧлттық ғылым, ӛнер, ҧлттық мәдениетті 

ӛркениетті елдер қатарына жеткізу жолындағы еңбегі ерекше. 

Ғалымның баға жетпес ой-пікірлері, ғылыми тҧжырымдары, халық 

игілігіне қалдырған асыл қазыналары тағылымның тереңдей беретін 

ӛміршеңдігіне кҥн ӛткен сайын кӛз жеткізіп отырмыз. Адамгершілік 

асыл қасиеттері,қияға қанат қаққан ӛршіл де ізгі ниетімен халық игілігі 

ҥшін жан қиярлықпен еңбек етудің ҥлгісін Қ.Жҧбановтан кӛреміз. 

Ғалымның кӛп қырлы, әр жақты еңбектерінің бір саласын, атап 

айтқанда, оның педогогикалық идеяларын, ағартушылық қызметтерін 

сӛз еткенде, 16 жасында Ж.Тілепбергеновпен бірлесіп жазып, «Қазақ» 

газетінде жариялаған «Ӛнегелі мҧғалім» деген хабарламасынан 

бастаған жӛн. Озық ойлы қазақ шәкірттері заманында қазақ 

зиялыларына шамшырақ болып,жол сілтеген басылымдар «Айқап», 

«Қазаққа» елден хабарлар жазып, кӛзқарастарын айқындап отырған. 

«Қазақ» газетінің 1915 жыл 2 ақпан кҥнгі 103 санында «Темір уезі, 

Темір-Орқаш болысының 3-ауылында ӛткен октябрьден бастап, бір 

мҧғалім тӛте жол, «Қазақ» емілесімен отыз шамалы бала оқытатын 

жатыр, айдың ішінде балалары тіпті жақсы болып кетті.Бастан жадит 

деп жақтырмаған адамдар,осы кҥні дҧрыстығын тҥсіне бастады. Бҧл 

мҧғалім - Ғабдолла Беркінов, ескіше оқыса да, пікірі  тҥзу, зерек 

кӛрінеді.Ағайындарға айтып қараса да, ісі шықпаған соң, ӛзінің шағын 

дәулетімен ықтият етіп, 50-60 сом ақша шығарып, балаларға керекті 

кітап- саймандар алып,ӛз ҥйінде оқытып жатыр»,-деген алғашқы 

хабарлама-мақаласын Қҧдайберген  мен Жиенғали бірлесе 

жазып,мҧғалімінің ел ішіндегі ӛнегелі ісін ҥлгі қылуға ниет еткендері 

кӛрінеді. 

Бҧл тырнақалды хабарлама-мақаладан баспа бетіндегі 

Қ.Жҧбановтың алғашы аяқ алысы, ағартушылық идеясы айқын 

байқалады.Осы мақаладағы ӛнегелі ісін кӛпке ҥлгі етіп отырған. 

Ғабдолла Беркінов - Қҧдайберген мен Жиенғалидің ҧстазы, Ҥфідегі 

«Ғалия» медресесін бітіріп келіп, Темір-Орқаш жерінде 

алғашқылардың бірі  боп жадитше оқытуды қолға алған, кейін 

шәкірттері Қ.Жҧбанов пен Ж.Тілепбергеновті Орынбордағы 

«Хҧсаиния», Ҥфҥдегі «Ғалия» медреселеріне оқытуға дайындап,ӛмірге 

жолдама берген, жартығасырлық ғҧмырын бала оқытуға арнаған 

«Ленин» ордені мҧғалім-ҧстаз. Орынбордағы «Хҧсаиния» 

медресесінде оқып, кейін Кҥйікқаладағы (Елецк) 2 кластық училищені 

тәмәмдап, білімі толысып, ой-сезімі ӛсіп, білім нәрімен қуаттанған 

Қ.Жҧбанов туған жерге оралғанда, оны елде кезек кҥттірмес келелі 

істер кҥтіп тҧрған еді. Алғашқы еңбек жолы Темір-Орқашта 
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басталады. Халық ағарту мәселесіне тікелей араласып,мәдениет, 

баспасӛз майданына ҥн қосып, ел-халықты ертеңгі кҥнге қарай ілім-

білім соқпағымен жетелейді.    

Ақтӛбе губерниясы, Темір уезінің оқыту-ағарту қозғалыстарының 

тікелей ҧйымдастырушысы, мектеп мҧғалімі, уездегі оқу бӛлімінің 

меңгерушісі бола жҥріп, сауатсыздықты жою қозғалысының Қызыл 

штабын ҧйымдастырады, оны басқару, елге шығып,сауатсыздар тізімін 

алып, шҧғыл кӛмек кӛрсету тәрізді шараларды жҥзеге асырудың басы-

қасында болады. Қ.Жҧбановтың уездік оқу бӛліміндегі меңгерушілік 

қызметі туралы жерлестері Хайрулла Мендібаев ӛзінің естелігінде: 

«Жиенғали Тілепбергенов екеуінің (Жиенғали да уездік оқу бӛлімінде 

инспектор болып қызмет атқарады). 4 айлық курс ашып ,ана тілі,ана 

тілін оқыту методикасы жӛніндегі мҧғалімдерге ақыл-кеңес 

бергендерін, Темір-Орқаш болысының Тепсең, Шиелі, Қопа секілді 

ауылдарында тҧңғыш мектептер ҧйымдастырғандарын, ал осы 

жылдың жазында уездің барлық советтерінде сауатсыздарды оқытатын 

мектептер ашуды ҧйғарып отырғандарын айтты» [1.],  - деп, Қ. 

Жҧбановтың әңгімесін еске алады. Қ.Жҧбанов Ақтӛбеге қызметке 

ауысып, гҥбірнелік ағарту бӛлімінде методист-инспектор болып, 

педтехникумде қосымша сабақ беріп жҥрген кезде, 1925 жылы мамыр 

айында Қызылорда (Ақмешіт) қаласында ӛткен (Қызылорда Қазақстан 

астанасы болып жатқан кез) Қазақстан ағарту қызметкерлерінің І 

сьезінде делегат болып қатынасады. Ағарту қызметкерлерінің тҧңғыш 

сьезіне Қ.Жҧбанов пен Ж.Тілепбергенов бірге барады. Сьезге 

қатынасушы делегаттармен бірге тҥскен екеуінің фото-суреті 

сақталған. Ақтӛбеге келісімен Қ.Жҧбанов инспекторлық қызметпен 

шектеліп қоймай, қоғам ӛміріне де, газет қызметіне де ерекше ынтамен 

араласады. «Кейдей» газетінде шетел жаңалықтарының тҧрақты 

шолушысы есебінде сан сайын кӛрініп отырады. Сонымен қатар 

педогогикалық техникум, партия- кеңес мектебіне сабақ беріп, ойын-

сауық кештеріне қатысады, қаланың мәдени ӛміріне араласады. 

«Еңбекші қазақ» газетінің 1926  жылғы 14 қаңтар кҥнгі  санында 

Қ.Жҧбановтың: «Январьдың 14- інде «Еңілік-Кебек» ойыны ӛтті. 

Ойынға келген жҧрт театр ҥйіне сыймай, кӛбіне билет жетпей қалды. 

Басты рольдердің бәрі де бҧрын ойнап ысылған жігіттерге жҥктеліп 

еді, әсіресе, Еңлік ролін ойнаған-Баймағамбет келіні Шайзада, Кебек 

ролін ойнаған -Тілепбергенҧлы Жиенғали...ӛте келістіріп 

жіберді.Ҥстіп біз де ҧлт театрна қарай маңдайлап келеміз» [2, 3.] - деп 

жазғанын кӛреміз. Қ.Жҧбановтың халық арасына кең тараған «Сегіз 

бен Мақпал» атты дастан бойынша Ж.Тілепбергеновпен бірлесе 

жазған ӛлең пьесасы Ақтӛбедегі кеңес-партия мектебі, педтехникум 



25 

оқушыларының кҥшімен қала жҧртшылығына кӛрсетілгені де белгілі. 

Ақтӛбе қҧжатханасында Ақтӛбе техникумы педогогикалық кеңесі 

хаттамалары сақталған. 10/Х, 22/Х, 27/Х, 8/Х т.б. 1925 жылы № 14 

хаттамаларында Қ.Жҧбановпен Ж.Тілепбергенов есімдері қатар жҥр. 

Бағдарлама әзірлеу ҥшін арнайы комиссия қҧрылған. Оның мҥшелері 

болып Қ.Жҧбанов пен С.Қҧрбанов, жоспарлау-әдістемелік кеңестің 

мҥшелері болып Қ.Жҧбанов пен Ж.Тілепбергенов сайланған. Яғни 

Қ.Жҧбанов ӛмірінің Ақтӛбе кезеңі – оның ҧстаздық, ағартушылық, 

ҧйымдастырушылық қабілеттерін танытқан жылдары. Ғалымның 

ағарту мәселесіне байланысты ӛткір ойлары, ҧтымды ҧсыныстары 

гҥбірнелік «Кедей»   газетінің бетінде сан сайын жарияланып отырған.  

Кезең талабына байланысты келелі мәселелерді дер кезінде қолға 

алып, сауатсыздықты жою, жаппай оқу-ағарту, мәдениет деңгейін 

кӛтеру тәрізді ӛзекті мәселелерді шешуде жергілікті баспа беттерін 

тиімді пайдаланғанын байқаймыз.  

Бҥгінгі кҥні ғалымның қаламынан туған, кезінде араб, латын 

әріптерімен тасқа басылған сӛз мҧралары шашау шығарылмай 

жиналып, халыққа танытылуда. Ағарту мәселесіне байланысты 

Қ.Жҧбановтың мақалалары заман тынысына сергек ҥн қосып отырады. 

Ӛткен дәуір еншісіне саналатын рухани  дҥниелердің жазылу сырына 

ҥңілсек, сол уақыттың қажеттілігіне,  заман  талабына, сҧранысына сай 

туғандығына кӛз жеткіземіз. «Кедей» газетінің 1925 жылғы 5 

желтоқсан кҥнгі 68-санында Қ.Жҧбанов «Басшылық кҥшейтілмек!» 

деген бас тақырыппен «Мҧғалімдер, зер сал! Губатком, жәрдем ет!» 

деген мақаласы ерекше назар аударуды қажет етеді. ГубОНО-ның 

әдіскер–инспекторы Қ.Жҧбанов қазақ мектептері алдында тҧрған 

кӛкейкесті мәселелерді қозғайды. Ағарту қызметкерлерінің алдында 

мектептерді ҧйымдастыру, мҧғалім даярлау, оқу қҧрадарын, мектеп 

бағдарламаларын әзірлеу, мектептерге арналған жетекші нҧсқаулар 

даярлау сияқты кезек кҥттірмес ӛзекті мәселелерді шешу міндеттері 

тҧрады. «Мҧғалімдер, зер сал! Губатком, жәрдем ет!» атты мақаласы: 

«Қазақ ҧлт мектебі 5 жасар жас бала. Қазақ қатыны бала тәрбиелеуге 

қандай кеміс болса, бҧл жас ҧлт мектебінің тәрбиелеуші шешесі – 

қазақ мҧғалімі де сондай шорқақ. Қазақ қатынының кемістігі 

тумысынан қазақтығынан болмай, надандығынан болғаны секілді, 

қазақ мҧғалімдерінің шорқақтығы да дӛрекілігінен, кӛбісінің 

шалғайлығынан емес, білімі кемістігінен. Бізге қарағанда тӛрт аяғы тең 

жорға деуге сыятын орыс оқытушылары да, жаңа мектеп жӛнінде 

адасып, ел қайдалап жҥргенде, есептің тӛрт амалын шала білетін, қазақ 

оқытушыларынан кӛпті кҥтуге де болмайды» [3,2], - деген жолдардан 

басталады.  Жаңадан аяғын қаз-қаз басып келе жатқан қазақ мектебінің 
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жай-жапсарын жақсы білетін Қ.Жҧбанов ҧлт мектебін аяғынан тік 

тҧрғызу ҥшін дҧрыс басшылық ҧйымдастырылуы қажеттігін атап 

кӛрсетеді. «Есептің 4 амалын шала білетін, қазақ емлесін тҥгел 

білмейтін» қазақ мҧғалімдеріне кінәні арта салмай, оларға кӛземелдік 

етіп, кӛмек кӛрсетуге тиісті жоғары ағарту бӛлімдері, ініспектірлер дей 

отырып, олар жӛнінде орынды сын айтады. Орыс оқытушыларына 

жоғарыдан басшылық молдығын айтып, жаңа мектеп, жаңа ӛрістер 

жайын тҥрсіндіретін газет, журналының кӛптігін еске алып, қазақ 

оқытушысының мҧның бәрінен де ада екендігін, шорқақтыққа қазақ 

оқытушыларының кінәлі еместігін айтып араша тҧрады. Бҧл мақаладан 

ғалымның туған жерінде мектеп жҧмысын ҧйымдастырудың жҥйесін 

дайындауға мҧрындық болғандығын, ағартушылық идеяларын  жҥзеге 

асыруда гҥбірнелік газет мҥмкіндігін молынан пайдаланғанын 

байқаймыз. Ғалымды ҧлт мектептерінің кҥйі, мҧғалімдерінің жайы 

қатты толғандырған, оларға қандай жолдармен оқу-әдістемелік кӛмек 

кӛрсетуге болатынын әр қырынан ойластырған. Қ.Жҧбанов 

мҧғалімдердің шорқақтығына жоғары ағарту бӛлімдері, 

ініспектірлердің оқу-әдістемелік жағынан кӛземелдігінің кемдігін 

кінәласа, бір есептен оқу бӛлімінің де қолының қысқалығына кӛптеген 

себептердің бар екендігін осы мақалада  атап ӛтеді: 

1. Қазақ ҧлт мектебі жас бала, қазақ азаматына оқу бӛлімінде 

қызмет істерде жаңа нәрсе, әрбір жаңалықтың жҥзеге асуына 

кедергілер, қызметкерлердің балаңдығы болмақшы. 

2. Бюджеттің жарлылығы, мектепті гҥлдендіру, керек-жарағын 

толықтыруға мҧғалімдерді еңбекақыдан мҧңсыз етуге қаржы кеміс 

болса, оқу бӛлімдерінің оқу-білім шығынына, ініспектірлердің жҥріс-

тҧрыс расқотына да қаржы болмады. Сондықтан мектеп басына оқыту 

әдісі жайынан хаттар таратып тҧру,мекептердің бәрін бірдей ініспектір 

аралап,нҧсқау беру мҥмкін болмады. 

3. Оқу бӛлімдерінде қызметкерлердің аздығы,  23-жылдан бастап 

уйездің гҥбірнелік атқару комитеттерінің бҧрынғы негіздегі тӛрт 

бӛлімі: халық ағарту, денсаулық сақтау, қаріп-қасірлер, жергілікті 

шаруашылық бӛлімдері қосылып, жалпы бӛлім қҧрылып, халық ағарту 

бӛлімінде (уйездік) бір-бірден, қҧдай оңдағанда, екі- екіден 

ініспектірлер қалды. Бҧлар мектеп аралауға да, кеңсе жҧмысын 

басқаруға да жеткіліксіз болып, жҧмыс кӛңілдегідей бола алмады» 

[3,2], - деген тәрізді ҧлт мектебінің тӛрт аяқтан тең тҧрып кете алмау 

себептерін санамалап кӛрсетеді. 

Қазақстан елінің ӛкімет болғанына бес жыл толғандығын, мемлекет 

тҥзеу жӛнінде азды кӛпті тәжиербие жинақтап, қазақтандыру жҧмысы 

да кӛптен бері тек айтылып, іс жҥзінде жҥзеге аспай жҥрсе де, биыл 
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Қазақстанның тӛрт болысында тҥгел жҥргендігін т.б қол жеткізген 

жаңалықтарын айтады. Бюджет жағы да бҧрынғыға қарағанда оңдалып 

келе жатқандығына қуанып, «Осындай қызметке ыңғайлы  кез туған 

уақытта біз, ағарту қызметкерлері де , жҧмыстың ӛнімді болуына 

кҥшті салуымыз керек,»[3,2]- деген ойларымен бӛліседі. Мақалада 

ағарту қызметкерлерінің алдына қойып отырған басты міндеті- келесі 

оқу жылынан бастап қазақ мектептерінде  гос.программасын жҥргізу 

қамы, оны қазақ мектептерінде дҧрыс ҥйлестіру ҥшін  тәжірибе 

керектігі айтылады. «Бірақ тәжірибе де ӛзінен ӛзі тумайды. Керекті 

тәжірибе шығару ҥшін гос. програмын қазақ мектебінің тар есігінен 

сыйдырып кіргізу ҥшін, қазақ тілінде әдіс хаттар таратылуы керек. 

Ініспектірлер қазақ мекетептерін тҥгел аралап, оқушыларға жиынды 

әдіс жӛнін таныстыру керек. Осы кҥні, шынын айтқанда, қазақ 

мектептерінде керек десе, еңбек мектебінің ҧстабы, есеп жҥргізу 

ҥлгілері де жоқ. Бҧл кҥйімен жҥріп, қазақ мектептері ӛмірде де 

оңбайды» [3, 2.], - деген ағартушының қынжылысына куә боламыз. 

Осы ауыр кҥйді еске алып, қазақ  мектептеріне басшылық жҧмысын 

кҥшейтпесе, маңызы тәуірлемейтінін ойлап, Ақтӛбенің гҥбірнелік 

ағарту бӛлімі  атынан сӛйлейді. Қазақ тілінде нҧсқаулар, оқыту әдісі 

жайында хаттар таратылмақтығы айтылып, оқу жылының ортасына 

шейін таратылатын  нҧсқау хаттар ҥлгілерін ҧсынады. 

І. Ҧйымдастыру жӛнінде нҧсқау-ҥлгілер. 

1.Біріңғай баулу мектептерінің ҧстабы. 

2.Тӛменгі ағарту ордаларының сабақ ҥлгілері. 

3.Айлық,жылдық есеп ҥлгілері. 

4.Ағарту қызметкерлерін тіркейтін картішке. 

ІІ.Оқыту әдісі жайында. 

1.Мектептің ӛзін-ӛзі билеуі. 

2. Екінші семестр ҥшін гос.програмын тҥсініктендірген жоспар 

(ҥлгілі комплекстерімен)     

3.Гос програмында табиғат тану, еңбек ету. 

4.Жеке білімдер: ана тілі,орыс тілі, бҧлардың негізгі тақырыппен 

байланысы. 

5.Мектептерде ауыл шаруашылығына бейімділік. 

6.Екскурсия. 

7.Жҧмыс есебі, кӛрме (выставка) 

8.Мектепте кілуп,ҥйірме жҧмыстары. 

9.Мектепте пиенер жҧмысы. 

10.Оқытушының, мектептің қоғамдық қызметі. 

11.Сауатсызыдықты жою мектептеріне програм. 

12.Бӛтен сӛз (Америка) әдісі, оны қазақ мектептеріне қолдану жӛні. 
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13.Оқу ҥйлерінің жҧмысы. 

14.Кілуп,театр жҧмыстары. 

Ҧлт мектептеріндегі оқу жҧмысын ҧйымдастыру,оқу- әдістемелік 

жҧмыстарды жолға қоюға басшылық ететін он тӛрт тармақтан тҧратын 

нҧсқау ҥлгілер ҧсынады. Бірақ бҧларды бастырып тарату оңайға 

тимейтіндігін айтып, қаржы бӛлімі, гҥбірнелік жоспар кемесиесі, 

губаткомнан қаржы сҧрап, жәрдем тілейді. Қазақ оқытушыларына да 

қарап жатпай ҥлгі нҧсқаулар ішінде кӛрсетілгендердің керексізі болса, 

иә керектігі жӛнінен мҧнда кӛрінбей қалғаны болса, губерниялық 

ағарту бӛліміне тез білдіруі қажеттігін ӛтінеді. Мақаланың соңында : 

«Бҧл жҧмыстың мінсіз болып шығуынан біздің ағарту жҧмысының 

тағдыры шешілмек. Қазақ мектептеріне дҧрыс басшылық ету жӛнінде, 

қазақ мектептерін ілгері бастыру ретінде бҧл бірінші адым. Іске сәт!» 

[3, 2.], - деген Қ.Жҧбановтың ағартушылық қызметінің Ақтӛбе 

жеріндегі алғашқы бастамаларымен таныс боламыз. «Мҧғалімдер, зер 

сал, Губатком, жәрдем ет!» атты бір мақаласының тӛңірегінде ізденіп, 

Қ.Жҧбановтың ағартушылық кӛзқарастарын, ҧлт мектебінің, қазақ 

мҧғалімінің қамын жегенін, оқу-әдістемелік жҧмыстарға басшылық 

жасап, алғашқылардың бірі боп туған топырағында ағарту 

майданының алдында жҥргендігін білдік. 
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Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 

 

Асанбай Камила, 

филология факультетінің 2 курс студенті  

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

 

Қай ғылым саласы болмасын ғасырлар бойы маңыздылығын 

жоймай, уақыт ӛткен сайын, іздене ҥңілген сайын келер ҧрпақтың ой, 

терең пайымдау, жаңа білім табатын ғҧмырлық еңбектер болады. 

Сондай еңбектер қатарына мен Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың 

еңбектерін және ғылымда атқарған елеулі ҥлесін жатқызар едім. 

Қҧдайберген Жҧбанов – қазақ тіл білімінің тҧңғыш профессоры, 

қазақ тілін зерттеуші майталман. Қазақ тіл білімінің дҥниеге келуін 

және қалыптасын ауызға алсақ, бар ӛмірі мен кҥш-жігерін отандық 

ғылымның игілігі ҥшін сарп еткен ғалымдардың есімдерін зор ізетпен 

еске аламыз.  
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...1937 жылдың кҥзінен 1957 жылдың кҥзіне дейін жиырма жыл 

бойы нақақтан-нақақ қараланып, аталмай келген, қазақ аспанында 

«қҧйрықты жҧлдыздай жарқ етіп жоғалған» ҧлт марқасқаларының 

ішінен қазақ тіл білімінің ғылыми-теориялық негізін қалаушы, тҧңғыш 

профессоры Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановты қайта тану 60-70 

жылдардың тҧсында кӛзкӛргендердің естеліктерін жинаудан, 

ӛмірбаянын тереңдей зерттеуден басталды. Бҧрын жарияланған 

еңбектері әуелі жеке мақалалар тҥрінде, 60-жылдардың соңында 

академиялық жинақ болып жарыққа шықты. Ғалымның жоғын іздеуге, 

халқына қайта табыстыруға мҧрындық болған елеулі бір ҥндеу 

академиктер І.Кеңесбаевтың «Қазақстан мҧғалімі – Учитель 

Казахстана» республикалық газетте 1957 жылы 5 желтоқсанында 

орыс-қазақ тілдерінде жарияланған «Қазақ лингвистикасының негізгі 

салушы» – «Основоположник казахской лингвистики»  атты мақаласы 

болды [1]. 

Қ.Жҧбанов ағартушы, мәдениет және қоғам қайраткері, қазақ 

баспасӛзінің алғашқы қарлығаштарының бірі атанып, ғылым кенін 

еңсерді, қазақ филологиясының тҧңғыш профессоры атанды. 

Ғалымның ҚазПИ-де лекция оқып, кафедра меңгерушісі, кейін декан 

қызметтерін атқара жҥріп, КСРО Ғылым академиясы Қазақ 

филиалының лингвистика секторының меңгерушісі (қазіргі Тіл білімі 

институты), «Қазақ тілінің академиялық сӛздігінің» бас редакторы, 

Қазақ КСР Халық ағарту комиссариаты жанындағы Методика, 

программа, оқу қҧралдары секторының меңгерушісі, Мемлекеттік 

термин комиссиясының тӛрағасы, термин комиссиясы бюллетенінің 

редакторы, «Ауыл мҧғалімі» журналының бас редакторы, Халық 

ағарту комиссариаты коллегиясының мҥшесі, Ҧлттар мәдениеті 

институты Ғылыми кеңесінің мҥшесі болып, бірнеше жҧмысты бірдей 

атқарғаны ет пен сҥйектен жаралған адам баласының қолынан келер іс 

дегенге қайран қалмасқа шара жоқ. Бірнеше ғылыми-зерттеу 

институтының басшылары атқаратын міндетті Қ.Жҧбановтың бір 

ӛзінің арқалауы ғалымның ӛз халқы ҥшін жанын аямай еңбек етуі 

болса, екінші жағынан, ол кезде Қ.Жҧбановтай оқыған әрі тума 

таланттардың тапшылығынан деуге болар. 

Ҧлтымыздың данышпан жазушысы, адамзаттық гуманистік идеяны 

паш еткен ӛкілдерінің бірегейі – ҧлы Мҧхтар Омарханҧлы Әуезов 

профессор Қ.Жҧбановқа арнаған «Ірі оқымысты» атты мақаласында: 

«...Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – туған жер, ӛскен еліне шынайы 

ой-арманымен, қалтқысыз кӛңілі, ақаусыз білімімен танылған адал 

азамат, ардақты ғалым еді...», – деген болатын [2,358]. Кемеңгер 

ойшылдың бҧл сӛздері Қ.Жҧбановтың кӛзін кӛрген ҥзеңгілестері мен 
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шәкірттері ғана емес, ғалым бейнесімен оның еңбектері арқылы ғана 

танысқан кейінгі ҧрпақ ӛкілдерін де бей-жай қалдырмасы хақ. 

Ғалымның атына жағылған ақтаңдақ аршылып, қалдырған қазынасы 

халқына қауышқанда ҧлт зиялылары, замандастары, шәкірттері 

еңбектерін екшелей отырып, баға беріп жатты. Солардың бірі – 

академик Әбдуәли Қайдардың: Қҧдайберген Жҧбанов – ӛзінің қысқа 

ғҧмырында бір ӛзі бір академиялық институттың атқаратын жҥгін 

кӛтерген майталман ғалым», – деген ойы ғалымның биік мәртебесін 

айғақтап тҧр [3,6]. Шынында да, Қ.Жҧбановтың сонау ӛткен ғасырдың 

20-жылдардың ортасынан бастап, 30-жылдардың соңғы ширегіне дейін 

тындырып кеткен істері бҧл кҥнде терең де ӛрісті ғылыми ойларға ӛзек 

болып отыр. 

Қҧдайберген Жҧбановтың ӛмірбаянын сӛз еткенде ӛткен ғасырдың 

алғашқы онжылдықтарындағы қазақ зиялыларының қоғам ӛміріне 

белсене араласып, әлеуметтік жҥктерді қоса арқалағанын айтпай 

кетуге болмас, әрине. Ӛйткені ар-ҧжданы биік, кӛкірек кӛзі ашық 

алдыңғы саптағы зиялылар тобы әрдайым әлеуметтік істердің басынан 

табылуды, қоғамның мәдениеті мен рухани ӛмірінің барлық саласына 

аянбай қызмет етуді ӛздерінің азаматтық борышы санады. 

Ғалымның ес білгеннен кейінгі ӛмір жолы, ҥлкен ғылымның 

соңына тҥсіп, оқу білімге талпынуы қалай басталып, қандай бел-

белестен ӛтті деген сҧрақ оның ӛмірбаянын жинастырушы, ғалымдық 

талпыныстарын қызықтап, ізерлеуші адамдарға ой салады. Осы 

мақсатпен шҧғылданудың нәтижесінде ғалымның ҧлы Есет 

Қҧдайбергенҧлы Жҧбанов пен ғалым мҧрасын зерттеушілер мҧрағат 

деректері негізінде Қҧдайберген Қуанҧлының ӛмір тарихының кейбір 

беттерін толықтыратын тың деректер ҧсынды. Мәселен, болашақ 

лингвист Қ.Жҧбановтың 20-жылдардың орта шенінде Ақтӛбе 

губерниялық оқу бӛлімінде қызмет істей жҥріп Мәскеу, Ленинград, 

Баку, Қазан, Ташкент қалаларындағы тҥркологияның кӛрнекті 

мамандарымен байланысып, тҥркі тілдерін зерттеуге ӛздігінен 

әзірленгендігі оның шығармашылық ӛмірбаянын жҧртшылыққа 

таныстырған академиктер М.Әуезов пен І.Кеңесбаевтің және т.б. 

ғалым жайындағы естелік мақалаларында сӛз етілгені кӛрсетіледі. Осы 

әңгімелердің растығын дәлелдейтін, тіпті, Қ.Жҧбановтың ізденіс 

жолының нақты белгілерін нҧсқайтын тың деректер кейінгі жылдары 

мҧрағат сӛрелерінен де табыла бастады.  

Ғалымның ӛмірі мен қызметін танытуда академик Р.Сыздық 

ерекше ҥлес қосып келеді. Әсіресе «Ғалым-азамат» («Қазақстан» 

баспасы) атты кітабында Қ.Жҧбановтың қазақ тіл білімінің әр 

саласындағы еңбектері кӛрсетіліп, олардағы талданған материалдар 
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мен айтқан тҧжырымдары кеңінен сӛз етілген. Сондай-ақ академиктер 

М.Әуезов, I.Кеңесбаев пен Ә.Қайдаровтың, сондай-ақ қазақ тіл 

мамандары Қ.Есенов, Н.Оралбаева, А.Ибатов, М.Серғалиев, 

Б.Әбілқасымов, С.Исаев, Ә.Жҥнісбеков, А.Әбдірахманов, 

Н.Уәлиевтердің және т.б. ізденістерін айрықша атау қажет. Ал 

Қ.Жҧбановтың ӛмірі мен шығармашылығына, азаматтық тҧлғасын 

айқындауға арналған К.Кенжебаев пен Ә.Оралбайдың «Қҧдайберген 

Жҧбанов» атты деректі ғҧмырнамалық кітабы мен М.Жҧбанованың 

«Жҧбановтар әулеті және заман белестері» атты эссе-кітабы 

жҧбановтанудағы орны ерекше еңбек деп бағалауға лайық. 

Қ.Жҧбановты ғылымның бір саласы – қазақ тіл білімінің 

кӛшбастары деп танығанда оның осы ғылымның теориялық негізін 

қалаған еңбегін атаймыз. Бҧл – даусыз тҧжырым, жалпы тҥрде қысқа 

қайрылған анықтама. Бҧл бағаны қазақтың ҧлттық тіл білімінің 

тарихына зер салып ҥңілген мамандар жақсы тҥсінгенімен, ол – қалың 

жҧртшылыққа, оқытушылар мен студенттер қауымына мән-мағынасы 

бажайлап, ашып кӛрсетілетін тҧжырым. Алдымен, ғылымның белгілі 

бір саласы бастауын неден алады? Бірден ғылыми теориялардың 

тҥзілісінен бе, жоқ, әлде практикалық мақсат кӛздейтін мектеп 

оқулықтары сияқты еңбектерден бе? Қазақ тіл білімінің теориялық 

негіздері лингвистикалық мектептердің қайсысынан сусындады, әрі 

қарай қай бағытпен дамыды? Осы сҧрақтарға жауап іздеуді алдымызда 

тҧрған бір проблема деп санаймыз. Ӛйткені, әсіресе, алғашқы сауалға 

дҧрыс жауап берудің мәні зор. Бҧл – тек біздің, қазақ тіл білімі 

тарихшыларының «басын ауыртатын» жайт қана емес, ӛзге де 

халықтардың ғылым тарихын сӛз етуде де талас тудырып келе жатқан 

мәселе. Біздің міндетіміз бҧл тҥйінді әр халықтың мәдени-рухани 

тарихының ӛзіндік ерекшеліктерін дҧрыс таба отырып шешу болмақ. 

Демек, Қ.Жҧбанов мҧрасын игеруде шешімін кҥтетін бірінші мәселе 

қазақ тіл білімінің қалыптасу, әрі қарай даму тарихын дҧрыс зерттеу 

деп білеміз. 

Профессор Қҧдайберген Жҧбановтың бойындағы бар жақсы 

қасиетіне, білімдарлығы мен парасаттылығына, әсіресе туған тіл 

туралы еңбектерінe әбден қанық М.Әуезов пен І.Кеңесбаевтың: 

«Қҧдайберген Жҧбанов – қазақ лингвистикасының негізін қалаушы» 

деп бағалауы тегіннен-тегін емес [1]. 

М.Балақаевтың: «Қ.Жҧбанов еңбектері арқылы қазіргі қазақ тіл 

білімінің iргетасы қалана бастады. Сондықтан оны біз қазақ тілін 

ғылыми жолмен зерттеу жҧмысының негізін қалаушы деп танимыз», – 

деуі де бҥкпесіз шындық [3]. 
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Халқымыздың ардақты жазушыларының бірі Ғ.Мҥсірепов: 

«Қҧдайберген Жҧбанов – ғылымның бірінші дәрежелі жарық 

жҧлдызы, аса ірі филолог – ғалым», – деп бағалаған. Дарынды 

ғалымның еңбектерімен танысқан, не ол жайында жазылған қыруар 

мақалаларды оқып, қаныққан адам оның қазақ халқының ғылымы мен 

мәдениет, ӛнеріне сіңірген еңбегінің ҧшан-теңіз екеніне кӛз жеткізеді. 

Оған ғалымның ғылыми еңбектері, салиқалы зерттеулері толық айғақ. 

Академик І.Кеңесбаев Қ.Жҧбановтың еңбектері туралы былай деп 

жазады: «Оның қаламынан туған ғылыми зерттеулер ӛзінің нәрі мен 

мәнін, зәрулігін әлі кҥнге жоғалтқан жоқ. Ол кісінің «Из истории 

порядка слов в казахском предложении» (1936), «Заметки о 

вспомогательных и сложных глаголах», «Кҥй» деп аталатын сериясы, 

тҥрлі мәслихаттар мен съездерде сӛйлеген сӛздері, «Буын жігін қалай 

табуға болады», «Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайында», 

шылаулар, қос сӛздер, біріккен сӛздер секілді қыруар зерттеулері 

арқылы мамандар арасында зор бедел, қҧрметке иеболғаны талассыз» 

[4]. 

Академик Әбдуали Қайдардың: «Қазақ жерінің перзенті, тамаша 

лингвист-ғалым, профессор Қҧдайберген Жҧбанов – біздің 

мақтанышымыз, ӛйткені, ол Қазақстан лингвистикасының аспанынан 

нҧрын шашқан шҧғылалы шоғырдың ішіндегі жарық жҧлдыздарының 

бірі», –деп ағынан жарыла ақтарылуы кімді болса да бей-жай 

қалдырмас. Қҧдайберген Жҧбановтың қазақ ғылымы мен мәдениеті 

тарихындағы орны мҥлде ерекше, ӛзгеше екенін белгілі ғалым Әнуар 

Дербісалин былайша атап ӛтеді: «...Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – 

халқымыздың мәдениет, ғылым, ӛнер тарихындағы аса бір жарқын 

қҧбылыс». 

Ғылымның қай саласына қалам тербесе де Қ.Жҧбановтың сол 

салаларда алғашқы болып қалам тербегенін ғалымдар былайша 

дәріптейді: «Грамматика ілімінің бастау кӛздері» (Н.Оралбаева), 

«Әдеби тіл хақындағы ауқымды ойлар» (Б.Әбілқасымов), «Кісі 

аттарының байыпты зерттеушісі» (Т.Жанҧзақов), «Сӛздің тҧлғалану 

процесін зерделеуші» (Ә.Ибатов), «Абайтанудың сын сағатында» 

(М.Мырзахметов), «Унификатор лингвистической терминологии» 

(Ж.Молдажаров), «Первый председатель гостерминкома Республики» 

(Р.Ӛрекенова), «Қазақ терминологиясының тҥпқазығы» 

(А.Әбдірахманов), «Қазақ фонетикасының ғылыми курсын жасаушы» 

(Ә.Жҥнісбеков), «Диалектілік қҧбылыстар тӛркінін тереңнен 

барлаушы» (С.Омарбеков) және т.б. Тҧңғыш профессордың ӛмірі мен 

шығармашылығын зерделеген кейінгі зерттеу еңбектері – ғалымның 

ғылыми мҧрасын тану мен танытудың кҥні бҥгінге дейін жалғасып 
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келе жатқандығының, әрі қарай да жалғаса беретіндігінің, 

халқымыздың «Жақсының аты, ғалымның хаты ӛлмейді» деген 

ҧлағатты сӛзінің дәлеліндей. 

Бҥгінгі кҥні профессор Қҧдайберген Жҧбановтың «Қазақ тілі 

жӛніндегі зерттеулер» деген еңбегі әрбір тілші-ғалымның ҥстелдік 

кітабы болып табылады. Бҧл кітапта тіл білімінің барлық салалары 

қамтылған және қазіргі кезде қарқынды дамып келе жатқан жаңа 

бағыттардың негіздері де кӛрініс табатындығымен қҧнды. Осы еңбекті 

оқығанда ғалымның таланты мен интуициясы таңғалдырады және 

оқыған сайын жаңа идеялар ашылып отыратынын кӛреміз. 

Профессор Қ.Жҧбановтың қазақ грамматикасы тӛңірегіндегі соны 

ой-тҧжырымдарына Ә.Т.Қайдаров пен А.Әбдірахманов 1998 жылы 

жазған «Тіл білімінің тарланы» мақаласында «Грамматика ілімі 

саласында топшылаған теориялық тҧжырымдарды біз әлі кҥнге игеріп 

болғанымыз жоқ. ...бҥгінгі тіл білімінде «осыдан отыз жыл бҧрын 

академик А.Н.Кононов айтты» делінетін тҧжырымдардың біразын 

жарты ғасыр бҧрын профессор Қ.Жҧбановтың айтып кеткені 

айқындалып отыр», – деген тҧжырым жасайды [5, 7-13].       

Расында да, терең ойлы ғалымның осы салада (дҧрысын айтқанда, 

салада ғана емес) Қ.Жҧбановтың ғылыми концепцияларының 

ӛміршеңдігін аталған және басқа да пікірлер, сондай-ақ ғасырға жуық 

жҥргізіліп келе жатқан ғылыми зерттеулер дәлелдейді.  Қазақ тіл 

білімінің қалыптасып, дамуына ҥлкен ҥлес қосқан ғалымдарымыздың 

бірі А.Ысқақов: «Бҧл кітап ӛзінің қҧрылысы мен қҧрамы жағынан да, 

мазмҧны мен талдау жҥйесі жағынан да бҧрын-соңды қазақ тілі 

грамматикаларының ғана емес, біздің елімізде шыққан ӛзге тілдердің 

грамматикаларынан да ӛзгеше еді», – деп, Қ.Жҧбанов еңбектерін аса 

мақтанышпен дәріптеп кӛрсетеді [6]. 

 «Бір адамның бір адамнан парқы бар, 

Ол айырма білімменен жарқырар», – деген деңгейде екенін 

әйгілейді. Шығыс даналарының бірі: «Білім – шипа: Ақыл айтса, адам 

ойын ертетін, Ерлер, игі бектер ӛтті ерте тым. Таудай білім насихаты – 

шипа ғой, Жанды тербеп, кӛңіл кҥйін шертетін», – депті! 

Сексен жылдай уақыт бҧрын бҥгінгі ғылымға негіз салған, 

қҧйрықты жарық жҧлдыздай қысқа ғана тағылымы орасан тірлігінде 

артына, бҥгінгі ҧрпаққа мол мҧра тастап кеткен жанның ӛнегесі 

биігінен бҥгінгімізге кӛз салып, ойша барласақ, оның тҧлғасы ӛлшеусіз 

биіктей тҥседі екен! 
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Қ.ЖҦБАНОВ – ЯССАУЙТАНУШЫ ҒАЛЫМ 

 

Ахабаева Анар Жамбылқызы,  

филология факультетінің 2 курс студенті  

 

Ғылыми жетекшісі: 

 г.ғ.м., аға оқытушы Ҧлықпанова Ә.Ж. 

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

 

Біреудің оқығаны кӛп болғанымен – тоқығаны аз, ал енді 

біреулердің керісінше, тоқығаны кӛп болғанымен – оқуы аздық етіп 

жататыны да кездеспеуші ме еді. Алайда қазақтың сары даласын 

қараңғылықтың қалың кӛрпесі айқара жауып, талпынуына мҧрша 

бермей, ӛмір елесін кҥңгірттендіріп тҧрған кезде, ҧлы орыс халқының 

революцияшыл пролетариаты дҥние жҥзінде тҧңғыш социализм 

мемлекеті орнаған сәтті оқығаны да, тоқығаны да мол, сегіз қырлы, бір 

сырлы аяулы азаматтардың бірі – Қҧдайберген Жҧбанов еді. М.Әуезов 

пен І.Кеңесбаев «Қҧдайберген Жҧбанов – қазақ совет 

лингвистикасының негізін қалаушы» деген болса, Ғ.Мҥсіреповтің 

«Ғылымның бірінші дәрежелі жарық жҧлдызы, аса ірі филолог - 

ғалым» деп пікір қалдырады. Шынымен де қамшының сабындай қысқа 

ғана ғҧмырында тҧңғыш филолог – профессор екінің бірінің қолынан 

келмейтін ерекше, ӛз артынан ӛшпес із қалдыра білді.    

Қ.Жҧбанов – қазақ тіл білімінің дҥниеге келуі мен оның 

қалыптасуына ерекше ҥлес қосқан, кӛрнекті тҥрколог, ғалым – 
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филолог, қазақ мәдениетінің қажымас қайраткері, профессор. Қазақ 

лингвистикасының негізін салған деп ауыз толтырып айтарлық ірі 

ғалымдарымыздың қатарындағы терең білімдарлық пен зор дарын 

иесі, ірі оқымысты әрі қоғам қайраткері осы бір жанды шын мәнінде 

елдің бәрі біле бермейді.  Білсе де тек қана тіл білімі саласында қызмет 

етті, кӛптеген еңбектері тек осы тіл аясында ғана деп тҥсінетін 

оқырмандар ғана хабардар.  

Менің қазіргі мақалам осы бір кісінің ашылмай жҥрген, немесе кӛбі 

естімеген, біраз халық бейхабар қыры туралы болып отыр. Ол 

Қ.Жҧбановтың яссауйтанушы ғалым екені. Шыны керек, менің ӛзім 

Қ.Жҧбановты зерттеуші жас ғалым болып, зерттеп жҥрген 

еңбектерімнің арасында ашылмай қалған немесе мен елемеген 

тақырып бар екен. Ол кісінің яссауйтанушы екенін естуім, мен ҥшін – 

ӛзімнің оқып жҥрген университетім атын алған ерекше тҧлғаның таза 

қазақтың маңдайына біткен жарық жҧлдызы екені сонымен қоса, мен 

таңқалған ғҧлама ғалым екенінің кӛрінісі деп білемін. Қ.Жҧбановтың 

атындағы университетте, және соның ішінде филология факультетінде 

оқып жҥргеніме осы кезде тағы да риза болып қаламын.  

Ғылым мен білім – егіз, тел қозыдай тең ҧғым. Бірімен бірі 

байланысты, астарлас, сыбайлас, бірінсіз бірінің кҥні жоқ. Қ.Жҧбанов 

– осы екеуін тел емген, екеуіне де бірдей еңбек сіңірген, екеуінің де 

негізін қалаған жан. Бҥгінде біз білім мен ғылымды бірдей ту етіп 

кӛтерген бір туар дарын, ірі тҧлға, халқының адал перзенті, ӛзінің 

тамаша еңбегімен ӛзіне ескерткіш орната білген, ел-жҧрты оны 

мақтаудан гӛрі, мақтан ететін абзал жанның, ғҧлама ғалым әрі қоғам 

қайтаркері профессор Қ.Жҧбановтың яссауйтанушы ретінде сіңірген 

еңбектеріне шолу жасаймыз.       

Яссауйтанушы Қ.Жҧбанов ӛзінің мҧра-хаттарында бірнеше 

тақырыпта қалам тербеген. Олар: «Хожа Ахмет Яссауй кім?», «Хожа 

Ахмет Яссауйдың 95-толғауы туралы», «Хожа Ахмет Яссауйдың 

армандары», «Хожа Ахметтің әлеуметтік кӛзқарастары», «Хожа 

Ахметтің шындық іздеуі», «Диуани Хикмәттің жалпы мазмҧны мен 

тілі туралы бірер ауыз сӛз».   Жалпы Қ.Жҧбанов Хожа Ахмет 

Яссауйдің шыққан тегі, есімінің негізгі мағынасы, шыққан руы, туған 

жері туралы  ӛте кӛп мағлҧматты тереңінен тҥсіндіріп берген, әрі 

бҧлтартпас айғақтармен дәлелдеген бірден бір тҧлға.  

 Бірінші «Хожа Ахмет деген кім?» атты тақырыбын «Хожа – 

нәсілдік лақап аты (тегі), Яссауи – меншікті мекеннің аты, ӛз аты - 

Ахмет» деп бастайды. Тіпті оған дәлел ретінде Хожа Ахметтің мына 

сӛздерін алады: 
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 Ахмет, сен әм ғашық болы, 

 Сыдықың бірлә Садық бол. 

      Дәргәһига лайық бол, 

      Жанан болған ғашықлар.  

Келесі кезекте Хожа Ахметтің нәсілдік тегіне келейік. Халықтың 

ҧғымы бойынша Ахметтің сҥйегі – хожа. «Хожа» парсы сӛз, араб тілі 

бойынша сейіт, қазақ тілі бойынша тӛре-сҥйек деген мағынаға келеді. 

Жалпы Ахмет Яссауидің шығу тегін егжей-тегжейлі зерттеп берген 

профессор оқырманға нақты мағлҧмат бере алды.  Ғалым ендігі кезде 

Хожа Ахметтің қоғамдық қатынаста әділеттікті арман еткендігін 

айтады.  Яғни ӛз заманындағы әлеуметтік қҧрылыстың теңсіздігін 

кӛріп ызаланады.  ―Диуани Хикмәттің‖ басынан аяғына дейін  осы 

зарлы сарын мен асқақ арманы ҥздіксіз дамып отырады.  Әлеуметті 

әділдікке шакырады, гуманизмге ҥндейді.  

Яссауйтанушы ғалым Хожа Ахмет Яссауйдың әлеуметтік 

кӛзқарасын да ерекше атап кӛрсетеді.  Ахмет қоғамдық – әлеуметтік 

тҧрмыстың ең тӛменгі сатысында жҥрген адамдарға, яғни жетімдер 

мен кедейлерге жәрдемдесуге шақырды.  Қ. Жҧбанов Ахмет Яссауиді 

ӛз сӛзімен былай сипаттайды:  

1. Хожа Ахмет қараңғы бӛлмеге кіріп алып, қҧр жылаумен бос 
қарап жата берген адам емес,  ол ізденген ойшыл адам: ол адам 

баласының бақыты ҥшін шындық жол іздеген адам.   

2. Ол адам баласын бақытқа жеткізерлік шынайы жолды кӛктен 

де,  жерден де іздеп таба алмаған соң, тарығып,  тҥрлі хиялға тҥскен. 

Хожа Ахмет Мҧқамбет сияқты тәсілқой емес,  тҥптеп келгенде ағынан 

жарылатын – ақкӛкірек адал адам.   

3. Хожа Ахмет: «адам баласы ӛзі аңсаған мҧрат – мақсатына жету 

ҥшін, сол мақсатын алдына махаббаты қойып,  ең соңғы мҥмкіндігі 

қалғанша жан аямай, шын беріліп іс істеу керек!» - деген идеяны 

уағыздаған адам.  Бақытқа жету ҥшін ҥлкен қиыншылықтарды бастан 

кешіруден қорықпау керек деген батыл пікірді қолдаған адам.   

Қ.Жҧбанов Хожа Ахмет Яссауйдің тӛл туындысы «Диуани 

Хикмәтінің» мазмҧны мен тіліне ӛзінің пікірін қалдырады. Ол 

«Диуани Хикмәт» тҥгелімен діни ҥгіт-насихат  тҥрінде жазылған 

туынды дейді. Яғни автор бастан-аяқ қҧдай мен пайғамбарды, жҧмақ 

пен тозақты, кҥн мен сауапты ҥнемі әңгімелеп отырады. Бҧл 

туындыны тек қана негізді-негізді пікірлер аясы шектеле таңдалып, 

идеялық мағына жағынан мазмҧн қҧрылысын бірнеше тақырыптарға 

жатқызып қарауға болады. Мысалы: оның кейбір толғаулары діни 

сарындағы ҥгіт насихат болса, тағы біреулері сол діни ҥгіт ҥшін 

қажетті тарихи оқиғалар болып келеді. Ал тағы біреулері 
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адамгершілікті дәріптейтін насихат тҥріндегі толғаулар. Міне ғалым 

осылайша «Диуани Хикмәттің» шын мәнінде қандай бӛліктерден 

тҧратындығын топтастырып кӛрсетеді. Қандай мазмҧнды толғау болса 

да, оның келіп тоқтар жері – қҧдайға ғашықтық, шындыққа ҧмтылу, 

қҧдайға қолын жеткізу, соның арқасында ӛзін, ӛзіне ерген қауымды 

сарқылмас дәулетке, бақытты тҧрмысқа бастау деген ӛршіл идеямен 

суарылып отырады.  

 «Диуани Хикмәт»  – ішіне 4400 жолдық жыр-толғау сидырған 

тҥрки тілінде жазылған кітап. Себебі туынды жазылған заманда 

қазіргідей дербес ҧлттардан емес, біртҧтас тҥркі тайпасының 

қҧрамында болған. Сондықтан автор кітапты тҥрки тілінде жаздым деп 

айта кетеді.  Хожа Ахмет араб, парсы тілдерінде айтылатын кӛптеген 

сӛздерді «Хикмәтқа» енгізген.  Сайып келгенде, Ахметтің тілі «Диуани 

Хикмәттің тілі» - Тҥркістанда ислам діні бел алып, араб қатынастары 

кҥшейген кезде пайда болған тҥрік ғалымдарының стандартты, кӛпке 

ортақ тілі еді деп, батыл айта аламыз.  

Қ.Жҧбанов – қазақ тіл білімінің саласында ғана қызмет етті деп 

айта алмаймыз, себеі ол кісі абайтану мәселесіне де қатысты, сонымен 

қоса яссауйтанушы деген атауы да бар, ол аз десеңіз қазақ халқының 

музыка ӛнері соның ішінде халықтық кҥйлер туралы жазылған 

еңбектері де бар. Бҧл дарын иесі қазақтың маңдайына біткен жарық 

жҧлдыздарының ерекшесі. Бір ӛкініштісі бҧл кісінің жасаған 

еңбектері, қазақ тілінің болашағы ҥшін тӛккен тері қазіргі таңда кӛп 

бағаланып жатырған жоқ. Қарапайым мысал келтірейін, жалпы 

Қҧдайберген Жҧбанов туралы біз мектептен білім алмаймыз.  Менің 

ӛзім филология мамандығын таңдап, осы кісінің есімін алған Ақтӛбе 

ӛңірлік мемлекеттік университетіне тҥскеннен кейін ғана жайлап 

зерттеп келе жатырмын. Не себептен бҧл кісінің есімі мектептерде 

аталмайды? Қҧдайберген Жҧбанов сонау қазақ әдебиетінің алтын 

діңгектері М.Әуезов пен С.Сейфуллинмен бірге бір топта білім алған 

студенттер. Ғылым мен білімде еңбек жолын бірге бастаған тҧлғалар. 

Алайда, Қ.Жҧбановтың есімі тек кӛлеңкеде қалып қою, мені және 

басқа кісілерді де қынжылтады. Аз ғана ғҧмырында ӛзінің артында 

қалдырған ерен еңбектері не себептен кӛпшілік назарына 

шығарылмайды? Осы сынды сҧрақтар жас жҧбановтанушы - менің 

кӛкейімде жҥр. Біздің де қазақ тілі мен әдебиетінің жалғасын 

жалғастырушы болатын кҥн алыс емес. Бҧйырса бір не екі жылдан осы 

бір ерекше салаға бет бҧрып еңбек етемін. Сол кезде жас 

жҧбановтанушы, бҧғанасы қатпаған жап-жас ғалым ретінде  осы бір 

дарын иесі Қ.Жҧбанов бастап берген сара жолға ӛз ҥлесімді қосатын 

боламын. 
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Қ.ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ  

 

Ашимова Аяжан,  

филология және тарих факультетінің 3 курс студенті 

 

Ғылыми жетекшісі:  

 ф.м., аға оқытушы Н.Х.Ахтаев 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті 

 

«Кешегіміз тҥгенделмей, бҥгініміз бҥтінделмейді», - дейді алаштың 

ардақты азаматы Қошке Кемеңгеров. Шынымен де, ҧлылар мҧрасын 

игере білу, ең алдымен, кешегі тағдыр – тарихымызды терең тану 

ҥшін, сол арқылы бҥгініміздің мәнін жете парықтауымыз ҥшін қажет. 

Ауыз толтырып айтып отырған тарихымызға не жатады сонда? Ақ 

найзаның ҧшымен, ақ білектің кҥшімен елдің қамын жеген ерлер ерлігі 

ғана ма? Жоқ, былайша саралау әсте қате болар.  Тамыры тереңде 

жатқан қарт тарихымыздың парақтарына кӛз жҥгіртсек тегімізді де, 

«қазағым» деп шырылдап, от пен судан қорықпаған аталарымыздың 

тӛккен терін де, талайға арман болған ҧлан-ғайыр жерімізді де, 

әлбетте, тағдыры таразыға тҥсе берген тілімізді де кӛре аламыз. 

Соңғысы, меніңше, ең ӛзекті мәселе етін, әлі де солай.  

Тағдыр қазаққа сҥйенгендері мен сиынғандары – халқының тілі мен 

тарихы, тегі мен жері болған таланттар беруден еш тарынбаған. 

Бҧлақтың кӛзі болған Абайдан соң да бҧлақ сарқылмады: XX 

ғасырдың алғашқы ширегінің ӛзінде-ақ Алаштың айбаттылары Ахмет, 

Әлихан, Міржақып, Сәкендерді, адамзатқа «анығын» ақтарған 

Шәкәрім, одан қалса Тҧрар, Ілияс, Мағжан, Жҥсіпбек, Мҧхтарлар 

сынды алыптар шоғырын тҥйдек-тҥйдегімен берген. Бҧдан бӛлек 

қолжазбамда аты да, атқарған алпауыт ерен еңбектері де аталмай 

қалған адамдарды санамалап тауыса алмаймыз.  

Қҧдайберген Жҧбанов та – тек батыстың бары емес, бҥкіл қазақ 

жҧртының бағына айналған адам десем артық айтпағаным болар. Тіл 

тынысын жіті бақылап, оның сан сапасын саралап, халқын 

сауаттандыруға келгенде Жҧбановтан асқан тілшіні таба қою қиынға 

соғады. Аудармамен арпалысып, терминдермен тірескен ол тілдің 

тазалануына телегей теңіз кҥшін салды. Менің ізденер сауалым да осы 

тӛңіректе болмақ: Жҧбановтың жиып-жасағаны желге ҧшты ма әлде 

жақсылыққа жҧмсалуда ма?  

Жалпы, тіл - әрбір халықтың ӛсуі не ӛлуінің бірден бір кӛрсеткіші. 

Тіл – жоғалудың я жоғарылаудың факторы. Сәйкесінше, ғылымды 

дамытамын, сол арқылы елінің бәсекеге қабілеттілігін арттырамын 
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деген ел,  ең алдымен оның неше алуан ҧғымын, тҥсініктерін нақты 

ӛрнектейтін лексикасын жасайды. Бҧл арнайы лексика деп 

отырғанымыз – тілдің терминологиялық жҥйесі. Кез келген тіл ӛзіндік 

дара терминологиялық жҥйесін жасау мен қалыптастыруда талай сын 

мен баспалдақтан ӛтті. Біздің тіл де дәл солай. Ал Ахметтен кейінгі 

кезеңде Жҧбанов қандай жаңалық жасады? Осыған толығырақ тоқтала 

кетейін. Ӛзінің аз ғана ғҧмырын тҧтастай дерлік қазақтың тілі мен 

мәдениетінің ӛрлей тҥсуіне бағыштаған оның термин жайындағы 

жазған еңбектері мыналар: «О специфике слов-терминов» (1933 ж.), 

«О терминологии казахского литературного языка», (1935 ж.) 

«Принципы терминологии казахского литературного языка, 

принимаемые государственной терминологической комиссией», «К 

пересмотру казахской орфографии» (1935 ж.) [1, 272.].  

Сәби дҥние есігін «іңгәлап» ашқаннан кейінгі Азан шақырылып ат 

қойылатыны сияқты, ең алдымен, терминнің не екеніне, аты мен 

анықтамасына назар аударайық. Кез келген тілде қандай сӛз болмасын 

кӛп мағыналы болып келеді, оның мағыналық шегі айқын болмай, 

тіпті жылжымалы болады. Сол себепті сӛздің мағыналық шегарасын 

дәл белгілеп, сӛзді сол нақтылы бір мағынада қолдану ҥшін осы бір 

терминдер кӛмекке келеді. Қазақ тіл білімі тарихында тҧңғыш рет 

термин дегеніміздің не екенін, оны қалай тҥсініп, қалай іске жарату 

туралы сӛз қозғап, ӛзіндік анықтама ҧсынған да Қҧдайберген Жҧбанов 

болатын. Оның «Термин сӛздердің спецификасы» атты мақаласындағы 

мынандай ҥзікті ҧсынамын: «Термином называется специфический 

вид определенных словесных обозначений, передающих определенные 

понятия, установленные на данном этапе развития науки и 

революционной практики, причем передаваемое терминологическое 

понятие может не совпадать словарным значением, которые присуще 

данной словесной величине в обыденной жизни» [1, 320.]. 

Қарапайым сӛз бен терминнің аражігі айырылып, айқындалмай 

жатқан тҧста бҧл мақаланың айрықша әсері болғандығын сезіну қиын 

емес. Алайда халықтың халі жағдаятты  ҧғына алмай, толассыз еніп 

жатқан терминдермен тіл табысулары тез болмады. Тіл дамуында етек 

алған бҧл қҧбылысты ешқандай қараусыз, қадағалаусыз қалдыруға 

болмайтынын бірден аңғарған ғалым процестің кӛзін ашып, 

арналарының толығуына барынша кҥш салды. 1933 жылы мемлекеттік 

терминология комиссиясына тӛраға болып, қазақ терминологиясының 

дҧрыс бетбҧрыс алуы ҥшін бірнеше ӛзіндік қағидаттарды нақтылады: 

1. «Кӛптеген әдеби тілдерде аударылмай қалыптасқан 

халықаралық терминдерді қазақ тіліне аудармай, сол қалпында беру 

(теория, тенденция, хирургия, климат, физика, биология, медицина, 
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т.б.)». Бҧл қағидатпен келіспесек тағы болмайды. Этимологиясы 

жағынан жақынырақ дҥние болғанда аударар едік, бәлкім. Әлемдік 

аренада аттары осылай аталатындарды біз қалайша 

қазақиландырамыз? Жалпыға ортақ халықаралық терминдерді екінші 

тілге аударып әуре болудың тіптен қажеті жоқ емес пе? Тіпті 

аударғанның ӛзінде мынандай картинаға тап боламыз: коммунист – 

ортақшыл, геометрия - пішіндеме. Біз терминді емес, терминге 

делінген лексикалық мағынаны аударып, дәл осындай әрекеттен әлі 

кҥнге дейін арыла алмай отырмыз.  

2. «Әдеби тілдер тәжірибесінде ҧлт тілдеріне аударылатын 

производство, труд, деньги, корень, мышцы, деление, умножение, т.б. 

халықаралық терминдер қазақ тіліне аударылсын». Бҧл қағидат – 

халықтың сауатын ашу мен санасын сырлауда нағыз кӛмек болды. 

Қазір корень – тҥбір болып, трудымыз – еңбекке айналды. Бір кездері 

қазақша баламасын ойластыру тҥгілі, «сен тимесен – мен тиме» деп 

сақтық жетегінде жҥрдік емес пе?  

3. «Тҥрлі пәндерде белгілі бір мағынада я болмаса бір-біріне 

жақын мағынада қолданылатын терминдер бірдей белгіленсін: корень 

– тҥбір (математика, ботаника және тіл білімінде), реакция (химия, 

биология және саясатта), т.б.» Бҧл жерде термин ӛзінің нақ 

белгіленген орнын тапқан сияқты, себебі, бҧл сӛздер 

«кӛпмағыналылықтан» босап, «нақтылыққа» бет бҧра бастады, 

контекстке қарап қайсысының қай ғылым саласына жататынын табу 

тҥк те қиындық туғызбайды.  

4. «Терминдерді тҥсініксіз етіп жіберетін жасанды сӛзжасамға 
бармай-ақ, қазақ тілінің грамматикалық ерекшеліктерін де, атаудың 

ғылыми мәнін де толық қамти алатын терминдердің баламасын табу: 

текстиль – тоқыма, практика – тәжірибе, т.б.»  

5. «–изация, -ификация, -ация тәрізді формалды элементтермен 

келетін машинизация, электрофикация, объективация тәрізді сӛздерді 

қазақ тіліндегі электрлендіру, объективтену тҥрінде қалыптастырған 

оңтайлы. Сол сияқты абсолютная величина – абсолют шама, 

буржуазная идеология – буржуаз идеология ретінде ықшамдау да сәтті 

орындалған». Демек, ғалымның ҧшқырлығы кейінгі терминжасаушы 

буынға ықпал етіп, қазір жартылай калькалау тәсілі арқылы кӛптеген 

терминдер қазақилануда.  

6. «Қазақ тіліне халықаралық терминдермен ілесіп –ист, -изм 

қосымшалары және ре, син, де, суп, анти, контр тәрізді префикстер 

енгізіледі». Ареалды типология бойынша Қазақстан Ресеймен 

шекаралас болғандықтан, орыс тілінің флективті болуына байланысты 
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қазіргі таңда қазақ сӛздеріне префикстердің жалғануы нормалды деп 

қабылдаймын.  

7. «Авто-, аэро-, авиа- сияқты қысқартылған формаларға қазақ 

сӛздері бірігіп жазылады». Мысалға, автожол, автоқатынас, автокӛлік 

сӛздерін алайық. «Автомобиль» деп орысша кҥрмелегенше, 

лексикалық жартылай калькалау тәсілі арқылы сәтті шыққан 

«автокӛлікті» пайдаланған абзал, меніңше.  

8. «Қаркӛмір (Караганда уголь), Халкомжер (Наркомзем) т.т. 

сияқтыларды қысқартып қолдану». Иә, егерде сонау отызыншы 

жылдарда Жҧбанов осылайша қазақшалап қысқартпағанда, қазіргі 

кездегі «Қазмҧнайгаз» сындылар орысша реңкте болар ма еді? [2, 158]. 
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       y     e  i      y    y       i     y  y,    i i  i     - y  e i. 

  e  e    y   i i         e  e  e: ―    ,   zi ,    e ,   i  —    i  e i ‖ 

 e      y   y     z i e     y         y. 

Q    i  e     y      e         y    y  i  i e i ,  e  i i  i            e  

   y   y   i  i  e   e iz i      e  e i i   i i e e i,       -        i   -

tujyrymdarymyz be     y       y yz y  i - i i iz e  e  ize i   i  i     i  

e e i    i iz e  e  i i. O    y        y  i  i   i   e iz i       y      

  y y ,       - i i  e i iz i  e  e     i e i ,    y  y     y   e  iz  e  e 

    y  yz e         y.       i    i -k  i iz  e   y      y  e  

  y        e e     y -   y   y yz y               e      e i    y y 

 i  i e iz.     –    i -    i      i       y               y   y    z e   e  

e    e     i  i  i  i e i      -   i  e     y y i  e     y. T   i  e  e  i  

 i i   e     y    y      y y   y    z    i i    i  e   y y y y      y -

            y    e         y   z e   e  e    e     i  i  i  i   i  

   e     y ,  e     - e        y ,            y ,           i -           y  

    -   i  e i     e i  e .  iz i    y yz   ,   y    y      y y    

      y y     . Se e i,  ez  e  e    z i      y  e     - e        y  

 yz e i    y -   y      (              ),           e       y    

   i e i i      y e         y     y      e   z e  i   e            y  

 yz e i  e  e     e     i  i  i  i  i,  e izi e ,     e       y         

  ze e     y.    e  e,  e  i    z e  i   e e-        y      y  i   e      y  

   y   y  i  i e i i      y,      y   i      y    e  i i  i     i -    i 

(e      y)  i  i    e    e   i  e .  i           i    z e     i i  e e  

e e i   y . «   »  e e    z i «   »  e    zy ,  iz   z    i i i    z i  

   y          z e  iz i .   e       z i  e «   »  e    z      « i  z   y  

«     y», «         y»  e e  e i    y   y «  zi             y», «  y     
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    e      e i»  e e  e i «   -    e»    y  y   z e          y   e e  e i» 

 e e e «Q z    i i i                  y    z i i »    y        y y    

«       », «        »  e e  e  i  i i  i i    z  y   y     y y , «      », 

«   y     »  e e  e  i    i    z y . Se e i – «   y    »  e   i i  i i  

  z   , «   i i     y   y     »  e e  e i   z e     y         y   e e  

e i»  e    z e  i            i     y -   y          e i   e,      y  

 e      y      y    y   y          e i         e i     i       e  e  i i  

   y           e    z    i   i i i i    zi  i  e  i i    y    y y     i  e 

 iz     e  e     y y    y           e      ,           i     y      

    e e    z e   e,            y             ,           i     y y        

 e e    y ,     e       y   e  e , e         y   e  e    e     i  i   e i 

 i  i e       y.  

          y y   e  e    e     i  i  i  i   i  4    e     y ,  e      y , 

           y      e i      y  e e  i        y y   e i iz     y    . 

 e e ,  iz i    y yz   ,  i  i    y  yz e i,  e izi e ,           i     y  

       y.    e    e     i  i  i  i   i            i      -   i  e i  e i  e 

«Q z    i i i             y»     y y   : «O  y            e i  e  e,  i i e 

  e  e e i  e     e  i     e  e             y. My   y: «   i   y 

    e  i » –  e e  i     e  i : «   i i  i   y     e ,   zi    y  y » – 

 e  e      y. O y    ,    y      e  i i ,    e  i     e    y  y     e  i  

e    e     i i i  e  iz», – dep j zy ,   y   y       e     i i      e e i:  

1. S   e   i i  e    e   z     ,   y         y  y    y     y       y y 

    e  e e    e     i     y   e  iz  e      y.  

2.  i     y  i  i e i     y  y     e  i     y      y  yz     e  i 

          y y      e    e     i    y               y.  

3.         y   y  I     y   i  i        y  –  e  , –  e , –  e     i  e 

          y y     e  i     y   y  e    e     i e   e      y.  

4. S   e  i          y  y ,  e  e     e  i     i      e        

  z e  e   e     e     i e    y  y y          y y         e    e     i  

   y      e  e      y. 5. S   e  i  e i  i          y  y           e i  e  

         e e e e i , e i  i          y      y     y-   y        y  

   y     y      e  e i    z         e    e     i  i  i  i   i            i  

    y      y» [2, 161].  

       iz     e i  e      -   i  e  i  e i   i i  e   e i   i i  e  

               e  i  e    e     i i    e     y   e e e e         y- 

e    e     i   z e  i      e       y        y       ,           i  

e    e        y       e     y     y y yz    . S    y –      -  ,  i         

    e       y                   e e    y  e    e     i  i  i  i  i 

ne    y     y        e i.      y   e  e  e, e    e     i i    z            i  

   e e          ,  i  i             -   i  e i e    y      y  y y   

      y  y         –    e     y ,  e      y ,            y   e   i  e e i. 
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M  e e ,  iz i       y           i     i  e  i   i i  e i  e       y     

       y    i i iz i   y              y    e    e     i  i  i  i   i  

   e     y         y y       y       yz  y. O    y  «L          e     

e       e    e           y   »: «K    e    e     e    e     ym 

  e                             e   e  e e      ye                zy   

 z e e      zy   ,    e   ye              ye   e     » [2, 78.], –  e  

    e i  e .  e e ,         y  y    y     y       y y     e  e 

e    e     i       e   i    e     y     i   e  e e  e  i.  i      y e  e  e 

 y            i i  e e    : «R z     ye                     z       

e    e     y    zy   y    e                z             e   e   -

 e  e             z        e                              e          z    , 

cht      e    z  e         e e   e    e    e         e        

e    e         5           » [2, 86.].  

           , e    e     i  i  i  i e i      -   i  e   i  i   i       y    

e i   i i e   y    e  i     i   e e     y     y     y  e e i e   z 

jetkize   y y ,              y ,  i  i  e    e     i   yz e i    y -   y      

(              ),        i  i            i -            y   yz e i  e 

   i e i i e   z  e  ize    e iz. S             i           i     y y     y , 

  i e e     e  i              y ,    y   y     y y    y ,  y      y   

 e e e   y            y    e i , e    e     i     y     y     y          

 y    y        y   y  y    ,       y   i  i             -   i  e i    y y 

    e  e  e i  i    y          y      y    e e e i i   i i. O         , 

e    e     i  i  i  i   i            i        y      y     e iz i    e e e  i  

     y        y.  iz   y              ,  i  y y     e  e  e  e             

   y y         y       e i  e      -   i  e  e           y     i  e  e 

  i  e  i      e e i e   z  e  iz i .  iz i    y yz   ,       y     :  

1. S         z  i  e i  e      e  e     y y e    e    i  i  i  i   e 

     y.        i          e  «Q z    i i            y   »   z             , 

 e i    y    y y     y         e     M.Se     e  «S         i          e » 

[1], «  i  i  i   z  i  e  e i i            y»,  e e       y e  e  e    z   . 

2. I  e     (  z e  i      e  e i   y    y        y y         )    i i 

 e     e  e e    e     i     y    e e i.        i    z    i   i i i  e 

e    e     i  i  i  i   i   i     y  e i  e      y       y y      y e ,     y 

    e  e e    e     i   e e i  i i      y     e e  e  e  e  e    y    . 

M  e e , M.      e : «S   e     y   y      e  i i ,      y  e e 

    e e e e   e      i   yz e          i ,   y         z e    y  

  y  y y       y    e      e  iz» [1.], –  e e,   z e  i      e  e i 

   e   i  i    y   y  y y y     y   ,       z e    e  i i    i ,      e e   e 

     e i i          y  e e     y    i e iz. My   y,         y   y    z   

 i i  e i   e  e i    y     e  i     y.   e          e          ,    e  i i  

   i  e,     e  e  z e  e    y    e e i i    i i  i. S    e e  e ,  e  i  
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        y   y  e  i     e  e  e   y  i i   i   y       y       yz.    

 iz i    y  i i i iz e    y  y   i   y        y y       y  y y         

 i i  i     e     R.  i    i  «  yze i     e   i i i            i  

e e   e i  e i» [6]  e e  e  e i e     y    y .    y    y e  e i  e 

    e  i  e         y y  e  e    e     i i  e   e      y             y y 

        i  e  i.                  y       y ,   i e e         y   y  

      y   e  i i       e i  e        e e,    e             y     e  

    e e i i     y      y  y       y   i i       y: «    e      e e i i  

  y      i i i   z e  i     e  i     e  i i     i   (       z    )       y   

      y  y.        z         e     i  e     e  e i e i               y    , 

  y   ze e   y   y        y  i  i         y    y       . S     y   i  

    y –     e  i   e  i i   z     y» 6 [3, 90.].  

   y    y      e e i  i i        e e,   z    i i     e i  e i        y 

  z     –     e  i     y,               y   y     y  e      e e i. I  e     

   e e i   y              y     e      y y    zy        e               i  

e    e     i  i  i  i   i  e   e iz i    i  e i i   i i    y         y. 

M   i ,     –   y   i i     e  e i  e i   z e  i    y      i i i    z   

 i i e           e  i  e     y   e e i i e    y   .     iz e        i  i , 

   i e e,   ez   y    y                 y   y y    i .  

3. Le     -          i                 y y     e  i  e    e     i i i  

   y          y. S   e  e   y   i -   i     y y e    e     i       e   e 

bolatyny          e      e    Q.J     e              y . Ke i i e   y y   

         y  e     e  i e  e  e i  e R.  i   , M.Se     e       y  . . 

   y            e e e   z           .  

4. Q      ,  y  y      z e  i       y ,     e  e e    e     i      e  

   y          y. Q z    i   i i i  e     e     M.T        e  

T.S       e  «Q zi  i   z    i i  e i           »  e e  e  e  

  z   y e ,            y             y   yz e i e      y            .     

   i   e  e i  i  ez e  e i e  ze   e i , e    e     i  i  i  i   i            i  

    y  e i  e       y y y     . 5. P   e       .     –     e   i i i     i i, 

        yze i  i  e     e   i i   z   - i i i                ,  e e e e    z, 

  z  i  e  e i  e i  e      e  e   e  iz i. P   e           y y     e  i  

e    e     i         y y   z    i   i i i  e   i   z                    y. 

     y   i   i i i  e   y    y y             e  e  e   e  i i  i. Ti i iz e i 

  y    y y ,    i e e,   yze i     e   i i  e   i    y     y.  i            

   y      e  e   e  iz  –   e    i  e    y  y ,     e  i    y  

          y   e e e    y    e iz  e  iz e  i       y    y     i e i i    . 

Q      e e  e ,  i i iz e        y y         y    ,   y        - 

   y   y  ,     i  yz e i e   z           e e -  . My   y   y   i  

 i i i  e  y          e  e  i     e              yz  y: «Mi e,      yz, 

K          V            ,  iz           e     y ?! My            y  
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    y   », «   e     e  e  e .  iz i     i     y    y. T            », 

«Qy   y y     y    . O y                 yz» [1, 6.].  

  e    y         e  e  i         y    e e i e    i i         ,      

 e  i i  i     y  y            e  i  e    e  i e i   e  iz  e    y     

         . O         ,    e        i i  e i  i     e              y e    e     i 

 e  iz  i            i      -   i  e i i   i i  e i iz e      y. Ti i iz e 

e    e    i  i  i  i   i    y    -  y                  i      -   i  e i     

e e i         y y ,  iz      y     i     e  e i   e        yz.        e e 

–  iz i    y yz   ,  e     y    ze   e - e  e   i    e  e e i   y  

   y y     y   i i e e i   y . 
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XXI ҒАСЫР МҦҒАЛІМІНІҢ КЕЛБЕТІ 

 

Досжанова Ботакөз Нұрланқызы 

 

Ғылыми жетекшісі:  

Сабитбекова М.М. 

М.Оспанов атындағы БҚММУ 

   

Ҧстаз… Ҧстаз бейнесі - шәкірт ҥшін адамгершіліктің ең жоғары 

ҥлгісі. Ҧстаздың лаулаған жалыны – әр жҥрекке жылу сеуіп, нҧр 

қҧятын қуаттың қайнар кӛзі. Ол – сезім мен нҧр шашар сәуле. Келешек 

ҥшін тырмысып, жан аямай кҥрескен, ӛз бойындағы пенделігін жоя 

білген жан. Тіршіліктегі шырақтың сӛнбес ошағы. Ҧстаз - ӛзінің бар 

кҥнін, бҥкіл ӛмірін бала тәрбиесіне сарп етуге бел буған періште. 

Шәкірттің жҥрегінде мәңгілік із қалдырған ҧстаз  бейнесі қандай 

мейірбан, қандай сҧлу десеңізші?! Сол періштелердің бірі  қазір менің 

бала жҥрегімде нық орын алған. Ол – қазақ тілі мен әдебиетінің 

мҧғалімі Сукашева Ғалия Айсақызы. Ғалия  апай  әр шығарманы 

сыңғырлаған ҥнімен оқи отырып, асыл ойды санамызға берік, нық етіп 

қҧюға бар кҥшін жҧмылдыратын жан. 
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Мҧғалім – ардақты жан, ҧмытылмас, 

Ӛзіме бала кҥннен ҥні сырлас, 

Нәр алып алғашқы рет сол ҧстаздан 

Арманның асқарына ҧмтылған жас, -  

деп Н.Әлімқҧлов айтқандай,  біз әр жыл сайын санамыз ӛсіп,азамат 

болуға ҧмтыламыз. Сол кездегі бала қиял кей кезде қол жетпес 

арманға қанат сермейді. Осы жолдағы алдымыздан шығатын 

кедергілерден сҥрінбей ӛтуге, алға қойған мақсатымызға жету ҥшін 

кҥресуге де ҥйрететін бҧл – ҧстаз. Айналадағы адамдарға қарасам 

ӛмірі шежіреге толы, әр кҥні кейінгі жастарға ҥлгі болар қаншама 

жылы жҥректі ҧстаздар бар. Ӛнеге тҧтар қаншама жақсылар жҥр. 

Солардың бірі, алғашқы ҧстазым – Ермағанбетова Бибігҥл 

Жауынбайқызы. Алғашқы ҧстазым мектеп табалдырығын 

қорқынышпен аттаған кезде сол бала жҥректегі қорқынышты сейілтіп, 

ӛз мейірімділігін танытып, ең алғаш қолымызға қалам ҧстатып 

мектепке тарыдай болып кірген біздерді таудай қылып шығаруға бар 

ықыласын танытты. 

Әлі есімде ҧстазымды кӛргенім, 

Ӛз анамдай болған еді ол менің. 

Содан бері мҧғалімімді қадірлеп, 

Білім деген асқар тауға ӛрледім. 

Мына ӛлең жолдары Бибігҥл апайымды суреттегендей. Қазіргі 

кезде сҥйікті мектебім мен аяулы ҧстаздарымды қатты сағындым. 

Мектеп бӛлмелеріндегі сан рет оқылған жыр мен сабақта  шертілген 

сырдың,  балалыққа толы шытырман оқиғаның куәсі секілді.  Тағы да 

естуге қҧмартып жайқалып тҧрғандай. Ҧстазымызбен талай тҥйінді 

кҥрделі мәселелерді шешіп, талай нәрсеге кӛз жеткізіп, ӛзімізге таңдау 

жасап, ӛмірлік кеңес алған қасиетті орнымыз. Дәл осы сәтте ақын Ғафу 

Қайырбеков атамыздың мына ӛлең жолдары еске тҥседі: 

Ҧстаз болу – жҥректің батырлығы. 

Ҧстаз болу – сезімнің ақындығы, 

Ҧстаз болу – мінездің кҥн шуағы.  

Азбайтҧғын адамның алтындығы. 

Ӛмірдегі кӛп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, 

икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті 

қажет ететін мамандық- ҧстаздық мамандық. Олай дейтінім, ҧстаз жҥгі 

– ауыр жҥк. Ҧстаздардың әсерлі ҥнімен, асықпай мәнерлеп сӛйлеген 

сӛзінен әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің 

дана ойдың ыстық лебі есіп тҧрғандай. Иә, адамның жан дҥниесін 

тҥсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу – бҧл нағыз шеберлік емес 

пе?! Мҧғалім еңбегі біріншіден, адамзат қоғамы тарихында 
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жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге тиіс болса, екіншіден, 

ҥнемі шәкірттерімен қарым-қатынаста болып, білсем, ҥйренсем деген 

бала арманы мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына 

алған маман. Бҥгінгі ҧстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп 

қана қоймай, оны дҥниежҥзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне 

шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында ӛмір сҥруге тәрбиелеуі керек. 

Ол нағыз ҧстаздың ғана қолынан келеді. Ол – ӛз кәсібін, ӛз пәнін, 

барлық шәкіртін, мектебін шексіз сҥйетін адам. Осы іске деген 

қызығушылық пен сҥйіспеншілік қана оны небір қиын әрекеттерге 

жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді. Нәтижесінде бір емес, 

бірнеше жас жҥрекке мәңгі ҧстаз болып қалады. Ҧстаздың осыншама 

қадір-қасиет, қҧрметке бӛленуі ӛзін қоршаған орта мен әрбір шәкіртіне 

асқан сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас жасауында. 

Ӛйткені оның қарапайым да сыпайы киім киісі, мәдениетті сӛзі, әдепті 

жҥріс-тҧрысы, жинақы іс-әрекеті, білімі шәкіртке де, ата-анаға да, 

жҧртшылыққа да ӛнеге.  

Білім беру жҥйесі мамандардан кәсіби икемділік пен ҧтқырлықты, 

сан қырлы шығармашылық қызмет пен ӛзін-ӛзі басқару, ӛзін-ӛзі 

ҧйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Ӛйткені қазіргі 

жас буын – еліміздің келер кҥнгі келбеті. Бҧл жӛнінде Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саяси-экономикалық және 

рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды 

қҧрушы іскер, ӛмірге икемделген, жан-жақты жеке тҧлғаны тәрбиелеп 

қалыптастыру»- деген тҧжырым жасады. Ол ҥшін бҥгінгі оқу ҥрдісіне 

сай педагогикалық шеберлік қажет. «Педогогтік шеберлік – дарынды 

талант емес, ҥйрену, ізденудің нәтижесі. Мҧғалім шеберлігі жайлы 

жазылған дайын қағида жоқ, болуы да мҥмкін емес. Мҧғалімге тән ең 

бірінші қасиет – баланы қҧрметтеу. Оның адамшылық ар-ожданын, 

намысын, тҧлғасын жасына қарамай сыйлау, қҧрмет тҧту. Бҧл 

мҧғалімнің терең дҥниетанымы мен ҥлкен жҥрегінен келіп шығады.  

Менің ойымша, ХХІ ғасырдың ҧстазы ӛз кәсібінің майталманы, осы 

мақсатқа рухани кҥш-жігерін, парасат-қуатын сала білетін, ерекше 

талантты, кҥнбе- кҥнгі ӛзінің кӛп қырлы еңбегінде мазмҧны әр тҥрлі 

кездейсоқ жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, болжап 

және оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс.Сондықтан да 

ҧстазды әр баланың жан-дҥниесін танып-білуші әрі оны жеке тҧлға 

етіп қалыптастырушы, ел болашағының мҥсіншісі деуге болады. 

 «Ҧстаз» сӛзінің 2 тҥрлі сипаты бар. Бірі – белгілі пәннен сабақ 

беретін оқытушы да, екіншісі – жоғары беделді адамдарға ықпал етуші 

дана адам. Мектептегі тәрбиеші – баланың екінші ата-анасы, 

болашаққа айқын жол сілтер ақылшысы. Оның мейірімге толы жҥрегі 
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шәкірт бойындағы талай ағаттықты кешіре біледі. Оның бойындағы 

білім мен ақыл, ойының қуаты талай тентекті жуасытып, небір еркені 

сабасына тҥсіреді, тәртіпке баулып, есейтіп, ержеткізеді. Сондықтан 

әрбір шәкірт ӛзіне ҥлгі-ӛнеге болған сҥйікті мҧғалімін ҧстазым деп 

атайды. Осы тҧста Абайдың: 

 Ақырын жҥріп, анық бас,  

 Еңбегің кетпес далаға. 

 Ҧстаздық еткен жалықпас, 

 Ҥйретуден балаға, -  

деген ӛлең жолдары еріксіз ойға оралады. Егер әр шәкірт ӛмірде бір 

кірпіш болып қаланып, ҧстаздан шәкірт озып жатса, тӛккен тер мен 

адал еңбектің ақталғаны емес пе?! Ҧлы ағылшын ағартушысы Уильям 

Уорд былай депті: «Жай мҧғалім хабарлайды, Жақсы мҧғалім 

тҥсіндіреді, Керемет мҧғалім кӛрсетеді, Ҧлы мҧғалім 

шабыттадырады», - дейді. Мҧғалімдер кҥнделікті ӛмірдің жай ғана 

адамы емес, олар  болашақты қҧрушылардың, адамзаттың сәулетті 

болашағын жасаушылардын тәрбиелеп отырғанының ойласам, мҧғалім 

мҧратының қандай болатынын ӛзінен ӛзі айқын. Осындай даралық 

қасиеттер ҧстазды бақытқа жеткізеді деп ойлаймын. Ҧстаздық ету 

ӛзінің уақытын аямау, ӛзгенің бақытын алмау демекші, ендеше бҥгінгі 

білім мен білік бәсекелес заманда оқушылардың биіктен кӛрінуіне 

кҥнделікті ісінде жаңашылдық танытып  жан жақты тәрбие беретін 

адамның бірі ол аяулы да ардақты ҧстаз деп білемін.  

Елбасымыз: «Біз білім-ғылым саласында бәсекеге қабілетті 

болмасақ, ӛз мақсатымызға жете алмаймыз. Барлығы мектептен, ал 

Қазақстан ҥшін ауыл мектебінен басталады‖, -деген болатын. XXI 

ғасыр ҧлттық бәсеке, ақпараттық сайыс, инновациялық технологиялар, 

кҥрделі экономикалық реформалар сияқты кӛріністерімен 

ерекшеленеді. Сол кезеңге сай интеллектуалды, дені сау, ой-ӛрісі 

жоғары дамыған, халықаралық деңгейге сәйкес білімі бар азаматты 

тәрбиелеу – әр мҧғалімнің міндеті. Мҧғалім – барлық білім беру 

жҥйесінің негізі, жаны және жҥрегі.  Мҧғалімнің негізгі басты мақсаты 

— рухани бай, іздемпаз, адамгершілігі мол адамды қалыптастыру 

болып табылады. Қазіргі заманғы мҧғалімдер информатор, 

бақылаушы, тексеруші, жазалаушы қызметін тастап, керісінше 

ізденуші, зерттеуші, технолог, ӛнертапқыш, шығармашылықпен 

жҧмыс істейтін жаңашыл болу керек. Оқушыны субъект ретінде 

қарастырып, оның ӛзін-ӛзі тануына жол ашу, жеке тҧлға бойындағы 

қасиетті дамыту, «Мен» менталитетін қалыптастыру, білім мен 

тәрбиені жеке тҧлғаға қарай бағыттау-бҥгінгі таңдағы мҧғалімінің 

кезек кҥттірмейтін қасиетті міндеті. Ӛз елінің тілі мен әдебиетін, 
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тарихы мен мәдениетін бойларына сіңіргенде ғана нағыз азамат 

тҧлғасы қалыптаспақ. Ендеше жоғарыдағылардың бірі кенішін созып 

жатса, санамызда саңылау, жҥрісімізде сылтау пайда болары сӛзсіз. 

Фараби: «Тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы» дегендей, 

мектептегі барлық пәндердің бір ҥндестігі, ынтымақтастығы тәрбиеге 

келіп тіреледі деп ойлаймын. Сондықтан тәрбиеші тәлімгер ретінде 

оқушыларымыздың жан-жақты білім алуы мен мәдени дамуына, 

балауса ӛнерлерін шыңдауға кӛп кӛңіл бӛлемін. Оқушы жанын, ойын, 

ӛнерге деген қҧштарлығын байқап, баланың бал қылығын музыкамен, 

сахналық ӛнермен, спортпен байланыстырса, тҧлға ҥлкен жетістіктерге 

жетпек. Бҥгінгі ҧстаз шәкіртіне мәлімет беріп қана қоймай, оны 

дҥниежҥзілік білім, ақпарат, экономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң 

бәсеке жағдайында ӛмір сҥруге тәрбиелеу керек. Ол нағыз ҧстаздың 

қолынан келеді.  

Тәуелсіздік алған осы жылдар ішінде егемен еліміздің, 

қоғамымыздың әлеуметтік-саяси және басқа да салаларында тҥбегейлі 

ӛзгерістер болып жатыр. Соның бірі-білім беру саласы. Қай кезеңде 

болмасын жас ҧрпаққа білім мен тәрбие беру қоғам алдындағы ең 

жауапты, маңызды іс болып қала береді. Сондықтан мемлекетіміздің 

даму, жаңару жолындағы жаңалықтар мен тҥрлі ӛзгерістер еліміздің 

білім беру саласына да ӛз әсерін тигізуде.  

Қай қоғамда болмасын шешуші фактор-адам және жеке тҧлға 

болып қала бермек. Ғасырлар бойы қалыптасқан рухани 

қҧндылықтарымызды, байлығымызды тҥгендеу, игеру, жас ҧрпақ 

бойына игі қасиеттерді сіңіру-бҥгінгі ҧстаздардың басты борышы.  

Ел болашағы- білімді ҧрпақта. Сондықтан білім беру саласында 

жасалып жатқан жаңа реформаларды жҥзеге асыру- ҧстаздар 

қауымына ортақ іс. Мҧғалім бҥгінгі қоғамда «қозғалтқыш», ҥдеткіш 

рӛлін атқарады. Себебі,жас ҧрпақтың  тәрбиесіне, жаңа және озық 

технологиялардың дамуына, қоғамның прогрессивті дамып, 

қалыптасуына ҥлкен ҥлес қосуда.Бҧл ӛте ҧзақ әрі кҥрделі процесс.Осы 

аталған ҧзақ процесске мҧғалім елеулі ҥлесін тигізеді.Сондықтан, бҧл 

жерде мҧғалімнің рӛлі жинақтауға ғана емес, ол жинақталған қҧнды 

тәжірибиені әрі ӛрбітуші тетігінің негізгі буыны болып табылады.. 

Педагог әрқашанда ӛзін қоғам талабына сай ҥздіксіз тәрбиелеп 

отыратын, адамдармен, әсіресе, оқушылармен қарым - қатынасқа тез 

тҥсе білетін, ҧйымдастырушылық қабілеті бар, ӛз пәнін жетік білетін 

әрі уағыздаушы, таланты мен тәжірибесі тоғысқан, ӛзінің қоғамындағы 

саяси ӛмірге белсенді араласып, ӛз елі мен жеріне деген сҥйіспеншілігі 

негізінде оқушыларға ҥлгі болуы керек. 
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Елбасымыз Н.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер 

бҥгінгі мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе 

Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелер міндет 

ауыр», – деген болатын. Қазіргі заман мҧғалімінен тек ӛз пәнінің терең 

білгірі болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық-психологикалық 

сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық 

сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде 

жаңалыққа жаны қҧмар, шығармашылықпен жҧмыс істеп, оқу мен 

тәрбие ісіне еңіп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан 

болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тҧлға ретінде ҧлағатты 

саналады деп ойлаймын. 

 Мақаламды  қорыта келгенде, XXІ ғасыр мҧғалімінің моделіне 

сай болу ҥшін жоғарыда келтірілген барша ҧстаз қауымының табылып 

отыруы тиіс дегім келеді. Бҧл – заман талабы. Демек бҥгінгі ҧстаздың 

басты міндеті әдет-ғҧрыпты, салт-дәстҥрді жандандырып, білімді де 

білікті, отансҥйгіштік және ҧлттық сана-сезімі жоғары тәрбиелі 

ҧрпақты ӛсіру. 
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Тіл – ойлаудың қҧралы, ал ойлау, яғни таным – шындық дҥниенің 

бейнесі. Бҧл ғалам бейнесінің тілден кӛрініс табуы. Тіл ӛз халқының 

мәдениетін, ӛркениетін, әлеуметтік қҧрылысын, дҥниетанымын 

бейнелеп қоймай, келер ҧрпақты қалыптастыруда маңызды және 

шешуші рӛл атқарады. Адам баласының таным тҥсінігі толысқан 

сайын санада қалыптасқан ҧғымды таныту деңгейі де кеңейе тҥсетіні 

белгілі. Ақиқат дҥниенің кез – келген ҥзігінің денотаты мен 

жағдаяттары тіл арқылы санада таңбаланып сақталады және 

жҧмсалады [1, 1-2.]. 

Тіл мен таным процестерінің ара қатынасын кӛрсету тіл 

қолданысының когнитивтік жҥйесіне сҥйенеді. Когнитивтік деген сӛз 

«білім» деген ағылшын сӛзінен алынған. Психикалық процестердің 

ӛтуін басқаратын білімдер жҥйесінің қҧрылымы когнитивтік қҧрылым 
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делінеді. Тіл мен ойлаудың, тіл мен танымның арақатысы адам 

баласының ӛмірінде қҧндылықтар қаншалықты роль атқаратынын 

белгілеп береді. Тіл мен танымның арақатысын сипаттайтын ҧғымдар 

белгілі бір қҧрылымға тҥседі. Когнитивті лингвистиканы танымдық тіл 

білімі немесе немесе тілдің танымдық сипатын зерттеуші 

антропоцентрлік бағыттағы тіл білімінің ҥлкен бір саласы деуге 

болады. Танымдық тіл білімінің негізгі зерттеу нысандары – таным 

мен ақыл, ой мен сана, тіл мен таным, тіл мен ой. 

Когнитивті лингвистика – тіл білімінің жаңа бағыттарының бірі 

антропоцентристік парадигманың қатарына жататын тоғыспалы 

ғылым саласы. Когнитивтік лингвистика тілдің танымдық табиғи 

болмысын зерттейтін ғылым. Когнитивтік лингистиканың негізгі 

ҥғымдары: ойлау, білім, когниция, дҥниені тілдік кӛру, менталдылық, 

концепт т.б.Когнитивті лингвистика саласындағы негізгі бағыт тіл мен 

адам санасын, тіл мен танымды біртҧтас жҥйеде қарастыру. Айнала 

қоршаған ортаның адам санасында бейнеленіп, тілде кӛрініс табуы, 

тілдің танымдық сипаты  когнитивті лингвистикада тереңнен 

қарастырылады. 

Когнитивтік ғылым ақпараттарды ӛңдеу мен мағлҧматтар жайлы  

тҥсініктер жҥйесін және ойлау процесін басқарудың жалпы 

принциптерін айқындайды. Адамның физиологиялық, психологиялық, 

психофизиологиялық ерекшеліктерін ғана есепке алмай, оны қоршаған 

дҥние жайлы мағҧлматтарды  жҥйелеу, сарапқа салу қажеттілігі 

туады.Когнитивтік лингвистикалық зерттеулерде тҥрлі ҧлттарда 

дҥниенің тілдік бейнесі тҥрліше қалыптасқаны айқындалып отыр. 

Айнала қоршаған ортаның адам санасында бейнеленіп, тілде кӛрініс 

табуы, тілдің танымдық сипаты  когнитивті лингвистикада тереңнен 

қарастырылады.   

Қазақ тілінде когнитивтік лингвистиканы біршама зерттеген ғалым 

А.Исламның пікірінше: «Танымдық (когнитивтік) ғылым» термині 

(ағылш.     i i e) алғашқыда белгілі бір ақпаратты қабылдап, оны 

белгілі бір електен ӛткізіп, мида сақтай отырып, қажетті кезде оны 

қолдану нәтижесінде адамның миында білім қыртыстарының 

қалыптасып және толығу процестерін зерттейтін ғылыми пәндер 

жиынтығын айқындау ҥшін енгізілген [2,71]. 

Когнитивті лингвистиканың басты категориясы - концептілер. Олар 

концептілік қҧрылымды ҧйымдастырушы ҧғымдардан тҧрады. 

Концепт табиғатын тҥсіну ҥшін жасалған әрекеттердің қай-қайсысы да 

бір-бірінен шектес бірқатар ҧғымдар мен терминдердің бар 

екенін аңғартады. Концепт ең алдымен ҧғым мен мағынадан тҧрады.. 

Концептіні лингвистикалық тҧрғыдан зерттегенде негізінен ҥш тәсіл 
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анықталған. Біріншіден, кең мағынада концептердің қатарына 

мағынасы ҧлттық тілдік сананың мазмҧнын қҧрайтын және тіл ӛкілі 

дҥниесінің қарапайым бейнесін қалыптастыратын лексемалар кіреді. 

Осындай концептердің жиынтығы ҧлт мәдениеті шоғырланатын тілдің 

концептілік ӛрісін қҧрайды. Екіншіден, тар мағынада концептердің 

қатарына тілдік мәдени ерекшелігімен белгіленген немесе  белгілі 

этномәдениеттің ӛкілдерін сипаттайтын семантикалық білім 

кіреді. Ҥшіншіден, концепт тікелей адам санасымен байланысты. Адам 

ақпаратты алушы, сақтаушы, ӛңдеуші жҥйе ретінде қарастырылады, 

сондықтан барлық  ҥдерістер адамның миында тілдің кӛмегімен жҥзеге 

асырылады. Мәдениеттің барлық ерекшеліктері тілде кӛрініс табады. 

Концептілерді  зерттеу халықтың менталитетін жақсы тҥсінуге, 

рухына еніп сол ҧлттың  әлемдік бейнесін осы ҧлттың кӛзімен кӛруге 

мҥмкіндік жасайды.  Концепт туралы анықтамалар ӛте кӛп ғалым 

А.Ислам: «Концепті-этномәдени санада сақталған, белгілі бір ҧлттың 

ҧрпактанҧрпакка берілетін ықшам эрі терец мағыналы шындық 

болмыс, ҧлттык мәдени кҧндылыктары жоніндегі сан ғасырлық 

тҥсінігін білдіретін кҧрылым»,- дейді [2, 62.].  Э.Оразалиева: «Концепт 

– адам санасының ойлау бірліктері мен психикалық ресурстарын, білім 

мен тәжірибенің бейнелі кӛрсеткіштерін қҧрайтын,  

хабарлы қҧрылымдарды тҥсіндіруге мҥмкіндік беретін когнитивті  

лингвистиканың негізгі қҧралдарының бірі» [3, 266.] – деп концепт 

атауына тҥсінік береді.  

Когнитивті лингвистика ғылымының қазақ тіліндегі орны мен қазақ 

тіл білімінің негізін салушы ғалымдардың еңбегіндегі танымдық 

ғылымның орны мен олардың теориялық аспектілерін зерттеуші Э. 

Оразалиева мынадай ерекшеліктерін кӛрсетіп береді: XX ғасырдың 30-

жылдарында қазақ тіл білімінде Қ.Жҧбанов лингвистикалық 

зерттеулерді жаңа мазмҧнда, жаңа идеялық бағытта дамыту 

қажеттігіне назар аударды. А.Байтҧрсынҧлының «Тіл-қҧралын» 

жоғары бағалай келе, ғалым «...тіл қҧбылыстарын жалаң тҥр жағын 

ғана зерттеумен біліп болмайды. Бҧл-сӛзсіз сыңаржақтық ... Тҥр-форма 

деген тілде жоқ белгі емес, бар нэрсе...тҥр тілдің бар тарауы емес, бір 

тарауы» [3,39б] деген аса қҧнды қорытынды жасады. Тілші адам 

әрекеті мен танымының тіл дамуындағы орнын айғақтау ҥшін, «Қазақ 

тілі жӛніндегі зерттеулерінде» «... ӛте алыс экскурстерге» барды. Әр 

пікірін халық санасында жақындата отырып, зерттеуші адамның 

жадында сақталар танымдық «ҧғымдарға», «кӛрініс қалыптарға», 

образдарға», «ҧқсата атауларға» тоқталды, олардың жаңа ҧғым мен сӛз 

жасауға қатысын сҧрыптады. Бҧл ретте автор танымдық қорға негіз 

болар әлеуметтік-мәдени тәжірибемізді «әуелі кӛзқарас» (3, 95) деп 
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атады. Сӛйтіп ӛткен ғасырдың ӛзінде-ақ тілдік зерттеулер ӛзінің 

қалыпты шеңберінен шыға отырып, жаңа бетбҧрыстарды қажет ете 

бастады. Тіл табиғатын зерделеу тек формалық сипаттамалармен 

шектелмей, адам ӛмірінде алар орны мен атқарар қызметін анықтауға, 

оның физио-анатомииялық негізін айғақтауға ҧласты. Сондықтан 

тілдік қҧралдар қҧрылымдық лингвитиканың ғана емес, сан алуан 

экстралингвистикалық салалардың нысанына айналды — деген 

теориялық тҧжырым айтады [3, 11-12.].  

Қ.Жҧбанов ӛз еңбектерінде мәдени лексамаларды  танымдық 

талдау арқылы, қазақтың ҧлттық мәдениетінен, ҧлттық танымынан 

мол ақпарат береді. Таным ҥдерісінде тіл – халықтың тҧрмысы мен 

мәдениетінің асыл қазыналарын сіңіріп,рухани байлығын ҧрпақтан-

ҧрпаққа сақтап, жеткізуші қҧрал ретінде сипатталады.  

Қ.Жҧбанов  «Қазақ музыкасындағы кҥй жанрының пайда болуы 

жӛнінен» (тіл мен тарих деректері) атты мақаласында  ҧлттық 

музыкалық мәдениетті танытатын «кҥй» , «жыр» жайында жан –жақты 

жаза келіп,«домбыра», «қобыз», «сыбызғы»  сынды кҥй аспаптарына 

этнографиялық,лингвистикалық, соның ішінде танымдық тҧрғыдан 

толық талдау жасайды. Зерделей қарасақ, ғалымның бҧл мақаласында 

танымдық лингвистиканың алғышарттары байқалады.  Музыканың 

тілі, кҥйдің тілі, тілдік таным арқылы мағынасын ашып,«кҥй» 

концептісін толық талдайды. Оны доминант концепт ретінде алып, 

семантикасын, этимологиясын ӛрбітіп, домбыра, қобыз, бақсы, 

сыбызғы секілді концепттергеде біршама талдау жасаған. Автордың 

бҧл мақаласы эстетикалық таным мен халықтық дәстҥр ҧғымдарын 

сабақтастыруға негізделе отырып, әр халықтың мәдениеті, ӛнері сол 

этностың танымымен, тілімен, тарихымен тҧтастықта дамитынын 

дәлелдеуге бағытталды», – деп баға береді профессор Ж.А.Манкеева 

[4, 39.]. 

Ғалым ең алдымен: «Тҥрлі халықтың тҧрмысы, әдеті-ғҧрпы 

жайынан жиналған деректер, тҥрлі халықтың халық әдебиетін,тҥрліше 

нанымын тексерген материалдар, алғашқы мәдениет тарихын 

тексерген деректер,оның ішінде тілдің пайда болуын қарастырған 

материалдар бҧл жӛнінде бірқатар мәлімет береді» - деп 

топшылайды.Кҥйдің пайда болуы тарихын зерртеу ҥшін идеологияның 

бірі болған тіл материалдарын қолдану керек дейді. «Тіл 

материалдары» - тҥрліше музыка терминдері,бҧлар мен басқа 

сӛздердің арасындағы байланыстарды зерттеу қажет етеді деп 

топшылайды. Қ.Жҧбанов кҥйдің,онымен байланысты атаулардың 

шығу тарихы әуел баста «магиемен» байланысты,яғни адам санасының 



56 

алғашқы тҥсініктерінен туындаған таныммен сабақтас деген тҧжырым 

жасайды. 

«Кҥй» деп басқа елдер нені айтады? Осыны қаралық «Кҥй» деп 

татардың әнді де, кҥйді де, қысқасы барлық музыка шығармаларын 

атайтынын біледі. Қазақта кҥй ретінде айтылған сӛз шағатай,ҧйғыр 

тілдерінде анатоль тҥрік тілінде «кӛк» болып айтылуы тиіс. Қазақтың 

«и» дыбысының бірқатары шағатай тілінде,ескі ҧйғыр тілінде, 

тҥрікпен, әзірбайжан, анатоль тілдерінде «қ» «г»-ге айналады.Қазақша 

«байламақ» деген сӛз оларша «бағламақ» болады. Қазақша «тимек» 

деген сӛз оларша «текмек» болады. Қазақша «би» деген сӛз оларша 

«бек» болады. Сондықтан кҥй деген сӛз оларша «кӛк» болуы табиғи 

нәрсе.Ескі жазба белгілердің ішінде бҧл сӛз ең әрідегі нҧсқалардан 

Махмҧт Қашғаридың «Дивани лҧғат ат-тҥрк»  деген ІХ ғасырдан 

қалған кітабында ҧшырайды. Бҧл: « ол кӛкләнәр» деген сӛзі мысалға 

алып,оны: ән салып тҧр деп аударады. Қазақтын кҥй деген сӛзі ол 

кезде кӛк тҥрінде болған және ол ән-кҥй мағынасында қолданылған [5, 

275.]. 

Осы арада проф. Қ.Жҧбанов атап кӛрсеткен рух, оның ішінде 

ҧлттық рух ҧғымы арқылы кҥй ӛнерінің ҧлттың тӛл мәдениеті 

ретіндегі генезисі,мәні, қызметі анықталады («кҥй» сӛзі Тәңірге 

табынған тҥркілердің тағылымындағы кӛк сӛзімен 

байланыстырылады). Және ол нақты музыкалық термин, иә жанрлық 

форма ретінде қалыптасқан ӛнер тҥрі емес, ҧлт мәдениетімен, таным-

санасымен сабақтасқан кешенді сипатта талданады.Ол ҥшін, 

біріншіден, кҥй ҧғымының басқа тілдердегі (татар, ӛзбек 

т.б.)айырмашылығы салыстырылып ашылады.  

Екіншіден, кҥйдің әуел баста пайда болған, шыққан ортасында 

кӛңіл кӛтеру, сауық қҧралы қызметін атқармағанын, табиғат кҥштерін 

бағындыруда кҥйдің магиялық, психикаға әсер етуші кҥші арқылы 

«табиғаттың жасырын кҥштімен астарласып барып, соған дегенін 

жҥргізуге,қазақша айтқанда, арбауға тырысатынында», – [5, 278.] деп 

кӛрсетеді.Сондықтан, кҥй атауының этимологиясын кӛк сӛзімен 

байланыстырылуы тҥркілердің мифтік танымына сай 

антрополингвистикалық негізде анықталғанын кӛреміз.  

Ҥшіншіден, проф. Қ.Жҧбановтың зерттеулеріндегі кҥй ҧғымының 

кешенді сипатын кӛрсететін оның әлеуметтік қызметі: діни, дәрігерлік 

метеорология, астрономия, аңшылық т.б. салаларындағы қолданысы. 

Осы қызметті іске асырушы адамдар мен музыкалық қҧралдарды 

талдаулары да этномәдени контексте қҧрылған. Мысалы, бақсы, 

қобыз, сыбызғы т.б.атаулардың мәні тек музыка қҧралы емес, ерекше 

магиялық, киелі, космос ретінде, яғни мәдениетаралық 
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коммуникацияның нәтижесі емес, этнос болмысымен біте қайнасып, 

табиғи қалыптасқан тӛл мәдениет тҥрі деп анықталған.  «Кҥй» деген 

сӛздің арғы тегі «кӛкпен» байланысты болуын  айта келіп, кҥйдің 

кӛкпен де, аспанмен де тығыз қатынаста екенін айтады. Кӛк пен су 

екеуі бір кезде бір ҧғым болған. Бірі – жоғары аспан, бірі – тӛменгі 

аспан болып саналған. Алғашқы адам ҧғымында екеуі де космос» - 

деп, адам танымындағы алғашқы ҧғымдардың, «кҥй»  концептісінің 

қалай ӛрбігендігі туралы сӛз етеді. 

Қ.Жҧбанов «қобыз» сӛзін тҥркі халықтарының тілімен 

салыстырып,ортақ ҧғымды айқындайды. Профессор: «Татарда, 

башқҧртта «қобыз» деп аталатын қҧрал бар олардың қобыз дейтіні – 

темірден жасалған атқамыт сияқты бір жағын ауызға салып қойып,ҥнін 

аузымен ретке келтіріп отыратын бір нәрсені айтады. Қырғызда 

«қомҧс» деп біздің домбыра тәрізді,бҧдан айырмашылығы тек пернесі 

жоқ бір инструментті атайды»-деп, салыстыра келіп «қобыз» сӛзінің 

басқы «қ» дыбысы тҥсіп қалғанда, «о» -ның орнына «а» дыбысын 

қолданғанда «абыз» болады. Қазақта ескі кездегі шамандарды «абыз» 

деп атаған» деп-, тілдік талдау жасайды. «Қобыз» бен «абыз» 

сӛздерінің арасындағы мағыналық тҧлғалық жақындығын оның тҥпкі 

танымдық (концепт) тҥсінігі арқылы кӛрсетеді. 

 «Домбыра» сӛзін талдау барысында: «Оны кейбіреулердің араптың 

«тамбур» дегенінен алынған дейді. Араптар ӛзінің «тамбур» деген 

сӛзін парсыдан келген деп есеп қылады. Парсы жҧрты бҧл сӛзді ежелгі 

ҥнді жҧртынан алынды деп есептейді. Ежелгі ҥнді тілінде ондай сӛз 

болмағандықтан, тіл мамандары мҧны парсыдан алынған дейді. Парсы 

тілінде де мҧндай сӛз жоқ. Мҧны парсыдан алынды деп ойлайтыны 

парсыда «дәнбә» деген сӛз бар. Бҧл – «қҧйрық» деген сӛз. «Бәрә» деген 

– «қозы» деген сӛз. Сол екеуі қосылып, «дәнбабаре» деген болуы 

керек. Бҧл «қозы қҧйрық» деген сӛз болу керек. Домбыраның шанағы 

(тҥбі) қозының қҧйрығына ҧқсас болғандықтан, осылай аталды деп 

есептеледі» [5, 282.. Автор: «Біздің қарауымызша, орыстың 

«домбырасы», қазақтың домбырасы», араптың «тамбуры», бенгал 

елінің «тамыры», гректің «тамирі» – бәрі бір нәрсе. Мҧның бәрі де – 

ерте кезде музыканың иесі, мҧрасы болған бір ҧғымның аты. Сол 

«тамыр», «дамыр» сӛзінен, бір жағынан, «тәмир», екінші жағынан, 

«йамыз» сӛздері бошақтап шыққан болуы керек. Сонымен «домбыра» 

сӛзі бір елден ауып келген сӛз емес. Бҧл инструмент те бір елден ауып, 

жылысып келген емес. Еуразия елдерінің бәріне де тегіс тараған, 

соның бәрінде де музыка иесі болып саналған, бір тотемнің аты болуы 

керек», – деген аталы пікірге тоқтайды.  
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Қазақтың инструменттерінің бірі – сыбызғы. Негізгі тҥбір болатын 

«сыбыз» сӛзі ҧяң дыбысқа аяқталып тҧр. Мҧндағы ҧяң «з» дыбысын 

қатаң «с» дыбысына айналдырсақ «сыбыс» болды. «Сыбыс» қазақша 

дыбыс дегеннің бір тарауы сонымен қатар бҧл сыбызғы қамыстан, 

қурайдан жасалатын болғандықтан қамыста алғашқы әзірде осы сӛзбен 

аталып кеткен. Қазақшы қамыстың бір аты – сыбыс» деген талдаулар 

жасап, ғалым адамның дҥниені қабылдауы , оның мәдениет пен ӛнері, 

таным арқылы тілге әсер еткенін айтады. Демек, бір халықтың 

танымы, оның мәдениетін, ҧлттық болмысын сипайттай алады. 

Қазақ тілін рухани – танымдық тҧрғыдан бір жҥйеге тҥсіріп 

зерделеген білікті ғалым Ж.Манкеева зерттеулерінде, тіл болмысынан 

кӛрініс табатын ҧлттық ерекшелік мәдениетпен сабақтастықта деп 

байланыстырады. Ҧлттық танымның бір ҧшы ҧлт ерекшелігі болса, 

екінші ҧшы тілге келіп тіреледі деген тҧжырым жасайды. Әрбір 

ҧлттың ӛзіне тән танымы,қоршаған ортаға қарым-қатынасы,дҥниеге 

кӛзқарасы тіл арқылы жҥзеге асады. Тіл – материалдық – рухани 

мәдениетті танып-білудің, ҧлт мәдениеті кӛрінісінің негізі.  Сондықтан 

таным теориясының ғылыми негізін Қ.Жҧбанов тіл арқылы мәдениетті 

таныту, тану тҥрінде айқындады. Соның дара жолын салды, 

лингвистиканың танымдық жаңа бағыттарын қалыптастыруға ҥлкен 

жол ашып берді 
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Ескендірова Әсем Айсабекқызы, 

Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 2 курс студенті 

 

Ғылыми жетекшісі: 

 ф.ғ.к, доцент М.О.Миров  

С.Байішев атындағы Ақтӛбе университеті 

 

Қазақ тарихында алфавит  пен жазудың  маңызы ерекше. Жазу – 

ҧлттың кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай, әлеуметтік ӛмірдің 

барлық саласында  кең тҥрде қарым-қатынас жасауына мҥмкіндік 

беретін қҧрал. Ғалым Ә.Қайдаров айтқандай, әлеуметтік мәні зор 

қҧбылыс ретінде жазу – ӛткен мен бҥгінгіні, бҥгін мен келешекті 

жалғастыратын алтын кӛпір. Еліміздің бҥгінгі жеткен биігіне шығуы 

жолында жазу мәдениетіміздің де ӛз ҥлесін қосқанын жоққа 

шығармаймыз. Себебі жазу – мәдениеттің ажырамас бір бӛлшегі. Ал 

жазудың ӛзгертілуі сол халықтың мәдени ӛміріне, әлеуметтік 

психологиясына әсер етеді. Бір жазудан екіншісіне кӛшу халықтың 

осы рухани байлықтан сусындауына қосымша қиындық келтіруі 

мҥмкін. Сондықтан алфавитпен жазу мәселесіне әлеуметтік 

лингвистика тҧрғысынан жете назар аударған жӛн деп білеміз [1, 510.]. 

Қ.Жҧбанов қазақ тіл білімінің сан саласынан іргелі-іргелі 

зерттеулер жасап, сол тҧстағы кӛкейтесті мәселелердің бірі болған 

қазақ жазуы мен әліпбиі бойынша белгілі тілші- ғалым ретінде қҧнды-

қҧнды пікір айтып, ғылыми маңызы зор еңбектер жазған. 

Қ.Жҧбановтың әліпби және жазу мәселесіне қатысты кӛзқарастарын 

оның «Әліппеміз бҧқарашыл болсын»,  «Қазақ  тілінің  емлесін  

ӛзгерту  жайлы»,  «Қосар  ма,  дара  ма?», «К проекту реформы 

казахского алфавита»,т.б. мақалалары мен тҥрлі жиындарда сӛйлеген 

сӛздерінен байқауға болады. Ғалымның жазу, орфография жӛніндегі 

теориялық зерттеулері негізінен қазақ әліпбиін жасау, бӛгде тілдің 

графикасын қазақ тілінің ішкі ерекшелігіне бейімдеудің тиімді 

жолдарын іздестіру, жҥйелі жазу емлесін қҧрастыру, оны жетілдіру, 

орфоэпия мен орфографияның ӛзіндік белгілеріне сай қазақ тілі 

дыбыстарының ерекшеліктерін кӛрсету, қазақ тіліне енген 

терминдердің жазылу заңдылықтарын бір жҥйеге келтіру, қазақ 

орфографиясының жетекші принципін анықтау, т.б. бағыттарда болды. 

Дыбыстық тіл жазу арқылы таңбаланады десек, графиканың басты 

қағидаларының бірі - белгілі бір әріп бір ғана фонеманың таңбасы 
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болуы керек. Дыбыс жазуы дыбысталған сӛздің сол қалпындағы 

кӛшірмесі емес, оның басты қызметі ой мен сезімді жеткізу 

болғандықтан, дыбыс жазуында фонетикалық қоршауға тәуелді, 

фонологиялық жҥктемесі жоқ, небір дыбыс қҧбылыстары 

ескерілмейді. 

Қ.Жҧбанов тіліміздің фонологиялық ерекшеліктерін дӛп басып 

тани білген ғалым қазақ тілі дыбыстарын буын қҧрамында 

қарастырып, дауыстылардың таңбасы ―буынның жуан-жіңішкелігін 

білдіретін қарақшы‖ деген дәлелді пікір айтады. Кезінде ҧу, ҥу, ый, ій - 

қосынды дыбыстар екендігін кӛрсете отырып, оларды жазуда жалаң у, 

и әріптерімен таңбалау туралы айтқан ҧсынысы жазу сауаттылығын 

жақсарту бағытындағы сол алғашқы ізденіс кезеңі ҥшін маңызы 

болғанын жоққа шығара алмаймыз. Себебі, латын графикасына 

негізделген алғашқы дауысты дыбыстар қазақ әліпбиінде 13 әріп (17 

таңба) арқылы белгіленген болса, ғалым енді оны қазақ тілінің ішкі 

мҥмкіншілігін ескере отырып, 7 әріппен таңбалауға болатындығын 

кӛрсетеді [1, 521.].  

Қ.Жҧбанов емле жасау жӛнінде ӛз ойларын былайша 

тҧжырымдайды: ―Қазақтың әдеби тілінде ҧстап-тҧтынылатын 

сӛздердің бәрі де дҧрыс жазылып, әрқайсының ӛзіне меншікті тҧрақты 

таңбасы болуы керек те, сол тҧрақты тҥрден айнып, басқаша жазылған 

жазудың бәрі де қате делінетін болуы керек. Бірақ ол ҥшін мына сӛз 

―таза қазақша‖, мынаның ―тегі жат‖ деп, - сӛз-сӛздің тегін қосып 

жатудың қажеті жоқ: тегі қайдан шықса да бәрі бір, қазақ тіліне кірген 

сӛздің бәрі де қазақтың ӛз сӛзі делінуі керек‖, - дейді [1.337].  

Басқа тілден енген сӛздерді дҧрыс жазу ҥшін олардың дыбысталу 

қалпын бҧзбау қажет, яғни алфавитке сол тілдің дыбысын дәл жеткізе 

алатын таңба болуы керектігін айтып, халықаралық мәні бар сӛздерді 

дҧрыс таңбалау мақсатында қазақ әліпбиіне ф, х, һ әріптерін енгізу 

туралы да ҧсыныс жасайды [1, 510.]. Қ.Жҧбанов  қазақ  әліпбиіне  и, у  

әріптерін  ҧсына  отырып:  «ҧу,  ҥу,  ый,  ій-лердің  әрқайсысында  екі-

екіден  дыбыс  бар  деушілердің  екінші  әрі  бар  кҥшті  дәлелі-бҧл  

қосар  әріпті  ерте  кезде  бір  дауысты,  бір  дауыссыздан  қҧралған  екі  

дыбыс  болған  деседі.  Мҧнысы  дҧрыс:  «су»  сӛзі  бҧрын  бірде»  

«сҧу»,  бірде  «сҧғ»  тҥрінде  болуы  рас.  Бірақ бҧрын  сондай 

болушылығының  ӛзі осы кҥні  сондай  екендігінде,  немесе,  осы  кҥні  

қосар  таңбамен  жазудың  дҧрыстығына  дәлел  бола  ала  ма?»  деп,  

олардың  бҧрын  қос  дыбыс  болғандығына  келісе  тҧрып,  қазіргі  

кезде  қос  әріппен  таңбалауға  қарсылық  білдіреді.  Ғалым жазу, 

орфография мәселесін барлық уақытта да сингармонизммен 

байланыста қараған. Мәселен, латынға кӛшу кезінде араб жазулы қазақ 
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алфавитінің жетістіктерінің бірі дәйекшіден бас тарту дҧрыс еместігін, 

себебі қазақ тілінің табиғатында е, к, г дыбыстарынан басқасы жуан-

жіңішке болып екі тҥрлі дыбысталатынын, сондықтан, оларды бір 

таңбамен белгілеу мҥмкіндігінен айырылып қалатындықтарын айтты 

[1, 504.].  Араб әліпбиіне негізделген қазақ жазуындағы дәйекшінің 

артықшылығын Қ.Жҧбанов ӛте жоғары бағалаған. Ол 1912-1930 

жылдар аралығында 18 жылдай қазақ сӛзі А.Байтҧрсынов жасаған 

әліпби арқылы жазылғанын айтып, араб алфавитінің табиғатына тән 

кейбір ерекшелігі болмаса, бҧл жазудың еш кемшілігі байқалмағанын, 

сондықтан одан бас тартып, латынға кӛшу мәселесі жоғары жақтың 

қысымы екендігін ескертеді [1. 506]. А.Байтҧрсыновтың  ӛзі де 

латынға кӛшуге қарсы болмаған. Қ.Жҧбанов жазу мәселесіндегі 

теориялық зерттеулерінде орфография мен орфоэпия мәселесінің ара 

жігін ашып, жазу емлесін жасау барысында, әсіресе, тҥбір мен 

қосымша арасындағы дыбыстардың айтылуы мен жазылуына 

сингармонизм заңдылығы тҧрғысынан жете кӛңіл бӛлген [1.208-213]. 

Әр тілдің  ӛзіндік табиғаты, дыбыстар тіркесімі болуы заңды жағдай 

болып табылады. Соған  орай әр тілдің ӛзіндік орфографиялық 

ережелері болуы шарт. Бҧл заңдылық сақталмаған жағдайда тілге 

қиянат болады. Осы орайда, тіл заңдылығын терең тҥсіне білген 

Қ.Жҧбанов: ―Білек, тыраш,ыстаған (мес) сияқты қазақ сӛздері, осылай, 

басқы ашық буында келте дауысты ы, і-лермен жазыла тҧрып, пленум, 

трактор, стахановшы сияқты сӛздер ы, і-лерсіз жазылатын болса, жеңіл 

соғар ма еді?‖,-деп дыбыстарының тіркесу заңдылығы тіліміздің 

табиғатына сай емес орыс тіліндегі сӛздерді кӛрсетіп, оларды жазудың 

тиімді жолын іздестіреді [1, 137.]. 

Қазақ терминологиясын жасау, қалыптастыру жҧмыстарының 

алғашқы қиын кезеңінде Қ.Жҧбанов терминдерді жазу мәселесіне 

ерекше мән берді. Ол психологияны - жан жҥйесі, геометрияны - 

пішіндеме деп жазуды сынап, бҧлардың бәрі термин емес, тек 

терминнің лексикалық мағынасын қазақшалау екендігін, бірақ сол 

аудармалардың ӛзі термин мағынасын жеткізіп бере алмайтынын 

ескертті [1.524]. Мектепте қазақ тілін оқыту барысында қазақ 

алфавитіндегі дыбыстардың атауы бе, ве, ге, эн, эс, эр, те тҥрінде 

орысша ҥйретіліп келеді. Бҧл дҧрыс емес. Сондықтан Қ.Жҧбановтың 

буын туралы тҧжырымдары мен Ә.Жҥнісбековтің 

сингармотеориясына сҥйеніп, қазақ дауыссыз дыбыстарының жалаң 

айтылмайтынын ескере отырып, алдынан не артынан бір дауысты 

қосып қазақша айтамыз. Қорыта айтқанда, ғалым ҧсынған ойлардың 

бәрі де ӛз кезінде шешімін таппағанмен де, оның ӛміршең идеялары 

мен теориялық тҧжырымдары қазақ тіл білімінің ғылым биігіне 
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кӛтерілуіне ҥлес қосты. Қазақ жазуы алғашқы кезеңде араб 

графикасына негізделсе, 1929 жылдан бастап латын әліпбиіне 

кӛшірілді де, 1940 жылы кирилл жазуына ауыстырылды. Жазу, 

орфография мәселесіне байланысты жҧмыстарда А.Байтҧрсынов пен 

Қ.Жҧбановтың еңбегін ерекше атаған жӛн. Араб графикасына 

негізделген жазу А.Байтҧрсынов есімін еріксіз ойға алдырса, латын 

графикасын қазақ жазуына икемдеу істерінде Қ.Жҧбановтың орны 

ерекше. Сондықтан да, қазақ жазуы мен орфографиясында, жалпы, 

қазақ жазу мәдениетін арттыруда осы қос ғалымның қосқан ҥлесі зор.  

Қорыта айтқанда, Қ.Жҧбанов қазақ әліпбиі мәселелерін  талдау 

барысында жалпы тіл білімі деңгейіндегі ғылыми ізденістерге, белгілі 

ғалымдар еңбектеріне, басқа тілдің кейбір экспериментальды зерттеу 

деректеріне арқа сҥйей отырып, грек, ағылшын,  француз, неміс,орыс, 

армян, грузин, араб және туыс тҥркі тілдерінің ерекшеліктерін жетік 

біліп, оларды қазақ тілімен байланыстыра, салыстыра баяндағанын 

кӛреміз. 
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жылы американдық зерттеуші Х.Карри пайдаланған болатын. Тіл 

білімінің ӛзіндік бір бағыты болып табылатын саланы атауда 

«әлеуметтік лингвистика», қысқаша «социолингвистика»термині 

қазіргі заман ғылымында біршама жиі қолданылады. Әлеуметтік 

лингвистика – тіл білімі,әлеуметтану,әлеуметтік психология және 

этнография сияқты кӛптеген ғылымдардың қиылысқан жерінде пайда 

болған әрі дамитын,тілдің әлеуметтік табиғаты мен қоғамдық 

қызметін,әлеуметтік фактордың тілге әсерін,қоғам ӛміріндегі тілдің 

атқаратын қызметін зерттейтін ғылым [1,481.]. Біз қарастыратын 

мәселе: Қ.Жҧбановтың шын мәнінде әлеуметтанушы ретінде, 

социолингвистика қалыптасқан тҧста, әлеуметтану мен лингвистиканы 

қабаттастыра қолдана алудағы біліктілігін кӛрсететін –әлеуметтік 

лингвистикаға қатысты пайымдаулары. Мәселен, ғалым ӛз 

еңбектерінде тіл мен адамның байланысын сӛз ете отырып, «адам», 

«бір адам», «жеке адам»деген ҧғымдарды тілге қатысты даралай 

қолданады.Ғалымның  «адам»сӛзін оның тӛл мағынасында және кӛпше 

тҧрғыда екі тҥрлі, «бір адам»сӛзін «индивид»деген ҧғымда, «жеке 

адам»тіркесін «тҧлға»деген мәнде қолданғанын байқау қиын емес.Ал 

бҧл мәселені таза әлеуметтанушылық оқулықтарға сҥйеніп 

қарасақ,оларда соңғы екі ҧғымды жекелеп емес,бір мәнде 

«индивид»деп қолданғандығын кӛруге болады. «Тҧлға – адамның тек 

табиғи-биологиялық қасиеті ғана емес,ол табиғаттан тысқары 

тҧрған,тек қана қоғамда ӛмір сҥріп,қоғаммен тығыз байланыс-

қатынастар негізінде қалыптасқан адамдардың мәні», - деп 

нақтылап,адамның қоғамсыз ӛмір сҥре алмайтындығын кӛрсетеді. 

Қарым-қатынастың негізгі формасы сӛйлеуге қҧрылса,сӛйлеу ӛз 

кезегінде тіл арқылы жҥзеге асады.  

Тілдің әлеуметтік-лингвистикалық сипатын ғалым былайша 

жазған: «Бҥгінгі адам баласының тілі-дыбыс тілі...Тілдің атқаратын 

негізгі қызметі – адам мен адам арасында пікір қатынастыру.Тіл 

адамдар арасында жҧмсалады, ол адамның ӛз ойын жеткізу сӛйлесу 

қҧралы», - дейді.Қ.Жҧбановтың мына бір сӛзіне кӛңіл бӛлейікші: «Тіл 

бір адам ҥшін керек емес, тіл жеке адам ҥшін жасалған нәрсе. Тіл 

деген не?дегенде алдымен осыны ескеру керек», - дейді [2,126]. 

Әлеуметтануда «индивид»деген субъектінің тілі бар ма, жоқ па? Ол 

жағы белгісіз, әйтеуір әрекетсіз тҧрған «бір адам». Ал екі адамның 

ӛзара қатынасынан «тҧлға»туындайды,ол әлеуметтік сапаға ие болған  

«жеке адам». Сондықтан да ғалым: «Бір тілмен сӛйлесу ҥшін адамдар 

бір-бірімен аралас болуы керек,істес болуы керек.Мҧндай бір топтың 

бәрі бір тілді емес, бір цехтағы адамдар да тҥрлі-тҥрлі тілмен 

сӛйлейді.Сондықтан істес болу,бірге болу дегеннің ӛзі де 
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жеткіліксіз.Тіл бірігуі ҥшін бір мезгілдік топ қҧру емес,ҧзақ замандар 

бойы бірге болу керек» [2,91]. 

Ғалым «тіл тек сол тілмен сӛйлейтін қоғамға ғана тҥсінікті»деп 

тілдің ӛмір сҥру формасының қоғамға тікелей тәуелді екенін 

кӛрсеткен.Әлеуметтік лингвистикпның тӛл мәселесі тіл мен уақыт 

қатынасы.Қ.Жҧбанов тілдің ӛмір сҥруін уақыт шеңберінде алып 

сипаттайды: «Тіл болу ҥшін уақыт пен орынның бір болуы шарт. 

Мысалы, біз қазақ тілі жӛнінде айтатын болсақ,белгілі бір 

территориядағы белгілі-бір жылдарда тіршілік еткен белгілі-бір 

халықтың нақты тілі жайында айтқан боламыз. Ӛйткені тіл бас-аяғы 

шектеулі бір ғана заманда жасалмақ емес,ол талай замандарды 

басынан ӛткереді. Қ.Жҧбановтың тілді кеңістікпен байланыстыра 

зерттеуі-таза әлеуметтік-лингвистикалық қадам. 

1) Ол қазақ тілі мәселесін Қазақстан аумағына тән қҧбылыс ретінде 

алып зерттейді де кейбір аудандарда кездесетін жергілікті тілдік 

ерекшеліктерді ескерудің емле тҥзуде зиянды екенін кӛрсетеді [2, 

265.]. 

2) Ғалым қазақ тілі оның әліпбиінің қҧрамына енген ҥш дауыссыз 

дыбыстың (ф, ,х) Оңтҥстік Қазақстан облысында қолданылатын,ал 

Солтҥстік қазақтарының х-ны қ-мен ауыстыратынын,ал қалғаны ӛз 

тілінде бар екенін елемейді дейді.Оларды ескеру керектігін былайша 

тҥсіндіреді: «Перспектива развития казахского языка, тенденция 

обогащения этого языка терминамт и словами обозначающими 

технику и действия современной культуры, из иностранных языков не 

дадут возможности так просто их игнорировать.Из учета этого и 

необходимости унификации алфавита с остальными (алфавитами) 

турецких народностей следует ввести в (казахский)алфавит эти три 

согласные буквы: f, h, и x» [2,244]. Алайда бізде тілді белгілі бір 

аумақпен байланысты зерттеуді диалектологиялық ізденіс деу әдетке 

айналған. Ғалым «әлеуметтік факторды» «тіл себепкерлері» деп 

тҥсіндіре отырып, оны тҥсінбеушілікті былай қатты сынға алады: 

«Бҥгіндегі біз біліп, кӛріп жҥрген тілдердің жетіскен,ӛте ңлгерілеген 

тілдер болушылығы-бҥгіндегі еңбек техникасының ӛркендегендігінен 

әр нәрсеге де технология кӛзімен қараушылығымыз;бҥгіндегі жазу 

жҥйелнрінің кӛпшілігі «әліппе жазу» (дыбыс таңбалайтын жазу) 

болғандығы;бҥгіндегі қоғам қҧрылысының тапты қоғам 

болушылығы,оның тудырған таптық салт-санасы;әсіресе -бҥгінгі индо-

европашыл тіл ғылымының импералистердің сойылын соғып,кӛзін 

таптық шел басып,тілдің,тіл дыбыстарының шын қалпын кӛре 

алмауы,немесе оның таптық айнасының тіл қалпын қисық кӛрушілігі-
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осылардың бәрі қосылып,тіл дыбыстарының табиғаты жайында теріс 

ҧғым тудырған: 

1 )тіл дыбыстарын сӛздерді қҧрастырған тіл кірпіштері етіп 

кӛрсеткен; 

2) тіл дыбыстарын, дыбыс тілін қашаннан келе жатқан,қашан да 

болмақшы мәңгілікті қҧбылыс етіп ҧғындырған, табиғаттағы, 

тарихтағы ӛзгергіштік заңына сыймайтын бір ӛзгеше қҧдірет қылып 

тҥсіндірген; 

3) дыбыс жҥйесін тілдің басқа жҥйелерінен айырып,оңашалап 

тексерген;сондықтан, 

4) тіл категорияларындағы ӛткіншілікті,бірінен-біріне алмасып 

отырушылықты бҥркеп кеткен;екінші, 

5) дыбыстардың тілдік, қоғамдық жағын, қоғамдық салт-

сананың,тілдің ӛз жҥйесінің дыбыстарға ықпалын кӛзге тҥсірмей 

жауып қойған; 

6) дыбысты тілдік,қоғамдық астарынан оңашалап алып тексеруімен 

дыбыстың жаратылыстық жағына ауып кеткен,дыбыс жҥйесі қоғамдық 

ғылым болу орнына жаратылыстық бір ғылым болып қалған; 

7) дыбыстың жаратылыстық жағын ала-бӛле терең тексерумен тіл 

себепкерлерінің ең кҥштісі жаратылыстық себепкерлер болып 

табылған; 

8) тіл сияқты барып тҧрған, әлеуметтік қҧбылыстардың мықты 

себепкері жаратылыстық жағдай болғасынсын, импералистердің айуан 

тырнағына тҥскен надан колония елдерінің артта қалушылығы, соның 

ішінде, тіл жағынан артта қалушылығы,іштен туған мҥгедектіктей-ақ 

жаратылысындағы кемшілігінен келген болып табылған. Бҧлай деп 

ҧғындырудың ӛзі импералистердің жалмауыздық саясатын 

ақтау,қостау болып шыққан. 

Міне, біз осы уақытқа шейін тіл дыбыстарының табиғатын осылай 

танып келдік; индо-европа тіл ғылымы осылай танытып келді». Тіл 

саясаты – кӛптеген ғылым нысанасындағы,негізінен,әлеуметтік 

лингвистика қҧзырындағы мәселе. Ол – мемлекеттегі немесе 

әлеуметтік соуиумдағы тілдің ӛзекті мәселелерін шешуге арналған 

идеологиялық қағидаттар мен іске асырылуға тиісті шаралар 

жиынтығы.Ғалым қазақ тілін жауларынан қҧтқару керек, сол ҥшін де 

оны ғылыми тҧрғыдан жақсылап зерттеу қажет деп пайымдайды: 

«Қазақ тілін зерттеушілердің бҥгінгі таңдағы ҧлы міндеті-...қазақ тілін 

зерттеу жҧмысын ғылым дәрежесіне шығару...сонда ғана қазақ тілін 

зерттеу, іске асыру жӛніндегі тап жауларының таптық идеология 

қҧрамасынан шыға аламыз», - дейді. 
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Әлемдік лингвистика ғылымының анықтауы бойынша,тіл дамуы 

ҥш бағытта жҥреді, олар: таңбалау,қалыптастыру және тілді жаңарту. 

Профессор Қ.Жҧбановтың әлеуметтік-лингвистикалық 

шығармашылық еңбегі осы ҥш бағытты тҥгел қамтиды. Қ.Жҧбанов 

1917 жылғы тӛңкерісті рухани жаңғыру факторы ретінде 

қабылдады,сондықтан да тӛңкеріс идеяларынан ҥміт ҥзбеді. Сене 

отырып тарихи мҧрадан тартынбады. Ғалым ҥміті ақталып,тура бір 

ғасыр ӛткеннен кейін 2017 жылы еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. 

Елбасы: «Мақсатқа жету ҥшін біздің санамыз ісімізден озып жҥруі, 

яғни одан бҧрын жаңғырып отыруы тиіс. Жаңа жа андық ҥрдістер 

ешкімнен сҧрамай, есік қақпастан бірден тӛрге озады. Сондықтан, 

заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің алдында тҧр. 

Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді кҥтіп тҧрмайды, жаңғыру да 

тарихтың ӛзі сияқты жалғаса беретін процесс»,-деп «рухани жаңғыру» 

жолын ҧсынды. Сӛйтіп Қ.Жҧбановтың, келесі буын ӛкілдері 

Жҧбановшылардың ерен еңбектері, мақсат-тілектері бҥгінде елеусіз 

қалмады, ҥміттері ақталды. Қорыта келе, кейінгі ҧрпаққа ӛлшеусіз 

мҧра қалдырған ғалымның бҥгін біз сӛз еткен тақырып бойынша да 

жазып қалдырған теориялық тҥйіндерінің маңыздылығы, бҥгінде қҧны 

кӛтерілмесе кем тҥспек емес екенін мақаланың ӛне бойында кӛрініп 

тҧр.  
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«Бҥгінгі кҥнді тҥсініп – тҥйсіну ҥшін де, болашақтың дидарын 

кӛзге елестету ҥшін де кешегі кезеңге кӛз жіберуіміз керек» деген 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев ӛзінің кезекті жолдауларының бірінде: «Біз 

алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы кешенді 

жобаларды жҥзеге асыруды табандылықпен жалғастыра береміз. Қазақ 

алфавитін 2025 жылға қарай латын графикасына кӛшіруге дайындық 
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жҧмысын осы бастан қолға алу қажет. Бҧл қазақ тілін жаңғыртып қана 

қоймай, оны осы заманға ақпараттың тіліне айналдырады» - деген 

болатын. 

Осыған орай біз латын әліпбиіне кӛшкендегі ҧтатын тҧстарымызды 

жіктеп жаза аламыз. Алдымен басты мәселе, тіл тазалығы, 

халқымыздың қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы ӛздері қалап 

алмаған, кешегі бодандық жҥйенің ӛктем саясатының кҥшімен келген, 

кейбір кірме әріптерден арылып, таза қазақ әліпбиі тҧғырын биік 

қалыптастыру бағытындағы игілікті қадам деп тҥсінеміз. Сол себепті 

тӛл тіліміздегі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді азайтып, сол 

арқылы қазақ тілінің мҧнтаздай таза қалпын сақтап қалуға зор 

мҥмкіндік аламыз. 

Екінші алға тартатын мәселе, латын графикасына кӛшу – тҧғыры 

биік қазақ тілінің жоғары деңгейде яғни, халықаралық дәрежеге 

шығуына ҥлкен жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа 

технологиялар жҥргізу арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне 

кірудің тиімді тҧстары кӛрсетіледі. Кҥнделікті ӛмірден жай ғана мысал 

келтіріп кетер болсақ, қазір ҧялы телефондарымыздың ӛзінде латын 

қарпінде жазу оңай, ал кириллицада қазақшаны тере алмай қиналып 

отыратын кездеріміз бар. Себебі, латын әліпбиінің базасы 

қалыптасқан, әрі ауқымы кең. 

Ҥшінші алға тартатын мәселе,  қазіргі таңда кириллица жазуын 

әлемнің тек 12 мемлекеті ғана пайдаланады екен. Ал қалған 

мемлекеттердің кӛбі толықтай дерлік латын әліпбиіне кӛшкен. Тҥбі бір 

тҥркі дҥниесі негізінен латын әліпбиін қолданады. Біздерге олармен 

ғылыми, мәдени, рухани, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз 

байланысты кҥшейтуіміз керек. Ол – табиғи іс-әрекет. Сондай-ақ 

бҥгінде әлемнің тҥкпір-тҥкпірінде 5 миллионға жуық қазақ халқының 

тҧратынын ескерсек, солардың 80 пайызы латын әліпбиін қолданатын 

кӛрінеді. Демек, біз болашақта латын әліпбиіне кӛшер болсақ, сол 

қандастарымызбен жақындаса тҥсеміз. Бҧны терең тҥсіне білетін 

қоғам ҥшін маңызы зор екенін атап кӛрсеткім келеді. 

Тҧғыры биік, зайырлы, тәуелсіз мемлекетіміз жылдан-жылға 

қарқынды қарыштап, ӛсіп-ӛркендеп, отандық ғылым-білім саласы 

дамып келеді. Бҥгінгі таңда қуантарлығы мектеп шәкірттері даярлық 

сынып, бастауыш сыныптардан-ақ ағылшын тілін ҥйренуде. 

Жастардың кӛбі ағылшын тілін жақсы меңгеруде.Бҧл тек ӛзіміз ҥшін 

ҧтымды емес, жалпы мемлекетіміздің кӛркейуі ҥшін де ҥлесі зор. 

Әлеуметтік желілерде де ағылшынша жазатын жастардың дені кҥннен 

кҥнге артуда. Латын әліпбиі соған ҧқсас болғандықтан, кӛп кешікпей 

кӛпшілік арасында кең таралып, ауқымы кеңейе тҥсетініне сенімдімін. 
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Сондықтанда латын әліпбиіне кӛшуден қорқуға еш негіз жоқ деп 

ойлаймын. 

Тҥркітанушы ғалым, профессор Қ.Жҧбанов – қазақ тілі 

тарихындағы елеулі бір ӛзгеріс – араб жазуынан латын әліпбиіне кӛшу 

ісіне кҥш жігерін аямай жҧмсаған ғалым. Мәселен, ол ӛз 

зерттеулерінің бірінде былай жазады: «Сӛзбен бейнелейтін элементтер 

сияқты. Бҧл соңғылар 1,2,3 деген тәрізді жекелеген цифрларға ғана тән 

тура мағынаны білдірумен қатар, бір-бірімен тіркескенде: 123, не 321, 

не 231 немесе 2+1+3 деген сияқты қатыстық мағыналарға да ие болады 

және болмай тҧра алмайды. Цифрларға тек тура мағына ғана емес, 

сонымен бірге олардың ӛзара орналасу тәртібінен туындайтын 

қатыстық та мағына телудің нәтижесінде біз небары он таңбамен 

жазуда шексіз сандарды таңбалай аламыз. Санда шек жоқ; сондықтан 

да «сандардың синтаксисіне жҥгінбесек, біз олардың бәрін графикалық 

жолмен жеке-жеке таңбалап тауыса алмас едік». Бҧдан әрі ғалым сан 

мен сӛзді салыстыра келіп, егерде тіркескен цифрлардан графика 

жолымен бейнеленген сандық қатынастарды кӛретін болсақ, тіркескен 

сӛздерден грамматикалық жолмен бейнеленген тілдік қатынастарды, 

яғни синтаксисті кӛреміз деген тҧжырым айтады [1.].  

Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезден бастап қазақ лингвистері 

мен зиялы қауымының арасында латын әліпбиіне кӛшудің пайдасы 

мен зияны туралы пікірталастар жҥргізіле бастады. 2006 жылдың 24 

қазанында ӛткен Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ 

сессиясында Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев: «Қазақ әліпбиін латынға 

кӛшіру жӛніндегі мәселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз оны 

кейінге қалдырған едік. Әйтсе де латын қарпі коммуникациялық 

кеңістікте басымдыққа ие және кӛптеген елдер, соның ішінде 

посткеңестік елдердің латын қарпіне кӛшуі кездейсоқтық емес. 

Мамандар жарты жылдың ішінде мәселені зерттеп, нақты 

ҧсыныстармен шығуы тиіс. Әлбетте, біз бҧл жерде асығыстыққа бой 

алдырмай, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін зерделеп 

алуымыз керек», - деген болатын.  

Латын әліпбиіне кӛшірілген кӛршілес мемлекеттердің тәжірибесін 

назардан тыс қалдырмауды да осы жиында тапсырған еді. Кезінде 

тҥркі мәдениеті және ӛнерін зерттеу, оны әлемдік деңгейде насихаттау 

мақсатында қҧрылған ТҤРКСОЙ-дың жиынында тҥркітілдес елдер 

латын әліпбиіне кӛшуді бір ауыздан қолдаған болатын. Тҥркі 

халықтары тілі ҧқсас болса да осы кезге дейін әр тҥрлі әліпбимен 

жазып жҥр, латын әліпбиін пайдаланатын тҥркі тілдес мемлекеттердің 

жазуы да бір ізге тҥсірілген емес. Бҥгінгі таңда елімізде латын 

әліпбиіне кӛшу әлі де екі жақты тартыс пен талас тудырып отырған 
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мәселе болып табылады. Халықаралық деңгейде ойлайтын 

ойшылдарымыз бен ҧлттың нағыз жанашырлары латынға кӛшуді 

дәріптесе, орысқа мойын бҧрған кӛз алдын ғана кӛретін зиянды 

зиялылар қауымы тарихтың бҧл ҥрдісіне әліге дейін қарсы болып 

келеді. 

Мәдениеттанушы ғалым Мҧрат Әуезов: «Ӛз басым қазақ 

қоғамының латын графикасына кӛшу керектігін жақтаушылардың 

бірімін. Осы мәселеге қатысты ой-пікірлерімді бҧрыннан бері айтып 

та, жазып та келемін. Жалпы, бҧл идеядан біз басымызды алып 

қашпауымыз керек. Кезіндегі Кеңес ҥкіметі тҧсында бізбен бауырлас 

кейбір халықтар латынға кӛшкенде, арамыздағы рухани байланыстар 

ҥзіліп, бір-біріміздің жазуымызды тҥсіне алмайтын деңгейге тҥсіп 

кеттік. Біз бҧған дейін отаршылдық саясаттың қҧрбаны болып келдік. 

Ал латын графикасын қабылдау арқылы біз рухани, саяси 

дербестігімізді де нығайта тҥсер едік. Олай болса, латын графикасы 

жалпы тҥркі халықтарының ортақ тҥсінісетін жазуы болары сӛзсіз. 

Қазіргі уақытта латын әрпін қолдану, ең біріншіден, заман талабы 

болып отыр. Сондықтан да заманауи технологияларға тәуелді 

екенімізді мойындап, кез келген жаңа дҥниелермен санасуымыз 

керек».  

Жазушы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Совет-

Хан Ғаббасҧлы болса: «Латын графикасына кӛшу Қазақ мемлекеті 

ҥшін дауласатын мәселе емес, тек ойланатын проблема деп ҧққан жӛн. 

Тек, бҧл мәселенің бір тетігі бар. Сол тәсілге Ғарифолла бір табан 

жақындай тҥскен екен. Бҧл тәсілді мен екі жылдан бері айтып та, тиісті 

мекемелерге хат ретінде жазып та жҥрмін. Бҧл тәсіл ӛзінің 

пәрменділігімен және қоғамға ауыр салмақ тҥсірмейтіндігімен қҧнды. 

Ол ҥшін унитарлы мемлекет - екіжақтылықты, қостілділікті, қолдан 

жасалынған жартыкештіктен қҧтылуы керек. Қоғамдағы осындай 

дерттен қҧтылудың да, латын әліпбиін ауырлатпай кіргізудің де жеңіл 

тәсілі, келесі оқу жылына дейін жақсылап жаппай әзірленіп, 2011 

жылдың қырқҥйегінен бҥкіл мемлекет қаржыландырып, ҧстаздарына 

айлық тӛлеп отырған – орыс, ҧйғыр, ӛзбек, дҥңген т.б. - мектептерінің 

бірінші сыныбынан негізгі пәндерді мемлекеттік тілде жҥргізіп, латын 

әләпбиін бірге кіргізетін болса, қоғамда ешқандай аласапыран 

болмайды. Нҧрекең айтқандай: «Қазақстан халқының басын 

біріктіретін мемлекеттік тіл», – дейтін қағидасының ӛмірге 

қолданылуы да осы жолмен іске асады. Сондықтан, бҥкіл қоғам болып 

мемлекеттік деңгейде осы ҧсынысты ойланып кӛрсеңіздер екен. Алла 

рахымын, ауызбірлігі мен берекесін бергей...», - деп тҧжырымдайды.  
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Кезінде ф.ғ.д., профессор Т.Кәкішҧлы былай деген болатын: 

«Латын әліппесіне кӛшуді біз сәл кешірек қолға алып отырмыз. 

Латынға кӛшуге келгенде қатардағы кӛпшіліктің бірі емес, 

академиктің алақандай дипломы, профессорлық мандаты барлардың 

қайсыбірі кирилица арқылы жарияланған рухани байлықтан алыстап, 

екі ортада бос далақтаймыз деген ӛзінің жорамалын айтып, іс басында 

жҥргендерді ойландырып тастады. Әліппе ауыстырудың пайда-зиянын 

білмейтіндердің ҥрейшілдігі ӛзгелерден жаман болады. Атағы 

барлардың ҥрейіне іс басындағылар амалсыз ҥрпиісіп қарайды. 

Сондықтан адамзат қоғамының даму бағытын әрқашан естен 

шығармау керек. Замана ағымына ілесе алмасақ, сені біреу 

қолтығыңнан демейді деп ҥміттенбе! Дер кезінде ҥрдіске ілеспесең 

"қап" деп саныңды соғумен боласың. 

Латынға кӛшу керек. Біз қатарымыздан кешігудеміз. 

Әзірбайжандар бірден кӛшіп, техника тіліне ҥйреніп қалды. Ал 

қасымыздағы Ӛзбекстан осыдан он жыл бҧрын мектептерін латыншаға 

кӛшірген. Балалардың оқуын латыншаға кӛшіру арқылы олардың ата-

аналарының да сауатын ашып алды. Оларға енді онша қиындық 

келмейді. Ал қырғыз бауырларымыз орыс тілін мемлекеттік тіл деп 

жариялап, кӛріп жатқан кҥндері мынау. Ал біздің Қазақстан орыс тілін 

ресми тілге айналдырып алды да, ана тілін дау-дамайдың объектісіне 

айналдырып жіберді. Қазақ қазақпен қазақша сӛйлесе алмай 

әлектенудеміз, тіпті тҥсіну жағында да қиындық кӛп. Осындай 

шындықа кӛңіл аударған Президент Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Қазақстан 

халықтары Ассамблеясының ХІІ сессиясында қазақ тілінде іс 

жҥргізуді мемлекеттік қызметкерлерге мықтап ескертіп, латын 

әліппесіне кӛшу міндетін алға қойған болатын. Ағайындар, ібҥкіл 

адамзаттың 60-70 пайыздайы латын әліппесін қолданады. 

Дҥниежҥзіндегі техникалық қҧрал-аспаптар латын әріпіне негізделген. 

Ӛркендеу заңы жасалғанды сақтап, бауырыңа басып жата бер демейді. 

Шамаң барда басқалардың пайдалы да ҧтымды іс-әрекетін қолдануға 

талаптан дейді. Славяндармен ӛкпе-бауырымыз жабыса тумаған болар. 

Біз латынға кӛшсек, олар онша қинала да қоймас. Сондықтан 

латыншаға кӛшкен жӛн. Енді тартыншақтай берсек, кӛш соңында 

қалып қою оңайдың оңайы. Елу елдің қатарына кіреміз десек, латын 

әрпінің пайдасы тимесе, зияны тимейді [2.]. 

Қорыта айтқанда, «Латыншаға кӛшудің терең логикасы бар. Бҧл 

қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-

ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру ҥрдісінің ерекшеліктеріне 

байланысты», - деп Елбасымыз айтқандай, латын әліпбиіне кӛшу – 

заман талабы. Ал зерттеуші ғалымдарымыз болса, осы қаріпті қолдану 
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арқылы әлемдегі ең ӛркениетті, дамыған ерлермен терезесі тең, 

керегесі кең дәрежеде боламыз деп пікір айтып, оның тиімді де ҧтқыр 

тҧстарын дәлелдеп бағуда. Ендігі кезекте, бҥгінгі студент болашақ 

филолог, тіл маманы ретінде менің айтарым мемлекет графикадағы 

бірыңғай стандартты нҧсқасы қабылданып, әдістемелік мамандар 

қатарын кӛбейтіп, мектептерге арналған оқулықтар дайындалуы қажет 

деп ойлаймын. Бҧл біздің жан –жақты дамуымыздың басты себебі деп 

білемін. Міне, осы мақсатқа қол жеткізіп, соның жемісін кӛру ҥшін 

қаймақ бетінде жҥрген білікті тіл мамандары мен оқытушы – 

профессорлар аянбай тер тӛгуде. Ал, ғалымдардың еңбегін бағалап, ел 

болашағы ҥшін қабылданғалы отырған маңызды шешімге қолдау 

кӛрсету, жақсыны ҥйренбекке ҧмтылу, жҥрегі «елім» деп соққан әрбір 

қазақстандықтың абыройлы міндеті болмақ. Еліміздің болашағы-біздің 

болашағымыз, ал болашақ ҥшін жасалған батыл қадамдар ол ертеңгі 

кҥннің жемісі. 
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Қ.Қ.Жҧбанов − ӛмірде бар-жоғы 38 жыл ғҧмыр кешіп, артына аса 

қҧнды еңбектер қалдырған тҧлға. Ол бізге қазақ тілін зерттеуші 

лингвист, бірнеше тілдерді меңгерген полиглот, әдебиетке де ӛзінің 

ізденісімен ҥлес қосқан филолог ретінде танымал. Елінің қалаулысына 

айналған азамат 1899 жылы  желтоқсанның 19 кҥні Ақтӛбе 

губерниясы, Темір уезі, 9-ауыл Ақжар деген жерде кіндік қаны тамған. 

Қҧдайберген  орта шаруалы, кӛп балалы отбасында, әкесі Қуан мен 

анасы Бибішынардың тәрбиесінде ӛскен. Балалардың ішіндегі 

тҧңғышы Қҧдайберген ӛзінен кейінгі он ҥш бауырына ҥлгілі аға 

https://abai.kz/
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атанды. Әкесі Қуанның кӛзі ашық, кӛкірегі ояу жан екендігіне 

балаларын оқу-білімге беріп, хан тануына себепкер болуы дәлел. 

Қҧдайберген Жҧбановтың ғылым-білімге келуіне ең алғашқы себепкер 

жан – әкесі. Қҧдайберген Жҧбановтың әкесі Қуан да бірнеше тілдерді 

білген полиглот. Меңгерген тілдері: қазақ, орыс, неміс, араб, парсы, 

монғол, чуваш, тҥрік, коми, грузин [1, 7.]. Әкесінен ҥлгі алған 

Қҧдайберген Жҧбанов ӛзі де бірнеше: неміс, араб, парсы, моңғол, 

чуваш, коми, грузин, тҥркі тілдерін меңгерген. Тіл ҥйренумен қоса, ӛз 

заманындағы шешуін таппаған ӛзекті мәселелерді қарастырды. 

Терминология, фонетика, лексикология, грамматика саласын және 

әдебиетке ӛз ҥлесін қосып, Абай Қҧнанбайҧлы мен Хожа Ахмет 

Яссауй жайлы зерттеп, тереңірек қарастырды. 

Қҧдайберген Жҧбановтың ізденімпаз, еңбекқор маман екенін 

дәлелдейтін еңбегі «Мҧрахаттар. Тҥркі әдебиеттер тілінің танымы» 

тақырыбында берілген Хожа Ахмет Яссауй жайлы туынды. «Мҧра 

хаттар. Тҥркі әдебиеттер тілінің танымы» деген атауды профессор, 

филология ғылымдарының докторы Есет Жҧбанов берген. 

Е.Қ.Жҧбанов «Мҧрахаттар» еңбегінің жазылуына тҥсініктеме беріп, 

былай деген: «Медресе Хусайнияны» тамамдаған жас тҥрколог 

Қҧдайберген Ақтӛбеге келіп, Қощқар ата мешітінің тҥлегі, ишандық 

дәрежеге ие бола тҧрып, мектеп мҧғалімі қызметіне ауысқан Жанғазы 

Жолаевпен әріптес, әрі пәтерлес болуы нәтижесінде кӛне, орта тҥркі 

шағатай әдебиеті мҧраларын қайта қарап, ӛз білімін пысықтап, 

бірсыпыра ескерткіштерді арнайы зерттеу ісін қолға алуға мҥмкіндік 

туғызған тәрізді. Соған орай, бірінші кезекте «Диуани хикметтің» 

Қазан қаласынан басылған 1893 жылғы бір нҧсқасы бойынша 

мәтінтану сипатында тексеру ісін жҥргізген тәрізді» − дейді [2, 103.]. 

Бҧл пікірге сҥйеніп, біз Қ. Жҧбановты Хожа Ахмет Яссауй тақырыбын 

қолға алуына не нәрсе себеп болғанын біле аламыз. Қ. Жҧбанов бҧл 

еңбегінде Хожа Ахмет Яссауйдің шыққан тегінен бастап, толғаулары, 

армандарына дейін толық қарастырған. Жалпы, Жҧбановтың еңбегін 

талдай келе, Хожа Ахмет Яссауйді жаңа бір қырынан кӛрдік. Хожа 

Ахмет Яссауй деген атауды естігенде, біз қазіргі заманның 

қалыптасқан қағидасына салып, Хожа тегі, Ахмет есімі, Яссауй 

әкесінің аты деп жҥруіміз ықтимал. Ал Қ. Жҧбанов бҧл жайды шала-

пҧла қалдырмай тҥбегейлі зерттеп, мынадай қорытындыға келді: 

«Хожа – нәсілдік лақап аты, Яссауи – меншікті мекеннің аты, ӛз аты – 

Ахмет» [1, 289.]. Зерттеуші бҧл ойға Хожа Ахмет Яссауйдің жырларын 

қарастырып, ӛзі жайлы ақпарат берген жолдарына зер салып, сонымен 

қоса Хожа Ахмет Яссауй жайлы жазған шәкірттерініңде еңбектерін 
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тҥртіп алып отырса керек. Есімі белгісіз бір шәкіртінін толғауын 

тауып, мына бір жолына зер аудартады: 

Қаршығаны қҧшлаған, 

Сҧңқар, лашын ҧшлаған; 

Сансыз мҥрит башлағап 

Шайых – Ахмет Яссауй. 

Әрбір толғаудан алған ҥзінділерінің қазақша нҧсқасын да 

кӛрсеткен. Ал мына бір шумақтың қазақшасы: «Менің ҧстазым – 

қаршыға, сҧңқар баптап, қҧс салып, аңшы болған, сансыз шәкірт 

ҥйретіп ҧстаз болған Ахмет Яссауй» деп аударылған. Хожа Ахмет 

Яссауйдің ӛзінің жырларынан алған ҥзіндісі: 

Қҧл, Хожа Ахмет, тағат қыл, 

Ғҧмырың білмәм неше біл, 

Асылың білсәң ап кіл, 

Яна кілге кетерә! 

Қазақша нҧсқасында: «Ай, хожа нәсілді қҧл Ахмет, ӛміріңнің 

қаншасы қалғаны белгісіз – қҧдайыңа қҧлшылық қыл, ӛзіңді-ӛзің таны! 

Біле білсең сенің негізін су мен топырақ – лай. Сен ӛлесің, қайтадан 

топырақ боласың, сенде кҥш жоқ» деп келтірген. Соңында, Хожа 

Ахмет Яссауйдің ӛзінің қоспасыз шын аты «Ахмет» екенін айтып ӛтеді 

[1, 290.]. Бҧл Қ. Жҧбановтың Хожа Ахмет Яссауйді зерттеуінің бір 

тәсілі.  

«Хожа Ахмет Яссауй – мистикаға салынған, бҧл дҥниеден тҥгелдей 

қол ҥзген адам. Сондықтан, біздің қазіргі ӛміріміз ҥшін «Диуани 

хикмәт» сӛзінің ешбір керегі жоқ» деген пікірге Қҧдайберген Жҧбанов 

қарсы тҧрды. Хожа Ахметтің «екінші дҥниеге» ынта қоюы ақиқат 

екендігін айта келе, бҧның себебі Ахметтің қоғам ӛмірінен кӛңілі 

суығандығы деп тҥсіндіреді. Хожа Ахметтің жыры мен 14-15 

ғасырларда ӛмір сҥрген Науаи, Фзули және Шайхы Сағди мен Хожа 

Хафиздердің де жыр-толғауларын салыстырып, ҧқсастықты аңғарған 

және бҧл ҧқсастық − екі тҥрлі ғасыр ӛкілдерінің жырында да діншілдік 

сарыны мен екінші дҥние туралы сӛз етілетіндігі.  Жалпы, 

Қҧдайберген Қуанҧлы «Диуани хикмәтті» асыл мҧра ретінде 

есептейді. «Диуани хикмәт» дін жайлы, адамгершілік қасиеттер 

жӛніндегі туынды екенін айта келе, жырда берілетін сопылардың алқа 

жиналысы жайлы айрықша ақпарат беріп ӛтті. 

Қ.Жҧбанов сопылардың жиналысын бақсылардың жиналысымен 

қатар қойып қарастырады. Екі жиналыстың ҧқсас екендігін айтып, тек 

айырмасы бақсылардың алқа жиналысы жын, әруақ шақырып, ауру 

адамдарды емдеп, мал табуды кӛздеуі болса, ал Хожа Ахметтің 

жырындағы жиналыста қҧдайға ғашықтық сезімін білдіру, діни тәрбие 
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арқылы қоғам арасындағы әлеуметтік қатынастарды тәртіптеу, 

адамдардың мінез-қҧлқын жӛнге салу ниетттері сӛз болып 

отыратындығын айтады. Қ.Жҧбанов «Диуани хикмәтті» − жазба 

әдебиеттің басы және Орта Азиядағы тҥрік жҥйелі тілде сӛйлейтін 

халықтардың ортақ жазба әдебиет кітаптарының алғашқыларының бірі 

деп есептейді. «Диуани хикмәтке» байланысты туындайтын мәселе – 

туындының тілі қазіргі замандағы қай ҧлт тіліне жататындығы, Хожа 

Ахметтің ҧлты кім болғандығы. Туынды тҥркі  тілінде 

жазылғандығынын атап ӛткен Қ. Жҧбанов бҧл мәселенің жауабын 

таппай, бір жанап ӛтті.  Бҧл толғаудың негізгі мазмҧны жауға 

шабылған елдің кҥй-жайын суреттеу екендігін атап, мағынасын жіктеп 

жазды: 

1. Толғаудың мазмҧнында  қара қытайлардың Тҥркістан елін 

жаулап алуы, Хожа Ахметтің бҧл оқиғаға кҥйзеліп, басқыншыға 

«кәфірлік» атақпен нәлет айтқандығы жайлы Қ. Қуанҧлы бірінші 

мазмҧны ретінде атады. Қ.Жҧбанов тіл саласына да мән бергенін 

«кәфірлік» сӛзіне анықтама бергінен-ақ аңғаруға болады, яғни, 

«кәфірлік» жауызына, жауына айтылатын қарғыс есебіндегі сӛз болса 

керек. 

2. Тҥркістандық елдердің ауызбірлігі аз болғандығы және соның 
салдарынан қара қытайлардан жеңіліс тапқандығы суреттелді. Сол 

заманда жергілікті халыққа хан да, ғалымдар да мейірім 

тӛкпегендіктен ауызбірлік аз болғандығын байқаған Қ.Жҧбанов. 

3. Толғаудан тҥркістандық халықтардың әдет-ғҧрпын да аңғарған. 

4. 95 толғауының мына бір сӛзінен: «Тҧтқынға тҥскен ҧл-

қыздардың қайғылы кҥйі мен мҧңды зарына шыдай алмай, тас  та су 

болып еріп кетті» халықтың қоғамды әлі кҥнге дейін шамандық 

кӛзқараста кӛретінін байқаған. 

5. Хожа Ахмет елінің негізгі кәсібі мал шаруашылығы екендігін 

ҧл-қыздарына «қҧлыным», «ботам», «қозым» деп ат беруінен аңғарған. 

6. Толғауға зер сала отырып, тағы бір аңғарған дҥниесі, сол 
замандағы адамдардың әйел адамды қалайша сыйлайтындығы. Қ. 

Жҧбанов бҧл тақырыпты қозғаған да, Хожа Ахметтің туындысымен 

қоса, Бҧқар жыраудың, Сҧлтанмахмҧттың еңбектерін қоса алып, 

қарастырды. 

  Әдебиет саласындағы рухани жан дҥниесі мың тӛңкеріліп, мың 

аударылатын тҧлғалар шығармаларына зер салып, нені армандағанын 

білу екі-бірінің қолынан келетін іс емес. Ал Қҧдайберген Жҧбанов 

еңбекқорлығымен, ізденісімен Хожа Ахмет Яссауй армандарын аңғара 

алды. Сонымен, Қ. Жҧбановтың ізденістеріне назар салып, Хожа 

Ахметтің нені армандағанын білейік: 
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− Қоғамдық қатынаста әділеттілікті армандаған; 

− Адамдарды жақсылыққа жанастырып, жамандықтан бездіруді 

армандады; 

− Ел-аймақта әділ ҥкімет болуын тіледі; 

− Адам баласының бір-біріне мейірімді болуын армандаған. 

Қ.Жҧбановтың айтуынша ол тек армандап қана қойған жоқ, 

сонымен қоса арманына мақсат қҧрып, барын салған. Хожа Ахмет 

кедейлер мен жетімдерге жәрдемдесуге шақырған. «Қҧдай солай 

деген» деп халықты ҥгіттеп отырған. Жалпы, Хожа Ахмет халқына тек 

жақсылық ойлаған жан. Қ.Жҧбанов Асан қайғының желмаяға мініп, 

халқына шҧрайлы мекен іздегенін, Хожа Ахметтің халқына жақсылық 

ойлағанымен теңдестірген. Хожа Ахметтің шындық іздеу жолындағы 

іс-әрекетін Қ.Жҧбановтың топшылауы: 

«Хожа Ахмет қараңғы бӛлмеге кіріп алып, қҧр жылаумен бос қарап 

жата бермеген адам емес, ол ізденген ойшыл адам: ол адам баласының  

бақыты ҥшін шындық жол іздеген адам. Ол адам баласын бақытқа 

жеткізерлік шынайы жолды кӛктен де, жерден де іздеп таба алмаған 

соң, тарығып, тҥрлі хиялға тҥскен. Хожа Ахмет Мҧқамбет сияқты 

тәсілқой емес, тҥптеп келгенде ағынан жарылатын – ақкӛкірек адал 

адам. Хожа Ахмет: «адам баласы ӛзі аңсаған мҧрат – мақсатына жету 

ҥшін, сол мақсатын алдына махаббаты қойып, ең соңғы мҥмкіндігі 

қалғанша жан аямай, шын беріліп іс істеу керек!» [1, 318.] 

Жалпы қорытындылай келе, Қҧдайберген Жҧбановты 

еңбекқорлығын, ізденімпаз деп танып, ҥлгілі тҧлға деп сӛзсіз айта 

аламыз. Рабиға Сыздықова былайша ӛзіндік пікірін қалдырды: «Ҥлкен 

білім иесі болған, ӛз халқын, сол халқының асыл қазынасы – тілі мен 

мәдениетін сҥйе білген, сҥйе отырып соған адал қызмет еткен 

Қҧдайберген Жҧбановтың игі еңбектерін еш уақыт ҧмытпақ емеспіз. 

Қазақ совет әдебиетінде Сәкен Сейфуллиннің орны қандай болса, 

қазақ тіл білімінде Қҧдайберген Жҧбановтың орны сондай десек, 

асыра айтқандық болмайды» [3, 124.]. Ал Мҧхтар Әуезов «Қазақ совет 

лингвистикасының атасы» деп Қ.Жҧбановқа ӛз бағасын берсе, Ісмет 

Кеңесбаев «Қазақ совет тіл білімінің негізін қалаушы», Ғабит 

Мҥсірепов «Ғылымның бірінші дәрежелі жарық жҧлдызы» деп 

әрқайсысы ағынан жарылып, ӛзіндік пікірлерін қалдырған. Расымен 

Қ.Жҧбанов тіл мен әдебиет атты теңізде адаспай, батпай асқақ 

білімімен, еңбекқорлығымен, ізденісімен жҥзіп ӛте білді. 

Қ.Жҧбановтың еңбегі ел есінде қалып, егемен елдің ертеңі жарқын 

болмақ. 
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ПРОФЕССОР Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ АУДАРМА ТУРАЛЫ 

ПАЙЫМДАУЛАРЫ  

 

Женісова Балауса Қайырқұлқызы, 

филология факультетінің 4 курс студенті  

  

Аударма – адамзат қарым-қатынасындағы ертеден келе жатқан 

ерекше қызмет. Аударма саласы бір тілдегі материалдарды, қҧнды 

ақпараттарды екінші бір тілге аударуға мҥмкіндік береді. Екі ҧлттың 

арасындағы мәдениет, салт-дәстҥр ҥндестігіне ықпал етіп, байланысы 

кҥшейтеді. Аударма ісі тікелей тілмен байланысты. Әртҥрлі тілде 

сӛйлейтін тҥрлі қауымдастықтардың ӛзара байланысы ҥшін 

аударманың маңызы ерекше. Сондай-ақ аударманың теориялық және 

практикалық мәселелері жалпы тіл білімінің, кӛркем әдебиеттің 

мәселелерімен тікелей байланысты.  

«Аударма» сӛзі кӛп мағыналы және оның екі терминологиялық 

мағынасы бар. Біріншіден, бҧл ҧғым бір тілде кӛрініс тапқан мазмҧнды 

екінші тілдің қҧралдары арқылы жеткізу ҥдерісі ретіндегі ой қызметін 

анықтайды. Екіншіден, осы ҥдерістің нәтижесі – ауызша немесе 

жазбаша мәтін де аударма деп аталады. Дегенмен бҧл екі анықтама бір 

бірімен тығыз байланысты, олардың біреуін екіншісінсіз анықтау 

мҥмкін емес. Бҧл тҧжырым осы мәселені зерттеумен айналысатын 

ғалымдардың қай қайсысы да атап ӛтетін дәстҥрлі қағида. Қазақ 

тілінде де «аударма» сӛзі осындай анықтаманы иеленді: «аударма – бір 

тілден екінші тілге аударылған еңбек, туынды; іс-әрекеттің нәтижесі 

және аударма – бір тілден екінші тілге ауару ісі; жҥргізілетін процесс 

[1, 10.].  
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Аударма теориясын алғаш рет жҥйеген ғалым – А.В. Федоров. 

Ғалым: «бҧл кітаптың, аударманы тіл білімінің ауқымына қараған осы 

еңбектің бірінші басылымы шыққан кезде ол осы бағыттағы жалғыз 

және алғашқы еңбек болды» деп жазады [2.].  

Н.Комиссаров ӛзінің «Слово о переводе» атты еңбегінде аударма 

жайында Д. Селесковичтің мынадай пікірін келтіреді: «Кез келген 

аударма – бҧл тҥсініктеме (интерпретация). Аудармаға тӛрт элемент 

қатысады: Х тілдегі сӛйлеу сӛйленімі (речевое высказывание), 

аудармашының осы мағынаны тҥсінуі және У тіліндегі мағынасының 

берілуі. Жалпы алғанда, бҧл тілдік бірліктерге жҥргізілетін операция 

емес, идеяларға жҥргізілетін операция, сондықтан аудармашы тілдік 

мазмҧнды ғана емес, сӛйленім мазмҧнын тҥсіндіріп, тҥпкі мағынаға 

жетеді» [3.].  

Қазіргі таңда әлем бойынша аударманың жаппай практикалық 

дамуы оның теориясын әлі де тереңнен зерттеу қажет екендігін 

кӛрсетеді. Осымен байланысты Қазақстанда да аударманың 

практикалық жақтан жаппай дамуы, ілгері басқандығы қазақ 

аударматануының теориялық тҧрғыдан әлі де қарастыратын 

мәселелерінің бар екендігін дәлелдейді.  

Қазақ  аударматану ғылымының зерттелуі, іргелі тҧжырымдар 

А.Байтҧрсынов, Қ.Жҧбанов, М.Әуезов еңбектерінен бастау алады. ХХ 

ғасырдың алғашқы жартысында қазақ тілінің ӛміршеңдігін сақтау, 

лексикалық қорын сақтау, қазақ тілін ғылым тіліне айналдыру 

мақсатында жасалған шаралардың басында А. Байтҧрсыновтың тіл 

білімінің терминдерін қазақ тіліне аударуын, Қ.Жҧбановтың қазақ 

терминологиясына қатысты тҧжырымдарын, М.Әуезовтің кӛркем 

аударма мәселелері тӛңірегіндегі пікірлерін атауға болады. Сондай-ақ 

аударманың дербес теориясына қатысты ағылшын, қытай, араб, тҥрік 

тілдерінен қазақ тіліне аудару талдана бастады, бҧған байланысты 

Г.Бегимованың, П.Дәулетованың, А.Донбайдың еңбектерін атауға 

болады.  

Қ.Жҧбановты – аударманың  теориялық  мәселелерін ең алғаш 

кӛтерушілердің қатарында тҧр деуге болады. Атап айтқанда, зерттеуші 

орыс тілінен қазақ тіліне аударудағы синтаксистік қҧрылымның 

ерекшеліктерін сӛз етті. Қ.Жҧбанов терминдерді қазақыландыру және 

де фразеологизмдерді қазақ тіліне аудару мәселесімен айналысты [4.].  

Бҧдан кейін Қазақстанда аудармаға қатысты пікірлер 1950 

жылдардан бастап кӛбірек айтыла бастады. Ӛйткені осы кезеңде біздің 

елімізде аудармаға кӛбірек мән беріліп, кӛптеген әдебиеттер (кӛркем 

шығармалар) бір тілден екінші тілге аударылды. Елуінші жылдарда ең 

бірінші болып, аударманың тілдік-стильдік жағдайына тоқталған 
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адам М. Әуезов.  Ғҧлама  жазушының    пікірлерімен   таныса  отырып, 

біз  М. Әуезовті Қ. Жҧбановтан кейін аударманың лингвистикалық 

теориясының негізгі мәселелерін кӛрсетіп берген ғалым деп санаймыз. 

Кӛркем аударма – кӛркем шығармашылықтың тҥрі. Мҧнда 

тҥпнҧсқа негізгі қызметті атқарады. Тҥпнҧсқалық шығармашылықты 

шынайы тҥрде жеткізе білу – аудармашының басты ерекшелігі. 

Аудармашының шығармашылық тәсілі негізінен оның дҥниетанымына 

байланысты. Ӛзінің дҥниетанымына сәйкес аудармашы ӛзі таңдап 

алған шығармалардағы кӛркем шындықты мазмҧн мен тҥр бірлігінде, 

жекеден жалпыға дейінгі тҧтастықтың байланысында бейнелейді. 

Аудармашының дҥниетанымын жеке сӛздер мен тіркестерден және де 

кӛбінесе тҧтастай әдеби элементтен, яғни мәтіннің аяқталған 

ҥзінділерінен іздеуге болмайды. Кӛп жағдайда осынау дҥниетанымның 

мәні де аудармашының тҥпнҧсқаға деген жалпы қатынасынан 

аңғарылады. Ол аударатын шығарманы таңдап алуынан басталып, 

оның стилін қабылдап, тҥсінумен аяқталады. Аудармашының 

дҥниетанымы тҥпнҧсқа аудармасы тҥрі мен мазмҧнының бірлігін 

қарастырып қана қоймай, аудармадағы ҧлттық тҥрді сәйкестіру туралы 

мәселені де осы бірлікте шешеді. 

Қазақ тілі – ӛте бай тіл. Қазақ тіліне әлемнің тҥкпір-тҥкпіріндегі 

сан алуан алыптардың шығармалары аударылған. Дҥниежҥзі 

мойындаған тҧлғалардың шығармаларын аудару арқылы әлемге 

қанатымызды кеңге жайып, мәдениетіміз бен ӛремізді дамыта аламыз. 

Соның ішінде, тағлым мен тәрбиеге толы туындыларды дҥниеге 

әкелген тҥрік ағайындарымыздың орны ерекше. 

Кешегі Кеңес заманында тҥркі тектес халықтардың Орал мен Қара 

теңізге, Алтайдан Анадолыға дейін ен жайлап жатқан ірілі-ҧсақты 

талай - талай ҧлыстарға бӛлініп жататынын білсек те туысқандық 

таным кӛкжиегімізді кеңейтуге мҥмкіндік аз болып, сол халықтар 

жӛнінде ешқандай тҥсінігіміздің де болмағаны рас. Сол тҥркі тектес 

халықтардың ішінде бір кездері ӛзіміздің кең даламыздан, Сыр 

ӛзенінің бойы мен Арал теңізінің жағалауына жеткен, Кіші Азияда 

ӛзінің мемлекетін қҧрып отырған тҥрік ағайындарымыздың орны 

бӛлек екендігін сезінгенімізбен, олар жайлы мәлімет жоқтың қасы еді.  

Еліміз тәуелсіздігін алып, жеке мемлекет болған тҧста мҧндай 

рухани - мәдени қатынастардың жаңа сапада және жоғары дәрежеде 

қарқын алуы да тарихи заңдылық деп білеміз. «Тҥрік әдебиеті ӛз 

ӛзегінен ғана жарып қоймай, Батыс пен Шығысты тел емген, дҥрі мен 

гауһарын ойына да бойына да сіңіре білген іргелі әдебиет деп 

бағалауымызға болады. Ал сол ҥлкен әдебиеттің қҧрамдас бӛлігі 

болып табылатын тҥрік жыры - батырлық пен ғашықтықты, елге деген 
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перзенттік махаббат пен жерге деген ыстық ықыласты ӛзінің шырқау 

биігіне алып шығар қос қанатындай тең ҧстаған текті жырлардың 

ғасырлардан ғасырға бет алған тоқтаусыз керуен кӛшіндей әсер 

қалдырады» [5, 5.].  

Тҥрік халқымен тҥбіріміз, негізіміз бір. Бір атадан тарап, сайын 

даланың тӛсінде тай - қҧлындай тебісіп ӛскен бауырлас халықпыз. 

«Тҥркі әлемі» деп аталатын ҥлкен қара шаңырақтың тетелес ӛскен тӛл 

перзенттеріміз. Екі халықтың ортасында ылғи да жақындық бар. 

Себебі қанымызға сіңген бауырмалдық, қонақжайлық секілді асыл 

қасиеттер бізді бір - бірімізге ылғи да тартып тҧрады. Екі халықтың 

қандастық жақындығынан ӛзге мәдениеті, әдебиеті, ӛнері мен білімі 

ылғи байланыс ҥстінде. Ол байланысты сонау тасқа қашалып 

жазылған  Орхон -Енсей жазбаларынан бастап бҥгінгі таңдағы әдебиет 

ҥлгілерінен рухани ҥндестікті байқауға болады. Сол ҥндестікті тҥрік 

халқының шығармаларын аудара отырып та байқай аламыз.  

Қазіргі тҥрік әдебиетінің белді ӛкілі, кҥллі әлем жҧртшылығы 

шығармаларын жастана оқитын Орхан Памуктың әлем әдебиетіндегі 

орны ерекше. Орхан Памук  – 1952 жылы Ыстамбҧлда арғы тегі 

черкестерден шыққан бай отбасында дҥниеге келген тҥрік жазушысы. 

Әкесі білікті инженер болған. Орхан Памук 1977 жылы Ыстамбул 

университетінің журналистика институтын тәмамдайды. 1985-1988 

жылдар аралығында ол АҚШ-та тҧрып, Колумбия университетінде 

(Нью-Йорк) еңбек еткен, бірақ кейін тағы да Нью-Йоркке 

эмигратцияға кетеді. Памук бірнеше ҧлттық және халықаралықтардың 

иегері, оның ішінде 2006 жылы Нобель сыйлығының лауреты аталған. 

Жазушы шығармашылығының негізгі тақырыптары – Шығыс пен 

Батыс, ислам мен христандық, дәстҥрлік пен осы заман арасындағы 

қақтығыс пен қарама-қарсы тҧрушылық болып табылады [6.]. 

Орхан Памуктың «Ыстамбҧл. Естеліктер қаласы» шығамасы – 

автордың балалық шағына, туған-туыстары мен ӛз ӛмірін саралауға 

және де Европа мен Азияның тҥйіскен тҧсындағы Босфор бҧғазының 

бойында орналасқан Ыстамбҧл қаласының кереметтерін, тҥрік 

халқының терең тарихын суреттеуге арналады. 

 «Ыстамбҧл. Естеліктер қаласы» шығармасының қазақ тіліндегі 

аударма нҧсқасы: «Мен бала кезімнен бері Ыстамбҧлдың кӛшелерінің 

бірінде біздікіндей ҥй бар және сол ҥйде маған қатты ҧқсайтын, менің 

егізім, екінші Орхан ӛмір сҥретініне сенемін, және де бҧл сенім, менің 

жҥрегімнің тҥкпірінде әлі кҥнге дейін сақтаулы. Бҧл ойдың қайдан 

қалыптасқаны есімде қалмапты. Сірә, ол бірден пайда болмады,  

балалардың ақыл-ойларындағы дҧрыс емес тҥсініктердің, кездейсоқ 

сәйкестіктің, жалғандық пен қорқыныштың нәтижесінде пайда болды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1952
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D2%B1%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/2006
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
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Мен сіздерге, сол сәтте ӛзімді қалай сезінгенімді тҥсіндіру ҥшін,  

ӛзімнің басымдағы айқын кӛріністі бірінші рет айтпақшымын. Бес 

жасымда ҥйден біраз уақыт жырақта жҥрдік. Кӛптеген қақтығыстар 

мен  уақытша бӛлінуден кейін, әкем мен анам Парижде тҧрып, мені 

және ағамды Ыстамбҧлда қалдырды. Менің ағам Нишантайшыда, 

Памук отбасылық ҥйінде, әжем және басқа туысқандарыммен бірге 

тҧрды, мені Хадигке (анамның апасына) жіберді. Ақ қабырғаға 

кішкентай балалардың портреті ілінген бҧл ҥйдің тҧрғындары, мені, 

сҥйіспеншілікпен және кҥлімсіреп қарсы алды. Кейде нағашы апам 

немесе кҥйеуі осы суреттерді кӛрсете отырып, маған кҥлімсірей қарап: 

«Қара, бҧл сен!» - дейтін. 

Суреттегі әдемі кӛзді бала маған біраз кӛрініп тҧратын да, мен 

кӛшеге ойнауға кеткен кезде жоғалып кететін. Дегенмен, бҧл менің 

портретім емес екенін тҥсіндім. (Шын мәнінде, бҧл «кицч» стилінде 

«жақсы бала» бейнеленген еуропалық ҥлгіні жаңғырту болатын). Мен 

басқа ҥйде тҧратын басқа Орхан болуы мҥмкін бе  деп ойладым. 

Бірақ, енді  «басқа ҥйге» кӛшіп кеттім, бҧл сезім Ыстамбҧлдың  

тҥкпіріндегі екі жақты ӛмір сҥруіммен кездесу ҥшін қажет болған 

секілді. Алайда, осы кездесудің келешегі маған бҧлыңғыр болып 

кӛрінетін. Мен ӛз ҥйіме, отбасыма оралғым келді. Олар әлгі 

суреттердің  қабырғаға салынған портрет екенін айтқан кезде, менің 

ойларым аздап шатаса бастады, мен қабырғаға салынған суретті, 

портреттегі маған ҧқсас баланың, екінші меннің тек қиялымның жемісі 

екенін ғана тҥсіндім, сонбықтан да ҥйіме тез оралғым келді. Менің 

тілегім орындалды, мен кӛп ҧзамай ӛз ҧяма оралдым. Бірақ, 

Ыстамбҧлдағы басқа ҥйде тҧратын ӛзге Орханның керемет кӛріністері 

мені тастап кетпеді. Бала кезімде және жасӛспірім кезімде екінші мен, 

менің егізім туралы ойлар жиі мазалап жҥрді. Кей-кезде, Ыстамбҧл 

кӛшелерімен серуендеп, қызғылт сары жарықпен жарықтандырылған 

терезелерді тамашалап жҥрген кезімде, бақытты адамдарды бейбіт 

ӛмір сҥрді деп ойладым, ал ішіндегі не болып жатқанын кӛруге 

тырыспадым, маған бір сәтте бҧл ҥйлерде басқа Орхан тҧратын секілді 

болып кӛрінді. Мен ӛскен сайын, бҧл сезімдер азая бастады, соңында 

тек арман ғана қалды. Кейде, тҥсімде тағы бір Орханмен 

кездесетінмін. Мен ӛзімді бақытсыз сезінген кезде басқа ҥйге, басқа 

Орхан ӛмір сҥрген жерге кӛшуді және оның ӛмірін сҥруді 

армандаймын...». Бҧл ҥзінді тҥрік тілінен аударылған. Аударма кӛркем 

аударма негізінде жасалды. Тҥрік тілі мен қазақ тілінің 

ҧқсастықтарына байланысты, аударма барысында қиындықтар 

кездеспейді. Кӛптеген сӛздер мен автор тіліндегі ӛзіндік қолданыстар 

шығармада кӛркем тҥрде кестеленген. 
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 Бауырлас халықтың проза саласын аудара отырып, 

байқағанымыз, тҥбі бір тҥркі жҧртының екі перзенті Қазақ пен Тҥрік 

ҧлтының рухани, мәдени, әдеби байланыстың тамыры тереңде 

жатқанын аңғарамыз. Екі халықтың да әдебиет ӛкілдерінің ӛмірді 

бейнелеу тәсілі, шығармаларына арқау еткен ӛмір шындықтары да 

шамалас. Оның себебі: екі халықтың шығу тегі бір және де тҥп негізі 

бір атадан тараған. Екі халыққа да бірдей тарихи оқиғалар мен 

шамалас географиялық аумақ пен салт - дәстҥр әсер етеді. Бірақ айта 

кететін бір жайт Тҥрік елі де Қазақ елі де бір қара шаңырақта тетелес 

ӛскен екі бауыр іспетті. Екеуінің де ӛзіндік ерекшелігі, ӛзіндік даму 

сатысы мен жеткен жетістіктері бар. Сондықтан бҧл екі мемлекетті 

бауырлас, ағайындас, қандас деп қарап, ӛнердің саралы 

сарқыншақтары мен «Тҥркі» деп аталатын асылдың сынығы деп 

бағалаған дҧрыс. Бауырлас екі елдің әдебиетін, соның ішнде аударма 

саласын бірлікте алып қарастырған жӛн. Екі елдің әдебиетінің 

ҥндестігінің жоғарғы дәрежеде екенін мойындап, екі ел арасындағы 

татулық пен бірлікті одан әрі кҥшейтіп, әдеби және мәдени 

байланыстарымызды тереңірек талдап, нығайтуымыз қажет. 
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   y y      -   y   y         ,    y      e i e i     y y .  

P   e     Q.J       y     y      e  e  e  e i         y ,    e i , 

«Q z    i i    i  e i ze   e  e »  e e     e  e         1966  y y,  e i  

1999  y y    y y    y  y.         y e  e   e     i  i       y. «Q z   

 i i            y y     e e e i», «       ,           ,  e           

   e e e i», «Q z     e    i     e e e i», «M  e  e   e    e     e e i», 

«            e    i  e e    e e e i».    y  «Q z    i i i  

           y»  e e  e  e i e            y     e   i       y           i 

 ze  e i ,   y  i  e i «      y    y    y y »  e     i  i  i. S z  i  e i 

         i  «  z   y y»  e e   e     e      y [1].  iz     ze   e  

e  e i i   e izi  e   z    i i i     e  e  i    e e e i   e  i   e       , 

      y     y y     y     y    y y      e i  e i         yz. Iа    e   i  

ze   e   i    y     y                             y   e izi i        y   

z     e i      y.      y  i i  i i i    e e e i i   i i e             y  

        y   y y   y y       y         y y ,    y       i   e   z    i   i-

   y    y  .       y   , N.      y, T.S       y, S.             iz i 

ze   e   i e  i    zy     e  e  e i i     i   e z  .        y   z     i   i 

 e izi  e   y    ,  i i   i  i  e  ze   e   i e  i   i i e e ,  i e e i - 

    e     Q     e  e  Q     y J      . O    y    e e e      y      
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 e e    e -   e    y        i  e  e                   ,    e e  e  e  

               z y. Q zi  i   z           y  e    i   i  e i   i - y y  

   y   y, e  e         e i,  i  e   z e  i             y,  i  e   z e  e 

   y                      y    y  y  e  e  e   z e  e    y     y  e e , 

    e izi e     y  Q.J         z        y y    i   e  i i  e    y     

 i i  e i i             y         y  y               y  y. 1922  y y      e 

i  e i          J        i (   y )        i      e i 1924  y y KSRO O    y  

       K    e i    y    y    i      y         i  (       )  i  i       e i 

(VSKN )    y           y  y.     e       e  J           y    i  e i 

 z e  e i i  e «J      i   i  i       e i i  1925  y y M   e  e    e  

   i i i e Q     e  e   e    y  y»,- e    z  y. P   e     Q.J       y  

«J      i  i        e e i      y»  e e     y y    y           y «   e   i 

  z  »   ze i i  1928  y  y 291-   i i  e          y. Q z     i   i  e  

           y    e e e i e  e    e  e  i i  e  Q.J         y    y      i  i 

e  e  e  e  i i    y        y       y y  e  e  e i e     y     e 

    yz [3,169]. 1933  y            e  e i  z e    e       y  y   y y     

 e i e       y. S    ez e  e        y      y     e     Q.Q.J       

  y  y.    y    y       i    e 24   i ,  i     e   i     y.   -,   -,  -,   , 

 -,   - ,   -,   -,   -,   -,   - ,  - ,   -,   - ,   --,  -,   -,  -, h -, o -, z - , i-, -, r-< 

p’>.          

Q zi  i  ez e  e    y          y     y        i  e,    y         i e 

  y      e e e i    i e i  e  ze  i    y y     y   i i  e i  e     y   y , 

       y , ze   e i   e e i. L  y          y     y        e  e  

 e   i i  e   e     y y     y   ze     i  e i    y           e    -   y  

Q.Jubanov belsene at salysty. Q zi  i          y          y         i  

   yz y y y      y    e e    e i i     y   ,        y           y   e izi  

      y  e i  e,   y y    y  e  ze   e  e i    i  e  e    y  e i i e i  iz 

           y.      

P   e     Q.J       e  e          i  e  z      y   y       

   y y     y: «Q z   y    e    i i  e      -   y y   y    z e  i     i  e 

   y    zy y ,       y y y   zi e  e   i  i       y       y     y  e e   e, 

          y     e     y ,            zy       z  y     i  e    e  e i e i  

    y  e e .  i          i   y     z «  z    z     ",  y   y  " e i    " 

 e , -   z-  z i   e i     y       y     e i    :  e i          y          i 

 i ,   z    i i e  i  e    z i     i  e   z   y   z   zi  e i  i  e e »,-de  i 

[1.337]. O  e e e          e iz i e  e          , «e  e  e i          i  

e e e i     y    , e e e e     e  i            y     y     y          e  

« z e  »       e e ,        i  e    , e  e e  e ee  i    y     y     i i  

   e   e  e i i , e e e    y     y y y    y  y      »,- e  i [1, 340.]. 

O y     ze   e   i    y        y -    z,     e     Q     e  e  

J       y     y    y         y     e i e,  i i     y y  e  
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        y y y  ,   i e e        i       y e  e  e i e    e     y  M.  ez   

 e  I.Ke e   e  y : «Q     e  e  J       -   z               y y  

 e izi         y»  e         y  e i  e - e i  e e  [2]. M.      e  y : 

«Q.J       e  e  e i    y y   zi  i   z    i   i i i i  i  e   y        

bastady. Sondyqtan ony biz   z    i i   y y       e  ze   e     y y y  

 e izi         y  e       yz»,-  e i  e     e iz   y  y  [3]. 

H   y yz y        y   z   y   y y   i i  .M  i e   : «Q     e  e  

J       –  y y  y   i i   i    e e i    y      yzy,     51 i i         – 

   y », –  e           .    y  y    y  y  e  e  e i e     y    ,  e    

   y      zy      y               y   y ,    y            y    z   

    y y   y y y  e     e  e ,   e i e  i i  e  e  e i i       - e iz 

e e i e   z  e  ize i. O       y  y   y y   e  e  e i,        y ze   e  e i 

   y       .     e    I.Ke e   e  Q.J       y  e  e  e i      y  y    

 e    z  y: «Q.J       y       y           y y   ze   e  e   zi i     i 

 e     i , z    i i    i     e              . O   i i i  «Iz                  

         z         e    e   » (1936), «Z  e               e  y    

     y          », «K  »  e        y   e    y,     i              e  

 ъez e  e     e e    z e i, «  y   i i                    y», «J    

gramm      y       y    y    y   »,   y      ,       z e ,  i i  e    z e  

 e i  i  y     ze   e  e i    y y              y    z    e e ,     e  e  e 

      y       yz» [4, 3-17.].  

    e            Q      y : «Q z    e i i   e ze  i,         

        -   y ,     e     Q     e  e  J       -  iz i        y  y yz, 

    e i,    Q z                   y y       y       y               y   y 

    y  y  i  i  e i    y      yz   y y   i i»,- [5, 5-11]   y       y   

     y  y  i  i           e         y    . P   e     Q     e  e  

J       y    z    y y y  e     e  e i      y    y    y     e e e   e, 

 z e  e e e i   e  i i    y         e  i       y              e i: 

«...Q     e  e  Q     y J       -     y yz y     e  e ,  y y ,   e  

     y    y      i      y     y y ». O y        y -ze   e   i e  i   e  e  

     y y   zi     e     Q.J       y    z    i i  e    e  e i      e e , 

   y e               y y         y y   e izi           e        y     e 

 e     e  e  e  e i i   e izi  e   zi  i         y     y     y y ,  y  

                  y y                y.    i  i    i     e     

Q     e  e  J       y  «Q z    i i    i  e i ze   e  e »  e e  e  e i 

   i   i   i-   y  y     e  i   i   y    y     y   y.      i       i  

 i i i i      y         y     y        e   zi  i  ez e     y  y    y  

 e e                y     y   e iz e i  e    i i       y  y y e      y. 

O y e  e  i   y         y  y        y  e  52          y        y   y 

   e   y       y         e         y y    y   y y     e iz [6, 49-

52].S  y e     y           ,  i  -   e     e i    y y . Ti  -    i       y  
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  i     y         y  e     yz y      y.      y   e e i  i     e-    

 e  izi   e                       e  e  i. O     i   i  i,   i e e   y  

    y y ,     e  i i i  e     i i i ,      y  y    y   y  e     i  i i , 

e         y      y  e  e    e     i  yz e i     -    y  e  e      i  

    e -        y    i      e . Ti      y y - e      y y e e i  e     y    

  y    y .  iz  e  i i iz i    i  e ,     e  e   i e i ,   z      y  , 

    y      e ,    e  e      i e       y   y ! Q    y y       y       y , 

 zi  i            ,   i -   e  e ,  e e  e  ,  eze  e i      y y   y . 

S              z    i   i i i  e  e    .    e  i    y          y         

     y   z    y , e i     y  i i  e     y    . Ti  e    zi  i  ez e    y  

  i  e i e          e e i,         e   y     y             i i  e    . 

S  y e           y    i  e i e       i   y  y  iri oqymystary qoldap otyr. 

O      y     20- y  i  i  e   y    e  e i    y    i  e i e     i        

 e e . Q zi  i      y     e i,  y        y  y       i  e z       y y   

i e        e e  i i   y ,        i  z          y     y y     y          y   

         e e i   y    y. S      y          y            y    e i iz i  

  ez  e  i, N. .N z    e      i   z   e i e    e         y.  iz         e   

    i     i  e i  e     y  y y    i  e    i  i    i   zi iz e  e  i. 

Sonymen qa           y         i e       i          e i  e    e             

      iz e  i     e i      e   i e i . Se e i        y       y, z     

     y y. L  y    i   i e     i    y    y y y     y       i i i   y  y, 

 iz e                      y e     e   y y ,  z e i iz i      y     y   

  y             i  i  e     yz y yz    e . S   e  e  i             

    e e i    y y    i  i    y        y    y yz    . Mi e, Q.J          

   y    i    i i     yzy  e  e       ,         i  e     y         y   z   

 i i  e    y          y    i  e   z   z   ,   y         i    y         . 

S   y      iz    y    i   i e        e  e i e        y   e     y    , 

 e i i   e   y e  e e-     z           y         i        ,  z 

  y y    y yz  e    -pikirlerimiz i       i   iz      .   
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Ғылыми жетекшісі:  

                                                                   аға оқытушы Джусупова К.Ж. 

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

  

«Елдің елдігі ерінен танылар»-демекші, тарихи ӛлкеміз-Ақтӛбе 

нағыз таланттар мекені екені сӛзсіз. Бҧл киелі топырақтан шыққан 

тҧлғалар қашан да халық арасына танымал, зор ілтипатқа ие. Ақтӛбе 

ӛңірі  қазақтың ҧлттық тіл білімінің теориялық негізін қалаған ғҧлама 

ғалым  Қҧдайберген Жҧбанов пен академик Сақтаған Бәйішев, 

мемлекет қайраткерлері Ҧ.Қҧлымбетов пен Т.Жҥргенов, ақын-

жазушылар Т.Ахтанов пен Қ.Шаңғытбаев, Ӛтежан Нҧрғалиев, Бәкір 

Тәжібаев, Сәбит Баймолдиндер секілді тағылымы мол тҧлғаларға бай. 

Жҧбановтар әулеті барлық салада жемісті еңбегімен кӛзге тҥсіп, қазақ 

ғылымы мен ӛнерінде ӛшпес із қалдырған. Қҧдайберген Жҧбанов 

халық ағарту тарихында ғылыми  негізделген тҧңғыш грамматика мен 

қазақ тілінің мемлекеттік бағдарламасын жасаған ғалым-педагог. 

Халқымыздың әдебиеті  мен мәдениетінде кӛптеген танымдық, 

публицистикалық мәні зор мҧра қалдырған халқының қалаулысы. 

Қ.Жҧбанов қазақ тіл білімінің ӛзекті және бҧрын-соңды зерттелмеген 

проблемаларының шешімін табуда зерттеулер жҥргізіп, алғаш жоғары 

оқу орнына арнап оқулық жазып, ӛзінің ғылыми еңбек жолында 

зиялылығы мен табандылығының арқасында жетістіктерге жеткен. 

Оның кӛп тіл білгендігін атап ӛтпеске болмас, полиглот-ғалым 

ғылымда неге ҥңіліп, нені зерттеу керек екенін айқын аңғара білген [1, 

220.].  

Профессор Қ.Жҧбановтың ғылыми еңбегінің  маңыздылығын 

кӛрсете келе, жҧбановтанушы  ғалым  Н.А. Садуақас:  «Ӛзі еңбек еткен 

кезеңіндегі қазақ филологиясының алдында тҧрған барлық ӛзекті 

мәселелеріне белсене араласып, қазақ әліпбиі мен орфографиясын 
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жасау, қазақ жазуын араб графикасынан латын әліпбиіне кӛшіру, қазақ 

тілінің фонетика, лексика- грамматикалық категорияларына анықтама 

беріп, оның теорияларын қалыптастыру, қазақ терминологиясының 

ғылыми принциптерін белгілеп, қазақ терминдерін жасау, қазақ тілінің 

алғашқы ғылыми оқулықтарын жазу т.б. жҧмыстарды ғылыми 

деңгейде зерттеп-шешу профессор Қ.Жҧбановтың ҥлесіне тиді.  

Қазақ тілін ғана емес, жалпы тіл білімі, тҥркология саласына  

қатысты ғылыми мақалалар жаза бастаған Қ.Жҧбановты сол тҧстағы 

орыстың ірі оқымыстылары И.И.Мещанинов, А.Н.Самойлович, 

В.В.Бартольд, С.Е.Малов, К.К.Юдахин, А.К.Боровков  т.б. білікті  

лингвист ғалым ретінде танып, бағалаған еді», - дейді [4, 40.]. 

Қ.Жҧбановтың зерттеу жҧмысындағы ізденушілік қабілетін, 

талантын ғылыми еңбектерінің әлі кҥнге дейін маңызының 

жойылмағандығынан кӛруге болады. Тіл білімінің тӛлбасы-лингвист 

атамыз қазақ тіліне қомақты ҥлес қосты. Парасаттылық, мақсатқа 

талпынушылық, зиялылық, еңбекқорлық - бҧл қасиеттердің барлығы 

әке жолын қуып,әке танымын тереңдетуде ҥлес қосып жҥрген әрбір 

перзентінің бойынан табылған. Бойына ағасының тәлімін жиған, 

жігер-кҥші мол Ахмет Қуанҧлы Жҧбанов ағамызды кҥллі қазақ біледі 

десек те артық болмас. Ол- музыка ӛнерінің ӛсуіне бар ғҧмырын арнап, 

дирижерлығы халық есінде мәңгі ӛшпейтін ән мен кҥй,опера 

шығармаларын жазған композиторлық дарын иесі. Жарқын жҥзді жан 

шәкірт тәрбиелеуде еш аянбаған. Халық мҧрасын зерттеп қана қоймай, 

сырына терең ҥңілу, кӛркемдік қасиетін мҧқият талдауы Ахмет 

Қуанҧлы ғҧмырының шығармашылық ізденісінің тҥп қазығына 

айналғандай-ақ [1, 231.]. 

Ӛнер жолына ағасы Қҧдайберген Жҧбановтың қамқорлығымен 

келіп,ӛзінің тҧңғыш ҧстазы Хҧсайын Ашғалиевтен мол тағылым алған. 

Музыканың әр жанрында шоқтығы биікшығармалар жазып, 

Қҧрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет сынды кҥйшілеріміздің кҥйлері 

мен халық әндерін оркестрге тҥсірген [2, 30.]. Қҧрманғазы операсын 

аяқтауды ӛмірлік мақсат тҧтқан. Биязы, мінезі салмақты, шешен адам 

болған делінеді. Жҧбановтар әулеті қазақтың маңдайына біткен ең 

текті шаңырақтардың бірі. 

Ҧрпақтарының тектілердің тҧқымынан екендігі мейірбандылық, 

байыпты іс-қимыл, риясыз кӛңіл, әсерлі әңгімелерінен байқауға 

болады. Еңбек етуге деген қҧлшылық әр баласының бойынан 

табылған. Білім-ғылымға деген зор ықыласы Жҧбановтар әулетінің 

қарт-жасына дейін дарыған. Қазір де ҧрпақтары ізбасар ретінде ата 

мҧрасын жаңғыртуға бар кҥшін салуда. ―Тектіден текті туады,тектілік 

тҧқым қуады‖. ―Атадан ҧл туса игі, Ата жолын қуса игі‖. Иә, шынында 
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да, халық даналығының айқын кӛрінісін біз Жҧбановтар отбасынан 

кӛріп отырмыз.  

―Тектінің ҧрпағы‖ деген ҧғымнан артық абырой, мадақ жоқ деп 

ойлаймын.Тектілікті дәріптеу-ҧрпақ ҥшін маңызды қағида. Асылдың 

сынығы,тектінің тҧяғы бҥгінгі кҥні Қҧдайберген атамыздың кенже ҧлы 

- Асқар Жҧбанов ағамыз. Ол ӛз ӛмірін математикалық лингвистикаға 

арнаған,тіл білімінің биік шыңына жеткен профессор, филология 

ғылымдарының докторы. Қҧдайберген атамыздың балаларының 

ішінде  Есет пен Асқар Жҧбановтардың әке салған сара жолды әрі 

қарай  жалғастырып келе жатқандығы айрықша байқалады. Бҧл 

тағылымы терең ҥлгі-ӛнеге болатын іс-қарекеттер. 

Жҧбановтардың  ӛмірі мен ғылыми жолын саралап зерттеуде бір 

ерекшелікті байқауға болады. Ол – жан-жақтылық. Ерекше дарын иесі 

Қҧдайберген Қуанҧлының алдымен, тілге деген ҥлкен таланты 

болғандығы баршаға мәлім. Талантының арқасында орыс тілін 

меңгеріп қана қоймай, Ленинградта жҥріп, екі-ҥш жыл ішінде неміс, 

моңғол, грузин, чуваш, коми, тіпті жапон тілдерін ҥйрене бастаған. 

Медреседе оқып, араб, парсы, шағатай, тҥрік, татар, башқҧрт тілдерін 

игеріп кетуі - осы қабілеттің кӛрінісі. Әке  бойындағы полиглоттық 

қабілет ҧлдары Есет пен Асқардың тіл маманы болып 

қалыптасуларына ықпал етсе, тағы бір қасиеті – ақындық дарыны Есет, 

Муслима Жҧбановаларға берілген.Тектілік феномені хақында 

пайымдалған асыл сӛздердің астарында терең ой, ғасырлық ӛмір 

тәжірибесі, даналық кӛзқарас жатыр. Қан арқылы берілетін қасиеттің 

орны еш нәрсемен салыстыруға келмейді.Оны дәстҥрлі қазақ 

қоғамындағы «тҥбіне қарай бҧтағы, тегіне қарай ҧрпағы», «тектен нәр 

алған тозбайды», «тегінде бар тектілік», «жақсының кӛзі» деген 

ҧғымдар дәлелдей тҥседі. 

Адам баласы да ӛзінің ата-бабаларымен кӛзге кӛрінбейтін 

тамырлар арқылы жалғасқан. Атадан қанмен берілген кҥйшілік, 

әншілік, ҧсталық, ақындық ӛнер жолын қуған әулеттер жиі кездеседі. 

Солардың бірі - Ақтӛбенің мерейлі шаңырағы - айрықша қҧрметке 

бӛленіп,, ерекше мәртебеге ие болған - Жҧбановтар әулеті екені сӛзсіз. 

Тектілік қҧбылыстың тәрбиеге кӛнбейтінін, ол атаның қаны, 

ананың сҥтімен дарып, сҥйекке бітетін асыл қасиет екенін қазақ халқы 

алыстан аңғарды. Табиғи дарынды әлеуетті кҥш қашанда мемлекет 

ҥшін баға жетпес ҧлттық қҧндылық.   

«Кӛп қарға тең келмейді бір сҧңқарға,  Кӛп жылқы тең келмейді бір 

тҧлпарға. Жақсының әрқашанда жӛні бӛлек, Жаман адам жарамас бір 

қымтарға» немесе «Жабы жҥйрік болмайды байлағанмен,  Жасық 

болат болмайды қайрағанмен» деп Ж.Жабаев шалқыса, ҧлы ойшыл 
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Абай Қҧнанбаев жеке тҧлғаның қалыптасуы барысында оның ӛскен 

ортасы мен алған тәрбиесіненде бҧрын, оның қанындағы, тегіндегі 

қасиеттердің басымдыққа ие болатынына ерекше тоқталған. Абай 

сынды алып ой иесінің тамыры тобықтының ішіндегі шынжыр балақ, 

шҧбар тӛс тҧқым екеніне-де кезінде кӛп кӛңіл бӛлінбегені рас. 

Әкесінің: «Әй, Абай! Мақтағыш болсаң, алдымен мені — Қҧнанбайды 

мақта! Ӛзімнен асырып мен сені тудырдым. Ал, сен мықты болсаң, 

ӛзіңнен асырып ҧл тудыр. Содан кейін мақтанарсың, шырағым», — 

деп ширыға тіл қатуында ҧлт танымындағы тек туралы тҥсініктің 

терең мағынасы жатыр.  

Әдебиетке жаны қҧмар Қҧдайберген  атамыздың ӛзі ғылымда ӛз 

ойын жеткізу шеберлігі жоғары адам болған. Білім алып жҥрген 

кездерінде ―халық жауының балдары‖ деген халықтың ҥрейіне 

ҧшырап жҥрсе де ғылым-білім іздеуден еш тайсалмаған , шет-

шеттерінен дарынды болған. Жҧбановтар әулеті халықтың маңдай 

алды жҧлдызына айналған ,жоғары білімді адамдар болған. Ажар 

Жҧбанова: «Ғазиза апамыз, Ақырап ағамыз, Мҥслима апамызбен етене 

жақын ӛскен. Асқар ағам мен  Болат ағам тетелес ӛскен жандар»,-деп 

еске алады. Жҧбановтар әулетінің Жҧбановтар әулеті болып тарихта 

қалып отыруы- ағайындылардың ауызбіршілігінің арқасы.Қайғы мен 

қуанышты да бірген кӛтере білген, барды бар, жоқты жоқ етіп, сабырға 

тоқтай білген  нағыз иманды шаңырақтардың бірі. Бҧл жандардың ең 

басты темірқазығы-білім. Сондықтан да бір отбасынан қанша зиялы 

шығып отыр.  

Тамыры тереңге жайылған  шаңырақтың арғы тектілігін 

байқауымыз қажет. Қуан ағамыз қаздырған қҧдық әлі кҥнге дейін 

сақтаулы, «Жаңатҧрмыс» ауылының халқы су алып отыр. Ашғашқы 

болып мектеп салдырған Қуан атамыздың кӛреген кісі болғандығын 

осыдан кӛре аламыз». Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбановтың ӛзі ӛмір 

сҥрген кезінде латын әліпбиіне кӛшудің кӛшбасшысы болған еді. 

Қазіргі таңда бҧл мәселе ғылыми жалғасын тауып отыр. Мҧның ӛзі 

ғалым Қҧдайберген Жҧбановтың ғылыми ойлары болашаққа да қызмет 

ете беретінін танытып отыр. 

Әке еңбектерін жан-жақты зерттеп қана қоймай, ҥнемі ізденіс 

ҥстінде жҥрген  тіл білімінің кемеңгері – Есет Жҧбанов ағамыз. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Есет ағамыз ӛте 

білімдар кісі болған. Оның әке есімі берілген оқу ордасында атқарған 

еңбегі ҧшаң теніз. Ӛмірлік принципі - бейнеттен қорықпау болған 

ағамыздың ӛмір жолы жас ҧрпаққа ӛнеге боларлық. Ақтӛбе 

топырағында дҥниеге келіп, қаршадайынан соғыс зардабын кӛріп ӛссе 

де, білім іздеу жолында еш аянбаған.  
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Еңбек жолын ҧстаздық қызметтен бастаған, журналистік еңбектің 

де қыр-сырын терең меңгерген ойшыл дана. Қазақ тілінің екі томдық 

тҥсіндірме сӛздігі, Қ.Жҧбанов еңбектерінің бір томдық жинағы, 

―Абай‖ энциклопедиясы ғалымның тӛл туындылары. Ол ғылымда 

орныққан, дәйекті таным ретінде бағаланып отырған ауыз әдебиетінің 

тілі кҥнделікті қарым-қатынас тілінен биік тҧрған, ӛңделген, кӛркем 

тіл деген кӛзқарасты ҧстанатын болған. Бірде одан әке жайында айтып 

беруін сҧрағанда, былай деп жауап берген: ―Қиын сҧрақ. Бірақ, жауап 

беруге тырысайын. Қҧдайшылығымды айтайыншы, әкемнің 

тереңдігіне қызығамын. Оны тіл ғылымының негізін салушы деп жҥр 

ғой. Ал енді ―Абай-қазақ әдебиетінің классигі‖ деген еңбегін оқысақ, 

оны басқа қырынан танығандай боламыз. Ғылыми публицистика 

дегенің әне сол. Жазғаныңды жҧрт оқитындай болуы керек-ау. Оның 

бір сілтемесіне татымай қалатын сияқтымын. Мен ҥшін ӛз алдына бір 

жеткізбейтіндей деңгей‖[1.235].  

Бар ғҧмырын жас шыбық тәрбиелеуге арнаған Есет аға- 

ізденімпаздылықты, елгезектілікті жақсы кӛрген. Қазақ тіл білімінің 

кемеңгері ғана емес, саналы ҧрпақ тәрбиелеген  қазақтың біртуар 

перзенті. 

Профессор Е.Қ.Жҧбанов туралы жазған мақаласында ғалым 

Н.А.Садуақас: «Е.Жҧбанов еңбектеріндегі ғылыми қҧнды ойлардың 

бірі — ғалымның әдеби тіл ҧғымы туралы пікірі. Қазақ тіл білімінде 

«әдеби тіл» жӛніндегі танымымыз батыс елдері тілдеріне қатысты 

заңдылықтар арқылы қалыптасқандығын, сондықтан осы кезге дейін 

жаңсақ пайымдауларды «малданып» келгендігімізді айтады. «Әдеби 

тіл» атты «жасанды категория» ӛзге тіл арқылы енген «дҥмбілез 

қағида» екендігін, сондықтан әр халықтың ӛзіндік даму жолына 

байланысты тілінің де қоғамдық қызметі заманына сай болғанын 

айтады.  

Қазақ халқы ҧлт болған XV ғасырға дейін-ақ ӛздерінің ру-тайпа 

тілдері мен әдебиетінен қол ҥзбеген, халық әдебиеті ол кезде ҥлкен 

қоғамдық қызмет атқарғанын айтып: «Ол—биліктің, шешендіктің, 

шежіренің, ру басы, қолбасылардың тілі болды, суырып салма 

ақындықты, жыраулық толғауларды, айтыс ӛнерін дамытып, кәсіп пен 

харекеттің атауларын біздің заманымызға дейін сақтап әкеліп 

мемлекеттік ресми тілімізге ҧластырды» дейді. Қазақ халық әдебиеті 

тілі барлық тарихи кезеңде халқына қызмет етіп, оның барлық 

қажеттілігін ӛтеп келгенін, «мемлекеттік мәртебеден айырылуы тек 

кешегі совет дәуірінде, орыс тілін ресми тіл етіп зорлықпен енгізу 

тҧсында басталғанын» айтады»,- деп баға берген [5.40]. 
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Жҧбановтар әулеті халқымызды  рухани қҧндылықтармен байытып 

отырған тағылымды шаңырақ. Ал ғылыми кітаптары -жас буынға 

тәлімі  мол алтын қазына деп есептеймін. Адал еңбек пен арды 

әршақан биік ҧстап, мәңді ғҧмыр кешкен Жҧбановтар мҧрасын біз-жас 

ҧрпақ дәріптеп, қазақ тіл білімінің шыңына шығарамыз.  
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Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

 

Тектілік феномені хақында пайымдалған асыл сӛздердің астарында 

терең ой, ғасырлық ӛмір тәжірибесі, генетикалық ілімге даналық 

кӛзқарас жатыр. Бҧдан қан арқылы берілетін қасиетті еш нәрсемен 

алмастыру мҥмкін емес екені анықтала тҥседі. Оған дәстҥрлі қазақ 

қоғамының қойнауында пайда болған «алма сабағынан алыс тҥспейді», 

«тҥбіне қарай бҧтағы, тегіне қарай ҧрпағы  «тегі мықты», «тегі таза», 

«асылдың қиығы», «тектінің тҧяғы», «жақсының кӛзі», «асылдың 

сынығы» деген ежелден  келе жатқан нақыл сӛздерде дәлел бола 

алады.Адам – тектің бір бӛлігі.Тек деген сол адам мен оның ата-

бабасы салған сара жол. Олар қанмен беріліп, мәңгілікке бір жіпке 
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тізбектелген.  «Тек» деген ҧғым қазақ ҥшін қандай қасиетке ие болса, 

«тексіз» деген сӛз кҥллі жеті атасы тҥгілі жетпіс жеті атасына дейін 

жететін ауыр сӛздің бірі болып саналады. 

Жҧбановтар әулеті бҥгінде Қазақ еліне елге танымал адамдар 

бірден-бір кӛп шыққан әулет болып табылады. Алғашқы Қазақ Совет 

Энциклопеиясының ӛзінде қазақ ғылымы мен ӛнерінде ӛшпес із 

қалдырған тӛрт бірдей Жҧбановтар бар. Бҧл кӛштің басында әрине 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов тҧрады. Жҧбанов әулеті текті отбасы 

деп айтуымызға болады. Оған дәлел  Жҧбановтардың ҥрім-бҧтағын 

Қуанның балаларынан ӛрбіткеніміз жӛн болар.  Бҧл ретте Есет 

Қҧдайбергенҧлы Жҧбановтың былай дегені бар. «Әкем Қуаннан он 

тӛрт қҧрасақ» бармыз. Білетіндерімнен  айтайын ҥлкені-Аққат апай, 

одан кейінгі менің әкем – Қҧдайберген. Содан соң Әмет пен Ағиба, 

сосын Ахмет Жҧбанов одан кіші Мҧхамбеди [1,.8-16.] 

Ахмет Жҧбановты  кҥллі қазақ елі біледі. Қазақтың кӛрнекті 

дерѐжері, музыка зерттеушісі, композитор, тарихшы. Қазақ ССР халық 

артисі, Қазақ ССР ғылым академиясының академигі, ӛнертану 

ғылымының докторы, профессор. Оның ӛмірлік ҧстазы ағасы Қ. 

Жҧбановтан тәлім-тәрбие алған. Ол бар саналы ӛмірін қазақ 

музыкасының ӛсуі мен дамуына арнап, соңына ӛлмейтін, ӛшпес мҧра 

қалдырған. Ғасырдан бойы атадан-балаға таралып келген салт-

дәстҥрді, әдет-ғҧрыпты, тіл мен мәдениетті жетік білген Ахмет 

Қуанҧлы музыка жанрының барлық саласында жемісті еңбегімен кӛзге 

тҥсіп, қайтпас қажырлық танытты.  

Ахмет Жҧбанов ауыл мҧғалімі Қҧсайын Ашығалиев есімді 

кҥйшіден  біраз тәлім-тәрбие  алды. 1919-1928 жылдары, хатшылық, 

оқытушылық қызмет атқарды. Темірде орыс қазақ аспаптары 

әуесқойлары оркестіріне қатысып скрипкашы П.Чернияктан сабақ 

алды. 1929 жылы ағасы Қҧдайберген ӛзімен бірге  Ленинградқа ертіп 

кетті. Ол соңында Ленинградтық М.И.Галинка атындағы 

техникумында А.А.Этигонның скрипка классы бойынша білім алды.  

Отызыншы жылдары Ахмет Жҧбановтың ғылыми-зерттеу 

жҧмысына кең жол ашылды. Ғалым ӛз кезегінде халықтың музыка 

мҧрасын жинап, зерттеу барысында оларды нотаға тҥсірумен ғана 

шектелмей, не ықылым замандардан бірге жеткен асыл қазыналардың 

сырын ашып, әнші-кҥйші композиторлардың шығармашылығын 

талдады.  

Зерттеушінің осы саладағы тырнақалды еңбегі 1936 жылы жарық 

кӛрген «Қазақтың халық композиторы Қҧрманғазы» атты очеркі 

болатын. «Егемен Қазақстан» газетінің 1996 жылы  8 мамырындағы 

нӛмірінде ӛнертану  ғылымының кандидаты Зейнҧр Қосмен әлеуметтік 



93 

астарлары, кӛркемдік ӛасиеттері асқан білгірлікппен суреттеліп, 

домбырашылық мәдениетті дамытудағы кӛрнекті орны мен ролі 

анықталды. Кейін бҧл очерк ҥлкен монографияға ҧласты.  

Бҧл жҧмыстар Ахмет Қуанҧлының ӛмірінің бір сәті болып 

қалмады, олар болашақ шығармашылық ізденістің тҥп қазығына 

айналды. Ахмет Қуанҧлы Жҧбанов туралы оның ҥлкен қызы әке 

жолын қуған халқымызға белгілі композитор Ғазиза Жҧбановананың 

айтары мол. Ол ӛзінің «Мир мой – музыка» деп аталатын кітабында 

әкесі туралы барынша жылы жазады: «Алты жасымда әкем мені 

музыкалық технкумның жанындағы музыка мектебіне алып барды, 

мен сонда мҧғіліміміз Бурдановадан  фортепиано классы бойынша 

дәріс алдым. Осылайша әліппені білместен бҧрын ноталарды 

білгенмін. [2,  231-250.]  

Қазақстанның халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 

қазақ кҥй ӛнерінің саңлақтарының бірі профессор Қаршыға 

Ахмедияров «Жас Алаш» газетінің 1999 жылғы 26 маусымдағы 

нӛмірінде газет тілшісімен әңгімесінде былай дейді: «Дҥние жҥзінде 

Қҧрманғазы оркестіріндей оркестр жоқ». Неге? Немен дәлелдей 

аламыз? Себебі қазақ халқы сияқты кҥй ӛнеріне бай халық жоқ. Мҧны 

ғылыми тҥрде дәлелдеген – Қҧдайберген Жҧбанов. Ол халық жауы деп 

атылып кеткен соң бҧл істі інісі Ахмет Жҧбанов жалғастырды. Ахмет-

сол байлықты жалғастыра отырып, Қҧрманғазы оркестірінің негізін 

қалады. Қуанның кіші баласы Мҧханбеди 1909 жылы дҥниеге келген. 

Ол Ақтӛбе педагогикалық техникумын бітіріп, отызыншы жылдардың 

басында Алматының маңындағы Шамалған селосында жҧмыс істеген. 

Кейін аудандық оқу бӛлімін басқарған ол ертерек қайтыс болған. 

Қ.Жҧбановтың жары Раушан Оспанқызы «Екі дҥниеде естен кетпес 

серігім» деген естелігінде былай деп толғанады.: «Қҧдайберген екеуміз 

қҧрдас едік... Қазақ ауылында тудым... Қҧдайбергенге еріп ҥлкен 

қалаларда да тҧрдым. Қазақ халқының алғашқы оқыған азаматтарының 

талайымен таныс дәмдес болдым... Я, несін жасырайын, ӛткен 

кҥндердің қиындығы да бар,  бақыты да мол еді... Ӛткеннің ішінен 

есімнен кетпес болып, мәңгілікке сақталып қалғаны Қҧдайбергенге 

байланыстылары ғана... Қҧдайбергенді мен ҥнем кӛз алдыма он алты 

жасар бала қалпында елсететем. Онымен кездесіп, тҧнғыш рет 

танысқанымыз да екеуміз де он алтыда едік. Сол кӛрініс кӛз алдымнан 

да, ойымнан да мәңгі кетпестей болып сақталаып қалыпты... ҥйден оны 

алып кеткенде ол 38 жасқа да толған жоқ еді ғой. Шашының ерте 

бурыл тартқанына қарап, замандастары «шал дейтін». Ал шынынна 

келгенде, сҥйегі іріленіп, толысатын жасқа да жетпей, жіп-жіңішке, 
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ықшам жігіт  қалпында ккӛз алдымнан ғайып болды. Менің кӛзіме 

ҥнемі он алтыдағы жігіт болып елестейтіні де сондықтан ғой». 

Қҧдайберген мен Раушан арасындағы ғашықтық жайына қазақтың 

белігіл жазушысы Жиенғали Тілепбергенов «Сҥйіскендер» деп 

аталатын пьеса да жазған. Жҧбайлар арасындағы жарастық 

Қҧдайбергеннің қысқа ғҧмырында мол еңбек қалдырып кетуіне негіз 

болғандай.  

Ғҧлама ғалымның ӛмірбаянын білгірлікпен жазған Ҧлттық Ғылым 

академиясының корреспондент мҥшесі Рабиға Сыздықова Раушан 

Жҧбанова жӛнінде былай деп жазады: «Бҧл жаннынң ӛмірі мен ісі дос 

сҥйенерлік, дҧшпан кҥйінерлік.  Кезінде Қҧдайбергеннің 

есейіпоқуына, кейін аянбай жҧмыс істеуіне бармҥмкіндікті туғыза 

білген, сабырлы, ақ жарқын қазақ әйелі ері ҧсталып кеткен соң, 

артында қалған алты баланы аздырып-тоздырмай, барынша бағып-

қағып, оқытып, бҧл кҥнде атақты, абыройлы азаматтар етіп тәрбиелеп 

шығарады».  

Қҧдайбергеннің жҧртқа қамқор болып жҥретіндігін, 1933-37 

жылдар аралығында Красин кӛшесінде ҥш бӛлмелік ҥйде тҧрған кезде 

оның бір бӛлмесіне ҧдайы пәтерсз жҥрген танысын кіргізіп қоюды 

дағдыға аналжырғандығын айта келіп, Раушан Оспанқызы ооның 

отбасылық ӛмірде ӛзін қалай ҧстайтындығын да әңгіме ӛзегіне 

айналдырады. «Кешке жҧмыстан шаршап келгенде шайды жерге 

отырып ішкенді жақсы кӛретін». Ондайда астына кӛрпе тӛсетіп, 

шынтағының астына жастық қойып, кӛлбеп жатып шай ішеді, бірақ 

соонда да кітабын, қаламын тастамайды, оқиды, жазады, кесесі суып 

қалады. Оны мен қайта ысытып қҧямын, сӛйтіп, ішуі кӛп болмаса да 

дастарқан басында отыруы кӛп болатын. Мен оған «шаршап келсең, 

тезірек ішіп жатып демал», - десем, ол: «Мен осылай демалғанды 

ҧнатамын,»-дейтін еді. Жерде жатқан әкесінің ҥстіне балалар ҥйме-

жҥйме болып, ӛрмелеп жатқанда да, балаларды қуып ҧрыспайтын да 

еді . «әкең шаршап келді, кетіңдер»-деп мен қуып жатсам, ол: «Тиме-

тиме, олардың маған зияны жоқ»-деп, балалардың астында умаждалып 

жатып кітабын оқи беретін еді. Шай ішіп балаларымен ойнап демалып, 

1-2 сағаттан кейін, ол столына отырып, қағаз жазуға кірісетін. Біз 

жатып қаламыз. Кейде таң атып қалғанда қарасам, ол қаламына 

сҥйеніп, қалғып отырады. Мен кейін еріксіз тӛсегіне жатқызамын, 

ҧйықтамаған қалпы КазПИ-ге лекцияға кете беретін кездері де бола 

беретін еді.  

Қҧдайбергеннің балаларының ҥлкені Мҥслима Жҧбанова-елімізге 

есімі мәшһҥр педагог-ғалым. Кҥні кешеге дейін талай ҧрпақ оқып 

келген «Әліппе» оқулығылының авторы ретінде есімі жақсы таныс, 
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педагогика ғылымының кандидаты.  Әкесі ҧсталған кҥн туралы 

Мҥслиманың мҧңға толы сыры да назар аударуға лайық .....) мен 

тӛртінші сыныпта оқитынмен қараша айының он ҥшінші  кҥні Асқар 

туылды. Әкемнің қолы тимейтін болғандықтан, кӛбіне тамақ таситын  

Ақырап екеуміз едік. Әкем, анам мен Асқарды шығарып әкелгеннен 

соң КазПИ-ге кешкі лекцияға кетті. Аз уақыттан сон екі сҧр киінген 

адамдар есік қақты сол уақытта әкемде жҧмыстан келген болатын. 

Әкем екі жігітті бӛлмесіне алып кетті. Біраз уақыттан соң әуелі 

анамды, содан кейін бәрімізді қасына шақырды, Әлгі келгеннің біреуі 

жазып отыр, ал екіншісі ҥйді тіміскілеп шықты. Әкемнің партбилеті 

КазЦИК-тің значогы ҥстелде жатыр. Әкемнің қуанышпен қатар келген 

кҥнін  алауыздықпен жала жабылуымен әкемді тҥрмеге әкетті-деп 

Муслима іштей кҥрсінді. Мен ол уақытта кішкентай едім сондада 

әкеме жала жабылғанын қаламадым. Әкеге деген сағыныш ақ 

кӛңілмен, балалық пәк жҥрегіммен, ҥлкен ҥмітпен, қҧдіреті кҥшті 

Сталиннің ӛзіне де хат жаздым. «Менің хатым кӛсемнің қолына тисе, 

әкемді шығарады» деп ҥміттендім. Бірақ жақсы адамдардың барлығын 

тауысып болды...... Муслиманың ҥміті мол еді бірақ ақталмады...... 

1998 жылы Ақтӛбе университетінің алдында әкесінің әдемі 

ескерткіші бой кӛтергенде «Ескерткіш болып, келді әкем» деген 

ӛлеңдерімен жанды тербетті. Қҧдайберген Жҧбановтың ҧлы Ақырап 

Жҧбанов туралы кӛп айтыла бермейді. Ал, шындағында ол қазақтың 

тҧнғыш дизайн шебері, қолданбалы ӛнердің аузы дуалы ӛкілдерінің 

бірі, белгілі ӛнер зерттеуші, қазақ суретшілерінің қара шаңырағы 

болып табылатын. Н.Гоголь атындағы кӛркемӛнер училищесін 30 

жылға жуық уақыт басқарған. «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері» атағы бар.  

Қҧдайберген Жҧбановтың тағы бір қызы Қызғалдақ та қазір зейнет 

демалысында, Алматыда тҧрады. Мамандығы-экономист, кезінде 

Халық шаруашылығы Жетістіктері Кӛрмесінің бас павильонында 

директорлық қызмет атқарды.  Есет Қҧдайбергенҧлы Жҧбановтың 

1996 жылы Алматыдағы «Ғылым» баспасынан шыққан «Қазақтың 

ауызекі кӛркем тілі» атты еңбегі ғалымның ширек ғасыр бойындағы 

зерттеулерінің нәтижелері іспетті. Ауызекі кӛркем тілдің 

лингвопоэтикалық танымын зерделі зерттеуші ӛзіне тән білгірлікпен 

пайымдайды.  

Есет Жҧбановтың халық әдебиетіндігі ономастикалық атаулар 

жайындағы толғаныстары да жаттандылықтан ада, соны соқпақты 

шиырлатындығымен қҧнды. 1996 жылы Есет Қҧдайбергенҧлына 

профессор атағы берілді. Ол университеттің кӛптеген қоғамдық 

жҧмыстарының басы-қасында жҥреді. Алматыдағы зиялы қауым 
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«біздің Есекең» деп қадір тҧтатын ғалым 200-ден астам ғылыми 

еңбектердің, мақалалардың және зерттеулердің авторы. Оның әке 

еңбектерін жҥйелеп, зерттеп, тың деректерді іздестіріп жҥретіндігін 

мақтаныш тҧтуға болады. Қортындылай келе, Жҧбанов әулеті 

ғасырлар бойы сыр шертетін ҧлы әулет деп атар едім. Қай заманда да, 

қай қоғамда да ҧлыдан ҧрпақ, тектіден тҧяқ қалудың оңайлықпен бола 

салмайтыны дәлелденуде [3, 15-32]. Жҧбанов әулеті қанша 

қиыншылықтар мен жалақорлықты кӛрседе еш жасымаған, мойымаған 

отбасы. Бҧл әулеттен қазіргі заманға мол мҧра қалды. Қ.Жҧбанов қазақ 

тілін кӛтеруге жанын беріп ат салысса ал Ахмет Жҧбанов 

композиторлығымен ел есімінің жадында қалда. Ҧрпақтарыда да 

қалыс қалмады. Әр тҥрлі ӛнерді қамтып мол мҧра қалдырды және бҧл 

отбасы қанша қиыншылықты кӛрсе де табандалықпен адалдықпен, ар-

ҧятты, тектілікті берік қорған ретінде сақтап келген отбасы. Жҧбанов 

отбасын Қазақ еліндегі намысшыл текті отбасы деп айтуға болады. 

Әдебиеттер 

1. К.Кенжебаев; Ә.Оралбай «Қҧдайберген Жҧбанов» Алматы, 

2000 ж. 

2. Р.Сыздықова «Ғалым-азамат»  Алматы, «Ана тілі»2004 ж. 

3. Қ.Жҧбанов «Шығармалар мен естеліктер»  Алматы, «Ӛнер» 

1990 ж. 

 

Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАҒА 

ҚАТЫСТЫ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҤЙІНДЕРІ 

 

Қалиғұлла Жұлдызай Болатқызы, 

Шыманова Гүлсезім Алтайқызы 

филология факультетінің 3 курс студенттері 

 

Ғылыми жетекшісі:  

ф.ғ.к. доцент, қауымд. профессор Қарағҧлова Б.С. 

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

 

Қазақ тіл білімінің ғылыми негізін қалаған тҧңғыш-лингвист 

профессор, белгілі қоғам қайраткері, ӛз заманының озық ойлы азаматы  

Қ.Қ.Жҧбановтың ғылыми-шығармашылық еңбегі тіл білімінің әр тҥрлі 

салаларын қамтиды. Ол қазақ тіл білімі ғылымының іргетасын қалап 

қана қоймай, оның орта мектептен бастап жоғарғы оқу орындарында 

оқытылуының ӛзекті мәселелерімен айналысты. Қай салада еңбек етсе 

де, ғылымның қай тармағында болмасын қалам тартса, Қ.Жҧбанов 

ӛзінің ӛзгелерден ерекше дарын иесі екенін кӛрсете білді. Проф. 
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Қ.Жҧбановтың еңбектерін зерделей келгенде, қазақ тіл білімінің 

ішіндегі жаңа, алайда кенже қалып келе жатқан салалардың бірі – 

әлеуметтік лингвистикаға қатысты алғашқы теориялық кӛзқарастар 

мен  тҧжырымдар бҧл ілімнің кеңестік кезеңі қалыптаспастан кӛп 

уақыт бҧрын бой кӛрсеткендігін аңғарамыз. Қ.Жҧбанов дәстҥрлі 

лингвистиканың мәселелерімен айналысу барысында тілдің даму 

проблемаларын әлеуметтік лингвистика елегінен ӛткізе қарастырып, 

тілдің дамуы мен әлеуметтік ахуалдың ӛзара байланысы екі тҥрлі 

жолмен жҥзеге асатындығына кӛңіл; бір жағынынан, тіл қоғамның 

ықпалына ҧшырайды; екіншіден, тілдік жағдайдың ӛзгеруі әлеуметтің 

тҧрмыс тіршілігіне ықпал етпей тҧрмайды. Ғалым жекелеген сӛздердің 

шығу тӛркінін лингвистикалық және экстралингвистикалық 

заңдылықтарды ескере отырып талдайды. Ол сӛздік қор мен 

мағыналық ӛзгерістерді, тілдің грамматикалық қҧрылымын 

мәдениетаралық қарым-қатынастармен, этностың экономикалық, 

әлеуметтік ӛмірімен, қоғамдық сананың нормаларымен шарттас 

болатындығын ҥнемі ескертіп отырған. 

Тілді әлеуметтік лингвситика тҧрғысынан зерттеу ісі кейінгі кезде 

пайда болды.«Әлеуметтік лингвистика» атауы «социальная 

лингвистика» деген орысша терминнің аудармасы, ал бҧның ӛзі 1952 

жылы қабылданған ағылшынша нҧсқаның сӛзбесӛз аудармасы. Алайда 

бҧл ҧғымды білдіретін кейбір ҥлгілер XX ғасырдың алғашқы 

жартысында-ақ пайда бола бастаған-ды. 

Жалпы алғанда, әлеуметтік лингвистика-тіл білімі, әлеуметтану 

(социология) әлеуметтік психология және этнография сияқты кӛптеген 

ғылымдардың қиылысқан жерінде туып дамитын, тілдің әлеуметтік 

табиғаты мен қоғамдық қызметін, әлеуметтік фактордың оған тигізетін 

әсері мен тілдің қоғам ӛмірінде атқаратын қызметін зерттейтін ғылым 

[1,481]. 

Адамзат тарихында алфабит пен жазудың орны қашанда 

ерекше.Жазу-адамдардың кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай, 

әлеуметтік ӛмірдің барлық саласында кең тҥрде қарым-қатынас 

жасауына мҥмкіндік беретін қҧрал. Ғалым Ә.Қайдарҧлы айтқандай, 

әлеуметтік мәні зор қҧбылыс ретінде жазу-ӛткен мен бҥгінді, бҥгін мен 

келешекті жалғастыратын алтын кӛпір. Еліміздің бҥгінгі жеткен 

биігіне шығуы жолында жазу мәдениетіміздің де ӛз ҥлесін қосқанын 

жоққа шығармаймыз. Себебі жазу-мәдениеттің ажырамас бір бӛлігі 

екені сӛзсіз. Ал жазудың ӛзгертілуі сол халықтың мәдени ӛміріне, 

әлеуметтік психологиясына әсер етеді. Халықтың ғасырлар бойы 

игерген барлық жетістіктері жазу мҧрасы арқылы танылатыны да рас. 

Бір жазудан екіншісіне кӛшу халықтың осы рухани байлықтан 
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сусындауына қосымша қиындық келтіруі мҥмкін. Яғни, айтқымыз 

келгені, алфабит пен жазу мәселесіне әлеуметтік лингвистика 

тҧрғысынан назар аударған жӛн. Ал осы мәселені, әсіресе әлеуметтік 

лингвистиканы толық теориялық тҥрде зерттеген ғалымдардың бірі де 

бірігейі осы Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов болатын. 

Қ.Жҧбановтың жалпы ғылыми мҧрасын зерттей келе, Ж.Сҧлтан ӛз 

зерттеулерінде былайша ой қорытады: «Қ.Жҧбанов тілді адам, қоғам, 

мәдениет факторларын ескермей зерттеу немесе тілді оның мазмҧнына 

бӛле-жара, жалаң формасы жағынан қҧрастыру бос әурешілік деп, 

бҥгінгі таңдағы заманауи тіл білімінің негізгі ӛлшемдерін ӛз тҧсында-

ақ байқаған» [2]. Қазіргі жалпы тіл білімінде тіл қызметіне, біріншіден, 

адам қоғамындағы тілдің қолданысы мен қызметі, екіншіден, бір тілдік 

бірлік жиынтығының басқа тілдік бірліктер жиынтығына 

детерминаттивтік сәйкестігі(тәуелділігі) жағынан анықтама беріледі. 

Қ.Жҧбановтың зерттеулеріндегі тіл қызметіне деген кӛзқарасы осы екі 

тҧрғыдан сипатталады. Ғалым тілді зерттегенде алдымен оны адам 

қоғамымен тығыз байланыста қарайды. Бҧл, әрине, әлеуметтік тіл 

білімінің нысаны болып саналады [3,88-91].   

Емлеге кӛзқарасы осылай болғандықтан, ғалым терминдерімізді 

қазақ халқының қалыптасқан, оларға етене таныс сӛз байлығы 

негізінде қалыптастыру бағытын қолдаса керек еді.Қазақ тілінің бҥгіні  

мен болашағына қатар алаңдаған абзал жан-Қ.Жҧбановтың сол кездегі 

тіл тағдырының белсенді қалыптастырушысы ретіндегі орнын анықтау 

бҥгінгі кҥні сол мҧра тілді тҧтынушы халықтың оған деген жеке 

кӛзқарасын,кӛңіл-кҥйін білдіретін қоғамдық-әлеуметтік бейнесін 

қалыптастыру ҥшін және елімізде болып жатқан әлеуметтік 

лингвистикалық ҥдерістерді, ондағы жеке тҧлғалардың рӛлін тҥсіну 

ҥшін маңызды. Сондықтан Қ.Жҧбановтың бҥгінгі терминологиямызды 

орыс тілі ҥлгісінде қалыптастыруына ықпал еткен мынадай себептерді 

де қоса кӛрсетуге тиіспіз: 

1. Қ.Жҧбанов терминологиялық қағидаттарды орыс тілінің 

табиғатына, ондағы дыбыстар мен сӛздер қҧрылысының ерекшелігіне 

сҥйенген кҥйінде қалыптастырды дедік. Осыған тҥрткі болған басты 

себептің бірі сол кездегі қазақ тіл білімінің, оның ішінде терминдердің 

даму барысы сондайақ әртҥрлі жаңа қоғамдық қатынастар тудырған 

мәдени, ӛндірістік және әлеуеттік мҧқтаждықтар мен тілдің сол 

мҧқтаждықтарды қанағаттандыру мҥмкіндігі арасындағы алшақтың 

болуы деу керек. Бҥгінгі әлеуметтік тіл біліміндегі «тіл дамуының 

қоғам дамуының ҥнемі артта жҥретіндігі» жайлы қағидалар 

тҧрғысынан да  қазақ тілінің сол аталған уақыт пен кеңістіктегі халінің 

ауырлығын сезіну аса қиын емес.    
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2. Қ.Жҧбановтың терминдік бағдарына ықпал еткен басқа бір 

себеп-Қазақстанда сол кезде қалыптасқан саяси-экономикалық жағдай 

30-жылдардағы термин қалыптастыру ісі сталиндік репрессия мен 

ашаршылық ӛршіген орнықсыз әлеуметтік-саяси және әлеуметтік-

экономикалық жағдайға тап келді.Бҧл кезде XXғасырдың 20-

жылдарының соңынан басталған қудалау салдарынан Алашорда 

зиялылары қоғамдағы белсенді тірліктен аластатылған болатын. 

Қордаланған тіл мәселесін шешуге әзір тҧрған мамандар қҧрамы мен 

мекемелер,мамандарға қажет инфақҧрылым болмады. 1933 жылдың 

басында Қазақстанды басқаруға келген Л.И.Мирзоян Орталық 

Комитеттің хатшысы Л.М.Кагановичтің атына жазған хатында Алматы 

қаласында ҥй-жай мен электрдің жоқтығын, қызметкерлердің 

тҧрақтамай кетіп жатқанын және әр обылысқа кемі 10 адам және бҧған 

қосымша Қарағандыға 10-15 адам керектігін, қазақ мамандарын ӛсіру 

ҥшін қызметкерлердің керектігін және солардың кӛмегімен ғана 

жҧмысты жолға қоюға болатындығын айтады. Мҧндай қысылтаяң 

әлеуметтік ахуал Алашорда зиялылары негізін салған терминдерге 

ҧлттық сипат беру бағытын ӛзгертуге қалай себеп болады десек: 

Қ.Жҧбанов тілде орын алған «анархияны» «революциялық» жолмен 

болмаса, яғни ӛзге тілдің заңдылығын орнату жолымен болмаса, жӛнге 

салуға келмейтін қҧбылыс деп әу баста ҥзілді-кесілді бағаламаған 

екен. Оған ғалымның емле мен терминдер жайында жазған 

мақалалары куә. Мәселен, ол: «Терминдердің емлесіне 1929 жылғы 

қаулы ойына келген бір ғана мәселелерді ереже қылып кіргізді де, ең 

керек ірі мәселелерді мҥлде сӛз қылмай ҧмыт қалдырды»,-дейді. 

Мҧнан шығатын қорытынды былай болса керек: «Тілдегі 

алақҧлалықты (тек қазақтың сӛздерін ғана емес,шетел сӛздерінде) 

ретке келтіруге болады, тек ол ҥшін әуелі осы ретке келтіретін 

ережелердің ӛзі тҥгелденуге тиіс». Олай болса, Қ.Жҧбанов қазақ тілін 

ғылыми негізде жан-жақты зерттеу қазақ сӛздерінің емлесін ғана емес, 

терминдердің қазақша жазылуын да ретке келтіре алатынын білмеді 

деуге болмайды. Алайда 1929 жылы емле ережесі қабылданғаннан 

1935 жылғы әйгілі «терминологиялық қағидатқа» дейінгі аралықта 

мәселенің шешілер жері кӛрінбеуі және оның астарында жатқан ауыр 

саяси әлеуметтік ахуал Қ.Жҧбановқа қазақ тілінің тҧтынушыларын 

оның табиғатына жат орыс тілінің ерекшелігіне тіл сындыруға 

бейімдеуден ӛзге жол қалдырмаған тәрізді. 

 3. Адамның мінез-қҧлқына оның жас кезінде алған тәрбиесінің 

ҥлкен әсер ететіні сияқты, кейінгі азаматтық позициясы мен дҥниеге 

кӛзқарасын білім баспалдақтары қалыптастыратыны дау тудырмаса 

керек. Сондықтан Қ.Жҧбановтың терминдерді «Алаш» зиялыларынан 
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ӛзгеше бағытта қҧруына оның мемлекеттік қызметі мен «кеңестік 

режімнен» бӛлек, оқыған ортасы және ғылымда бағдар берген 

ҧстаздары ықпал еткен тәрізді. Ғалымның Ресейде тіл білімінен 

арнайы білім алған алғашқы қазақ санатында болуы, ғылыми еңбек 

жолында белгілі кеңестік (ресейлік) ғалымдармен аралас-қҧралас 

болып, пікір алмасу тәжірибесі «ортақ терминологиялық қордың» 

артықшылықтары жайлы тҥйін жасауына әсер етпей қоймаған сияқты. 

Ғалымның емле, терминология туралы жазған бірқатар 

мақалаларының сондай шетжҧрттық зерттеушілер тарапынан оң 

бағаланып тҧрғаны белгілі жайт. 

Қ.Жҧбановтың әлеуметтік тіл білімімен астасатын ой-пікірлерінің 

бҥгінгі қазақ тіл біліміне жалғасатын кӛкейкестілігі тҧрғысынан 

мынадай басты-басты қорытындылар жасауға болады: 

1. Қ.Жҧбановтың ӛмәр сҥрген уақыты елде ашаршылық пен 

сталиндік қуғын-сҥргін етек алған қиын-қыстау заманға тап келді. 

2. 1933 жылы республикамызда алғаш рет қҧрылған Мемлекеттік 

термин комиссиясының тҧңғыш тӛрағасы қызметінде жҥріп, 

ғалымның терминдерге қатысты қыруар жҧмыс тындырғаны, арнайы 

кітапша шығарып, терминдерді қалыптастыру қағидаттарын тікелей 

ӛзі жасағаны әлеуметтік тіл білімінде «тіл субьектісі» деп аталатын 

мҧндай тҧлғаның тіл саясатына тигізетін ықпалы ҥлкен болғандығын 

қапысыз растайды. 

Ғалымның қазақ тілін оқыту, қазақ тілінде оқыту мәселесін қоюы-

социолингвистикалық талап, ал оны мемлекеттік басшылар сапысында 

шешуі, ӛткір мақалалар мен еңбек жазуы – ғалымның ана тілін білім 

саласында дамытуға қосқан нақты ҥлесі. Әлемдік лингвистика 

ғылымының анықтауы бойынша, тіл дамуы ҥш бағытта жҥреді, олар: 

таңбалау (графизация), қалыптастыру (стандартизация), және тілді 

жаңарту (модернизация). Профессор Қ.Жҧбановтың әлеуметтік-

лингвистикалық шығармашылық еңбегі осы ҥш бағытты тҥгел 

қамтиды. 

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ-нің ректоры, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Б.А.Ердембеков, ғалым жайында былай деген 

екен: «Жҧбанов ілімі ҧшан-теңіз дария, оның мҧрасы сарқылмайтын 

қазына іспетті. Ол отыз сегіз ғана ғҧмыр кешіп, қызыл қырғынның 

қҧрбанына ҧшыраса да әлемдік лингвистиканың ең жоғарғы деңгейдегі 

озық дәстҥрін толық игеріп ҥлгерді. Ол тек ҥлгеріп қана қойған жоқ, 

қазақ тіл білімі мен тҥркология мәселелеріне қатысты «Қазақ тілі 

жӛніндегі зерттеулер» деп аталатын кешенді ғылыми еңбегін бастап, 

оны серияларға бӛліп, сериясын кейінгі ҧрпаққа ҧсынып кетті. 

Әдебиеттанудағы аяқталмай қалған « Абай-қазақ әдебиетінің классигі» 
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атты мақаласы, музыка тарихына қатысты «Қазақ музыкасында кҥй 

жанрының пайда болуы» атты шағын еңбегі сол кезең ҥшін де, қазір де 

мәні зор, ӛміршең дҥниелер - қырық жасқа да жетпеген зерттеушінің 

терең тынысын байқатады». Расымен де ғҧмыры аз болсада ӛшпестей 

мҧра қалдырған ғалымның тіл білімі, яғни лингвистика саласындағы 

алар орны басқадан ерек. 

 Қорыта айтқанда, ӛткен ғасырдың соңғы ширегінде «Кел, 

балалар, оқылық!» деп жар салған Ыбырай Алтынсариннен бастап, 

«Оян,қазақ!» деп ашық ҥгітке кеткен Міржақып Дулатовтың, сары 

маса болып, қазақты оянсын деп сӛзбен шаққан Ахмет 

Байтҧрсыновтың шаққан ҧрықтары қҧнарлы топыраққа тҥсіп, кӛктей 

бастағанын кӛрсетеді. Ал Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов болса- 

ҧлылар еккен егіндіктің жемісі 

Әдебиеттер 

1. Жҧбанов Қ. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер.-Алматы,1999. 

2. Сҧлтан  Ж.И.  Тілтанымдағы  антропологиялық  парадигманың  

Қ.Жҧбанов мҧраларындағы кӛрінісі: филол.ғ.к. ... дисс. –А., 2008.   

3. Баяндина С.Ж. Қ.Қ. Жҧбанов мҧрасындағы тіл қызметінің 

кӛрінісі – Ақтӛбе: Полиграфия «Отандастар», 2002. –88-91-бб.  

4. emirb.org/li-dala-tlfalari-dajbergen.html?page=20 

 

Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ КІСІ АТТАРЫ ЖӚНІНДЕГІ 

ПАЙЫМДАУЛАРЫ  

 
Қаржаубаева Назым,  

Сүлейменқызы Ақтілек 

филология факультетінің 3 курс студенттері  

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

  

Қазақ  тілі тарихының келелі мәселелерінің бірі болып саналатын 

ономастика саласының зерттелуі әлі де ӛз дәрежесінде қолға алынған 

жоқ.Бҧл ғылымның да пайда болу себебі әр тҥрлі қоғамдық дәуірлерге 

тән қасиет болып табылады.Сондықтанда әр кезеңдегі орын алған 

әрбір әлеуметтік-тҧрмыстық жағдайлар ғылымға тҥрлі әсерін тигізері 

сӛзсіз. Халық тілінің тарихын зерттеуде ең алдымен тҥрлі зерттеулер 

мен қҧнды деректер қажет.Тілімізді жан-жақты зерттеп, зерделеу ҥшін 

кӛптеген тарихи-тілдік фактілерден, оның ішінде диалектілер мен кісі 

аттарының негізінен кӛп мәліметті салыстырып, салғастыруымыз 

керек. Кісі аттары әрбір халықтың ӛзіндік ерекшелігін біреумен 

танысқаннан бастап кӛрсететін асыл қазынасы іспеттес, және сол елдің 

бӛлінбес бӛлшегі болып табылады. Сондықтан адам аттары ӛзінің 
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туған ана тілінің ішкі заңдарына, яғни лексикалық-грамматикалық, 

фоно-морфологиялық жағынан барлық нормасына сай қалыптасады. 

Ғылымның бҧл саласының ӛзіндік зерттелу тарихы, ғылым ретінде 

даму жолы, негізі бар. Ономастика саласын зерттеуге біршама ҥлес  

қосқан ғалымдар – Ш.Уәлиханов, А.Сатыбалов, Е.Алекторов, 

Ф.Қанатов, А.Диваев, А.Гордлевский, Қ.Жҧбанов, Ғ. Мҧсабаев, Ғ. 

Айдаровтар, Т.Жанқҧжақов. Бҧл ғалымдар ӛз кезінде тҥркі тіліндегі, 

оның ішінде қазақ тіліндегі кісі аттарының актуалды мәселелерін 

зерттеуді қолға алды. Бҧлардың кӛпшілігінің жҧмыстары мәселенің 

қойылысы ретінде ғана газет-журнал беттерінде кӛрініс 

тапты.Бҧлардың ішінде тек В.А.Гордлевскийдің мақаласы ғана 

кӛлемдірек, ғылыми жҥйеде жазылған еді. Онда автор осман тҥріктері 

тілінде адам аттарын, олардың шығу,қойылу себептерін баяндады, 

лақап есімдерге де тоқталды.Кісі есімдеріне байланысты кӛптеген 

қызықты фактілер келтіреді.Бірақ бҧл мақалада басқа тҥркі 

тілдеріндегі кісі аттарын салыстыра зерттеу, сондай-ақ араб, парсы 

тілінен енген есімдердің ерекшеліктері сӛз болмайды, олардың 

фонетикалық, морфологиялық және синтаксистік қҧрылыстары 

талданбайды [1.102.]. 

Кӛне тҥркі кісі аттары туралы профессор Ғ. Мҧсабаев, 

Ғ. Айдаровтар ӛз еңбегінде қҧнды-қҧнды пікірлер айтқан болатын. 

Ғ.Мҧсабаевтың ―Қазақ тіліндегі кейбір кішіреткіш жҧрнақтар‖ деген 

еңбегінде тілдегі сӛздермен антропонимдердің жасалу 

заңдылықтарындағы ҧқсастықтарына тоқталады. Кӛрнекті ғалым кісі 

аттарындағы еркелеткіш, қан, жан, тай, тәрізді жҧрнақтардың 

семантикасы мен қызметіне тоқталады. Кісі аттары ӛзін қоршаған 

әлеуметтік қоғаммен тығыз байланысты. Т.Жанҧзақовтың бҧл 

еңбегінде кӛрсетілген мәселелер оқушы қауымын қызықтыратын 

материалдармен қамтылған. Сондықтан-ақ еңбекте араб-иран, монғол, 

орыс тілінен енген есімдердің тарихы, дыбыстық морфологиялық 

негіздерге байланысты заңдылықтары толық қамтылған. Кӛпшілік 

назарынан аударатын ӛзекті мәселелердің бірі-ру, тайпа аттарымен 

қалыптасуы, даму кҥйі де сӛз болды, бір сӛзбен айтқанда, бҧл кӛлемде 

еңбек қазақ есімдерінің қыр-сырын ашып кӛрсететін кӛлесді де ӛте 

қажетті еңбек болып табылады. [     ://www.  i   e. z]. 

1936 жылы  тҥркі тілдерінің ішінде қазақ және қҧмық кісі есімдері 

туралы проф.Қ.Жҧбанов пен А.Сатыбаловтың зерттеулері қатарласа 

жарық кӛрді. Қазақ антропонимы жӛніндегі кең кӛлемде еңбек жазған 

профессор. Қ.Жҧбанов болды. Ол ―Қазақ сӛйлеміндегі сӛз тәрбиенің 

тарихынан‖ деген еңбегінде кісі есімдерінің синтаксистік қҧрлысына 

ерекше назар аударып, жан-жақты талдайды. Ғылым біріккен тҧлғала 
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кісі аттары компонентерінің орын тәртәбін, синтаксистік қҧрлысын 

талдай отырып, олардың тілдік грамматикалық қҧрлысының даму 

жайын сӛз етеді. Қазақ есідері мәселен: Қойлыбай, Майлыбай, сияқты 

есімдермен Жылқыбай, Сиырбай, Тҥйебай, сиқты есімдердің 

мағыналық та қҧрлымдық жағынан ірдей еместігі дәлелденген. 

Қ.Жҧбанов бҧл еңбекті жазбастан бҧрын-ақ кісі аттары туралы, жалпы 

атаулар жайында жазылған еңбектермен молынан таныс болғандығы 

байқалады. Ғалым кісі аттарының шығуы, оның ру, тайпа атауларынан 

соң пайда болуы кҥні бҥгін ғылымда белгілі болып отыр деп жазды. 

Бҧл пікірді ол Ф.Энгельстың белгілі қағидасының негізінде 

қисындайды. Кӛптеген есімдердің психологиялық ерекшеліктерімен 

байланысты пайда болғаны да байқалады.Ежелгі нанымдар бойынша, 

біреудің мінезі, ерекше бір қасиеті екінші бір адамға есім арқылы да 

ауысады-мыс деп иланған. Біршама есімдер белгілі бір мақсат, арман-

тілекке, игі-мҧратқа байланысты қойылатын болған.Осы жағдайларды 

толық сипаттай отырып, проф.Қ.Жҧбанов қазақ тҧрмысында балаларға 

қойылатын есімдердің кӛбісі «ӛмірлі болсын, жетсін» дегенді 

меңзейтінін айтады. Мҧндай есімдер кӛпшілік реттерде бір сӛйлем 

сипатында да болған. Мәселен, қыз есімі - Ҧлболсын: «мейлі ол ҧл боп 

тусын», ер есімі – Жанбосын: «мейлі ол адамзат болсын», Жанбол-

«менің жаным, ӛмірім бол» деген мағыналарды білдіреді.    Сонымен 

қатар, ғалым біріккен тҧлғалы есімдер синтаксисін жан-жақты зерттеп, 

ӛз пайымдауын жасаған.Мысалы, екі компоненттен біріккен есімдер 

анықтайтын сӛз бен анықталғыш сӛз, толықтайтын сӛз бен 

толықтанатын сӛз, пысықтайтын сӛз бен пысықталатын сӛздердің 

ӛзара тіркесуі арқылы жасалады.Мысалы: Ақбас, Ақжан,Аққал, 

Қаратай, Сарыбай, Торайғыр, Ақмарал тәрізді кісі аттарының бірінші 

компоненттері анықтайтын сӛздер де, екінші компоненттері 

анықталғыш сӛздер.Сондай-ақ Қойбағар, Майбасар, Таусоғар тәрізді 

есімдердің бірінші компоненттері тура толықтауыш болса, екінші 

компоненттері толықтанатын сӛздер болып табылады.Бҧл тектес кісі 

аттары басқа тҥркі тілдерінде де кездеседі.Генезисі жағынан 

қарағанда, олардың әр кезеңде шыққаны байқалады. Дәстҥр бойынша 

қойылған Айсҧлу, Кҥнсҧлу, қыз Қҧртқа тәрізді әйел аттарында 

Айжарық, Кҥнжарық, Таңжарық, Кҥнтуған тәрізді ер адамдардың 

есімдерінде ескі сӛз тәртібі сақталғаны айтылады. Проф. 

Қ.Жҧбановтың пікірінше, бҧл қҧранды кісі аттарындағы 

компоненттердің орын тәртіптерінің ауысулары кейде грамматикалық 

заңға, кейде ат қою принціпіне негізделген [1.102-105бет]. 

Қазақ тілінде кездесетін шығыс тілдері элементтерінен қатары 

молырағы- араб текті сӛздер.Соның бір саласы – кісі есімдері.Ӛзге 
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тілден енген адам аттары араб, парсы, моңғол, орыс т.б негізді болып 

келеді.   Қ.Жҧбанов зерттеулерінен кейінгі кісі аттарын зерттеудегі ең 

бір кӛлемді әрі мазмҧнды  жҧмыстардың бірі- «Араб текті қазақ 

есімдері» деп аталатын Н.Д.Оңдасыновтың еңбегін атап айтуға 

болады.Бҧл сӛздікте қазақ тіліндегі араб текті кісі есімдерінің  шығу 

тегі, тӛркіні, бастапқы мағынасы ашылады.Сӛздік қазақ тілінің 

этимологиясын білгісі келетін кӛпшілік, студенттер мен тіл білімі 

мамандарына арналған.  

Қазіргі қазақ тіліндегі араб текті кісі есімдерін ҥлкен екі топқа 

бӛліп қарастырады. Біріншісі-діни мазмҧнды есімдер.Мәселен, 

Мҧхамбет, Омар, Оспан, Фатима, Айша. Екіншісі-жалпы есім сӛздер 

негізді болып келеді.Мәселен, Жҧман-маржан, Кәрім-жомарт, Мҧхтар 

– қалаулы [2, 3-4.]. Жалпы айтқанда қазақ халқының есімдері ӛзіндік 

бір дәстҥрмен азан шақырылып қойылатын болған.Адамның есімі 

ӛміріне тікелей қатысы болатынын бәріміз білеміз. Араб текті 

есімдердің ішінде пайғамбарлар есімі қазіргі таңда ӛте кӛп қойылып 

жҥр.Және ол есімге бала лайық болып, алып жҥруі тиіс.Адам 

аттарының ғылымда алатын орны ерекше.Және оны зерттеу ӛте 

қызықты жҧмыстардың бірі болып табылады.Қазақ есімдерін жан-

жақты зерттеп, зерделеп ӛз деңгейінде мәселе қылып кӛтеріп берген 

ғалымдардың еңбегі әлі кҥнге дейін елеусіз қалған жоқ. Оның бір 

дәлелі Жҧбанов пен Оңдасыновтың осы тҧрғыда жазған еңбектерін 

облыстық және университет кітапханаларының сӛресінен табуға 

болады.Және еңбекті студенттер ӛз пайдасына жаратып жҥргеніне ӛте 

қатты қуанамыз. Қорытындылай келе, еліміздің қамын жейтін ӛскелең 

ҧрпақтың есімін қоюда мәні мен мағынасына толықтай ҥңілейік. 

Қазіргі кезде ӛз есімінің мағынасын білмейтін жастар кӛп десекте 

болады. Еліміздегі осындай келеңсіздіктерге жол бермейік.Тілімізді 

әрлеген – Абайдай, жырлаған – Жамбылдай ҧлылардың есімін жолын 

берсін деп қоятын болсақ, нҧр ҥстіне нҧр болар еді. 
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ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӚШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Қойбағар Аслан Ақылұлы,   

Техникалық факультеттің 2 курс студенті 

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ӛткен жылдың 26 қазанында қазақ 

тілінің латын әліпбиіне кӛшуі туралы Жарлыққа қол қойғаны кӛпке 

мәлім. Қазақ әліпбиі мен жазуын латын қарпіне кӛшіру мәселесі  сонау 

еліміз егемендік алған жылдардан бастап қозғалған екен. Дегенмен 

тоталитарлық езгіден енді ғана арылған мемлекет оған дайын болмады 

да бҧл мәселе қара сандыққа салынған кҥйінде қалды. Одан кейін 

Елбасы 2012 жылғы  «Қазақстан - 2050» стратегиясы — қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты жолдауда: «Біз 2025 жылдан 

бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне кӛшіруге кірісуіміз 

керек. Бҧл —ҧлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих 

бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың 

болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бҧл әлеммен 

бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін 

жетік игеруіне, ең бастысы —  қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады», — деп  атап кӛрсетті.    

Елбасы тапсырмасымен елде ғылыми  ортада латын әліпбиінің 

мҥмкіндіктері мен қазақ әліпбиін латын қарпіне кӛшіру мәселесі 

жӛнінде тҥрлі дәрежедегі талқылаулар болып, кӛптеген ғылыми 

зерттеу мақалалар да, тҥрлі авторлардың қҧрастырған әліпбилері 

де  жарияланды. Тіптен сыртта жҥрген қандас бауырларымызға дейін 

ат салысып, ӛз нҧсқаларын жіберген екен.   Ел ішінде латын әліпбиінің 

бірыңғай стандартын енгізу мәселесі бойынша тҥрлі іс-шаралар 

ӛткізілді. Зиялы қауым ӛкілдерінің, тіл майталмандарының, 

тарихшылардың, ғалымдардың, сарапшылардың ой-пікірлері ортаға 

салынды. Шындықты айтар болсам.  осы мақаланы жазуға отырған 

сәтке дейін латын әліпбиіне кӛшу мәселесіне аса кӛңіл бӛліп 

қарамадым, ӛз пікірі жоқ қара мақрҧм кӛптің бірі едім. Осы мәселеге 

байланысты кітап, газет журналдар, ғаламтор және басқа да ақпарат 

кӛдерінің кӛмегімен кішігірім зерттеу жҧмыстарын жҥргіздім. 

Алдымен жалпы латын әліпбиінің тарихына тоқталып ӛткеніміз дҧрыс 

болар.  

Латын әліпбиі б.з.б. 7 ғасырда Римде грек және этрус әліпбиінің 

тармағы ретінде пайда болып, б.з. 1 ғасырында қалыптасқан екен. 

Италия жерінде Этрусс, Лациум және Кампан деген ҥш жазықтық 

жатыр. Лациумнің орталығы біздің жыл санауымызға дейінгі VIII 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81_%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B1%D0%B8%D1%96&action=edit&redlink=1
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ғасырда латын тайпасы негізін қалаған Рим қаласы болды. Кейіннен 

кӛп жерлерді жаулап алған Рим ҥлкен мемлекет боп біздің жыл 

санауымыздағы V ғасырға дейін ӛмір сҥрді. Бҥкіл Жерорта теңізі 

аймағы, Испаниядан Грекияға, Кіші Азия мен Египетке дейінгі және 

қазіргі Франция территориясы, Англия мен Германияның кейбір 

бӛліктері Римнің қол астында  болып, бҧл мемлекеттің тҧрғындары 

латын тілінде сӛйлеген. Осы уақытта латын тілі  мен жазуы бҥкіл 

антик әлеміне тарап, еуропалық ӛркениетінің негізі болған.  

Лингвистикалық классификация бойынша латын тілі ӛлі тілдерге 

жатады және қазір латын халқы да жоқ. Латын тілінің негізінде ҧлттық 

тілдер, яғни  романдық тілдер – итальян, француз, испан, португал, 

румын және молдаван тілдері – ӛз алдына қалыптасқан екен.  Латын 

Әліпбиі  орта ғасырларда Еуропаға тарады, Африка, Америка және 

Азия халықтары пайдаланды. Ӛткенімізді білмейінше болашаққа 

бағдар жасай алмасымыз белгілі. Тарихқа кӛз жҥгіртіп қарайтын 

болсақ қазақ елі әліпбиі соңғы ғасырдың ӛзінде бірнеше рет ӛзгеріске 

ҧшыраған. 1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. 

1926 жылы Бакуде ӛткен Тҥркітану съезінде бірқатар тҥркі халықтары 

латын әліпбиіне кӛшу қажеттігін қабылдады. Әзірбайжанмен қатар, 

якуттар, қалмақтар, тҥрік-болгарлар және тағы басқа халықтар латын 

әліпбиін қабылдады. Ӛзбекстанда, Тҥркіменстанда, Карақырғызда 

және Башқҧртстанда жаңа латын әліпбиіне кӛшу мәселесі шешілді. 

1929 жылғы 7 тамызда елімізде латындандырылған жаңа әліпби – 

«Біртҧтас тҥркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылданды, 

«бірыңғай тҥркі әрпіне кӛшу туралы» деген бҧйрық берілді. Аты 

айтып тҧрғандай, бҧл тҥркітілдес халықтарды жақындастыратын, бірақ 

Мәскеуге ҧнамайтын қаулы болды. Сондықтан соғыстың қарсаңында, 

1940 жылы 23 қазанда кирилл қарпіне кӛшіріледі деді. Жасыратын тҥгі 

жоқ, халық бір әріптен екіншісіне секіріп жҥріп, сауатсыздыққа 

ҧшырады. Сонымен қатар бҥкіл кеңестік СССР аймағынан 

депортациялау басталып, ҧйғырларды, дҧңғандарды, кәрістерді 

кӛшіріп әкелді. Кеңес ҥкіметінің әдейі қазақ халқын мәңгҥрттендіру 

ҥшін, тҥркі халықтарынан рухани және саяси тҧрғыдан қол ҥздіру 

ҥшін арнайы жасады. Бір ғасырдың ішінде бір жерге ҥш рет операция 

жасау қиын. Біз де ҥшінші мәрте отаға тҥскелі жатырмыз. Бірақ мҧның 

бәрімізге керектігі айдан анық.  

Латын әліпбиі - рухани отарсыздану қадамы, мемлекеттік тілдің 

заңды тӛріне шығуына әкелетін қҧрал. Латын әліпбиіне тҥрік тілі 1928 

жылы, әзірбайжан тілі 1991 жылы, ӛзбек тілі 1993 жылы кӛшірілген. 

Қазір біздің ғалымдарымыз бауырлас тҥрік халықтарының латын 

жазуына кӛшу кезіндегі жетістіктері мен жіберілген кемшіліктерге 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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назар аудара зерттеуде. Себебі басқа елдердің қателіктерін ескере 

отырып қана орынды шешімдер қабылдауымыз анық. Ӛзбек 

тілінің  әліпбиін жасауда тілші ғалымдарға қарағанда, компьютерлік 

техника саласы мамандарының ҧсыныстары басымдық алып кеткен, 

сондықтан қазіргі  ӛзбек әліпбиі интернет желісіне икемді болғанымен, 

ҧлттық тілдің мҥддесінен шықпай отыр деген кӛзқарастар бар. 

Әзірбайжан әліпбиінде классикалық латын әліпбиінен тыс, кирилл 

әліпбиінен де алынған  әріптер бар екен.  

Латын әліпбиіне жаппай кӛше бастағанына алаңдаған Ресей елі 

2002 жылы «Ресей Федерациясы халықтарының тілдері» туралы 

арнайы заң қабылдап, онда қарамағындағы республикалар тілдерінің 

әліпбиі, оның ішінде башқҧрт, татар бауырларымыздың жазуы 

кириллицаның негізінде жазылады деп бекітіп қойды. Осының 

салдарынан, тҥркі халықтары әртҥрлі әліпбиді қолданудың кесірінен 

ішінара бӛлініп, тілдік бірегейлігін сақтай алмай отыр. Мәселен, 

бҥгінде Әзірбайжанда ресми тҥрде латын әліпбиі қолданылса, оның 

Ирандағы диаспорасы – араб жазуын, Ресейдегі диаспорасы – кирилл 

жазуын қолдануға мәжбҥр. 1920-30 жылдары емле мәселесі — қазақ 

тіл біліміндегі ең кӛкейтесті проблеманың бірі еді. Сол кезеңдегі 

қазақтың кӛзі ашық, оқыған зиялы қауым ӛкілдері емле туралы 

ӛздерінің ойларын әртҥрлі деңгейде білдіріп жатты. Сол бір шоқ 

білімпаздар арасынан Қ.Жҧбанов есімі Шолпан жҧлдызындай 

жарқырап, дара кӛрінген. 

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік 

университетінде  оқи отырып бұл кісінің ерен еңбегін ерекше атап 

көрсетпеуім үлкен «күнә» болмақ. Қҧдайберген Жҧбанов – қазақ 

филологиясының негізін қалаған ғалым, саясаткер, қоғам және 

мемлекет қайраткері. Ҧлт мақтанышы, барша халықтың сҥйікті, аяулы 

ҧлы тҧлғасы деп айтуға болады. Қазақ тіл білімінің тҧңғыш 

профессоры Қ.Жҧбанов 1937 жылдың қараша айында нақақтан-нақақ, 

«халық жауы» ретінде тҧтқындалып, ату жазасына кесілген болатын. 

Аз ғҧмыр, қысқа уақыт ішінде қазақ филологиясына мол ҥлес қосып, 

қомақты мҧра қалдырған талантты ғалымның еңбектері 1937 жылдан 

кейін жарық кӛрмей, 20 жыл бойы жҧртшылық назарынан сырт қалып 

келген еді. Тек 1957 жылы Қҧдайберген Жҧбановтың азаматтық 

қҧқығы қалпына келтіріліп, ғалымның қазақ тілі жӛніндегі 

зерттеулерін оқырман қауымына ҧсынуға мҥмкіндік туды.  

Қ.Жҧбановтың еңбектерін зерттеулерін бізге жеткізген Есет 

Құдайбергенұлы. Ол өзінің бар саналы ғұмырын әкеден қалған ғылыми 

асыл мұраны жинақтап зерделеуге арнаған. Айта кетер болсақ 

Құдайберген Жұбанов Абай атындағы Қазақ педагогикалық 
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институтының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, 

Халық ағарту комиссариаты коллегиясының, Ҧлттық мәдениет 

институтының ғалымдар кеңесінің мҥшесі, КСРО Ғылым академиясы 

Қазақстан филиалы ҥлкен ғылыми кеңесі мен Президиумының мҥшесі, 

Әдістеме, бағдарламалар мен оқулықтар секторының меңгерушісі, 

Халық комитетінің оқыту-әдістемелік кеңесінің КазФАН-ның тіл және 

әдебиет секторының жетекшісі, Республиканың Мемлекеттік 

терминологиялық комиссиясының А.Байтҧрсынҧлынан кейінгі 

тӛрағасы, Бҥкілодақтық жаңа әліпби орталық комитетінің мҥшесі, 

КазЦИК мҥшесі болды. Осыншама ғылыми, мәдени-әлеуметтік 

маңызы зор міндеттер мен жауапты қызметті атқара жҥріп, мҧншама 

терең, іргелі зерттеулерді қатар жҥргізіп отырғанына қайран қаламыз, 

мақтаныш етеміз. 

Жалпы, тіл білімінің негізін салған Құдайберген Жұбанов 18 тіл 

білген екен. Соның ішінде ағылшын, француз, неміс, парсы, тҥрік, 

моңғол, чуваш, коми, грузин, орыс Араб, латын,  осман-тҥрік, шағатай, 

орхон-енисей, кӛне ҧйғыр, жапон, қытай және басқа тілдерді (ал біздің 

қаншама жерлестеріміз ӛз ана тілінде сӛйлей алмай жҥр...). Тҥркі 

тілдерінің тарихы бойынша ӛз зерттеулерінде руна жазулы, ескіҧйғыр 

жазулы, араб жазулы ескерткіштерді, моңғол, тҧңғыс-манжҧр, қытай, 

жапон тілдері материалдарын, араб, парсы мәліметтерін, Еуропа 

тілдерінде жазылған әдебиеттерді молынан пайдаланып зерттеулер 

ж.ргізген еуропалық деңгейдегі лингвист еді. Профессор Қ.Жҧбанов 

баспасӛз ақпарат қҧралдарының жетекшісі, ҧйымдастырушысы, 

қҧрушысы да болды – «Ай», «Тез» журналдарын ашты. Қ.Жҧбанов 

ғылым тезіне тҥсіп таразыланған тҧңғыш грамматика оқулығы мен 

қазақ тілінің мемлекеттік бағдарламасын жасады, қазақ тілтанымы 

саласында академиялық сипаттағы алғашқы монографиялық 

зерттеудің авторы болды. Сонымен қатар ғалымның әдебиеттану, 

мәдениет пен ӛнер туралы жазған қҧнды зерттеулері мен пікірлері бір 

тӛбе. 

Латын әліпбиіне ӛту мәселесін зерттеуде алдымен еліміздегі  зиялы 

қауымның және мемлекет қайреткерлерінің, сонымен қатар қарсы 

болып мақала жазған журналисттердің еңбектерімен де танысып ӛттім. 

Мәселен, Стариков мырза «Своя правда» радиохабарында біздің латын 

әліпбиіне кӛшуімізге уәж айтқан. «Біріншіден, латынға кӛшсек 

Қазақстандағы орыс тілі ығыстырылып шығарылады. Екінішіден, 

пантюркизм идеясының жандануына әкеледі. Ҥшіншіден, Қазақстанға 

1 млрд долларға дейін шығын келеді» дейді.  Рас, латын қарпіне кӛшу 

қазақтан басқаға міндетті емес дегенді Президенттің ӛзі және биліктегі 

ӛздерін элита кӛретін аз ғана топ айтты. Орыс тілі басымдыққа ие 
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болады деп қорқуымыз да орынды. Дегенмен де бҥл ӛзгесрісті бізге 

берілген мҥмкіндік деп қарастыруымыз керек! Қазақтың латын әрпіне 

кӛшуі – кем дегенде бҥкіл ҧлтты бір кҥнде партаға отырғыза алатын 

жағдай. Яғни, бәріміз қайта жаза бастаймыз, қайта ҥйренеміз. Жаңа 

әліпбиді енгізу мақсатында қаншама қосымша курстар мен ашық 

сабақтар, арнайы орталықтар ашылады десеңізші?! Ӛзге ҧлттардың да 

қазақ тілін оқуға, зерттеуге деген сҧранысын туғызады.  

 

 
 

Сурет 1. 

  

Статистикалық мәліметтерге сҥйенсек Қазақстанда қазақтың саны 

67%-ға жетті. Ал жалпы қазақ тілді меңгерген ӛзге ҧлт ӛкілдерін қоса 

санағанда 82%-ға жетеді екен. Президент тапсырмасына сәйкес, 

елімізде 2025 жылға дейін қазақ тілін еркін меңгергендер саны 95%-ға 

жетеді деп болжануда.  

Салыстырмалы тҥрде айта кетейік. Украина орыс тілінен 

толығымен бас тартты. Білесіздер, Ресейден іргесін аулақ салғанда 

Президент Порошенко халық алдына шығып, «Прощай, немытая, 

Россия, страна рабов» деген  Лермонтовтың әйгілі ӛлеңін оқып 

тҧрып, «орыстың ӛзінен де, тілінен де» бас тартқанын мәлімдеді. 

Сӛйткендегісі Украинаның 50,9 пайыз халқы орыс тілділер еді. 

Тҥркия қҧрылған кезде тҥріктер 30 пайыз ғана болған. Сол кезде 

Ататҥрік «Бҧл тҥріктер қҧрған мемлекет, сондықтан бҧл жерде бәрі 

тҥрікше болады. Тҥрікше сӛйлеген адам ғана – тҥрік» депті. Қазақ 

тілінде сӛйлеуді әркім ӛзінен бастау керек. Ҧлттық идеология салтанат 

қҧруы қажет.  

Қазақтарды латын жазуы екіге бӛледі деген бос әңгіме, қазақтарды 

бӛлшектеп келе жатқан дерт - рушылдық пен жершілдік. Оған қоса, 

уаххабшылдық пен орысжандылық та қазақты бӛлшектеп жатыр. 

Мәңгҥрттер, «диванный критик» дейтін ӛзі еш атсалысып, белсенділік 

кӛрсетпей тек сынауды білетін отандастарымыз, оралман бауырларын 

жек кӛретіндер де қазақты бӛлшектеп жатыр. Сондықтан, қазақ осы 

67% 

20% 

3% 

2018 жылдың қаңтар айына сәйкес 

статистика мәліметтері бойынша 
қазақ-67,5% орыс-19,8% 

ӛзбек-3% украин-2% 

ҧйғыр-2% татар-1% 
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кҥйінде қаншаға бӛлінсе де, келер ҧрпаққа тіліміздің дыбыстық және 

дыбысталу жағын таза кҥйінде (қазіргідей сырқат кҥйінде емес) сақтап 

қалуымыз керек. Жағымпаздықтан, жалтақтықтан, шҥкіршілдіктен 

қҧтылып латын әліпбиі арқылы «Рухани жаңғыруға» келуіміз керек. 

Айналып келгенде, бҧл идеяның астарында біртҧтас ҧлт қҧру деген 

мақсат бар.  

«Пантюркизм идеясы жанданады» деген ойға келетін болсақ қазіргі 

дҥние жҥзінде болып жатқан саясатка объективті тҥрде баға беріп 

кӛрейік. Батыс  елдері  бірлестігі – АҚШ пен Еуропалық Одақ және 

НАТО  Ресейдің  экономикалық  және саяси кҥйреуін алдыға мақсат 

етіп қойып отыр.  Ресей мен Батыс  елдері бірлестігі арасындағы 

араздық әлі жалғаса тҥседі. Ӛйткені, Ресей агрессивтік саясатын әлі 

жалғастырып жатыр. Оның ҥстіне Ресейдің жақтастары кҥн санап 

азаюда. Тіпті тілі мен ділі бір деген Беларуссияның ӛзі Ресейден ат 

тонын ала қашуда. Ал экономикалық жағдайына келетін болсақ, Ресей 

халқының 27 пайызы кедейлесіп кеткен. Себебі, Батыс санкциясы 

Ресей экономикасын әлсіретіп жатыр. Және бҧл санкциялардың бізге 

де әсер беріп жатқаны барлығына хақ.  

1993 жылы рубль аймағынан шығып, тӛл теңгемізді қабылдаудың 

экономикалық-саяси маңызы қандай зор болса, Латын әліпбиін 

қабылдауымыздың рухани-саяси маңызы да болашағымыз ҥшін баға 

жетпес ӛте зор. Қазіргі таңда әлемде 6 тҥркі мемлекеті бар. Қазақстан 

латын қарпін қолданатын бесінші мемлекет болады. Қазақстанның 

Әзірбайжан, Тҥркия, Ӛзбекстан мен Тҥрменістан сияқты Орта Азия 

және Каспий теңізі аумағының мемлекеттерімен одан әрі жақындасуы 

мен қарым-қатынастарының кҥшеюі, бҧл – интеграция мен кӛршілес 

қарым-қатынастардың кҥшеюіне алып келеді. 

Ӛркениетті дҥние латын таңбаларын ертеден пайдалануда. Әлемнің 

100-ден астам мемлекетінде (яғни бҥгінде әлемнің 75%)  латын әліпбиі 

қолданылады екен. Ал кирилл жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана 

пайдаланады. Тіпті  Ресейдің ӛзінде латынға ӛту жӛнінде сӛз қозғалды 

деседі. Олар бізден бҧрын латын қаріпіне ӛтіп кетсе, 1991 жылы бізден 

бҧрын Ресейдің ӛзі КСРО-дан тәуелсіздік алып кеткені сияқты, 

кеңестік кирилл әліпбиін қолданып біз ғана қалып кетіп жҥрмейік. 

Қазір әлемнің тҥкпір-тҥкпірінде 5 миллионға жуық қазақ тҧрады. 

Олардың 80 пайызы латын әліпбиін пайдаланады. Яғни, болашақта сол 

қандастарымызбен жақындаса тҥсуге мҥмкіндік аламыз.  

Қаражат, тағы басқаның бәрі – бітпес іске себеп кӛп. «Қай кітапты 

бірінші аудару», «қағазға басып шығарылған кітаптың электронды 

форматтағы кітаптан артық» деген секілді ойларға келетін болсақ 

«Оқылатын кітап қай әліпбимен жазылса да, оқылады. Оқылмайтын 
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кітап қалай жазсаң да, оқылмайды» дегім келеді. Қазақ тілінің латын 

әрпіне кӛшуі – алдымен ҧлты, діні және ділі қазақтың шаруасы. Орыс 

тіліне, орыстың мектебіне, керек десеңіз бҥкіл әлемдегі саясатқа 

ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан бҧл мәселені тым саясиландырмай, 

шын ӛзіміздің ҧлттық мҥддемізден туындайтын осындай қадамдар 

жасауымыз керек. Латын әліпбиіне кӛшу деген - Қазақтың ҧлттық 

әліпбиін жасау. Жазу ережелерімізді тҥзеу арқылы - Қазақ тілінің 

ӛзінің байырғы қоңыр әуенін қайтарып алу. Біз қазіргі 42 әріптен 

тҧратын әліпбиіміз арқылы тіліміздің дыбыстық жҥйесін де, дыбыс 

және буын ҥндестігі заңдарымызды да бҧзып алдық. Латын тілі сырқат 

болып отырған, дыбыстық жҥйесі де (фонологиясы), дыбыстау жҥйесі 

де (орфоэпиясы), жазу ережелері де (орфографиясы), әуені де 

(интонологиясы), дыбыстарының айтылуы да (артикуляциясы), 

олардың қҧлаққа естілуі де (акустикасы) дертке ҧшыраған Қазақ тілін 

емдеу ҥшін қажет.  

Біз қазақ тілін латын әліпбиіне кӛшіру дегенді ағылшынның 

әріптерін қоя салу деп тҥсінбей, ӛз тіліміздің табиғатын сақтайтындай 

етіп жасағанымыз дҧрыс. Осыған орай университетіміздің доценті, 

филология ғылымдарының кандидаты Нҧрбол Садуақаспен тілшіге 

берген сҧқбатында дӛп басып айтты: «Кӛпшілік жҧрт әліпби ауыстыру 

дегенді бір таңбаны екінші таңбаға алмастыра салу деп тҥсінеді. Ол 

дҧрыс емес. Біз ҥш мәселеге назар аударуымыз керек, алдымен тілдегі 

дыбыстар санын анықтау, одан кейін сол дыбыстарға сай әріптермен 

таңбаланған әліпби жасау, одан кейін осы әріптермен жазудың емле 

ережелерін жасап бекіту қажет. Қазіргі  әліпбиіміздегі 42 әріпті латын 

әрпімен  сол қалпында ауыстыра салатын болсақ, оның пайдасы 

болмайды. Біз алдымен таза қазақы әліпби жасауымыз қажет».  

Біз тілімізді компьютерге емес, компьютерді тілімізге 

икемдегеніміз жӛн. Яғни, аяққа қарап етік тігеді, етікке қарап аяқ 

жасамайды…Абай қҧсап сынасақ, қазақтың ӛзі мәңгҥрттендіру 

саясатына байланысты бірнеше топқа бӛлініп кетті. Осыған 

байланысты бәрімізге белгілі инстаграм желісіндегі жастар арасында 

«Латын қаріпіне кӛшуге қалай қарайсыз?»  деп сҧрақ қойдым. 

Сауалнамаға қатысқан жҥз адамның 31% - «қолдаймын» десе 51% 

қарсылық білдірді. Ал 18% жауап беруден әртҥрлі себептермен бас 

тартты. Бҧдан тҥйгенім жалған намысты ту еткен радикал-ҧлтшыл 

жастарымыз бар екен. Сол себепті ел арасында тҥсіндіру жҧмыстарын 

жасау керек деп санаймын. Яғни «ит ҥреді – керуен кӛшед» дегеннің 

әңгімесі ғой. Әркім ӛз тағдырын ӛзі таңдайды. Біреудің ақылымен, 

біреудің жазғанымен жҥре беру енді бізге қиянат болар! Қазақ тілі 

болмаса, біз бәріміз де ҧлт ретінде жойылып кетер едік. Ана тіліміз 
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бізді осыған дейін қалт-қҧлт етіп сақтап, қҧтқарып келді. 

Бойымыздағы бақ пен ардың, ҧлттық намыс пен сананың, 

рухымыздағы ӛрлік пен қайсарлықты, жанымыздағы имандылық пен 

сенімділікті - бәрін жоғалтқанда да, тіліміз бізді әлі кҥнге дейін ҧлт 

ретінде сақтап келе жатыр. Енді біз сәл есімізді жинағандаймыз ғой, 

тілімізді қҧтқаратын кез келді. Әр жеке тҧлға оның не ҥшін 

керектігін,алдағы уақытта қандай маңызды рӛл атқаратынын білуі 

керек. Яғни «Латын әліпбиінің қажеттілігі неде?» «Бҧл бізге қажет 

пе?» деген сҧрақтарға жауап беруі тиіс. 

Филолог ғалым Қ.Кҥдеринова «Жазу – адамзаттың ҧлы мәдени 

қҧндылықтарының қатарына жататын, ӛркениет дамуының қҧрамдас 

бӛлігі. Адамзат мәдениетінің ӛркениетке аяқ басуы дыбыстық жазу 

типінің пайда болуынан басталса, ӛркениеттің әлемиетке ҧласуы жазба 

коммуникацияның, жазба тілдің жоғары даму сатысына жеткенінен 

хабар береді. Жазу кеңістігі ҧлғайғаны соншалық оны жазу және 

ӛркениет, жазу – ҧлт, жазу мен ойлау сияқты іргелі ҧғымдар 

оппозициясында қарауға болады» – деп ой қорытады. Яғни жазу 

арқылы халықтың ой-санасы дамып, ӛркениетке аяқ басады.  

Қорыта келгенде, латын әліпбиіне кӛшу ҧлтымыздың санасын 

бҧғаудан босатады, тҥркі және жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ 

халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ҧлттық 

санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін, Жаңа іс қашан да 

оңай бола қоймайды, оның қиындығы да қоса еріп жҥреді. 

«Шегірткеден қорыққан егін екпейді»дегендей, қиындықтан қорықпау 

керек. Тілдің болашағы – елдің болашағы. Ел болашағы ҥшін 

барлығымыз аянбай атсалысайық. 
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 «Мәдениет (араб тілінде «маданият» – қала деген мағынаны 

білдіреді) – адамдардың әлеуметтік болмысты сақтау мен жаңарту 

жӛніндегі қызметі және осы қызметтің жемістері мен нәтижелері» [1, 

437б]. Мәдениет – халық тынысының кӛрінісі. Оған жыр, кҥй, 

бейнелеу ӛнері, салты мен дәстҥрі жатады. Мәдениет, оң мағынасында, 
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ойымызды сан-сансаққа жҥгіртеді. Мәселен, Еуропа мәдениетінде 

сәулет ӛнері (собор, зәулім сарай, шіркеулер  т.б.) бейнеленсе, 

мҥсіндеу ӛнері бьюст, грек батырларының мҥсіндері арқылы 

танылады. Ал бейнелеу ӛнерінде  Л. де Винчи, Винсент Ван Гог,  

С.Дали есімдері алдыңғы орында тҧр. Шығыс мәдениеті мҥлдем 

басқаша ой тудырады: адам жаны бірінші орынға шығады; адамның 

ӛзін-ӛзі тануы, дамытуына кӛңіл тоқтатылады. Әрине, бҧл жерде Лао-

цзы, Конфуций ілімдерін ерекше атап ӛткен жӛн. Ал тҥркі халықтарың 

мәдениеті бӛлек. Оның ішінде қазақ мәдениеті ӛзіндік ерекшелігімен 

тартымды. Ҧлттық мәдениеттің тірегі ретінде ауыз әдебиеті тҥрлерін, 

жыр мен толғау, кҥй қҧдіретін атаған жӛн. Бҧл қазақ халқында, 

жерінде басқа ӛнер тҥрлері болмаған деген сӛз емес. Қазақ жеріндегі 

кесенелер де сәулет ӛнерінің тҥркі халықтарында дамығанының 

белгісі.  Қазақ халқының ҧрпаққа берері, қалдырар ӛсиеті, мҧрасы 

осылар. Тҥрік музыкасын зерттеген профессор М.П.Беляев пен 

В.А.Успенский «...мәдениет – қазанның кҥйесі сияқты нәрсе. Жолап 

кетсе, жҧғады да отырады» деген екен [2, 425б]. Шынымен де, 

кӛршілес жатқан елдердің мәдениетінде ҧқсастықтар кездесіп 

отырады. Франция, Италия, Испания елдерінің мәдениетіндегідей 

жақындықтарды тҥркі халықтарының мәдениетінен де табуға болады. 

Музыка ӛнерінің әр халықта пайда болу мен даму тарихы әртҥрлі 

болып келеді. Ҧлттық аспаптарының да ерекшеліктері мен 

ҧқсастықтары табылып жатады. Қазақ халқы кӛшпелі халық 

болғандықтан ба екен, еуропалықтар сияқты материалдық 

қҧндылықтардан гӛрі, рухани қҧндылықтарға баса назар аударады. 

Сондықтан ауыз әдебиеті, саз (музыка) ӛнері барынша дамыған. Ал 

кҥй ӛнері тҥркі халықтарының ішінде, әсіресе қазақ халқының 

мәдениетінен ерекше орын алған. Менің бҧл ойымды дәлелдейтін 

зерттеулер жетерлік.  

Ғалым Қ.Жҧбанов лингвистика саласын ғана емес, ӛнер, әдебиет 

саласына да кӛңіл бӛлген. Филология ғылымының докторы Ғ.Әнестің 

пікірінше, Қ.Жҧбанов аз уақыт ішінде артынан мол мҧра қалдыра 

алған: «Бар-жоғы 38 жас ӛмір сҥріп, оның 5-6 жылын ғана ғылым 

жолына бағыштауға мҥмкіндігі болған. Қ.Жҧбанҧлы ерек туған зерделі 

зерттеуші, қажырлы қайраткер, бір сӛзбен айтқанда, сегіз қырлы бір 

сырлы феномен жан» [2, 3.].  

Қ.Жҧбановтың қазақ тіл білімінің фонетика, грамматика, 

терминология, әліпби мен емле, әдістеме салаларындағы теориялық 

және практикалық маңызы зор тілдік мҧралар қалдырғаны сӛзсіз. Ал 

кҥй ӛнері саласындағы «Қазақ музыкасында кҥй жанрының пайда 

болуы жайлы» атты зерттеу еңбегінің бар екендігін кӛбісі біле 
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бермейді. Бҧл тарихи-лингвистикалық очерк. Профессор 

Қ.Жҧбановтың бҧл еңбегі 1936 жылы «Қазақстан» баспасынан жарық 

кӛреді. Тҧңғыш профессор жалпы халық музыкасын саралай келіп, 

кҥйге тоқталады. Қазақ музыкасында ең ірі жанрдың бірі деп, басқа 

тҥркі тілдес халықтардың музыкасымен, олардың мәдениетінде  кҥйдің 

кӛрініс табуын, тҥрлерін, дамуын тарихи тҧрғыда салыстыру арқылы 

қарастырады. Кҥйді «Еуропаның симфониясы тәріздес» - дейді. Яғни 

кҥй классикалық музыка деңгейінде тҧр. Ғалым ойынша, «Музыка 

мәдениетін кҥшейту ісінде халық музыкасының мҧраларын тексерудің 

маңызы ӛте зор. Ҥйткені болашақтағы жоғары мәдениетті музыка мен 

қолда бар музыка мәдениеті арасының жібі ҥзілмеу керек» [2, 420.]. 

Сонда ғана ҧрпақтар сабақтастығы жалғасын табады. Сабақтастық тек 

«ҧлттық музыка мәдениеті зерттеліп, халыққа насихатталуы  арқылы 

ғана» дамиды. 

Ғалым «кҥй» сӛзінің этимологиясын ӛзінше тарқатқан: «Кҥй» 

сӛзінің алғашқы дыбысталуы «кӛк». Дәлелі де кӛңілге қонымды. XI 

ғасырдағы М.Қашғаридің «Диуани лҧғат ат тҥрік» кітабынан «Ол кӛк 

ләнер» деген сӛз «ол ән салып тҧр» деп аударылған, яғни «кӛк» сӛзі 

ән-кҥй мағынасында қолданылғандығы айтылады. Ал кҥй жеке жанр 

ретінде  XIV ғасырда жазылған кітаптардан табылған.  

Қ.Жҧбанов иран музыканты Ә.Мҧрағидің «Зубдәтел әдуар» атты 

кітабын алға тартып, «Тҥрік-моңғол ән-кҥйі мынадай ҥш бӛлімге 

бӛлінеді: музыка қҧралында ойнайтын бір тҥрі бар. Оларды кӛктер деп 

атайды (кӛкһа). Енді дауыспен айтатын тҥрлерін «ыр» және «дола» деп 

атайды» - деп, «кӛк» сӛзінің мағынасы қазіргі кҥй екендігіне дәлел 

келтіреді [2, 423б]. Сонымен қатар, «ыр» – жыр, «дола» – толғау 

екендігін айтып, толғаудың да арғы тегінің тереңдігіне бойлайды. 

Ғалым кҥйді мифологиямен де байланыстырады. «Кӛк» аспан деген 

мағынаны білдірсе, ертеде «кӛк» деп су мен аспанды атаған, яғни кҥй 

адамның табиғатпен тілдесу екендігін кӛрсетеді. Осыған орай, кҥй 

адамның белгілі қҧралдар арқылы дыбыс шығара отырып, табиғат 

қҧбылыстарына жауабы, кӛзқарасы деген ойға келесің. Ғалым татар 

халқында ән де, кҥй де «кҥй» деп аталса, ӛзбек ҧлтында ән, кҥй, би – 

ҥшеуі араласып кҥй болатынын мысалға келтірген. Қазақта кҥй жеке 

ӛнер, ол халықтық музыканың жоғары дәрежеде дамығандығының 

дәлелі. Ертеден келе жатқан кҥйлердің алғашқы тҥрлері, шығу тарихы 

туралы, тіпті «кҥй» сӛзінің қашан тілімізге енгені жайлы ақпарат, 

жазба жоқ, себебі қазақ мәдениетінің тарихы жазбаға тҥсіп 

қалдырылмаған. Сондықтан Қ.Жҧбанов кҥйлердің пайда болу тарихын 

зерттеу ҥшін 5 тҥрлі материалды пайдалау керектігін тізбелейді: 

«Бірінші, біздің музыкамыз жайында тҥрлі мәдениетті елдердің жазып 
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қалдырған тарихи деректері; екінші, халықтың музыкаға байланысты 

тарихи идеологиясы; ҥшінші, идеологияның бірі болған тіл 

материалдары.  

Тіл материалдары дейтініміз – тҥрліше музыка терминдері, 

бҧлармен басқа сӛздердің мағынасының арасындағы байланыстар; 

тӛртінші, ең маңыздысы – музыканың ӛз материалдары. Халық музыка 

шығармаларының, кҥйлердің ӛзінің ішкі қҧрылысын тексеру; бесінші, 

осы жоғарыда айтылған материалдарды топтағаннан кейін, қазақтың 

халық музыка шығармаларын басқа жҧрттың шығармаларымен 

салыстырып, солармен арасындағы байланысын, бір-біріне жасаған 

ықпалын, бірімен-бірінің араласып айқасқанын тексеру» [2, 421.]  

Ғалымның осы еңбегі кейінгі кҥй тарихын зерттеушілерге ҥлкен 

бағдар тәрізді болды. ХХ ғасырда Қ.Жҧбанов зерттеулеріне сҥйене 

отырып академик А.Жҧбанов: «Кҥй кӛптен келе жатқан кӛне ҧғым. 

ХІХ ғасырдың бас кезінен ӛмір сҥрген сазгерлері ...олар халық 

аспаптарына арналған музыкалық пьесаларын, «кҥй» деген бірақ 

сӛзбен атаған» - дейді [3, 11.] А.Жҧбанов «Ӛскен ӛнер» еңбегіндегі 

ҧстанымы мен жҥйесі ізінде қалыптасқан қазіргі кҥйшілік мектептер 

саны 11 екен.  

Қазақтың ҧлттық ӛнерін зерттеуде ғалым А.Сейдімбек «Кҥй 

шежіресі», «Қазақтың кҥй ӛнері» атты зерттеу еңбектерін жазып, онда 

кҥй туралы аңыздарға тоқталған. «Кҥй» сӛзінің этимологиясы туралы 

А.Сейдімбек ӛзінің «Қазақтың кҥй ӛнері» еңбегінде жалпы және 

музыкалық дыбыстың адамға әсерін анықтауда: «Адам бойындағы 

ҥстем қасиеттер туа бітпейді немесе тҧқым қуаламайды, ең алдымен 

естуден болатын лингвистикалық фактордың нәтижесі... қазақтың 

«кҥй» тҥбірлі сӛздерінің таптық (зат есім, сын есім, етістік т.т.), 

райлық мағыналарын естігендегі әсерлі тҥсінігін, яғни сезімін 

саралайды. Ол «кҥйдің музыкалық бітімі ӛзінің бір тҧтас әуендік 

шығарма ретінде кҥй аспаптық сӛзге кіріптар емес» деп тҧжырымдаған 

[4, 73-75.]  

Қазақ музыкасы антологиясында ХХ ғасырға дейін пайда болған 

кҥйлер 5 кезеңге жіктеледі, ал Қазақстан Республикасының еңбек 

сіңірген қайраткері, профессор К.С.Сахарбаева: «Бҧл дәстҥрлі ӛнердегі 

кәсіби бетбҧрыстағы ренесанс дәуірі XX ғасыр кҥй ӛнерінің ғылыми 

ҧстанымды, сансалалы ӛріс алған Алтыншы кезеңі болып 

сипатталады» - деп, алтыншы кезеңнің кҥй ӛнерінің қайта ӛрлеу кезеңі 

деген пікір білдіреді [5, 11.].  

А.Жҧбанов, А.Сейдімбек, Т.Сарыбаев, С.Кҥзембаева, 

С.Ӛтеғалиева, т.б. бірқатар кҥйді зерттеген ғалымдардың кез 

келгенінің еңбегін алып қарасаңыз, Қ.Жҧбанов айтып ӛткен 5 тҥрлі 
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ақпараттың жинақталып толық, бҥтін ғылыми тҧжырымды беріп 

тҧрғанын кӛреміз. Ал бҧл ӛте маңызды, себебі ҧлттық мәдениеті, ӛнері 

ҧмытылған халық мәңгҥрттенеді. Кҥйді айтқанда қазақтың ҧлттық 

аспаптары домбыра мен қобыз туралы сӛз қозғалады.  

Ғалым Қ.Жҧбанов домбыраның шығу тегіне байланысты халықтың 

топшылауы мен ӛз пікірін де қатар кӛрсетеді. Халық арасында 

«домбыра» сӛзін арабтың «тамбҧр» деген сӛзінен келген делінеді. 

Алайда араб тілінде ол сӛзі парыс тілінен енгендігі айтылады. Бірақ 

парсы тілінде «тамбҧр» сӛзі жоқ. Бірақ парсыда «дәнбә» – қозы, «бәрә» 

– қҧйрық деген мағынаны білдіріп, домбыраның шанағы қозының 

қҧйрығына ҧқсағандықтан осылай аталды деген тҧжырым болған. 

Тағы бір топшылауға сҥйеніп, домбыра бір музыка иесінің, тотемнің 

аты дегенді айтады [2, 430б] Қалай болғанда да, зерттеу жҧмысы 

кезінде халықта қалыптасқан тҥсінікті, халықтың айтқан деректерін 

шет қалдыруға болмайды. 

Ә.Қоңыратбаев «домбыра» сӛзі бірде ҧрмалы аспаптарға, бірде 

шекті шертпелі аспаптарға қатысты айтылғанын ескеріп, діннің 

бағыттарына байланысты даңғыраның ҧрмалы аспаптан шертпелі 

аспапқа айналғанын тарихи қҧбылыс дейді. «Зороастризмде мҧндай 

аспаптар «табира», буддизмде – «домбор», «домбро», шаманизмде – 

«даңғыра», «дамбыра» деп аталды» деген пікір айтады [6, 114.] Ал 

музыка зерттеуші, фольклоршы Қ.Жҥзбасов: «допбҥра – дәлбҥра – 

дембҥра – домбура – домбыра немесе кейбір еңбектерде «домбыра» 

қыпшақ сӛзі, ол «тамбурин», «бубен» деген мағына береді» - дейді [6, 

113.]  Домбыраның шығуы, атауының пайда болуы даулы мәселе. 

Ғалым очерк соңында бҧл мәселемен осы сала мамандары айналысуы 

керектігін айтып, ӛзінің тек оларға ақпараттық жағынан кӛмек ретінде 

осы тҧжырымдарын ҧсынып отырғанын айтады. Мҧнысы «Қашан 

қазақ атандым мен азандап, әлі кҥнге білмейсің, ей, адамзат» дегенге 

сайып тҧр.   

Қорыта келгенде, қазіргі уақытта музыка дамуында әртҥрлі бағыт, 

жанр ӛріс алды. Әуендердің халыққа берері де ӛзгере бастады. 

Ғалымның осыған байланысты: «...халық музыкасында ӛмірге, 

тіршілікке шақыратын, ерлік, талап, жігер тудыратын элементтерін 

саралап алып, кертартпа, сары уайым, жасықтық туғызатын жағын 

жойып, осы ретпен ғана қазақ ҧлтының музыкасын дамытуға болады» 

деген тҧжырымы бар. Бҧл тҧжырым ӛміршең болуы керек, қазіргі 

кезде де пайдаға жарауы керек деп білеміз.  

Белгілі бір ҧлттық аспапты сипаттағанда, оның тарихына ҥңілгенде, 

сол халықтың, ҧлттың танымын, тыныс-тіршілігін назардан тыс 

қалдыруға болмайды. Халық мәдениеті, әдет-ғҧрпы, салт-санасы 
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тҧрмысына байланысты қалыптасады. Ҧлттық музыканың, саз 

ӛнерінің дамуы сол халықтың мәдениетінің дамуының кӛрінісі. Ал 

мәдениеттің дамуы – қоғамның алға жылжуы. Қазақ халқының жер 

бетінде сақталуы, ҧлт ретінде тіршілігін жалғастыруы ҥшін ҧлттық 

қҧндылықтар сақталып, ҧрпақ сабақтастығы орын алуы қажет. Ғалым 

Қҧдайберген Жҧбанов осыны келер ҧрпаққа жеткізгісі келген. Ол 

қазақ халқы әлемдік ӛркениетпен бірге дамып қана қоймай, сол кӛште 

ӛз елінің мәдениетін жоғалтпай, керісінше одан әрі дамытуы, 

ӛркендетуі керектігін баса назарға алады. 
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Кез келген елдің ӛзіндік тарихы, территориясы, қоршаған ортаға 

қатысты ӛз ҧғым-танымы бар және олар ӛзінің тіршілік кӛзі – жер-су 

атаулары екенін жақсы тҥсінген. Шыныменен де, осы георграфиялық 

атауларда ата-бабамыздың сан ғасырлық шежіресі, ӛмір салты, әдет-

ғҧрпының кӛрнісі сақталған. Сондықтан да жер-су атауларды ел 

тарихымен, мәдениетімен сабақтастырып зерттеу – ӛзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. Ал осы жер-су атауларын 
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зерттейтін ғылым саласын топонимика деп атайды. Топоним (кӛне 

грекше: τόπος — орын + кӛне грекше: ὄνομα — атау) — географиялық 

нысанның аты.  Белгілі бір белгісі бойынша, яғни  аумақтық,  тілдік, 

кейде хронологиялық ерекшелігі бойынша анықталатын географиялық 

атаулардың жиынтығын топонимия деп атайды. Топонимияны 

лингвистер тілдің айрықша лексикалық қабаты ретінде қарастырады. 

Ал географиялық ғылымдар тҧрғысынан алғанда, топоним белгілі бір 

нысанға берілген атау ғана емес, оның  географиялық болмысын 

айқындап тҧратын,  мағыналық жҥктемесі жағынан  белгілі бір ақпарат 

бере алатын, жалпы алғанда сол нысанның ӛзінен айырып алуға 

болмайтын атау болып табылады.  Топонимдер жергілікті жердің 

кеңістіктік сипаттамасын  беретін бірден-бір белгі жҥйесі қызметін 

атқарады.  Ал географиялық атауларды (топонимдер), олардың шығу 

тегі, дамуы, қазіргі жай-кҥйі, мағынасы, жазылуы мен айтылуын 

зерттейтін ғылым топонимика деп  аталады. 

Қазіргі заманғы ӛркениетті географиялық атауларсыз елестету 

мҥмкін  емес. Топонимдер қоғам дамуының ажырамас бӛлігіне 

айналған. Топонимия  кез келген аймақтың, елдің тарихы мен 

географиясының, халқының айнасы  деуге болады.  Осы тҧрғыдан 

алғанда, топонимдердің мағынасын, олардың пайда болу жағдайларын, 

ӛзгеру сипатын зерттеудің маңызы зор.  Қазіргі заманғы ӛркениетті 

географиялық атауларсыз елестету мҥмкін емес. Топонимдер қоғам 

дамуының ажырамас бӛлігіне айналған. Топонимия кез келген 

аймақтың, елдің тарихы мен географиясының, халқының айнасы деуге 

болады.  Осы тҧрғыдан алғанда, топонимдердің мағынасын, олардың  

пайда болу жағдайларын, ӛзгеру сипатын зерттеудің маңызы зор.  

Аталған сала бірнеше ғылымның (тарих, георграфия, лингвистика) 

тоғысуынан  туындайтын сала болып табылады. Мысалы, тарих 

ғылымы атаулардың пайда болу жолдарын тарихи оқиғалармен 

байланыстырса зерттесе, ал георграфия ғылымы оның орналасу 

аймағын, ерекшелігін георграфиялық тҧрғыдан сипаттайды,  ал 

лингвистика олардың атау ретінде пайда болуы мен этимологиясын 

зерттейді. Сондықтан географиялық атауларды зерттеуде аталған 

салалар ажырамас, бірін-бірі толықтырып тҧратын салалар деп 

ойлаймыз. Дегенмен ғалымдар арасында бҧл мәселені зерттеу 

барысында негізі  қай салаға қатысты екенін дәлелдеу барысында 

қарама-қайшы пікірлер де айтады. Мысалы, Г.Шухардтың пікірінше, 

«Зат –алғашқы, сөз-сонғы», сондықтан жер-су атауларын зерттеу 

география ғылымына тиесілі,  яғни георграфиялық атау болмаса, онда 

оның аты да болмас еді. Ал лингвист ғалым Қ.Жҧбанов  ӛз  

зерттеулерінде адам болмысы мен тіл табиғатының байланысар тетігі, 
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әр алуан тілдік қҧбылысты қоғам, мәдениет, тарих заңдылықтарымен 

байланыстыра қарайды. Ғалымның пікірінше, «... сөз дегеніміз – зат 

біткеннің барінің аты емес, әр елдің өзінің білген затының, білген 

құбылысының ғана аты. ... Танымаған кісінің атын білмегеніміз 

сияқты білмеген нарсенің де аты тілімізде болмайды» [1, 150]. 

Ғалымның «Дҥниеге кӛзқарас арқылы нәрсеге ат қою», «Тіл деген 

не?», «Тотемизм», т.б.  зерттеулері мен ономастикалық атаулар  

туралы әр тҥрлі  пайымдаулары, ҧлт болмысы мен оған тән тілдік 

дҥниетаным аясын зерттеу нысаны ететін этнолингвистиканың 

теориялық мәселелеріне қатысты. Дегенмен ғылымның барлық саласы 

тарихпен тығыз байланысты, «адамзат мәдениетінің барлық ӛкілі 

сияқты, «тіл – тарихи тұрғыдан қаралатын пән» - дейді ғалым 

Г.Пауль. Ал академик Ә.Қайдар тілдің тарихи миссиясын былай 

бағалайды: «Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның 

белгі-бейнелері біздерге тас мүсіндер мен жартастарға қашалған 

сына жазулар арқылы мәдени ескерткіштер мен түрлі ғимараттар 

түрінде жетуі мүмкін. Бірақ бұлардың бәрі этнос өмірінің мың да бір 

елесі ғана. Оның шын мәніндегі даналығы мен дүниетанымы тек 

тілінде ғана сақталады. Әрбір дәуірде өмірге қажет болған 

ұғымдардың аты-жөні, сыр-сипаты т.б. тек тіл фактілері арқылы 

жетуі мүмкін» [2, 34].    

Кӛріп отырғанымыздай, топонимдерді зерттеу барысында ҥш 

саланың да ӛзіндік орны ерекше екен. Сондықтан да қазақ топонимдері  

негізгі ҥш принцип негізінде жасалады. Алдымен тарихи принципке 

тоқталсақ, кӛптеген георграфиялық атаудың пайда болуына сол 

кезеңде болған тарихи оқиғалардың негіз болады. Мысалы, Ақтӛбе 

жерінде тарихи топонимдер кӛп кездеседі. XIV ғасырдың соңы мен 

XV ғасыр басында салынған  ескерткіш Абат-Байтақ кесенесі. Бҧл 

Ақтӛбе облысы Қобда ауданындағы Талдысай ауданынан солтҥстікке 

қарай 12 шақырым қашықтықта Қобда ӛзенінің жағасында орналасқан. 

Аңыз бойынша, кесене атақшы ойшыл Асан қайғы жыраудың баласы 

Абат батырға тҧрғызылған. Абат би, мырза, дана, шешен, кӛсем 

болған. Сонда әрбір жер-су атауларда еліміздің ӛткен тарихы жатыр, 

сондықтан да топоним атауларды зерттеу, жасау барысында тарихи 

атауларды жоғалтып алмау мақсатында тарихи принциптің  

маңыздылығы жоғары. Сонымен бірге география ғылымы жер-су 

атауларын сипаттап, зерттеп беру арқылы кӛптеген  мәліметтер береді. 

Мысалы, Ақтӛбе облысында Мұғалжар тауының мағынасын тҥсіну 

ҥшін, оған міндетті тҥрде географиялық сипаттама керек «Мҧғалжар 

Орал тауының оңтҥстігінде, Қазақстан жеріндегі табиғи жалғасы 

болып табылады. Оның Орал тауынан айырмашылығы – оның шығыс 
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беткейі кӛлбеу де, батыс беткейі тік боп келеді. Сарыарқа сияқты 

Мҧғалжар да шӛгінді және магмалық жыныстардан тҥзілген ежелгі 

таулы ӛлке» [3, 63.].  

Сонда географиялық принцип географиялық атауларға қатысты 

қателерді жіберуге жол бермейді, себебі кӛптеген жер-су атаулары ӛз 

атауын сол географиялық ерекшеліктеріне де байланысты алған. Ал 

тілдік тҧрғыдан келсек, бҧл атаудың бірінші сыңары «Мҧқ/моқ, моқал 

(тҧқыл, мҧқыл)», яғни «мҧқалған, мҥжілген, аласа» деген  

мағыналарды береді, ал екінші сыңары жар сӛзі тау орографиялық 

терминін ауыстырып тҧр, ӛйткені таудың батыс беткейі таудан гӛрі 

жарға келіңкірейді». Сол сияқты Жағабұлақ топонимі бҧлақтардың 

кӛптігімен тҥсіндіріледі, бҧл уақытта топонимді жағалай сӛзін 

ҧштастыру ретінде бҧлақ сӛзін қосып алуымыз керек. Алайда жаға сӛзі 

қазақша «берег» сӛзін білдіреді, бҧл тҥбірден  жағажай, жағала (брод) 

қҧрастырып жатамыз. Мҧнда басқа этимологиялық тҥсіндірме 

кӛрінбей тҧрғаны, ол бҧлақты кӛзбен қарағанда жаға (воротник) 

формасын елестетіп тҧрған кӛзбе-кӛз тҥбірден шығып тҧрғанынан 

болуы керек деп ойлаймыз, яғни оның географиялық ерекшелігі атау 

болуына негіз боп тҧр. Осы байланысты «...Географиялық атауларды 

қалыптасқан кезеңіндегі тарихи жағдайлармен, оларды халықтың 

таным-тҥсінігімен, халқының ҧлттық қҧрамымен, табиғат 

ерекшеліктерімен байланыстыра қарау керек» - дейді ғалым 

К.Каймулдинова.  

Қорытындылай келе, зат пен сӛздің арасындағы байланыс 

географиялық нысан мен атау арасында да қайталанады. Сондықтан 

топоним жасауда атау географиялық нысанның ерекше бір белгісін 

білдіріп тҧрады. Адам болмысы мен тіл табиғатының байланысу 

тетігін кӛре білген, әр алуан тілдік қҧбылысты қоғам, мәдениет, тарих 

заңдылықтарымен байланыстыра қараған ғалым – Қ.Жҧбановтың  

ілімдері отандық тіл білімі және басқа да салаларда ӛзіндік 

ерекшеліктерге ие, әрі жеке проблема ретінде зерделеуге лайықты 

тарихи, әрі мәдени мҧра болып табылады және ғалымның сонау ӛткен 

ғасырдың 20-30 жылдары ішінде танылған тілге деген шынайы табиғи, 

әрі терең философиялық кӛзқарасы бҥгінгі кездегі лингвистиканың 

жаңа, тың салаларымен сабақтас. Сондықтан да ғалымның ілімдерін 

жаңа бағыттарда  зерттеу қазіргі негізгі проблемалардың бірі деп 

ойлаймыз. 
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Кҥй – әсем әуенмен ойды жеткізе алатын қҧдіретке ие ғажайып 

туынды. Кҥй – қуаныш пен қайғыны бӛлісе алатын, адам  жанына  

медеу тауып, ләззат алуға болатын қҧдіретті кҥш. Кҥй – жҧбаныш, кҥй 

– еркін ой ӛрнегі немесе сӛзсіз айтылған ой. Ықылым заманнан бері 

ақылгӛй қариялар айтуға ауыз бармайтын сӛздерді, қаралы хабарларды 

талай ғасырлар бойы кҥй арқылы жеткізе білген. Кҥй – белгілі бір 

музыкалық аспаппен орындалатын әуезді саз, музыкалық жанр. Ол 

домбыра, қобыз, сыбызғыда шығарылып, тартылып келген. Жанға 

жайлылық сыйлайтын кҥй шертіліп, тӛгіліп ойналады. Бір кҥйдің 

ӛзінде тҥсінген жанға қаншама мағына бар. Кҥй ӛнері музыканың бір 

бӛлігі. Ол нақты зерттеу жҧмыстарын қажет етеді. Себебі, кҥй – 

ешқандай сӛзсіз жеткізілетін ерекшелікке ие. Кҥй қаншалықты 

қҧдіретке ие болса, қазақ музыкасындағы кҥйді зерттеушілердің де 

қҧдіреттілігі соншалықты. Бҧл мақала қазақ тіл білімінің 

мәселелерімен қатар,  қазақ тіл білімінің антологиясын, әдебиет, 

мәдениет, ӛнер салаларын зерттеген тҧлға жайында. Кӛрнекті 

ғалымның қалдырған деректері кӛп. Дегенмен де, Қҧдайберген  

Жҧбановтың қазақтың кҥй ӛнері туралы кӛзқарастары мен 

тҧжырымдары нақты әрі ерекше. 

Қ.Қ.Жҧбанов – қазақ музыкасындағы кҥй жанрының пайда болуын 

зерттеген ерек туған зерделі зерттеуші, қажырлы қайраткер. Ол 1899 

жылы Орал облысы (Қазіргі Ақтӛбе болысы) Темір уезі Темір Орқаш 

болысы Қҧсуақтам елді мекенінде (Teми -У к чeв кая волость) 

орташа шаруа отбасында дҥниеге келген. Әдебиетке қызығып,  соның 

арқасында Абайдың «еленбеген ерекшелігін» тауып, ӛлмейтҧғын 

артына сӛз қалдырған ҧлы тҧлға туралы «Абай – қазақ әдебиетінің 

классигі» деген тақырыппен зерттеуін жазған. Тек қана қазақ 
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әдебиетімен емес тҥркі әдебиетімен де таныс болатын. Сегіз қырлы, 

бір сырлы жан қазақ филологиясы ғылымының тарихында 

«профессор» атағын алған алғашқы ғалым болды. Ол – қазақ тілінің 

грамматикасы, алфавит, орфография, терминология, методика 

тақырыптарында ғылымға ӛлшеусіз ҥлес қосты,  талай адамның 

керегіне жарар  тың ақпараттар қалдырды, қазақ тіл білімінің 

ӛркендеуіне жағдай жасады, тілдің ӛткенінен мағлҧмат жинап, 

болашағына бағдар берді, қазақ тілді жас ҧрпаққа мол мҧра қалдыра 

білді.  

Кҥй – жалпы халық музыкасы ҥшін жеке дара бір тарау. Соның 

ішінде қазақ халқы ҥшін орны бӛлек мҧра. Айтатын сӛзі, әңгімесі  

болмаса да, жеткізбек болған ойы тҥсінген адамға тереңде жатыр. 

Кҥйде де әуезді саз бар. Әннен де жан тыныштық табатын кҥй тектес 

музыканы естуге болады. Сонда ән мен кҥйдің біртҧтас болғаны ма? 

Әлде ән немесе кҥй деп бӛліп жҥргеніміз бекершілік пе? Қҧдайберген 

Жҧбановтың кӛзқарасы бойынша ән мен кҥй әуелде бір болып, бара-

бара музыка мәдениетіне сіне келе, бірінен –бірі айырылып, вокал 

музыка, инструментал музыка болып, егізделіп шыққан. Бірақ кейбір 

елдер кҥй деген жанрдың барын да білметін болып шықты. Мысалы, 

татар халық музыкасында кҥй мен әнді екі бӛліп қарастырмайды. 

Олардың тҥсініктері бойынша ән де, кҥй де  - кҥй деп аталады. Ал, 

ӛзбек музыкасында ән, кҥй, би – ҥшеуі араласып жҥреді.  

Қазақ мәдениеті тарихының жазбаша нҧсқасы болмаған. Ол 

қҧлақпен есту арқылы немесе әннің сӛзін айту арқылы ауыз екі тіл 

бойынша қазіргі кҥнге дейін жеткен. Әнді орындасақ та, кҥйді 

деңгейіне жеткізіп шертсек те оның пайда болуы туралы ойланып 

кӛрдіңіз бе? Қҧдайберген Жҧбанов деректеріне сҥйенсек,  кҥйдің 

пайда болу тарихын зерттеу ҥшін мынадай материалдарды 

пайдалануымыз керек: Бірінші: біздің музыкамыз жайында тҥрлі 

мәдениетті елдердің жазып қалдырған тарихи деректері; Екінші: 

халықтың музыкаға байланысты тарихи идеологиясы; Ҥшінші: сол 

идеологияның бірі болған тіл материалдары. Тіл материалдары 

дейтініміз – тҥрліше музыка терминдері, бҧлармен басқа сӛздердің 

мағынасының арасындағы байланыстар; Тӛртінші: ең маңыздысы – 

музыканың ӛз материалдары. Халық музыка шығармаларының, 

кҥйлердің ӛзінің ішкі қҧрылысын тексеру; Бесінші: қазақтың халық 

музыка шығармаларымен басқа жҧрттың шығармаларын салыстырып, 

олардың арасындағы байланысын, бір-біріне жасаған ықпалын, бірімен 

– бірінің араласып айқасқанын тексеру [1, 421.] . 

Ой салатын сҧрақтардың бірі – кҥй сӛзінің шығуы. Шынымен де, 

не себептен «кҥй» деп аталған? Ерте замандағы атауының ӛзгешелігі 
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неде? Қарастырып кӛрейік. «Кҥй сӛзінің» шығуы туралы Жҧбанов 

Махмут Қашғаридың және иран музыканты Әбдіқадыр Мҧрағидың 

кҥй жайында жазған еңбері арқылы тҧжырымдайды. Сонымен «кҥй» 

сӛзі қазақ тілінде «кҥй» болса, шағатай,ҧйғыр, тҥрік тілдерінде «кӛк» 

деп аталған. Бҧл белгілі бір тіл грамматикасымен байланысты орын 

алған жағдайлардың бірі. «Кҥй» деген сӛздің «кӛк» сӛзімен 

байланысты екенін атап ӛттік.  Қҧдайберген Қуанҧлы: « Кҥй – кӛкпен, 

аспанмен байланысты. Кӛк пен су екеуі бір кезде бір ҧғым 

болған.Бізде барлық табиғат адамнан сыртқы кҥш болып саналған. 

Музыканың алғашқы шығатын жері адамның сыртқы табиғатпен 

арпалысуы, сонымен байланысуы, астарласып, араласуы болса, мына 

сӛздің ӛзінің аспан мағынасында болушылығы осы пікірді тағы да 

дәлелдеп ӛтеді» - деп жазады [1, 431] . Ғалымның бҧл сӛзін дәйексіз 

деп айтуға келмейді. Себебі, Ақселеу Сейдімбек те осы пікір жайлы « 

Кҥй деп басталатын қай сӛздің де сезіммен астасып жатыр. Сол сӛз 

кӛшпенділердің ең киелі сезімі – тәңірлік наным сеніммен ҧштасып 

жатады. Демек, «кҥй» деген сӛз әу баста Тәңірлік қҧбылысты 

білдірген. Тәңірдің дыбысы деген сенімдегі мағынамен шендес 

болғаны аңғарылады», - деп Қҧдайберген Жҧбановтың пікіріне 

қосылған. Тағы бір тоқталатын жайттың бір – кҥй жеткізушісі. Аспап – 

жансыз зат. Жансыз заттың жандануы мҥмкін бе? Ол тікелей 

орындаушы адамның шеберлігіне байланысты. Әтпегенде, кҥй - 

жабырқағанда демеу беріп, ой салатын, қуанғанда шаттандырып 

билететін кҥшке ие. Кҥй – қобыз, сыбызғы, домбыра аспаптары 

арқылы тыңдарманына жол табады. Бҧл ешқандай дәлелді қажет 

етпейтін аксиома. Бҧл аспаптар халыққа ежелден белгілі. Олар туралы 

қаншама аңыздар мен ертегілер жазылған, зерттелген. 

                         Домбыра мҧнша шешен болдың неге? 

                                  Кҥй толған кӛкірегің  шежіре ме? 

                                  Сыр қозғап ғасырлардан жӛнелесін 

                                  Саусағым тиіп кетсе ішегіңе (Қ.Аманжолов). 

Белгілі зерттеуші Хайролла Жҥзбасовтың пікірінше домбыра сӛзі 

«дӛпбҧра», «дәлбҧра», «дембҧра» деген сӛздердің тізбегі арқалы 

жасалған. Тағы бір болжамды этнограф Ерік Кӛкеев еңбектерінен 

табуға болады. Ғалымның пікірінше «том» деп тҥюлі жҧдырық немесе 

қолдың саласы айтылады. Кейіннен бҧл тҥбір ҧяңданып « домға» 

айналған, «быра» тіркесі бір нәрсені шерту, тарту, дыбыс шығару 

деген мағына береді-мыс. Яғни домбыра сӛзі «қолдың саласымен 

немесе бес саусақпен шекті шерту» деген мағына береді. Ал, 

Жҧбановтың зерттеуі бойынша : « Біздің қарауымызша, орыстың « 

домырасы», қазақтың «домбырасы», арабтың «тамбҧра», Бенгал елінің 
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«тамыры», гректің «тамирі» - бәрі бір нәрсе. Мҧның бәрі де ерте кезде 

музыканың иесі, мҧнарасы болған ҧғымның аты. Сол «тамыр», 

«дамыр» сӛзінен бір жағынан «тәмир», екінші жағынан «йамыз» 

сӛздері бошақтап, шашырап, шыққан болуы керек» - деп жазады.  

                                  Қобыз – дҥниенің шегі 

                                  Қорқыт – тәңірімнің тегі 

                                  Мәрттігін мақҧлдатқан 

                                  Ӛлместің отын жаққан  (Оңталап Нҧрмаханов). 

 «Қобыз сӛзі «қобыдан шыққан дыбыс» деген мағына береді» - 

дейді кейбір ақпарат қҧралдары. Қҧдайберген Жҧбанов тек қана 

фонетикадағы ӛзгеріс деп тҧжырымдайды. «Қобыз» сӛзінің «қ» 

дыбысы тҥсіп қалғанда, «о» дыбысының орнына «а» дыбысы 

қолданылуы мҥмкін. Сол кезде «қобыз» сӛзі «абыз» сӛзіне айналады. 

Ал, қазақта «абыз адам» деген тіркес бар. Бҧл тіркес ескі кездегі 

шамандарға қаратып айтылған. Демек, осы арқылы қобыз аспабының 

шамандық жағына да жақын екенін байқауға болады. Сыбызғы – 

қазақтың инструмент тҥрінің бірі. Зерттеулер бойынша «сыбызғы» 

сӛзінің алғашқы тҥрі «сыбыс» екені болды. « «Сыбыс» қазақша дыбыс 

дегеннің бір тарауы, сонымен қатар бҧл сыбызғы қамыстан, қурайдан 

жасалатын болғандықтан, қамыс та алғашқы әзірде осы сӛзбен 

айтылған» деп зерттеуші еңбектерінде жазылған  [1, 429]. 

Белгілі ғалым Асқар Жҧбанов «Тіл ғылымының тҧңғыш 

профессоры» атты мақаласында: «Қҧдайберген Жҧбанов тҥркі және 

басқа тілдердің білгірі ғана емес, қабілеті ерекше публицист те болған. 

«Кҥй» атты тамаша туындысы тақырыбының сонылығымен және 

деректік материалдардың молдығымен ерекшеленеді. Осы жҧмысты 

филологтарға ғана емес,  бдyл-X ди  My  ги, P yф  кт , әл-Ф   би, 

Беляев, Успенский, профессорлар Фит  т, Oг нeз швили, т.б. 

авторлардың музыкатану бағытындағы жекелеген еңбектерін мысалға 

келтіре отырып, тҥркі тілдерінің тарихи-лингвистикалық деректерін 

жҥйелеу мен талдау арқылы халық музыкасы жанрларының пайда 

болу ретін нақтылап, қазақ музыкатанушылары мен ӛнер 

тарихшыларына тыңнан жол сілтеді» -деп профеессордың еңбегін 

жоғары бағалаған. Кҥй ӛзге жҧрт мәдениетінен ғана бізге енді деген 

пікір нақты емес. Сӛздің нақты әрі дәлелді болуы ҥшін Қҧдайберген 

Қуанҧлының еңбегінен мысал: « ... қазақта ру қҧрылысы қаулап, 

бҧрыңғы шамандардың қоғамдық дәрежесі тӛмендеп, олардың бірі – 

бақсы, бірі – әнші болып, жаңа пайда болған ҥстем таптың 

итаршылары болыпкеткен әзірде бҧрын тек солардың монополиясында 

болған музыка ӛнерін халықтың кӛпшілігі ӛз қолына алып кеткен 

уақыт» [1, 435] Қҧдайберген Жҧбанов нендей тақырыпқа бой ҧрса да 
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терең, тың пікір қозғайды. 1936 жылы Қызылордада жеке кітап болып 

басылып шыққан «Қазақ музыкасында кҥй жанрының пайда болуы 

(тіл мен тарих деректері)» атты очерк-кітабы оның тілші-ғалым ғана 

емес, музыкадан да терең хабары бар екендігін аңғартады. 

Ҧлтымыздың ҧлылығы да осы кҥйде жатыр. Сан ғасырлар бойы 

сақталып келе жатқан кҥй - қазақ халқының ӛткені мен болашағы. Ол 

қос ішектің бірін атты, бірін сәл бҧрап, жай ғана әуезді саз шығарумен 

ғана шектелмейді. Ол – халық мҧңын, халық зарын, небір 

әділетсіздікті немесе қуанышты жеткізуші. Сазды әуенді де нақышына 

келтіріп, естушінің назарын аударып әкете алуы керек. Осы кҥйдің 

жалпы ерекшеліктерін жазған Қҧдайберген Жҧбанов қазақ тарихына, 

соның ішінде ӛнер, мәдениет саласына тың жаңалығын енгізе білді. 

Жҧбанов зерттеулері - жеке тараудағы бӛлек қарастыратын зерттеудің 

бірі. 
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 «Тіл ҧзақ жасалады, бірден ӛзгермейді, оның ӛзгерісі тҧрмысқа 

байланысты» [1, 492.]. Иә, заман талабына сай жанды қҧбылыс ретінде 

танылатын тілдің, Қ.Жҧбановша айтсақ, тҧрмысқа байланысты 

ӛзгеріске тҥсуінің негізі біз зерттеу нысаны ретінде алып отырған 

интернетлингвистикаға алып келері хақ. Интернетлингвистиканың 

негізі де сӛз жҥйесіне тиесілі екені де бар. Қазақ тіл білімінде 

―Лексикология – сӛздер жайындағы ілім (тілдің сӛз байлығы). Лексика 

дегеніміз сӛздерді мағына жағынан бір-бірінен айыру болып 

табылады‖ деп алғаш зерттеу тҧжырымдарын жасаған да профессор 

Қ.Жҧбанов  [2, 52].  
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Лексикологияның басты зерттеу объектісі – сӛз. Қ. Жҧбановтың 

«Сӛз – хабардың белгілі бір бітім бӛлшегі. Біз хабарласу ҥшін 

сӛйлейміз; хабарласу жеке сӛздерден қҧралады. Сӛз хабарласу ҥшін 

керек, егер осы керекке жарамаса, ол – сӛз емес» [1, 508.] деген пікірі 

бҥгінгі кҥннің хабарласу қҧралы болған  интернеттегі лексиканың 

маңыздылығын аңғартады. Қ.Жҧбанов тілді зерттегенде адам 

қоғамымен тығыз байланыста қарайды. Ал бҥгінгі қоғамды 

интернетсіз елестету мҥмкін емес. Осы орайда ғалымның жалпы 

мҧрасын зерттеген, ф.ғ.к., доцент Ж.Сҧлтан былайша ой қорытады: 

«Қ.Жҧбанов тілді адам, қоғам, мәдениет факторларын ескермей 

зерттеу немесе тілді оның мазмҧнынан бӛле-жара, жалаң формасы 

жағынан қҧрастыру бос әурешілік деп, бҥгінгі таңдағы заманауи тіл 

білімінің негізгі ӛлшемдерін ӛз тҧсында-ақ байқаған» [3]. Ғалым 

заманауи тіл деп интернеттің тілін айтқан жоқ па? 

Профессор Қ.Жҧбановтың ғылыми кӛзқарасы бойынша, тіл – ӛз 

алдына дербес, қоғамға тәуелсіз қҧбылыс емес, адамның қарым-

қатынас тәжірибесінің іс жҥзіндегі қажеттілігінен туындайтын 

қоғамдық тарихи эволюцияның ӛнімі. Демек, қазіргі қоғамның басты 

қарым- қатынас қҧралы болған интернеттегі тілдің рӛлі ерекше. 

Ғалымның семиотикалық тҧрғыдан, тілді таңба ретінде сипаттау 

жӛнінде де ӛз пікірі болмаса: «Сонау Аристотельден бастап, кӛпке аян 

болған, осы кҥнге дейін буржуазия ғалымдары қайталап айтып келе 

жатқан қисын бойынша тіл дегеніміз шартты таңба ғана болып 

табылады. Олай болса, біз айтып отырған табиғи тілден басқа 

хабарласу амалдарының бәрін де тіл ретінде тануымыз керек болмай 

ма? – деген сауал қоймас еді [4, 142.].    

Ғалымның: «тіл қатынас қҧралы болуымен бірге қоғам кҥресінің де 

және қоғам дамуының да қҧралы болады» деген тҧжырымдары бҥгінгі 

тілдің кӛрінісіне сай келеді. Сонымен қатар Қ.Жҧбанов сӛздің бір 

басында екі функция болады: бірінші хабар беру қызметі, 

коммуникация функциясы; екінші таңбалау қызметі екендігін айта 

отырып, коммуникация терминіне: «Тілдің тағы бір қызметі – хабар 

беру. Оның бҧл ӛзгешілігін коммуникация дейміз. Оның мағынасы 

орысша – общение, қазақша – қауымдасу, хабарласу дегенді білдіреді» 

[4, 206], - деп  анықтама береді. Коммуникация дегені бҥгінгі кҥннің 

әлеуметтік желілері, смс хабарламалары. Демек, біз қарастырған 

интернет лексикасы туралы Қ.Жҧбанов ӛз заманында айтып кеткен. 

Интернет тілі қҧрылысы, грамматикасы жағынан ӛзгерген, ауызша 

тілдің элементтері қосылған жазбаша тіл болып саналады. 

Психолингвистер ауызша сӛйлеу кезінде адамның тҥйсіну белсенділігі 

артып, айтылмақ ойдың жалғасын іштей болжау сезімі іске 
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қосылатындығын аңғарған. Ауызша тілдесудің ерекшелігі сол, 

ақпараттың басым кӛпшілігі сӛйленімнің мәтінінен гӛрі қарым-

қатынастың жалпы жағдайынан тҥсінікті болады. Бҧдан біз сӛйлеу 

тілінің қарым-қатынас жағдайымен шарттастығын кӛреміз. Ал 

Қ.Жҧбанов «жазулы сӛзде мҧндай «кеңшілдіктің» бірі де жоқ» дейді. 

Осы олқылықты жою мақсатында ауызша тілдің функциясын атқару 

ҥшін интернет тілге тҥрлі смайликтерді ойлап тапты. Яғни 

смайликтердің мақсаты адамның қандай да бір эмоциясын жеткізу. Бір 

сӛзді әр қилы айтуға болады (кҥліп, келемеждеп, жылап, мысқылдап 

т.б). Сол ым-ишараға байланысты айтылған сӛздің мағынасы да 

ӛзгереді. Демек біз қолданып жҥрген смайликтер тек қана эмоцияны 

білдіріп қоймай, белгілі бір сӛздердің қызметін де атқарады. 

Профессор Қ.Жҧбановтың лепті сӛйлемнің ӛзі бірде қуану, бірде 

мҧңаю мағынасын білдірсе, «сҧрау форманың ӛзі тек сҧрау мағыналы 

бола бермейді» деген пікіріне сҥйенсек (!,?) белгілері де осы 

смайликтердің қызметін атқаратын секілді. Мысалы әлеуметтік желі 

пайдаланушылары екінші қайтара жауап алу ҥшін немесе сҧрау 

мақсатында ешқандай артық сӛзсіз (?) белгісін жолдайды. Жауап 

қайтарушы оны бірден тҥсіне кетеді. Бҧдан аңғаратынымыз интернет 

лексикасының бір ерекшелігі ол – қысқалық. 

Біз жоғарыда профессор Қ.Жҧбанов тілге тиек еткен қауымдасу  

жҥйесін шартты тҥрде екіге бӛліп қарастырамыз. Контактілі қатынаста 

сӛйлеушілер ӛзара бір уақыт ішінде бір-бірімен тҥсінісе береді. Ал 

екінші тип дистантілі қатынаста сӛйлеушілер қатар тҧрмайды, 

олардың арасында белгілі бір кеңістік болуы мҥмкін. 

Коммуникацияның бҧл тҥрі кӛбіне жазбаша тҥрде іске асады. Ал 

интернет жҥйесінде осы екі қарым-қатынас тҥрі әрдайым бірлікте 

болады. Сонда интернет лексикасының екінші бір ерекшелігі ауызша 

және жазбаша форманың байланысуынан пайда болуы және уақыт пеп 

кеңістікке тәуелділігі. Ҥшінші ерекшелік уақыт ҥнемділігі, нақтылық, 

қолданудағы тиімділік. Себебі, барлығына белгілі ғаламтор бҧл қандай 

да бір жҧмыс не қауымдастық қҧруда мінсіз орта немесе мінсіз қҧрал. 

Қазіргі уақытта интернеттің дамып кеткені соншалық, ӛз заңы мен 

ережесі, жеке сленг те қалыптасып ҥлгерген. Интернеттегі сӛздерді зат 

немесе тҥрлі программалардың атауына, қысқарылуына немесе қандай 

да бір іс-әрекетке байланысты қарастырсақ болады. Мысалы онлайн, 

офлайн, пост, блог, ник, гугл, логин, аккаунт, репост, статус, чат, лайк, 

профиль, ава, хэштег, стена, хайп,  кілт сӛз, бҧғаттау сынды сӛздерді 

әрбір интернет қолданушысы біледі және кҥнделікті ӛмірде емін-еркін 

қолдануда. Бҧл сӛздерді дәл осылай қолдану ыңғайлы, себебі 

ғаламтордың ықпалымен келген сӛздердің баламасы кҥрделі. Мысалы 
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чат деген сӛзді қазақ тілінде «дәл қазіргі уақыттағы желі 

қолданушыларының сӛйлесуі» деп айтар едік. Қ.Жҧбанов сӛз ҧзарып 

та, қысқарып та тҧрады деп айта кеткен, бірақ қазіргі кезде сӛздердің 

қысқаруы басым. Бҧл ӛз кезегінде сауатасыздыққа әкелуі бек мҥмкін. 

Бҥгінгі таңда интернеттегі лексика газет мақалаларына, теледидардағы 

бағдарламаларға, әдеби шығармаларға да сіңісіп кетті. Мысалы қазіргі 

кезде «Жасайықшы сэлфи», «Лайк баса бер» сынды белгілі әншілердің 

танымал, заманауи тілмен айтқандағы ―хит‖ әндері интернет 

лексикасының тілімізге сінісіп кеткендегі кӛрінісі деп айтсақта 

болады. Әсіресе жастар арасында интернет жҧмыс кӛзі болып та 

ҥлгерген. Интернеттің даму арқылы оның тілі де дамуда. Уақыт ӛте 

келе тіпті қағазбен жҧмыс жасаудың ӛзі артық іс болуы бек мҥмкін. 

Себебі қазіргі таңда барлығы электронды форматқа кӛшуде. Мысалы 

қазір ҥйде отырып кӛп жҧмысты интернет арқылы атқара береміз. 

Тіпті ата-ана баласының ҥлгерімі туралы электронды кҥнделік арқылы 

біліп отыра алады. Әрине интернеттің бҥгінгі кҥні ең тиімді қҧрал 

екені даусыз. Алайда, таяқтың екі ҧшы болғаны секілді интернеттің 

қоғамға кедергісі де аз емес. Кҥннен-кҥнге әлемді виртуалдылық 

жайлап бара жатқан сияқты. 

Жалпы компьютерлік дискурс 1990 жылдары пайда болды. 

Алғашында тек сол саланың мамандары программистер арасында 

қолданылды. Кейіннен интернет дискурсының лексикасы әлеуметтік 

желі қолданушыларына, одан кейін кҥнделікті ӛмірге енді. Ал бҥгінгі 

кҥні қоғамға сіңісіп кеткен және жеке сала болып қалыптасып 

ҥлгерген. Тек қана интернет лексикасы ғана емес, ғалымдардың 

болжауынша болашақта интернет фонетикасы, морфологиясы, 

грамматикасы, синтаксисі сынды салалар қалыптасады. Себебі заман 

талабы осыған сай келіп тҧр. 

Қорытындылай келе бҥгінгі кҥні интернетке деген сҧраныстың ӛте 

жоғары болуы интренттегі тілдің лексикасының пайда болуына 

себепші болып отыр.  Ағылшын лингвисті Д.Кристал ӛзінің «Языковая 

революция»  атты еңбегінде осы заманғы тілдің ӛзгеруіне септігін 

тигізетін ең бірінші фактор интернет екенін айтып кеткен. Сол себепті 

қазіргі уақытта электрондық коммуникацияның лингвисттік 

аспектілерін қарастыру маңызды [5] дейді. Интернет кҥннен-кҥнге 

қарқындап дамуда. Тіл тазалығын бҧзуда алдыңғы қатарда тҧрған 

фактор. Сондықтан интернеттегі лексиканы қарастыру ӛзекті мәселе 

болуы тиіс. Себебі  қоғамның эволюциялық дамуындағы тілдің рӛлі 

аса маңызды және тілдік қарым-қатынас, тілдік ортаның болуының ӛзі 

адам танымының дамуы мен ӛркендеуіндегі басты фактор. 
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Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

 

Қазақ тілі білімінде қолтаңбасын қалдырып ҥлгерген, ешкімге 

ҧқсамайтын, ӛзгенің пікірін қайталамайтын, қайта ӛзінен кейінгі 

ондаған зерттеушілердің  бастау кӛздері саналатын тҧлғалар бар. 

Сондай тҧлғалардың қатарында қазақ тіл білімінің атасы саналатын 

Қҧдайберген Жҧбанов пен профессор Есет Жҧбановты айтуға болады. 

Қазіргі қазақ тіл білімінде кенжелеу қалып келе жатқан этимологиялық 

зерттеулердің бастау кӛзі Қҧдайберген Жҧбановтың 1930 жылы 

қазақстанның І ӛлкетану съезінде жасаған «мағынасыз сӛздердің мәні» 

деген баяндамасында және «Қазақ музыкасындағы кҥй жанрының 

пайда болуы жайлы» атты еңбегінде жатыр.  

Қ.Жҧбанов:  «Кҥйдің   пайда   болуы   тарихын   зерттеу    ҥшін,    

біздің ойымызша, мынадай  материалдарды  пайдалануымыз керек.  

Бірінші – біздің музыкамыз   жайында тҥрлі  мәдениетті елдердің 

жазып қалдырған тарихи деректері; екінші – халықтың музыкаға 

байланысты тарихи иделогиясы; ҥшінші – сол идеологияның бірі 

болған тіл материалдары. Тіл материалдары дейтініміз – тҥрліше  

музыка  терминдері,  бҧлар  мен  басқа  сӛздердің   мағынасының  
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арасындағы  байланыстар;  тӛртінші және маңыздысы – музыканың ӛз 

материалдары,  халықтың музыка шығармаларының, әсіресе, 

кҥйлердің ӛзінің ішкі  қҧрылысын   тексеру;   бесінші – осы жоғарыда   

айтылған материалдарды топтағаннан кейін қазақтың музыка 

шығармаларын басқа жҧрттың шығармаларымен салыстырып, 

солармен арасындағы байланысын, бір-біріне жасаған ықпалын, бірі 

мен бірінің араласып айқасқанын тексеру» [1, 274-б.], – дейді. Міне, 

Қ.Жҧбановтың ӛзі атап кӛрсеткендей, «ең маңыздысы – музыканың 

материалдарын» тексермес бҧрын, музыкаға қатысты деген 

деректердің барлығын қарастырып шығуды профессор ғылыми 

тҧрғыдағы басты проблема етеді.  

Зерттеуші ең алдымен  қазақтан ӛзге елдердің кҥй жанрына 

қатысты тарихи деректердің   бірі  ретінде  Әбдіқадыр  Мҧрағидың  

«Зубдәтел  әдуар»   кітабын атайды.   Әбдіқадырдың  арғы тегі – тҥрік  

нәсілді,  не  болмаса  басқа ҧлттың ӛкілі  екендігі  бҧл арада  әңгіме 

туғызбауы тиіс. Бастысы, кітап – парсы тілінде жазылған,  сондықтан   

да   иран  әдебиетінің   мҧрасы  деп  ескертіп ӛтеді. Қ. Жҧбанов, тҥрік, 

моңғол ән-кҥйінің  ҥш тҥрі барын,  және олардың кӛктер (кӛкһа), ыр 

және дола деп аталатындығын Әбдіқадыр кітабынан мысалдап 

келтіреді. Ғалым  «кӛктер» (кӛкһа)  деп кҥйлерді   атайды.  Ӛйткені 

қазақта кҥй болып  айтылатын сӛз  шағатай,  ҧйғыр, тҥрікпен, 

әзірбайжан, анатолы тҥрік тілдерінде айтылатындығын  ескертеді.  

Қазақтағы «и» дыбысы бҧл елдерде «қ», «г» тҥрінде  

айтылатындығына   деректер келтіреді: күй – көк, байламақ – 

бағламақ,  тимек – текмек, би – бек. Қ.Жҧбанов: «Ескі жазба 

белгілердің ішінде бҧл   сӛз ең  әрідегі  нҧсқалардан Махмҧт 

Қашқаридың «Дивани лҧғат» деген ХІ ғасырдан  қалған  кітабында  

ҧшырайды.  Онда:  «Ол кӛкләнәр»  деген сӛз арабша  «Ол  ән  салып  

тҧр»  деп   аударылады, - дейді.  Бҧдан  әрі  автор Әбдіқадыр  

Мҧрағидың   «Зубдәтел  әдуар»   кітабындағы: «Қытай елінде кҥйдің  

саны  366 болады.  Оның  әр  біреуі  бір  кҥнде  ханның алдына 

тартылып отырады.  Бҧлардың   ішіндегі  асылы және ең ірісі 9 кҥй» 

[1, 276-б.],  – деген деректерге сілтеме жасайды.  

Профессор Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов Әбдіқадыр Мҧрағидың 

кітабындағы кӛк, ыр, дола сӛздерінің қазақша айтылымы: кӛк - кҥй,  

ыр – жыр, дола – толғау деп тҥсіндіреді. Кҥй бір басқа, жыр мен толғау 

бір басқа, соңғы екеуі дауыспен айтылатын музыка екендігін Мҧрағи 

атап кӛрсеткен дей келіп, қазақ халқының қадым заман кезінде де кҥйі 

болғандығын айғақтаушы Әбдіқадыр еңбегіне «кӛне тарихтың 

кӛзіндей» ерекше мән береді. Б.Уахатов ӛзінің зерттеуінде Қ.Жҧбанов 

мәлімдеген Әбдіқадыр Мҧрағи кітабына қатысты бірқатар пікір 
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ӛрбітеді. Соның негізінде қазір ӛзіміз қолданып жҥрген кҥй, жыр, 

толғау терминдерінің бҧрын да бар екенін Қ.Жҧбановтың ӛте орынды 

деректермен дәлелдеп бергендігін [2, 34-б.] жазады. 

Ф.ғ.д., профессор Қ.Ш.Бейсенов те Қ.Жҧбановтың осы еңбегінің 

ӛте кҥшті зерттеу екендігіне баса назар аудара отырып, «күй» атауы 

мен жанрының тарихына қатысты ӛзіндік тҧжырымдарын орынды 

дәлелдеп берген: «Кӛне мәдениет жазбалары» атты кітаптың 

авторлары кҥйге дейінгі музыкалық-ладтық (авторлардың термині, 

Қ.Бисенов) жҥйелерді сарын, «мақам», «саз» дей келіп: «Кҥй. ХІХ-ХХ 

ғасырлардағы қазақтыңкәсіпқойлық-кҥйшілік (аспаптық) дәстҥріне 

байланысты туып, бір ғана жанрлық сипатқа ие болған атау» сынды 

тҧжырыммен аяқтайды. Бҧл тҧжырым сайып келгенде, «кҥй» мен кӛне 

тҥріктік «кӛк» деген сӛздердің арасындағы байланысты жоққа 

шығаруға бағытталған. Себебі, олардың ікіріше «кӛк» ҧғымы 

тәңіриялық сенім-наныммен байланысты, ал «кҥй» дін Ислам ҥстемдік 

қҧрған ХІХ-ХХ ғасырларда ғана пайда болған-мыс. Біз мҧндай пікірге 

әсте қосыла алмаймыз. Ӛйткені, дін Исламның ҥстемдігі ХІХ-ХХ 

ғасырлармен шектелмейді. Бҧл – бір. Екіншіден, дін ислам тәңіриялық 

наным-сенімге қарсы ҥздіксіз кҥрес жҥргізіп келгендіктен, қобызға 

(бақсыға), домбыраға «жын-шайтанның ісі» деп теіс арағандықтан, 

«кҥй» сӛзін де, жанрдың ӛзін де қҧртып жіберуге тырысатындығы 

ақиқат нәрсе. Ҥшіншіден, «кҥй» атауын да, кҥй жанрын да ХІХ-ХХ 

ғасырлармен ғана байланыстыру тарихи-методологиялық тҧғыдан 

алағанда да ӛте жаңсақ пікір болып табылады. Себебі, Әл-Фараби 

айтқандай, «кҥй» – адам дауысы еліктей алмайтын дыбыс ҥндестігіне, 

кӛңіл иірімдеріне терең бойлай алатын (сазды) шығуымен ҥзеңгілес 

музыкалық жанр. Демек, ол қадым замандардан бері қобыз, 

домбыралармен, сыбызғымен қатар жасасып келеді. Бҧл 

тҧжырымымызға біздің заманымызға келіп жеткен ҥш мың жылдық 

тарихы бар кӛне кҥйлер куә. Одан қалса, авторы белгілі Қорқыт 

кҥйлері. Біздің заманымызға мҧрты бҧзылмай жеткен оншақты кҥйдің 

авторы Қорқыт екендігіне еш кҥмән жоқ. Себебі, Шоқан Уәлиханов 

айтқандай, «қазақтар ӛздерінің... ӛлең-жырларын еш ӛзгеріссіз, бір 

олдан шыққандай қайталайтынын қайтерсіз. Кӛшпелі сауатсыз 

ордадағы ауызша тараған осынау ҥлгілердің бір-бірінен қылдай 

ауытқымайтыны адам айтса, нанғысыз қасиет, алайда кҥмән келтіруге 

болмайтын шындық» демекші, Ш.Уәлихановтың бҧл тҧжырымы кҥйге 

де тікелей қатысты.  

Тӛртіншіден, «Сарын» деп бақсылардың сарынына арқау болған 

музыкалық-ладтық жҥйені айтамыз» деп жоғарыдағы авторлардың 

тавтологияға ҧрынуының не қажеті бар еді? Қазақтағы бақсылық 
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туралы тҥсінік ерсі, қисынсыз ӛлең шумақтарына қҧрылған қобызбен 

тартылатын зарлауық, сарнауық, бойлауық кҥйлермен сҥйемелденетін 

зікір салуды білдірмейтін еді? Ал, бақсы кҥйді ӛз сарынына 

пайдаланса, оның жанрлық табиғаты ӛзгеріп кетеді ме екен? Біздің 

пікірімізе, бҧл орайда Қ.Жҧбановтың «кҥй» сӛзінің этимологиясы 

хақындағы кӛшелі ғылыми байламы шындыққа әбден жанасымды» [3, 

9.], – дейді.  Міне, Қ.Жҧбанов зерделеген «кҥй» сӛзінің этимологиялық 

тегін тексерген ізденістің дҧрыстығына кӛпшіліктің кӛзін жеткізген 

фәлсафалық тҧжырым кӛкейіміздегі ойды дӛп басатын кестелі пікір 

болғандықтан, автордың сӛздерін тҥгелге жуық кӛрсетуге тырыстық.   

Қ.Жҧбановтың «Қазақ музыкасындағы кҥй жанрының пайда болуы 

жайлы» очеркін қолға алып, қайыра оқыған сайын, лингвист-тілшінің 

әдебиет (қазақ әдебиеті ғана емес), жалпы филологиялық 

проблемаларды кӛтеріп, сӛз қозғауы, осы салаға қатысты  әрбір 

термин, сӛзді тілдік тҧрғыдан талдауы және сондай еңбектің біздің 

қолымызда болуы – бҥгінгі ҧрпақтың бағы шығар деген ойға 

жетелейді. Зерттеуші тек қазақ қобызының нақ ӛзі емес, жалпы қобыз 

атты музыкалық аспаптың башқҧрттарда, қырғыздарда, тіпті 

украиндарда бар екендігін жазады: «Украин елінің «кобза» атап 

жҥрген аспабын кей оқымыстылар шығыстан келген деп жҥр. Бҧл 

пікірдің  қате екенін кӛреміз» – дейді [5, 281.]. Содан соң сӛз тӛркінін: 

қобыз – обыз – абыз деп біртектеп алып, «бҧрынғы уақыттарда 

шамандарды – абыз деп атаған, ал абыз – ру ақсақалы, жасы ҥлкен 

ҧғымын береді, бҧдан абыз – абысын деген сӛз туындайды», – дейді [1, 

281.].    

Қ.Жҧбанов қазақ тілінде бҧрыннан қолданып жҥрген айғыр, 

қошқар, тағы(жабайы), күй, жыр, толғау, ән т.б толып жатқан 

сӛздердің кісі есімдерінің этимологиясын кӛне тҥркі тілімен, қазіргі 

тҥркі тілдерінің материалдарымен салыстыра зерттеп, ғылыми 

этимологияның генеологиялық, семантикалық, морфологиялық, 

фонетикалық принциптері негізінде ӛте бағалы пікірлер айтты. 

Мысалы, Қ.Жҧбанов еңбегі арқылы тіліміздегі қошқар, айғыр 

сӛздерінің екі компоненттен тҧратынын: қошқар қош+қар, айғыр 

ай+ғыр, қош сӛзі тҥркімен тілінде «қой» мағынасындағы сӛз екендігін, 

айғыр сӛзінің қҧрамындағы ай тҥбірінің орхон, кӛнеҧйғыр, тува 

тілдеріндегі ад, хакас тіліндегі -ас,аз, якут тіліндегі ат сӛздерімен 

мағыналас екендігін, ал екі  сӛздің де қҧрамындағы екінші компонент 

қар және ғыр чуваш тіліндегі ер(еркек) мағынасын білдіретін ар 

сӛзінің фонетикалық ӛгешеліктері екендігін (генологиялық және 

фонетикалық принциптердің негізінде) білдік. М.Қашқари сӛздігінде 
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бар кӛк (ән деген мағынасындағы) сӛзінің фонетикалық варианты 

екенін біреу біліп, біреу білмейді [4, 16.]. 

Қҧдайберген Жҧбановтың осы дәстҥрін жалғастырған Есет 

Жҧбанов еңбектерінде де жырда кездесетін ономастикалық 

атаулардың тӛркіні салыстырмалы-тарихи әдістің кӛмегімен 

тҥсіндіріледі. Мысалы, Е.Жҧбановтың кітабымен таныс емес адамдар 

«Қобыланды батыр» жырындағы Қазан есімін Еділ бойындағы Қазан 

қаласына байланыстыра тҥсініп, оның қызылбас «қалмақтардың» 

(ирандықтардың) ханы Ғазанға қатысты екендігін білмей-ақ ӛтеді. 

Сондай-ақ, «Қобыланды батыр» жырында кездесетін «Тӛрт кӛлден 

соққан тӛбе еді», «Тӛрт кӛл» деген тіркестің тӛркіні қазірде ҧмытыла 

бастаған кӛне тҥркілердің «тӛрт бҧрышты» деген ҥғымдағы тӛрткҥл 

сӛзіне барып тірелетінін Е.Жҧбанов еңбегін оқымаған адам біле 

алмайды. 

Е.Жҧбанов халық әдебиетіндегі кейіпкерлер есімдерін талдау 

ҥстінде келешек зерттеулердің нысанына айналуы тиіс біраз маңызды 

мәселелерге назар аударады. Мысалы, жас балаға ат қою салтының 

ежелгі дҥниетанымға қатыстылығын айта келіп, ғалым эпостық 

жырларда ҧшырасатын кӛптеген кейіпкерлердің есімдерін басқа тҥркі 

тілдеріндегі варианттармен салыстыра тҥйін жасайды. Қырғыздың 

Манасын ӛзге тҥркі жҧртындағы Алып-Манаш, Алып Помыс, 

Алпамыс, Алпамыш, Алып-Бамси есімдерімен салыстырып қарау-

ешкімнің ойына келе коймаған жайт. 

Эпонимдердің қойылу себебін анықтағанда, эпос есімдерінің 

кейіпкерлерге мінездеме беру қасиетін ескеру кажеттігіне Қарабай, 

Сарыбай есімдерін талдау арқылы ой тҥсіндіреді. Осылайша эпос 

кейіпкерлері есімдерінің этимологиясы олардың халықтық ҧғым-

тҥсінігіне, дҥниетанымына байланысты қойылғандығын жан-жақты 

талдап кӛрсетеді. Қозы-Кӛрпеш есімінің алғашқы бӛлігі халықтың 

жақсы эмоциямен қолданған қозы сӛзі болса, Кӛрпеш сыңары 

М.Қашқари сӛздігінде және азербайжан тілінде «кеш туған қозы» 

деген мағынаны білдіретіндігін айта келіп, оны қазақ тілінің 

диалектологиясына қатысты материалдарда да осы мағынада 

жҧмсалатынына кӛз жеткізеді [5, 138-139.]. Мҧнымен қоса, ғалым 

еңбектеріндегі жалғасын келешекте табуға тиіс тың пікірлердің бірі – 

халық әдебиетінің кӛне жазу ескерткіштер тіліне тигізген әсері. Кӛне 

жазу ескерткіштерін батырлар жырының бастамасы деп қараған 

пікірге қарсы пікірді батыл қорғап, «эпос – ешқашан аяқталып 

бітпейтін, халықпен бірге жасасып, оның ӛмір жолын ҥздіксіз 

сәуелелендіріп отыратын туынды» екенін бҧлтартпас айғақтармен 

дәлелдейді. Е.Жҧбанов еңбектерін зер зала оқыған адамға бҥгінгі кҥнге 
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дейін шешімін таба алмай келе жатқан талай мәселелердің басы 

қайырылып, болашақ тың зерттеулерге бастау кӛзі бола алатындығын 

аңғаруға әбден болады.  

Есет Жҧбановтың ӛзіне ғана тән пікірлерінің бастамасы «Эпос 

тілінің ӛрнектері» деп аталатын еңбегінде айтылған. Эпос тілінің 

арналарын  әдебиттану әрі лингвистика тҧрғысынан қарастырғанда, 

ғалым тілге әсер еткен субстрактылық және экстралингвистикалық  

факторларды дәл тауып, терең тҥсінік берді. «Бҧл – ауызекі поэзия 

тілін лингвистикалық стилистика тҧрғысынан зерттеген алғашқы 

бастама» [6, 5.] деген академик  І.Кеңесбаевтың сӛзі ойымызға нәр 

бергендей. Бҧл еңбекке Е.Жҧбанов фольклорлық  шығарманың  

поэтикалық  қҧрлысын, қазіргі  тіл  білімі  зерттеуінде  «модаға» 

арналған миф элементтері, тілдік дҥниетаным, модернизмдер, 

фразеологизмдер, эпостағы есімдер мен жеке сӛздердің этимологиясы, 

лексика – грамматикалық  қолдпныс ерекшеліктері тҧтастыққа  

алынып зерттеледі. Бҧл ӛкініштісі фольклор тілін талдаудың осындай 

тамаша ҥлгісі бола тҧра, қазақ тіл білімінде ауыз әдебиеті 

шығармаларының тілін зерттеп – зерделеген еңбектердің аздағы. Осы 

еңбек арқылы ол жалпы халықтық тілдің жетілген, толысқан тіл 

ретінде белгілі бір жҥйеге тҥсуі тым ерте замандардан басталғандығын 

дәлелдеді. Ғалымның  ӛзі: «Әдеби тіл» деп атап жҥрген тіліміз шын 

мәнәнде ӛмірде жоқ. Тіл философиясы тҧрғысынан алғанда, бҧл атау 

тілдегі әр алуан стильдер жиынтығын шартты тҥрде беру ҥшін ғана 

қолданып жҥрген жаңсақтау номинация», - десе де, ғалым еңбектері 

халық әдебиеті тілінің әдеби тілге қатысын ӛарастырып, оның әдеби 

тіл қызметін атқарғандығын анықтаған әдебиеттен, бергі заманнан, тек 

Абайдан бастап жҥрген ғалымдардың шатасушылығы «әдеби тіл» 

деген атаудың айналасындағы қате тҥсініктен туындағанын аңғарған 

ғалым фольклор тілінің ауызекі сӛйлеу тілінен, диалект атаулынан 

биік тҧрған, ӛңделген, ӛзіндік стильдік нормасы қалыптасқан, 

сондықтан да жҥйеге тҥскен, әдебиленген тіл болғандықтан тҥсіндірді.   

Е.Жҧбанов кӛсем тіл деген атауды тілде орнықтырып, оған 

мынадай дәл де айшықты анықтама берді: «Ол бейнелі де пернелі, 

тҧспалды сӛздерге иек артады.Қабырғалы қара тіл біртоға байыпты, 

тҧрақты сипат алып, ҧзақ уақыттар синкретті, яки кӛп бағдарлы 

қызмет атқарып келді де,нәтижесінде болашақтың сан-қилы стильдік 

арнараларының кӛзі, бҧлақ-бастауы болып алды». Бҧл пікірдің 

қҧндылығы да сонда:ҧзақ уақыт бойы анықтамасын таба алмай, тек 

жеке жанр ретінде,яғни билер сӛзі ретінде қаралып келген 

шешендіктің тіліне сипат бола алатын белгілерді айқындап беруінде» 

[7, 152-б.]. 
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Ғалым қолданған көсем тіл – кӛне дәуірден-ақ қоғамның мҧрат-

мҥдделерін кӛздеген, жалпыхалықтық тілдің ең шҧрайлы да 

кӛріктегіштік амалдарын қару етіп,сӛз шеберлерінің шешен сӛйлеу 

дәстҥрлерін жинақтаған, ең жоғарғы, айбарлы да асқақ тіл. Кӛсем 

тілдің публицистикалық сипатын да дҧрыс таныған Есет Жҧбанов 

болатын. Сондықтан болар, қазіргі тілде публицистиканы кӛсем сӛз 

деп атау орын алған. Әрине, бҧл атаудың тҥп тӛркіні А.Байтҧрсыновта 

жатқандығы белгілі. 

 «Қазақтың ауызекі кӛркем тілі» деген еңбегінде Е.Жҧбанов бҥгінгі 

кҥнге дейін ӛзектілігін жоймаған «қазақ тілі жаңа тіл ме, кӛне тіл ме» 

деген сҧраққа байыпты да сындарлы жауап берді. «Қазіргі ғылымда 

біздің халқымызды «жас» дейді, тілімізді «жаңа» дейді. Сонда да болса 

басқалар пәлен уақыт аялдаған тарихтың тепкіштерінің бірнешеуін 

бірақ аттаған да осы біз емес пе едік!? Ал, біздің тіліміздің басқа, 

ӛзімізбен туыстас жҧрттармен салыстырғанда, «қҧлын мҥшесін» 

бойында бҥтін сақтап, шҧбарланбай, «таза» қалпымен бҥгінгі кҥнге 

келіп жеткені де тҥріктану әлеміне аян ғой,- деп толғанысқа тҥскен 

шешен одан әрі: Сонда осы ненің арқасы еді!?... Ананың ақ сҥтімен 

сҥйегімізге сіңген, еліміздің елдігін, халық ҧлдарының қайсарлығын 

жырлаған, биіміздің шешендігін, бабалардың кӛсемдігін, іргеміздің 

бҥтіндігін мақтан еткен «қарға тамырлы қазақтың» мҧңын да, шерін 

де, сан рулы ел болып, ӛркен жайған жерінде шежіре ғып жаттаған сол 

ауыз әдебиеті емес пе еді?» [5, 56-б.]- деп тебіреніске толы татымды 

тҥйін жасады. Осылайша, қазақ тілінің халықтың сан ғасырлық 

тарихымен бірге жасасып, оның рухани азығының қҧралы бола білген 

кӛне де ӛміршең тіл болғандығын ақиқаттайды.  
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 «Мемлекет ӛз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту 

ҥшін кӛп жҧмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жӛніндегі 

кешенді шараларды жҥзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 

жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне кӛшіруге 

кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір 

кезде тарих бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. 

Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 

және бҧл әлеммен бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі 

мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін 

жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп Қазақстан халқына Жолдауында 

елбасымыз Н.Ә.Назарбаев қазіргі заман талабына сай латын 

графикасына кӛшуді атап ӛтті [1]. 

Кирилл графикасындағы қазақ тілі еліміздегі азаматтардың ғана 

емес Ресей, Ӛзбекстан, Қытай, Моңғолия елдерінде тҧратын 

қазақтардың да ана тілі. Қазақ тіліндегі графикалық жҥйе жазу 

тарихында бірнеше ӛзгерістерден ӛтті. Атап айтсақ, елімізде 1929 

жылға дейін араб графикасы қолданыста болса, одан кейін Ахмет 

Байтҧрсынҧлы ҧсынған араб графикасына негізделген «тӛте жазу» 

қолданыста болды. Осы тҧста қазақ графикасы ресми тҥрде латын 

графикасына кӛшіп, 1940 жылдан осы кезге дейін кирилл графикасын 

қолданып келеді [2]. 

Педагог ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы «Әліп-би деген – тілдің негізгі 

дыбыстарына арналған таңбалардың жҧмағы. Неғҧрлым тіл 

дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға 

жеңіл болса, ҥйретуге оңай болса, заманындағы ӛнер қҧралдарына 

орнатуға қолайлы болса, соғҧрлым әліп-би жақсы болмақшы» деген. 

Қазақстан Республикасының латын графикасына кӛшуі қазақ ҧлты 

ҥшін басты қадам болып саналады.  

Қазіргі уақытта тіліміз егеменді елімізбен қатар дамып, 

мемлекеттік тілге деген сҧраныс та артып отыр. Сондықтан Қазақстан 

сияқты жер бетіне танылған елдің мемлекеттік тілінің жазуы да заман 

талабына сай келуін кҥнделікті ӛмірдің ӛзі талап етіп отыр. Қазір әр 
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тҥрлі салада  шетелмен байланыстардың кӛбеюіне орай рәсімдеу 

қҧжаттарын жазуда латын графикасының қажеттілігі анық байқалады. 

Сондай-ақ Елбасының мемлекеттік тілді дамыту саясаты, оның БҦҦ 

мәжілісінде қазақ тілінде сӛйлеуі елімізде қызметте жҥрген адамдарға 

ерекше ықпал жасады деп айта аламыз. Қазір шетелден келушілер 

саны кӛбейіп, елімізге әлемнің назары ауып отырған тҧста отанымызда 

жҥрген ӛзге ҧлттармен қатар, шетел азаматтарының да мемлекеттік 

тілді ҥйренуге деген ынтасы артып отыр. Мысалы, ӛзім білім алып 

жатқан Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университетінде шет елден келіп білім алатын қандастарымыз ҥшін 

латын графикасы ӛте маңызды. Себебі, алыс-жақын шет елден келіп 

оқып жатқан қандастарымыз қазақ тілінде сӛйлеп, тҥсінгенімен дәріс 

жазу барысында қиналатыны анық. Қазіргі уақытта Қазақстанның 

дамып, әлемге маңызды бірнеше басты шаралардың ҧйтқысы болуы, 

оның мемлекеттік тілі мен жазуының да осы биіктен кӛрінуіне себеп 

болып отыр. 

Қазіргі уақытта кҥнделікті ӛмірдегі кӛптеген жағдайлар, ақпарат,  

білім алу, ғылым мен техника, жаңа технологиялар заманы қазақ тілін 

латын графикасына кӛшірудің қажеттілігін кӛрсетіп отыр. Әлемде 

латын графикасы барлық салада қолданыста екені анық. Мына заманда 

білім алу, еңбек ету, ӛмір сҥріп, белгілі бір мамандықты игеру сияқты 

адамның белсенді іс-әрекеттері мемлекеттік тіл мен ағылшын тілінен, 

оның жазуынан айналып ӛте алмайды. Сондықтан латын графикасын 

болашақтың жазуы ретінде заман талап етіп отырған басты 

қажеттіліктердің бірі деп білеміз. Латын графикасы арқылы басқа тілді 

де меңгеру, оны жазу да бір-біріне жақындап, бір әріптен екінші әріпке 

ауысып отыру қиындығын жеңілдетіп, тілді қолдануда оң әсер етеді. 

Бҧндай жағдайда білім алып, мамандығын жалғастырып жатқан 

жастарға әлемнің қай жерінде жҥрсе де кедергі келтірмей, жҧмысын 

жеңілдете тҥсуге ықпалы зор [3].  

Болашақ филолог маман ретінде латын графикасына кӛшу туралы 

Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың саясатын қолдаймын. Себебі, латын 

графикасына кӛшуде тіл ауыспайды, жазу ауысады және де дыбыс пен 

сӛзді қалай естісек солай жазамыз. Орфографиялық, орфоэпиялық 

тҧтастықтың тілдік тҧтастыққа бастайтынын ескерсек, тҥрлі 

этностардың қазақша оқу арқылы тіл сындыруына септігін 

тигізеді.Латын графикасына кӛшу бҧқаралық сананы ӛзгертіп, елдің 

ішкі тҧтастығын қамтамасыз ететін, біртҧтас ҧлтты қалыптастырушы 

бірден бір қҧрал болмақ. 

Қорыта айтқанда, кез-келген әліпбидің міндеті лингвистикалық 

(тілді дәл жеткізуі), графикалық (әріптің дыбысты таңбалау, кӛру, оқу, 
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жазуға оңтайлы болуы), техникалық (баспа ісі, компьютер, телефакс, 

интернет т.б.) талаптарға сай болуы керек. Қазіргі заманда латын 

әліпбиі осы талаптарға сай, ҥлкен қолданыс аясы мен мҥмкіндігі де зор 

екендігін кӛрсетіп отыр. Профессор Қ.Жҧбанов латын графиасына 

кӛшуді қолдап, осы әліпбиді қазақ тіліне бейімдеу бағытында белсене 

жҧмыс жасаған еді. Қазіргі заманда дамыған мемлекеттер латын 

графикасын қолданады, латын әріптері – ӛркениет жазуы, заман 

талабы. Сондықтан осындай артықшылықтарды ескеріп, біз де ӛз 

мақсатымызға сай латын графикасының қажеттілігін кӛруіміз қажет. 

Латын графикасына кӛшу – заман талабына сай, әлемдік дамуға 

апаратын бағыт! 
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Әліпби мен жазу - адамзат тариxындағы басты қҧндылықтардың 

бірі әрі ҧрпақтар сабақтастығын жалғастырар руxани байлық. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Қазіргі 

таңда мемлекеттік тіліміздің мәртебесі ӛсіп, сҧранысы артып келеді. 

Осы тҧрғыда тілімізді ҥйренуге шетел азаматтарының да қҧштарлығы 

байқалуда. Әлемге танылған еліміздің мемлекеттік тілінің де заман 

талабына сай жазуы болуы тиіс. Еліміздің жаңғыруы барысында, 

болашақта орын алатын маңызды іс-шаралардың бастамасына себеп 

болар, мемлекеттік тіл мен жазудың биікке кӛтерілуіне және дамыған 

еліміздегі жаңа теxнологиялардың заманы қазақ тілін латын әліпбиіне 

кӛшірудің маңыздылығы артып келеді. Сондықтан да қазіргі таңда 

шетелдермен ішкі және сыртқы қарым-қатынас орнатуда және барлық 

салада қҧжаттарды рәсімдеу жҧмыстары ҥшін де латын жазуына деген 

қажеттілік кӛбеюде.   

https://e-history.kz/kz/contents/view/6807
https://egemen.kz/
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 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» туралы  мақаласында  ҚР 

Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақ тілін  біртіндеп  латын  әліпбиіне   

кӛшіру жҧмыстарын бастауымыз керек»,- деген болатын[1.2]. Қазақ 

әліпбиі мен жазуын   латын қарпіне кӛшіру мәселесін алғаш рет 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2050» «стратегиясы - қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан Халқына арнаған 

Жолдауында: «Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, 

латын әліпбиіне кӛшіруге кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге 

тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мҧндай қадамды 

жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім 

қабылдауға тиіспіз және бҧл әлеммен бірлесе тҥсуімізге, 

балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруге, ең 

бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады», - деп атап 

кӛрсеткен еді [2, 73.]. Президенттің бҧл бастамасын  кӛкірегі ояу, 

болашақты ойлаған халқы, әсіресе, тіл мамандары, қуана қолдады [3, 

32.]. 

Қазіргі таңда  қазақ жазуын латын қарпіне кӛшіру туралы әңгіме 

қозғалғанда, осы  мәселеге ӛткен ғасырдың 30-жылдарының орта 

тҧсында-ақ белсене араласқан  профессор   Қ.Жҧбанов  ҧстанымдарын 

еске тҥсіруге болады. Осыған сәйкес ғалым, филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент Н.А.Сәдуақас ӛзінің 

"Қ.Жҧбановтың қазақ жазуы мен әліпбиіне қатысты кӛзқарастары" 

атты мақаласында "Қазақ жазуын латын қарпіне кӛшіру  туралы 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың рухани жаңғыру бағытында баяндаған 

терең мәнді ҧстанымдарын халықтың  ықыласына  ие болып,  қолдау 

тауып отырған мәңгі елдің болашағына, мемлекеттік тілдің келешегіне 

жасалған игі істердің, маңызды тарихи оқиғалардың бірі деп білеміз. 

Қазір латын әліпбиіне кӛшудің  қажеттілігін ӛмірдің ӛзі дәлелдеп 

отыр. Ғылыми қауым «латынға кӛшкен дҧрыс па» деп пікірталастырып 

кҥн ӛткізіп жатырса, қоғамдық ӛмірдің ағысында  ӛмірімізге латын 

жазуы баяғыда-ақ еніп кеткенін байқамай қалдық. Айналамыздағы 

банк атаулары, машина маркалары, тҥрлі техника атаулары,  дәрі-

дәрмек атаулары, тіпті  жастардың телефон арқылы бір-біріне 

жіберетін хабарламалары, интернет, ағылшын тілін меңгерген 

адамдардың кӛбеюі, т.б. латын әріптері арқылы жҥзеге асырылып 

жататынын кӛріп жҥрміз" деп пікір қалдырған [4, 32-36 б.] Сонымен 

қатар ғалым Н.А.Сәдуақас Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінде «Жҧбанов кітапханасы» сериясы 

бойынша жарыққа шыққан он томдық кітапқа профессор Қҧдайберген 

Жҧбановтың еңбектеріндегі фонетикаға қатысты мәселелерді 

жинақтап, ол кездегі ғылыми мәселелердің қазіргі уақытпен 
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салыстырғандағы айырмашылықтары, латын графикасына кӛшудің 

маңыздылығы жӛніндегі тҧжырымдарымды ҧсынғандығын да айтқан 

болатын. Қ.Жҧбановтың әліпби және жазу мәселесіне қатысты ӛзінің 

кӛзқарастарын «Әліппеміз бҧқарашыл болсын», «Қазақ тілінің емлесін 

ӛзгерту жайлы», «Қосар ма, дара ма?», сонымен қатар орыс тілінде 

жазылған «К проекту реформы казахского алфавита»,«Проект 

казахского алфавита», «К пересмотру казахской орфографии», «К 

проекту реформы казахского алфавита», «Проект изменений 

орфографии и алфавита казахского языка», «Выступление 

К.К.Жубанова на научно-орфографической конференции в г.Қзыл-

Орде» /2-4. 1929г./ т.б. мақалаларынан кӛруге болады. Ғалымның 

жоғарыда аталған еңбектерінде жазу, орфография жӛніндегі теориялық 

зерттеулері, қазақ әліпбиін жасау, басқа тілдің графикасын қазақ 

тілінің ішкі ерекшелігіне қарай бейімдеп, оның тиімді жолдарын 

қарастыру, жҥйелі жазу емлесін қҧрастыру, оны жетілдіру, орфоэпия 

мен орфографияның ӛзіндік белгілеріне сай қазақ тілі дыбыстарының 

ерекшеліктерін кӛрсету, қазақ тіліне енген терминдердің жазылу 

заңдылықтарын бір жҥйеге келтіру, қазақ орфографиясының жетекші 

принципін анықтау, т.б. бағыттарда болған.[2.8] Аталған мәліметтерге 

сәйкес дыбыстық тіл жазу арқылы таңбаланады деп алатын болсақ, 

графикадағы маңызды белгілердің бірі- бір әріп бір ғана фонеманың 

таңбасы болуы керек дегенге саяды. Осы себепті Қ.Жҧбанов 

алфавиттің қҧрамына енуге тиіс барлық әріптердің жиынтығын қазақ 

тіліндегі белгілі бір фонеманың қажеттілігіне қарай белгілеуді мақсат 

тҧтқандығын байқауға болады. Яғни, мҧндағы маңызды жайт 

Қ.Жҧбановтың қазақ жазуы фонетикалық принципті ҧстау қажеттігі. 

Себебі бҧл принцип қазақ тілінің қалыптасқан дыбыс жҥйесіне 

лайықты әрі сәйкес келеді.  

Қазақ жазуы алғашқы кезде араб графикасына негізделіп жасалған. 

1929 жылы латын графикасына кӛшіріліп, 1940 жылы кирилл жазуына 

ауыстырылған болатын. Қазақ жҧрты ӛзінің тӛл тариxында кӛптеген 

жазу тҥрлерін қолданғаны белгілі. Бҧл тҧста Қ.Жҧбановпен қатар 

А.Байтҧрсыновтың да тіл ғылымына ерекше мән бергендігін айтуға 

болады. Қорытындылай келе, араб графикасына қатысты мәселелерге 

А.Байтҧрсынов зор ҥлес қосса, латын графикасына қазақ жазуын 

икемдеу мәселесінде Қ.Жҧбанов есімі мен осы тҧрғыда жазылған 

еңбектерінің орны ерекше. Сонымен қатар ғалым қазақ әліпбиі 

мәселелерінде жан-жақты талдау жасап, латын графикасына 

негізделген қазақ әліпбиі мен жазуына қосқан ҥлестері болашақта 

қазақ елін биікке шығарып, шарықтатары сӛзсіз. Қазіргі таңда да 

ғалымның барлық зерттеулері ӛз қҧнын жоймай, ғылыми ой-пікірлері 
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әлі де жалғасын тауып жатқандығын латын графикасына кӛшудегі 

бастамалардан аңғаруға болады. Қ.Жҧбановтың аталған мәселелерге 

қатысты еңбектері жоғалмай, жалғасын таба бермек және қазақ xалқы 

оны игілігіне жаратары да мәлім. 
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ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӚШУ –  ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Ұлықбекова Таңшолпан Жүнісбекқызы, 

филология факультетінің 2 курс студенті  

 

Ғылыми жетекшісі: 

 г.ғ.м., аға оқытушы Ҧлықпанова Ә.Ж. 

Қ.Жҧбанов ат. АӚМУ 

 

Қазақ жазуы тарихына ҥңілсек, осыған кӛз жеткізуге болады. 

Әрине, латын әліпбиіне кӛшу мәселесі бір ғана қоғамдастықтың 

мҥшелерінің ӛздігінен шешілетін шешімі емес, бҧл мәселе қоғам 

назарында екені қуантады. Бҧл – әлеуметтік маңызды мәселе. Айта 

кету керек, жаңа әліпби бір ай ішінде қабылданды (мысалы 

кирилицаға кӛшу 1939 жылдың 20-шы желтоқсанынан 1940 жылдың 

15-ші қаңтар аралығында жҥзеге асты, ал билік ҧсынған жаңа әліпбиді 

қабылдамағандарды әліпбиді қорлады деп айыптады және 

жауапкершілікке тартып, прокуратураның бақылауына тапсырылды. 

Сондай-ақ, латын әліпбиінің пайдасына араб ӛрме жазуынан, латын 

әліпбиіне кӛшу туралы шешім науқаны артықшылығымен бір ауыздан 

қабылданды. Қазақстанның оқу комиссары Н.Залиҧлының орнына 

латын әліпбиіне кӛпшілік адамдардың дауысы формальді тҥрде 

берілді). Сол себепті жаңа әліпбиге кӛшу науқаны жеңіл-желпі, асығыс 

саясаттың араласуының нәтижесінде енді жаңа жазбаша тілге-латын 

әліпбиіне кӛшу мәселесін қараған кезде тілден тыс және 

лингвистикалық жағдайларды ҥйлестіруді талап етуіне әкеп соқты. 

Сондықтан зерттеудің ӛзектілігі қазақ жазуын латын жазуына кӛшіру 

қиындықтар тудыратын мәселелерде және заманауи ғалымдар ҧсынған 

қазақ әліпбиіндегі жобаларда кездесетін қиындықтарды талдауда 

жатыр. Осы мәселе бойынша 1990 жылдан 2015 жылға дейін мерзімді 

басылым беттерінде жҥзден астам мақала жарияланды. Әртҥрлі 

мамандықтар, жастар лауазымдарға қатысты мақалалардың авторлары 

бҧл мәселе бойынша әртҥрлі кӛзқарастар мен пікірлерге ие. Оларды 

шартты тҥрде келесі топтарға бӛлуге болады: 

1.Латын әліпбиіне кӛшуіне қолдайтын бағыты, олардың негізгі 

дәлелдері - компьютерлендіру ағынымен қатар жҥру, халықаралық 

аренаға шығу ҥшін интернет ресурстарын толығымен пайдалану ҥшін-

латын әліпбиін қабылдау; электронды поштаны, телеграфты кеңінен 

қолдануға; жалпы тҥркі жазуын қалыптастыру; қазақ тілінің 

лингвистикалық сипатын қайтару немесе сақтау; орыс тілінің 
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фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік, лексикалық 

денгейлерінің әсерін жояды. Латын әліпбиіне ӛтуге қарсы бағыты. 

2. Ежелгі тҥрік жазуына оралуды ҧсынатын бағыт. 

3. Қазіргі жазуларды реформалаудың бастамасын қолдайтын бағыт. 

Академик А.Қайдар мерзімді басылымдарда жарияланған кӛптеген 

мақалаларды кӛріп, халықтың атақты болуға деген ҧмтылысын тҥсініп 

жаңа қазақ жазуының авторы болуды қалап 1996 жылы мақаланы 

жариялады. Онда ол, Президенттен осы адамдарды ҧйымдастыру және 

біріктіру ҥшін ресми жарлық бҧйрығын шығаруды сҧрады. Академик 

А.Қайдар былай деп жазды: «бҧл бҥкіл тҥркі әлемі ҥшін ғасыр 

мәселесі. Ол қай билеушінің уақытында ӛзінің шешімін табар екені 

қызық. Бағдарламашылар мен лингвисттер қандайда бір шешімге келуі 

керек» [1]. Шын мәнінде, А.Қайдардың қазақ жазуын латын әліпбиіне 

кӛшіру туралы ҧсынысы барлық тҥркі халықтарына ортақ әліппені, 

ортақ жазуды қабылдау ниетінен туындады. Сондықтан ғалымның 

ҧсынған қазақ-тҥрік әліпбиінде «дж»- , с «ч»-  «ф»,  «в»- сияқты 

әріптер бар. Алайда орташа Анкара жобасында 34 хаттар ішінде, екеуі 

Әзірбайжан, оны ӛзбек, сегізі тҥркмен әліппесінде пайдаланылмаған. 

Сонымен, тҥркі халықтарының жаңа әліппесінде 8-ден 20-ға дейінгі 

әртҥрлі айырмашылықтар бар [2]. Бҧл жалпы тҥрік әліппесін қҧру 

мҥмкіндігін азайтады. Осылайша, қазақ жазуын латын әліпбиіне 

кӛшіру тақырыбы бойынша газеттер мен журналдарда жарияланған 

мақалалар авторларының тобы қарсылық білдірді. Олардың негізгі 

дәлелдері тӛмендегілерде негізделген: 

1.Латын әліпбиіне кӛшу ӛткенге оралып артқа бір қадам басу 

дегенді білдіреді. 

2.Жаңа жазба біздің экономикамызға зиян тигізеді, бҧл 

реформалардың тек қана хоббиі. 

3.Кирилица әліпбиімен де ғаламтор желісіне шыға аламыз, тіпті 

орыс графикасымен халықаралық байланыс орнату мҥмкін болмасада, 

осы графиканың арқасында жетекші технологиялар жетістіктерін 

пайдалана аламыз. 2001 жылы қазақ тілі Парижде ӛткен дҥниежҥзілік 

интернеттегі ақпарат интернетте енгізілген 56 тілі болды, орыс 

әріптері біздің тілімізді жақсартады; латын әліпбиіне кӛшу тек 

экономикалық және психологиялық мәселелерді тудырады, сондықтан 

бізге таныс ресей әліппесін реформалау жақсы болады, қазақ тілінің 

дыбыстық қҧрамы орыс әліппесінің 31 әріпімен ҧсынылуы мҥмкін [3]. 

Әліппенің қҧрамын кӛрсететін латын жазуына ауысу қажеттілігі 

туралы кӛптеген мақалалар бар. Қазақ тілінің дыбыстық қҧрамын 26 

латын жазуымен жеткізу туралы мақалалардың авторларының 

кӛпшілігі латын әліпбиінің қҧрамынан шығып кетпеуі керек, 
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экономикалық шығындарды тӛмендететін және халықаралық 

байланыстарды жылдамдатуға мҥмкіндік беретін 26 хаттардың 

мҥмкіндігін пайдалануды жақсы деп санайды. Ол ҥшін авторлар, таңба 

ретінде, ағылшын тіліндегі ешбір маңызы жоқ және сирек 

қолданылатын әріптерді алып, қазақ тіліндегі ерекше дыбысталатын 

дыбыстарды белгілеуге ҧсыныс білдірді. Мысал ретінде, ш, ч 

дыбыстарын алса мына дыбыстармен қосарланып белгіленеді,   – <?>, 

 ?<ш>,    (ч),   және тағы басқалар. Осылайша, бҧл ойды 

қолдайтындар, 10-11 әріпті ағылшын тілінде қолданыстағы 24 әріпіне 

қосуды ҧсынды. Сонда, мысалы, әдемі сӛзін 7 әріппен    e iy деп 

белгілеуге болады, ал әнім сӛзін жазу ҥшін, тӛрт әріптің орнына алты 

әріп  e ie  деп жазуға болады. Осылайша, сӛздің жіңішкелігін екі рет 

кӛрсетіп отыр. Алайда біз жазуды ҥнемдеп емес, оқуды қиындатып 

отырмыз. Жоғарыдағы айтылғандарды талдай отырып, қазіргі кезде 

қазақ жазуы ҥшін саясат емес, тілдік саясат емес, ағылшындық-латын 

стандарты, ӛркениеттің ғылыми теxникасы, нарық және экономика 

қатері тӛніп тҧрғанына кӛзіміз жетті [4]. 

Қазақ тіліндегі сингармонизм қҧбылысы диакритикалық 

дыбыстарды қолданылу кҥрделілігінен «шығарып» жатқандай болып 

отыр. Сондықтан, мақалалардың бірқатар авторлары қазақ тіліндегі 

дауысты дыбыстарға апостроф қолдануды дҧрыс кӛріп отыр. Алғашқы 

позицияға қойылған апостроф, сӛздің жіңішкелігін білдіріп отыр. 

(‘ i  z – жійхз, ‘   e  – хмед, ‘ i      y – кінлму); ал, жуан және 

жіңішке буындармен қосарланған сӛздерді, А. Байтҧрсыновтың 

ҧсынысы бойынша, дефиспен белгілеуге немесе лабиалды алдыңғы 

буынға қатысты барлығын жуан не жіңішке бірыңғай етіп бҥтін 

қылуға болады. Апостроф әдісімен, әріптердің диакритикалық 

белгілердің тіркесуімен белгіленетін жазулардың тҥрлері мен сӛз 

жазудағы ҥнемділікті салыстырамыз. (1- кесте).    

1 – кесте. 

Айтылуы кмн ` ‘w/ > Тсифр бд‘wлій 

Жазылуы Кмн К Цифр бдули 

Оқылуы К       Kuewae Tsifr aebluewaeliy 

Диакритика Kuman Kuua Sifr Abduali 

Апостроф ‗      ‗    Cifr ‗      i 

 

Әріптердің диакритикалық белгілердің тіркесуімен немесе 

апостроф әдісімен белгіленетін жазулардың тҥрлері мен сӛз жазудағы 

ҥнемділікті салыстыру. Осылайша, апостроф белгісімен белгіленген 

сӛздер жазбада ҥнемді болып табылады. Латын графикасын қабылдау 

кезінде, қосымша сегіз әріпті алу, сонымен қатар, орыс тіліндегі 
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әріптерді қолдану – қазіргі кездегі қиын шешілетін, ӛзекті 

мәселелердің бірі болып табылады. 

Қазақ тіліндегі дыбыстық жҥйеде 28 фонемасы бар: 9 дауысты (а, 

ы, і, о, е), 19 дауыссыз (т, д, н, п, б, м, с, ш, з, ж, л, р, к,). Оның ішіндегі 

13 фонемасы ( ,  ,  , e,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , z) ағылшын-латын әліпбиінің 

қҧрамына сәйкес. Ал, ф, в, x, ц, ч, щ, һ деген кириллица әсерінен біздің 

әліпбиімізге енген дыбыстарына әріптер әріп таңдау керек пе? 

Негізінде, әліпбиді ауыстыру, бір жағынан, орыс тілі ҥстемдігінің 

әсерінен қҧтылу ҥшін кӛтерілген, ӛйткені, жазба – тілімізге ҥлкен 

әсерін береді. Бҧл жағдайда, басқа тілден алынған терминдерді 

белгілеу ҥшін, ауызша аудару қағидасы бойынша, басқа тілге жататын 

қазақ тілінің дыбыстық қҧрамына тән емес фонемдерді пайдалану 

дҧрыс емес екені анық. Алайда, біз тілдің даму диалектісін 

ҧмытпауымызға тиіс. Тілдің дыбыстық жҥйесінде ф, в дыбыстары жоқ 

болғанына қарамастан, тапса – та са, сепсе – се се, абай – абай, 

ебедейсіз– ебедейсіз сӛздерінің оқылуында [п], [б] тҥрлендірмесі, п, б, 

қ фонемасы одағай сӛздерінің айтылуында болатын арды, ілеу, 

Файзолла, Фазыл, Сейфолла есімдеріндегі ерікті және еріксіз <ф> 

дыбысының айтылуын тілдің дыбыстық қҧрамынының дамуындағы 

ӛзгерістерді кӛрсетіп тҧр. Тіл, тілдің дыбыстық жҥйесі ӛзгермейтін 

қҧбылыс болып табылады. Әр тілдің дыбыстық жҥйесіндегі кӛрші 

тілдің әсерінен келген кірме сӛздердің дыбыстық ерекшеліктердің 

дифференциясының, дыбыстық ӛзгерістерінің орны бар. 

Заманауи ғасырдағы ақпарат ағынның, инновациялық 

теxнологияларында тіл жаңартылған сӛздерді, денотаттарды, 

шындықты керек етпейді, тҥпнҧсқа тілдің номиналы деп атауды талап 

етеді. Бҥгінгі таңда ғылыми-теxникалық, әскери, қаржы, банктік, 

спорттық лексика xалықаралық (жалпы) қасиетін алуға ҧмтылып отыр. 

Ғылыми-теxникалық ілгерілеуге, ӛркениетке ҧмтылыс тілде де 

кӛрінеді. Осылайша, басқа тілдерден кірме сӛздерінің келуіне тариxи 

ілгерілеудің ӛзі итермелейді. Сондықтан, бӛтен тілдің элементтерінен 

қҧтылу әрқашан дҧрыс шешім бола бермейді[5]. 

Осы мәселе бойынша, кӛзқарастар екіге бӛлінді: в, ф, ц, щ, ч 

дыбыстарын әріппен белгілемеуге ҧсынды. Олар латын әліпбиіне 

кӛшкенде орыс тілінен енген, тҥпнҧсқа қағидаларына сәйкес жазу 

ҥшін я, ю, e, ф, в, х, щ, ч, ь, ъ, ц әріптерінен қҧтылып, ҧтатынымызды, 

сондай-ақ, у, и дыбыстық қҧрамын анық кӛрсете алатынымызды 

айтты: чапаев-с   e , цех- e , вагон-     , факт-    . Алайда, қазақ 

тіліндегі есімдерде ф, в дыбыстары кездесетіндіктен, олардың қажет 

екен деген ой бар. Мҧның негізгі себебі, тіл даму деңгейінің бағасы, 

қазақ тіліндегі айтылу ерекшеліктеріне кӛңіл бӛлу болып табылады. 
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Осылайша, авторлар орыс әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиін 

транслитерация кӛмегімен латын әліпбиіне кӛшіруде: латын 

әліпбиінде бар әріптер ӛз мағынасында қолданылады, ал, <ц>, <ч>, 

<щ> дыбыстары ҥшін диграфтар, триграфтар, диакритикалық әріптер 

қолдануды ҧсынып отыр. Кейбір ғалымдар, ағылшын графикасындағы 

артық әріптерді қолдануға ҧсыныс білдірді. Мысалы, Сс(ш), H  ,   (ж), 

  (ы), х (й), у ,   ), х () . 

Біздің ойымызша, егер, әліпбиді ӛзгертудің мақсаты, орыс 

әліпбиінің әріптерінен қҧтылу болса, егер оларды латын әріптерімен 

алмастыру мҥмкіндігі болмаса, онда оларды қосарлы дыбыстармен, 

диакритикалық таңбалармен белгілеудің қажеті жоқ. Сондықтан  ,  ,   

әріптері ӛз қызметін атқарып, ал, [x] дыбыстары әріппен, <ц>-с, <ч>-

ш, <щ>-шш әріптерімен таңбаланады. Қазіргі заманның 

артикуляциялық базасы әлсіз болғандықтан, кӛбінесе бӛлінбейтін 

дауыссыздардың айтылуына қатысты болып келеді (тепсе, аша, абай). 

Сондай-ақ, тілдің даму келешегі ҧяң және ҥнді дауыссыз дыбыстардың 

басымдылығымен сипатталауы мҥмкін. Сондықтан, біз  y  і  [ыйайа], 

         [арман],  i  z[жыйаз],    ew [улеу],      [пото], 

 i     [пыйлолог],  i   [пійлм] сӛздерінде <ф>, <в>,<?> жабық және 

бӛлінбейтін дыбыстардың айтылуы қҧлаққа жағымды болып естіледі. 

Осыған орай, <ц>, <ч>, <щ> дыбыстарының жай естілетін ескерсек, 

онда, онда олар сӛздердің мағыналарына еш әсер етпейді, онда оларды 

с,   әріптерімен белгілеуді жӛн кӛрді  і  ,  e e  ,  e      ,  e    e ,  і  , 

         ,  e  і  . 

Қазақ тіліндегі ерекше дыбыстар қалай таңбаланды. Дауысты 

дыбыстарды диакритикамен белгілеу: <?> фонемасын а/а таңбалардың 

бірімен, <?> фонемасын о/о таңбалардың бірімен, <> дыбысын   

әрпімен, <ы> дыбысын і әрпімен, і дыбысын і әрпімен немесе 

апострофтың кӛмегімен белгілеуге болады. Қазақ тіліндегі дауысты 

дыбыстар ҥшін, (егер, апострофты қолданбасақ), келесі латын әріптері 

сәйкес болады:  <a>-a, <>-  , <ы> – , <і> – і, <> – u, <> -u, <o> – o, <> – 

 , <е> – е. < > фонемасы ҥшін, бірнеше нҧсқалар ҧсынылып отыр: Q , 

K , Кк әріптері, ал <к> фонемасы ҥшін Кк және Сс фонемалары. Егер, 

біз әліпбидің теориясымен ҧстанатын болсақ, жазбада белгіленген 

жалғыз фонема нҧсқалары ӛзара ҧқсас әріптермен арқылы белгіленуі 

керек, онда жуан дауыссызды < > к, ал, жіңішке дауыссызды <к> к 

белгіленуі тиіс. Ал, егер, қабылданатын әліпбиде берілген дыбысқа 

сәйкес келетін әріп бар болса, (бҧл жағдайда, Q  әрпі) онда әліпби 

мҥмкіндіктерін қолдану дҧрыс болар еді. Біздің ойымызша, < > 

фонемасы ҥшін, артық диакритикалық таңба қолданғанша,   әрпін 

пайдалану дҧрыс деп ойлаймын. Ал басқа тҥрік әліпбиінде бар <к> 
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фонемасы ҥшін, к әрпін, < > әрпін а әрпімен белгілеуге болады, ал <ш> 

  әрпімен белгіленеді. Біздің ойымызша, егер компьютер апострофты 

қолдануға мҥмкіндік берсе, онда жаңа қазақ әліпбиінде А. 

Байтҧрсынҧлы ҧсынған апостроф арқылы жазба дәстҥрін қолдана 

аламыз. Жазбадағы апострофтың қолданылуын тек, Аxмет 

Байтҧрсынҧлы ғана емес, сонымен қатар Х. Досмҧxамедов (1925 жыл), 

Қ.Жҧбанов (1934), Н.Тӛреқҧлов (1925), Ж.Аймауытов, А.Жҥнісбек 

(2002) әліпбилерінде де ҧсынылған. Мҧнда а-ы-і, о,е әріптеріне латын 

әріптері ҧсынылып отыр а, y,  , e,  . Дауыссыз дыбыстардың фонемді 

мәртебесінің анықталғанына қарамай < >,< >, <к>, < >, тӛрт дыбысты 

екі әріппен, ал, жуан мен жіңішкелігін апостроф арқылы кӛрсетуге 

болады. Жаңа әліпбиде апостроф қолданатын 27 әріп бар (2 кесте).   

2-кесте: 

№ бук

ва 

фоне

ма 

№ Бук

ва 

Фоне

ма 

№ бук

ва 

Фоне

ма 

№ бук

ва 

Фоне

ма 

1   A а- 8 G  1

5 

M М 2

2 

t Т 

2   B Б 9 H -х 1

6 

N Н 2

3 

v В 

3     S Ш 1

0 

І Ы  -і 1

7 

< p 2

4 

u  

4     D Д 1

1 

J Ж 1

8 

O о- 2

5 

w У 

5     E Е 1

2 

K К 1

9 

Р П 2

6 

у и-й 

6    F Ф 1

3 

Q  2

0 

R Р 2

7 

z З 

7   G Г 1

4 

L Л 2

1 

S С    

 

Апостроф қолдануымен жаңа әліпбидің жобасы. И.Е.Гельбттің 

пікірі бойынша, «оның ҥстіне, жазба теориясы тҧрғысынан Батыс 

елдерінде қолданылатын латын әліпбиі араб, грек, орыс әліпбилермен 

салыстырғанда, ешқандай артық деп санамаймыз,бҧл латын 

графикасын тілдің дыбыстық қҧрамына бейімдеуге болады деп 

ойлаймыз.  
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Қазақ әдебиетінің, жалпы қазақ ҧлтының тарихында ҧлы Абайдың 

алатын орны бір тӛбе. Ҧлылығымен,даналығымен, сӛз кӛркемдігімен 

ерекшеленетін ірі тҧлға қазақтың маңдайына біткен бағы, қараңғы 

кӛңілге шуақ сепкен жарық кҥні еді. Ол қазақ әдебиетін ең жоғарғы 

классикалық деңгейге дейін жеткізген ҧлтымыздың ҧлы ойшылы, 

кӛркем сӛз шебері еді. Ҧлы тҧлғаның қалдырған ірі мҧраларын кейін 

зерттеп, зерделеушілер де аз болмады. Алайда қазақ әдебиетінің 

тарихындағы Абайдың ҧстайтын орнын босағаға, тіпті табалдырыққа 

дейін ысырып тастайтындар да кездесетіні рас. Бірақ олар ескермей 

жҥрген ерекшеліктер бар еді. Ол ерекшеліктерді, басқа емес, тіл білімі 

саласындағы алғашқы қазақ профессоры, тҥркітанушы ғалым, педагог 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов атап кӛрсетіп берді.      

Біріншіден, Абай ӛз тҧсында, жалғыз қазақ қана емес басқа 

кӛршілес елдердің ішіндегі әдебиет саласындағы ҥздігі болды. 

Ӛзбекстан, Тҥркіменстан, Тәжікстан, Қырғыстан, Қарақалпақстан, 

бҥтін Орта Азия ХІХ ғасырда ескі Кҥншығыс ислам мәдениетінің кірлі 

кӛрпесін қалың жамылып,батыс ауасынан әлі тыныс ала қоймаған. 

Тҥрікпен әдебиетінің атасы саналатын Махтумқҧлидың де кҥрделі 

еңбегі – ескі шағатай әдебиетінің шеңберінен шығып, аз да болса, 

халық әдебиетінің ҥлгісіне жуыса жҥргендігі ғана еді.  Татарстанда 

Абаймен бастас екі ғана адам болған. Мҧның бірі – Чихабудтин 

Мәржани, екіншісі – Каиум Насири. Мәржани дін реформасын 

ҧсынған, тарих жайында біріндеп зерттеу жҥргізгеннен әрі аспаған; 

татар тілін  ісләм ласынан арылтудың орнына, шығарған кітаптарын 

араб тілімен жазып, ауызекі сӛзін де, кӛбінесе, арабша сӛйлеген 

оқымысты бір молда ғана еді. К.Насири болса осы Мәржанидің бҧл 

кетіктерін толтырушы еді. Бҧл да Мәржани сияқты ескіше оқыған 



149 

молда болғанның ҥстіне, орысша білімі бар. Қазанның ғылым 

орындарында қатынасып жҥрген адам болған. Ескі тҥрік 

кітаптарындағы шағатай тілі ҥлгісін жойып,  татар әдебиеті тілін Қазан 

тӛңірегінің сӛйлейтін тілінше қҧруға ең алғаш еңбек сіңірген адам осы 

Насири еді.  Бірақ та осы Насиридің ӛзінің  «таза татаршасының» ӛзі 

Абайдың қазақшасындай таза бол алмай, араб-парсы сӛздерін кӛп 

кіргізген бҥйрелеткі тіл болған. Міне Абайдың тек қазақ әдебиеті ғана 

емес, кӛршілес елдердің де әдебиет тарихында ҥздік болғанының 

дәлелі. Екіншіден, Абайдың ақындығын, басқа қасиеттерін былай 

қойып, тек әдеби тілімізді жасаудағы еңбегінің ӛзін ғана алсақ та, 

есеміз кетпейтіні шындық. Оның ҥстіне Абайдың ірі ақын болғаны, 

оның ӛлеңі болсын, қарасӛзі болсын, бҧрынғы халық ақындарынан да, 

шағатайшыл молда ақындардан да озып шығып соны жол ескерсек, 

Абай бейнелі ақын, ол кезде мҧндай ӛзгеге ҧқсамаушылық, 

басқалардан ерекшелік қазақта ғана емес, кӛрші елдерде де болып 

жарымағанын кӛру аса қиын емес. Ҧлт тіліне, әдебиетіне сіңірген 

еңбегін, ақындық кҥшін алғанда Абай бәрінен де озат шығады, 

Ӛйткені ол кезде таза халық тілімен жазып тҧрып, ол жазғанын 

классикалық әдебиет ҥлгісімен шығарған ол елдерде адам болған жоқ. 

Ҥшіншіден,  Абай басқа қаламгерлер секілді  ӛзі ӛмір сҥрген кезінің 

қолайлы жағдайы жарыққа шығарған, ӛсіңкі тҧрмыс тілегі тікелей 

тудырған адам емес. Абай – жағдайының жағдайсыздығы тудырған, 

басып тҧрған қараңғылық ішінен келер таңның шолпаны болып 

елестеп,тҧнып тҧрған тымырсықта келер дауылдың дауылпазы болып 

кҥңіренген адам. Абайдың осы алды жоққа жуықтығы, салған 

жолының сонылығы еленбеген ерекшелігінің бірі. 

Ҧлы Абайдың осындай ерекшеліктерін атап кӛрсеткен, жоғарыда 

айтып кеткендей, Қ.Жҧбанов еді. Ал оған дейін бҧл ерекшеліктерді 

атап кӛрсетіп берген ғалым жоқ еді. Жҧбанов сонымен қатар Абай мен 

шағатай әдебиеті жайлы да пікірлерін білдірген еді: «Бірқатар 

сыншылар соңғы кездері Абайды шағатай әдебиетінің шеңгелінен 

шыға алған жоқ деген пікірді қолдайды. Алайда Жҧбановтың 

пайымдауынша, Абай мҧны 13-19 жастарында ғана жалтыратып 

тағынып, сонан кейін тастап кеткен [1, 401-402.].            Рас, алғашқы 

әзірде, ӛлең дҥниесіне қадам басқан кезде, шағатай қармағына Абай да 

ілінген. Бірақ кӛп ҧзамай ол қармақтан бҧлқынып шығып кеткен 

тәрізді. Әзірге белгілі бір кезеңіне  жататын ҥш қана ӛлеңі бар екен. 

Оның да бірінің бас-аяғы жоқ. Бірақ осы аз ӛлеңінің ӛзін жазылған 

мезгілдері мен формалары арасындағы ҥйлесімі жағынан алып 

қарағанда, шағатай қаумасынан Абайдың бір қадам аттаса шығайын 

деп тҧрғанын да кӛру қиын емес. 
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Қ.Жҧбанов бҧл кезеңдерді Абай ақындығының шағатайға еліктеу 

кезеңі деп ақтайды. Расымен де Абай олардан шығып кетпек тҥгіл, 

оларды сынамақ тҥгіл әлі олардың ӛз ішіндегі тәуірін таңдай алуға да, 

ӛзінше тҥр іздеуге де шамасы келмеген кезеңі болуы керек. Себебі 

ақынның мына ӛлеңінде: Йузи –рәушан, кӛзи-гәуһар, Лағылдек бет 

ҥши әһмәр, Тамағи қардан һәм биһтар Қаши қҧдрет, қоли шәгә,-дейді. 

Бҧдан байқайтынымыз, ҧлы классик ақын «Қақтаған ақ кҥмістей кең 

маңдайлы», «Айттым сәлем, қаламқастарды» жазған кезде не «жас 

жҥрек жайып саусағын» деп ерекше кӛркем бейнелерді қолданған 

кезінде ол сҥйген сҧлуына «қолың шегедей» демеген болар еді немесе 

қасты қҧдіретке теңеудің де орнын таба алмаған болар еді. Міне, бҧл – 

Абайдың ақындық беті ашылмаған балаң кезі. Абай да осындай 

тҥгелімен шағатай тҧтқынында болған дәуір болды. Бҧл – Абай 

ақындығының бір кезеңі, шағатайға еліктеу кезеңі, олардан шығып 

кетпек тҥгіл, оларды сынамақ тҥгіл, әлі олардың ӛз ішіндегі тәуірін 

таңдап алуға да, ӛзінше тҥр іздеуге де шамасы келмеген кезі [1, 402]. 

Бҧл дәлелдемелердің барлығы Қ.Жҧбановтың еңбектерінде толығымен 

келтірілген. Ҧлы Абайдың қазақ ҥшін, қазақ әдебиеті тарихы ҥшін 

сіңірген еңбегі, істеген істері молшылық. Адамды істеген ісіне қарай 

сынайтын болсақ, Абай істеген істерді, оны істеген адамды қалай 

бағалауымыз керек?  

Абайды қолда барға қанағаттандырмайтын, ҥздіксіз сынға, 

таусылмас наразылыққа  қуып салатын атам заманнан, ата-бабадан 

қалған, замандас- бастастары тҥскен даңғыл жолға сыйдырмайтын не? 

Неге ол даяр әдебиет ҥлгісін, дайын мәдениет дағдысын сынай береді? 

Неге бҧлар оның сынына  толмайды? Абайды әдебиет «бар мәзіріне», 

мәдениет сатысына бҧл сыншыл кӛзқарасы ӛзінің дҥниеге 

кӛзқарасынан  бӛлек жатқан нәрсе емес, соның бір бӛлшегі, ӛткенді, 

тӛңірегін тегіс сынауының, тегіс ҧнатпауынан бҧл – әдеби формада 

бой кӛрсеткен бір тҥрі. Әйтпесе, ӛткенді кӛксеп, тӛңіректегі барға ырза 

болған адам сол ӛткеннің, тӛңіректің идеологиялық жемісіне –  

әдебиетіне, ол әдебиеттің дәрежесіне, тҥріне де ырза болған, 

қанағаттанған болар еді. Жоғарыда айтып ӛткендей, бҧл сӛздердің 

барлық дәйектемелерін келтіріп, зерттеген Қ.Жҧбанов еді. 

Қҧдайберген Жҧбановтың әдебиетке қатысты еңбектері ӛзі саусақпен 

санарлық қана. Ғалымның  «Абай – қазақ әдебиетінің классигі», 

«Қазақ музыкасындағы кҥй жанрының пайда болуы», сосын ҧзақ 

уақыт бойы ҧлы Есет мырзаның қолында болған, қолжазба кҥйінде 

сақталған Яссауи туралы «Мҧра хаттар. Тҥрки әдебиеттер тілінің 

танымы» деген ҥш ҥлкен зерттеу еңбектері бар. Оның ішінде 1934 

жылы жазып бастаған «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» атты 
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зерттеуі аяқталмай қалған еді. Еңбек аяқталмағанымен де оқырманға 

Абайды толығымен дерлік тани алатындай етіп жазылған зерттеу 

еңбектің әдебиет тарихында алар орны ерекше еді. Сонымен қатар, 

ҧлы ақынға «классик ақын» деп ғылымда ең бірінші баға берген де 

Қҧдайберген Жҧбанов болатын [2]. Жалпы алғанда, Абайтану ілімінің 

қазақ әдебиетінің дамуында алар орны ерекше. Ал осы ілімнің арна 

басында Қҧдайберген Жҧбанов тҧр. Бҧл ілім 1930 жылдарда қалыптаса 

бастаған. М.Әуезов Абайдың таңдамалы шығармаларын жарыққа 

шығарды, ғылыми негіздегі ӛмірбаянын жазды. Ал сол кездерде 

ақынға қатысты әр тҥрлі пікірлер де айтыла бастады. Осы бағыттағы 

жҧмыста Қҧдайберген Қуанҧлының еткен еңбегі зор еді. Ол, айтып 

ӛткендей, «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» деген кӛлемді мақала 

жариялады. Ҧлы ақын жайлы пікір кӛп болса да нақты ғылыми 

дәйектемелерге жҥгінген мақала жоқ еді, Ӛкінішке орай мақала 

аяқталмай қалған [3].   

Біз жоғарыда ҥзінділерін келтірген мақалада қарастырылған 

мәселелер (Абай шығармашылығындағы шағатай әдебиетінің әсері 

мен халық әдебиетінің әсері) кейінгі зерттеушілерге де жаңа бір 

дҥниенің бастамасы бола білді. Абайды оған дейін толық, нақты 

дәлелдемелерге сҥйене отырып ӛз ойын толығымен қорғай алған адам 

болмады. Яғни Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов – абайтану ілімінің 

арна басында тҧратыны  даусыз. Оған осы мақалада келтірілген 

ғалымның нақты зерттеулері толығымен дәлел.    
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XXI ҒАСЫР МҦҒАЛІМІНІҢ КЕЛБЕТІ 

 

Абдуллина Аружан Бердіғалиқызы, 

Ойыл қазақ орта мектебінің оқушысы 

 

Пән жетекшісі: 

 Абдуллина Баршагул Семгалиевна 

 

Егер мҧғалім ӛз бойына іс пен  шәкірттеріне  

деген сҥйісенпеншілікті біріктірген болса, 

онда ол – кемел  ҧстаз.  

                                                                                К. Д. Ушинский 

 

Мҧғалім – ол  кім, ол қандай болу керек, жалпы бҧл мамандық 

несімен қызықты. ХХІ ғасыр мҧғалімінің келбеті қандай болу керек? 

Шәкірт жҥрегіне жол табу, бағбан болып баулу ҧстаздық шыңының 

биігі болып саналатыны сӛзсіз. Мҧғалім жан-жақты  жетілген білімді, 

шығармашылық шеберлік иесі, әдет-ғҧрып пен салт-сана 

ерекшеліктерін кәсіби тҥрде меңгеру тиіс. Елбасымыз Нҧрсҧлтан 

Әбішҧлы Назарбаев айтқандай: «Біз білім – ғылым саласында бәсекеге 

қабілетті болмасақ, ӛз мақсатымызға жете алмаймыз. Барлығы 

мектептен, ал Қазақстан ҥшін ауыл мектебінен басталады. Ауыл 

мектебі – зиялылық пен зияткерліктің, елжандылық пен 

дарындылықтың қайнар – бастауы, ҧлтымыздың кҥре тамыры». Қоғам 

талабына сай интеллектуалды, дені сау, ой – ӛрісі  жоғары дамыған, 

халықаралық деңгейге сәйкес білімі бар ҧрпақ тәрбиелеу – қазіргі  

заман мҧғалімінің басты міндеті. Мҧғалімге тән ең бірінші қасиет – 

баланы қҧрметтеу, оның намысына, адамшылық ар – ҧжданына, 

тҧлғаның жасына қарамай сыйлау, қҧрмет кӛрсетуі қажет. ХХІ ғасыр – 

ғылым  ғасыры болып есептеледі. Яғни, жас ҧрпаққа жаңаша білім 

беру тҥбегейлі ӛзгеруде. Қоғам талабына сай шебер мҧғалім болу, бар 

білгенін оқушыға жан-жақты, ізгі ойлармен тҥсіндіру заман талабына 

сай нәрсе. 

Қазақстан Республикасының «Орта білім беруді дамыту» туралы 

тҧжырымдамасында: Әрбір баланың жеке тҧлғаның қасиеттерін ашу, 

оның мҥмкіншілігін, ӛмірдегі мәнін кӛрсету арқылы білімге тереңірек 

ҧмтылуына, сондай-ақ ізденісіне, бейімділігіне кӛмек беру, жағдай 

туғызу және оған ӛмір сҥру ҥшін жаңа рухани кҥш беру – білім  

берудің тҥпкілікті мақсаты екендігі айқындалған. Бҥгінгі ӛмір 

талабына сай ҧстаздардың біліктілігі мен білімділігін шыңдап 

отыратын жоғарыда атап ӛткен мәселелермен қатар, әр мектепте 
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интернет жҥйесі  қосылып жҧмыс істеуі жӛн шығар. Жақсы мҧғалім — 

бҧл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары,  шығармашылық 

әлеуеті мол тҧлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын ӛмірге 

ендіруге дайын, оқу – тәрбие  ісіне шынайы жанашырлық танытатын 

қоғамнын ең озық бӛлігінін бірі деп есептеледі. Және солай болуға 

тиіс. Білім берудің мақсатын айқындау ҥшін Жҥсіпбек Аймауытовтың 

мына сӛздерін еске алған жӛн: "Мектеп бітіріп шыққан соң бала бҥкіл 

әлемге, ӛзгенің және ӛзінің ӛміріне білім жҥзімен ашынған саналы 

ақыл кӛзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің кездейтін тҥпкі 

мақсаты — осы. 

ХХІ ғасыр мҧғалімінің моделі бір сӛзбен айтқанда: Ҧлағатты, 

ҧстамды, сабырлы да, салмақты, адал да, ақылшы, зерек те зейінді 

болуы керек. 

Ақырын жҥріп анық бас, 

Еңбегің кетпес далаға. 

Ҧстаздық еткен жалықпас 

Ҥйретуден бала, - деген ӛлең жолдарымен ӛз  сӛзімді қорытсам: - 

Егер  әр шәкірт ӛмірде бір кірпіш болып қаланып, ӛз мақсатына жетіп, 

ҧстаздан шәкірт озып жатса, тӛккен тер мен адал еңбектің ақталғаны 

емес пе? 

 

ЕСЕТ ЖҦБАНОВ – ЭПОСТАНУШЫ ҒАЛЫМ 

 

Балмұханбетова Кәмила Сержанқызы 

 

Пән жетекшісі:  

Махашева Нургул Сериевна 

С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің медициналық-

әлеуметтік колледжі 

 

Қоғам ілгері дамыған сайын бҥгінгі және келешектегі ғылыми 

мәселелер ғана емес, ӛткен жолымыздағы бай қҧндылықтарымызға да 

қайта-қайта назар аударып отырамыз. Бҧл бҥгініміз ӛткеннің жалғасы 

екендігін, сондықтан оларды ӛзара бірлікте қарастыру арқылы тҧтас 

ғылыми кӛзқараспен келешекке қадам жасаймыз. Демек, қазақ тілі мен 

әдебиетінің бҥгінгі жетістігі халық әдебиетінің бай қазынасынан  

бастау алып, сусындап жатуы, осы қҧндылықтардың ӛзара бірлікте, 

ғылыми тҧрғыда терең зерттелуінде деп білеміз. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру:болашаққа 

бағдар» атты жолдауында «Туған жерге тағзым»  бағдары бойынша 

Ақтӛбедей даңқты ӛлкеден шыққан дарынды тҧлғаларды зерттеу біздің 
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негізгі мақсатымыз болып отыр. Сол дарынды да, даңқты тҧлғалардың  

бірі – Есет Қҧдайбергенҧлы Жҧбанов. Текті отбасынан шыққан Есет 

Жҧбанов қазақ еліне соның ішінде тіл білімі саласына тигізген еңбегі 

зор. Еленбей келе жатқан еңбектері де бар. Кӛбімізге  беймәлім бҧл 

дара тҧлғаның әлі ашылмаған сырлары қаншама! Есет 

Қҧдайбергенҧлын бірі білсе, бірі білмес, әрине. Әке алдындағы 

парызын ӛтеп отырған,әке жолын қуып тіліне деген қҧрметін  білдірген 

Есет Жҧбанов туралы тың материалдар беру бізге ҥлкен ғанибет 

болатыны сӛзсіз. 

Әрбір ҧлт ҥшін оның ӛткен ғасырдағы еңбектерінің қазіргі ҧрпаққа 

қандай дірежеде жеткені ең маңызды болып келеді. Дәл сол тың 

еңбектерді,ӛлең-жырларды бізге жеткізетін ғалымдар бізде ӛте 

кӛп.Соның бірегейі – Есет Қҧдайбергенҧлы Жҧбанов. Ақтӛбе атты 

киелі мекеннен шыққан дара тҧлғаны бірі білсе бірі біле бермейді. 

Бҥгінгі жасалып отырған осындай шарада  Есет Жҧбановты еңбектерін 

соның ішінде эпос тіліне қосқан ҥлестерін сіздерге жеткізу ҥлкен 

парыз.Ең бірінші эпос деген сҧраққа жауап бере кетейік. 

Эпос (е   ) – сӛз, баяндау, әңгіме, ӛлең) – әдебиеттің бір саласы. 

Қҧрамына аңыз, ертегі, әңгіме, новелла, повесть, роман, эпик. поэма, 

эпопея жанрлары, сондай-ақ кӛркем очерктер кіреді. Есет Жҧбанов 

эпостанушы ғалым. Иә, ол ӛзінің ӛмір жолында дәл осы ата-баба 

аманат еткен жырларды жас ҧрпақ санасына сіңіру ҥшін талай еңбек 

атқарып, оны дамытудың нақты жолдарын қарастырды.Қазақ әдебиеті 

бір кҥрделі сала оның тармақтары ӛте кӛп, ал оны жеткізу тың еңбекті 

қажет етеді. Кҥрделілігіне қарамастан Есет Жҧбанов еңбектерінде 

жырлардың ӛзектілігін,маңыздылығын тҥсіндірді, артынан ӛшпес із 

қалдырды.  Ғалым еңбектерінде тҥркі халықтарына кең танымал  

«Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу», «Қобыланды батыр» т.б. жырлар 

лингвостилистикалық  аспектіде жан-жақты терең зерттелді. «Қозы 

Кӛрпеш-Баян сҧлу» жырының тҥркі халықтарындағы нҧсқаларын 

ӛзара салыстыра отырып, олардың тілдік ерекшеліктеріне, сӛздің 

семантикалық, этимологиялық, эстетикалық, диалектологиялық, 

стилистикалық қолданыстарына ерекше назар аударған. Жырдың 

В.В.Радлов, Н.И.Ильминский, И.Н.Березин, Ғ.Дербісалин т.б. жазып 

алған және Жанақ ақыннан тараған, Шӛже жырлаған нҧсқалар 

сюжеттеріндегі, кейіпкер есімдеріндегі кейбір айырмашылықтарды 

кӛрсетіп, халық әдебиетіндегі мифтік тҥсініктерге талдау жасаған 

[2.70]. Жырдың әр тҥрлі нҧсқаларындағы  миф элементтері мен 

ертегілік мотивтерге батырдың астындағы атына тіл бітуі, Қозының 

тҥсін қҧбылтып, ӛзгертуі, сәуегей кемпірдің Қозының алдын болжап 

айтуы, Қарабай мен Сарыбай атып алатын буаз маралдың адамша 
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сӛйлеуі сияқты т.б. деректерді келтіріп, мифологиялық образдардың 

эволюциясы, мифтік тҥсініктер жырдың лексикалық қҧрамынан орын 

алатынын, кейіннен жыршылардың реалистік тәсілдерді кӛп 

қолдануынан алғашқы мифтік элементтер солғындап, азайып, жҧмбақ 

сырынан арыла бастайтынын айтады [3.97]. Халық әдебиеті тілін 

зерттеуде бейтарап лексиканың ӛзі сӛздердің семантикалық ӛрісінде 

болып, бір сӛздің ӛзі қоғам дамуы барысында жаңа ҧғым тудырарлық 

мҥмкіндіктерге ие болатынын нақты мысалдармен кӛрсетеді. «Қозы 

Кӛрпеш-Баян сҧлу» жырындағы бейтарап лексиканың мағыналық ӛрісі 

мифтік образдарды бейнелейтін сӛз қолданыстарынан орын алғанын 

дәлелдейді. Мифтың халық әдебиетінде алатын орнын және оны 

зерттеу жолдары туралы айта келіп: «Адам баласының сәбилік 

дәуіріндегі ғажайып қиялдарды суреттеп тҧрған сӛздік қҧрамның да 

тым әріден келе жатқан тілдік материал екені даусыз. Алайда, осы миф 

образдарын жасап тҧрған сӛздер біздің тіліміздің қазіргі кезеңінде де 

тҧлғалық қалпын сақтаған. Олар тек мағына жағынан ғана толысып, 

жаңарып, әдеби тіліміздің бҥгінгі таңдағы қажеттеріне сай қызмет 

атқарады», - дейді Е.Жҧбанов [2.104]. Халық әдебиеті тілін зерттеуде 

Е.Жҧбанов жергілікті сӛйлеу ерекшеліктерінің  жыр тіліне қатысы 

туралы мәселені талдай келіп, қазіргі жазба әдеби тіл тҧрғысынан 

жырдағы жергілікті тіл ерекшеліктерінің бірін әдеби, енді бірін әдеби 

емес деп қарастыруға болса да, «сонау эпос дәстҥрі дәуірлеп тҧрған 

шақта халық эстетикасы бҧл тҧлғалардың бәрін тең дәрежелі сӛз 

қолданыстары деп танығанын» айтады [4.17]. 

Зерек зерде иесі Е.Жҧбанов кӛне тҥркі жазулары мен халық 

әдебиеті арасындағы байланысты қалай байыптауға болатынына, 

халықтың ежелгі рухани қазынасы мен кейін дҥниеге келген кӛне тҥркі 

мәдениетіне қай тҧрғыдан сабақтаса алатынына назар аударған. 

Ғылыми жҧртшылық арасында «қазақ халқының бай эпос дәстҥрі 

ӛзінің басын сонау Орхон ескерткіштерінен алады» деген негізсіз пікір 

қалыптасқанын айтып, «Шындығында қазақ тілі, оның халықтық 

әдебиетінің ҥлгілері ол әлі «қазақ» деп аталмай тҧрған кезде –ақ ру-

тайпа одақтарының қарым-қатынас қҧралы, солардың кӛркем тілінің 

негізі болып ӛмір сҥріп келген. Ендеше қазақ халқы әдебиетінің 

эпикалық бай дәстҥрі Орхон ескерткіштерінен басталмайды, керісінше 

ескерткіш атаулы кӛне жазулардың бәрі – стильдік сипаты жағынан 

эпос жҥйесіне, оның кейіпкерлеріне барынша еліктеуден, ауызекі сӛз 

ӛнерінің эпикалық дәстҥріне мықтап бой ҧрудан тҧған әдебиет 

ҥлгілері. Ауызекі әдебиет дәстҥрі ешқашан жазба әдебиетінен 

басталмақ емес»,- дейді Е.Жҧбанов [4.27]. Тҥрколог ғалымдар жазба 

ескерткіштер мен ауызекі әдебиет аралығында жақындық бар екендігін 
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кӛрсеткенмен, оның қайсысы-қайсысына әсер етті, кім-кімнен ҥйренді 

деген мәселені нақты ашып айтқан жоқ. Осы орайдағы Е.Жҧбанов 

пікіріне назар аударатын болсақ, «жазу қаншалықты ерте, ескі, ежелгі 

болғанымен дҥниеге келе сала нақ сол заманның тілімен сӛйлеп кете 

бермейді. Халықтың сан ғасырлақ ауызекі сӛз саптау, тіл ҧстарту 

тәжірибелері уақыт сынынан ӛткен мәнерлі сӛз орындауларын жазу 

стиліне де ҥлгі-нҧсқа етіп телиді» [4.28]. Демек, ғалым пікірінше, кӛне 

жазбалар ӛзінің тілі, стилі жағынан халық әдебиетімен тығыз 

байланысты, сондықтан кӛне жазба ескерткіштерінен де бҧрын 

халықтың бай ауызекі әдебиеті болған деген ой туындайды. Осы 

орайда, Е.Жҧбановтың кӛзқарасы белгілі тҥркітанушы ғалым 

Қ.Ӛмірәлиевтің: «V-VIII ғасыр тҥркі халықтары поэзиясының алғашқы 

дәуірі деген таным барынша шартты.  Ӛйткені V ғасырдан арғы жердің 

сӛз ҥлгісі қазір біздің қолымызда жоқ. Бірақ арғы жерде, шамамен I-V 

ғасыр арасында, тҥрік тайпаларында поэзия болмады деп тағы да айта 

алмаймыз»,- деген пікірімен ҥндес келеді[5.36]. Е.Жҧбанов жазба 

мҧралардың негізгі сӛздік қҧрамы «ӛз кезінің ҧраншысы да уағызшысы 

да болған кӛсем тілдің ӛрнекті сӛз толғамдарын ӛзіне мықты арқау 

еткенін»  айтады. 

Тарихи тақырыптар мен эпос дәстҥрі арасындағы мәселелерді жете 

қарастырған ғалым Е.Жҧбанов тҥркітануда орны ерекше «Едіге» 

жырына да зер салып, халық әдебиетінің ірі нҧсқаларының бірі ретінде 

оның кӛркемдік жҥйесі жӛнінде сӛз қозғаған. «Едіге жыры» туралы 

айтылған деректерді саралап, осы жыр туралы қазақ ғалымдары 

Шоқан Уәлиханов, Қаныш Сәтбаев, Қҧлмат Ӛмірәлиев, Едіге Мағауин 

және шығыстанушы ӛзге ел ғалымдары В.М.Жирмунский, А.С.Орлов 

т.б. пікірлерін келтіреді. «Едіге жырының» тілінде кӛне сӛздердің 

кӛптігі және араб-парсы сӛздерінің болмауы ӛзіндік ерекшелігі ретінде 

кӛрсетілген. «Едіге-Тоқтамыс» жырында «қазақ» сӛзі қолданылңанын, 

кӛркем мәтінде «қазақ» сӛзінің ҧғымы неше алуан болмысымен 

кӛрінетіндігін айтқан. Ғалым Е.Жҧбанов халық әдебиетінің тілін 

жырдағы ономастикалық атауларға қатысты зерттеу жолын да кӛрсетті. 

Ғалым қазақ жырларындағы топонимдер,  эпонимдер мен этнонимдер 

халық ӛмірінің суретін, ел-жҧрттың мекенін, халықты танытатын ӛкілі, 

яғни кейіпкерлер, адам аттары туралы хабар беріп қана қоймай, бҧлар 

тілдік-стильдік ерекшелігін танытатын лексикалық топ екендігін алға 

тартады. «Қобыланды батыр» жырындағы жер-су атауларына талдау 

жасай отырып, эпос арқауына ӛрілген топонимдердің жырды қҧрайтын 

тілдік-эстетикалық жҥйеге қатыстылығына, олардың атқаратын 

қызметін анықтауға, жыр ӛрнегін әрлендіруші табиғи ролін лингво-

поэтика тҧрғысынан жыға тануға назар аударып, халық әдебиеті тілін 
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зерттеуде ономастикалық атауларды тану жолдарын кӛрсетеді. 

«Қобыланды батыр» жырын зерттеу барысында ғалым жырдағы 

оқиғаның нақты болған жерін анықтауға да кӛңіл аударған сияқты. 

«Аталған жырдың тілінде негізгі сюжетке тікелей қатысы жоқ, бірақ 

Қазақстан географиясын қамтитын бірсыпыра топонимдер бар»,- дей 

келіп, «Есіктің алды Есіл-ді, Есілдің талы кесілді» деген «қолданыстың 

жырдағы оқиғаға, оның географиялық жағдайына еш қатысы жоқ , тек 

параллель ҧйқас ҥшін тҧрған тәрізді», сондай-ақ, «Тӛрт кӛлден соққан 

тӛбе еді, Есілден шыққан кӛл еді» деген «жолдарды да нақты бір 

бағыт-бағдарға қатысы бар деп айту қиын, себебі бҧл сӛздерді 

Қобыланды Арқа жерінде емес, Алшағыр ханның бекінісі тҥбінде 

айтады» деген дәлелдер келтіреді [3.122]. Ғалым «Қобыланды батыр» 

жырындағы «Електен ӛтсең, Есенбай, қыс қыстауға кӛңіл жай» деген 

жолдарды келтіре отырып, Қазақстанның батысындағы Ақтӛбе 

қаласының іргесінен ағып жатқан Елек ӛзені ӛз басын  Ишимбай // 

Есімбайдан алатынын, бҧл деректер шындыққа жақын келетінін 

ескерткен еді. Шындығында да, Қобыланды батыр денесі Ақтӛбедегі 

Жиренқопа жерінде жерленгені  анықталып, батырдың  басына ҥлкен 

кесене орнатылып, халық ауызындағы эпос кейіпкері шындық ӛмірде 

болғаны анықталған ҥлкен тойды, ғылыми конференцияны ғалым 

Е.Жҧбанов кӛре алмай кетсе де, осы жырда жер-су атаулары батыс 

ӛңіріне жақын екендігін айтып кеткен еді. Бҧл жағдай эпостық жырлар 

тек кӛркемдік шындық қана, оны тарихи шындық ретінде қабылдауға 

болмайды деген фольклортануда қалыптасқан қағиданы «Қобыланды 

батыр» жырындағы Қобыландының шындық ӛмірдің кейіпкері екендігі 

ӛзгертіп отыр. 

Қорытындылай келе, ӛз ӛңірімізден шыққан дара тҧлға Есет 

Жҧбановтың осы эпос тіліне қосқан ҥлесінің маңызы зор болып келеді 

дейміз. Ендігі міндет – осы тың еңбектерді жалғастырушы тҧлғаларды 

қалыптастыру. Әр еңбегі, әр айтқан сӛдері елеусіз қалмаса екен дейміз. 

Шын мәнісінде оның ӛзінің зерттеулеріне арқау болып отырған «Қозы 

Кӛрпеш-Баян Сҧлу», «Едіге», «Қобыланды батыр»  сынды жырлары 

бҥгінгі ҧрпақ бойына рухани тәрбие,рух,батырлық,махаббат т.б 

қасиеттерді сіңіруге ҥлкен ҥлесін қосады. Осындай тарихи жырларды 

қайта зерттеу қиын еңбек,сол еңбекті жеткізу де тың еңбекті қажет 

қылатыны сӛзсіз. Ол ӛзінің ӛмір жолында «мен ірі едім деп емес», «бҧл 

менің міндетім» дегенді ғана місе тҧтты. Ізгілік іздерін содан тапты. 

Оның негізгі қасиеті осында. Сондықтан алдағы уақытта Есет 

Жҧбановтың ғылыми мҧрасын зерттеуді – мына сіз бен бізге берілген 

міндет деп біліңіздер. Оның есімі де, еңбегі де мәңгілік ӛщпес 

таңбадай сақталу тиіс, ал оны дәріптеу біздің қолымызда. 
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Осы тақырыпқа байланысты ҧсыныстар тізімі: 

1.Есет Жҧбановты әр туған кҥні сайын барлық оқу орындарында 

еске алу кеші ӛтсе нҧр ҥстіне нҧр болар еді, себебі қазіргі жас ҧрпақ 

Есет Жҧбанов қандай тҧлға екенін, кім екенін біле бермейді сол ҥшін 

де оны еске салып оның еңбектерін тҥсіндірген уақытта оладың есінде 

мәңгілік қалардай болса деймін. 

2.Есет Жҧбанов туралы қазіргі мектеп оқулықтарына еңгізсе; 

3.Есет Жҧбанов еңбектерін бір энциклопедия қылып шығару; 

4.Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің 

филология факультетінде Есет Жҧбановқа арналған ескерткіш тақта 

қойылып, кабинет ашылса;  

5.Есет Жҧбановқа байланысты кездесі кешін жақын арада ӛткізу; 

6.Балалар мен студенттер назарына ӛлкеміздің даңқты тҧлғасын 

дәріптеу ҥшін арнайы топ қҧрылса екен деймін; Міне, дәл осы 

ҧсыныстар арқылы Есет Жҧбановтың қандай даңқты тҧлға екенін 

кӛрсетуші едік және елімізде Есет ағайды танымайтын жан қалмас та 

еді. 

 

 «ТІЛІМНІҢ ТАРИХЫ ТЕРЕҢДЕ...» 

 

Даржанов Нҧрлан,  

10 класс  оқушысы   

 

Пән жетекшісі: 

 п.ғ.м. Ибраһимова А.И. 

Ақтӛбе қаласы №66 ЖББОМ  

 

Қазақ ҧғымы б.з.д. 7-4 ғасырларда ӛмір сҥрген сақ тайпасының 

атымен байлансытырылды. Ал біз 1991 жылдың 16 желтоқсанында 

тәуелсіздігімізді алып ӛз алдымызға бір ел болып, ана тілімізде 

сӛйлемес бҧрын қазақ жазуы 4 рет ӛзгеріске ҧшыраған болатын. 

Барлығыңыз білетіндей, қазақ тілі 2025 жылдан бастап латын 

графикасына ауысуы жобалануда. Сырт кӛзбен қарағанда, латын 

әліпбиі ҥйреншікті емес, қазақ тіліне ҧқсамайтын жат тіл секілді бірақ 

тарихқа жҥгінсек қазақ жазуының 4 ӛзгеріске ҧшырауының біреуі осы 

латын графикасымен байланысты. Себебі қазақ елі 1929 жылға дейін 

араб жазуын пайдаланды, ал 20 ғасырыдың басында А.Байтҧрсынҧлы 

ҧсынысымен "тӛте жазу"пайдаланылған болатын, ал осы 1929-1940 

жылға дейін елімізде латын әліпбиі пайдаланылған,1940 жылдан 

бастап қазірге дейін кирилл әліпбиі қолданылуда. Менің ойымша 

біздің бабамыз сӛйлеген тіл бізгеде жат болмауы тиіс. 
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Грамматика,фонетика жағынан алып қарайтын болсақ қазақ тілі ӛте 

бай тіл, бірақ осыншама қҧнды ана тілімізді «сәннен қалған тіл», - деп 

менсінбей орыс, ағылшын тілінде сайрап жҥрген азаматтарымыз бен 

азаматшаларымыз аз емес. Қазақ елі кӛпҧлтты қҧшақ жая қарсы алған 

ел, қазірде біздің санымыз 18 милионнан астам соның 14 миллионы 

қазақ болса қалған 4 миллионын басқа ҧлт ӛкілдері қҧрайды. Егер біз 

ӛз ана тілімізде сӛйлемесек, еліміздің тіл мәдениетін қҧлдыратып 

алуымыз мҥмкін. Қазақстанда ӛмір сҥретін әрбір адам қазақ тілінде 

сӛйлеп және сол тілдің дамыуна зор кӛмегін тигізсе нҧр ҥстіне нҧр 

болар еді деген ойдамын. 

Қазақ жазуының тарихы ежелден бҥгінге дейін кӛп ӛзгерістерді 

бастан ӛткерді.  Жазу – ҧрпақтар сабақтастығының ажырамас арқауы 

десек, қазақ тілінің де ӛзіндік хронологиясы кезеңмен сатылап дамуды 

бастан кешірді.  Бірінші кезең VI-VII ғасырлар аралығында кӛне тҥркі 

жазуы- руна жазуы екендігіне табылған деректер негіз бола алады. 

Екінші кезеңге XV ғасырлары тҥркі тілі – ҧлтаралық қарым-қатынасы 

болғандығы жатады. Келесі кезекке X- XX ғасырлардан бастап 

Қазақстан аумағына ислам дінінің келуімен араб жазуына кӛштік. 

Тҥркі тілі секілді араб жазуыда халықаралық қарым-қатынас тілі 

болған. Бҥгінгі таңдағы біздің латын қарпіне кӛшуімізде халықаралық 

деңгейде әлемнің дамыған елдерімен тереземізді теңестіру. 1912 жылы 

Ахмет Байтҧрсынҧлы араб жазуына негізделіп жасалған әліпбиді 

пайдалануға мҥмкіндік берді. 1929 жылы араға 7 жыл салып латынға 

бейімделіп жасақталынған «Бірыңғай тҥркі әліпбиі» дҥниеге келді. 10 

жыл қызмет етіп, орнына кирилл әліпбиі келді, бірақ нақты заң 1 

жылдан кейін қабылданған болатын.  Осынау бірнеше реформалық, 

тілдік ӛзгерісті бастан кешкен тар жол, тайғақ кешуден кейін біз ӛз 

Тәуелсіздігімізді иеленіп, дамыған ел болу ҥшін талпыныс жасап 

келеміз. Әлем тез ӛзгеріп келеді, ендеше бізде ӛзгеруіміз керек-ақ. Осы 

себепті тілімізді де кӛптеген ӛзгерістер кҥтіп тҧр. Ең бірінші міндет 

жалпыға бірдей кӛңілге қонымды әліпби жасақтап, қҧжаттар әзірлеу, 

2025 жылға дейінгі атқарар жҧмыс легі ҧзын сонар. «Қазақстан 

болашағы – қазақ тілінде» десек, болашақ бҥгіннен басталады. Ертеңгі 

дамыған ел болу ҥшін қарпімізді заманға сай болуын бҥгінгі кҥн талап 

етеді. Әр заманның ӛзіндік ерекше болмысы болуы керек. Ақпараттық 

заманда барлық жаңа технология латын қарпімен байланысып 

жатқанда біздің кӛшке ілеспеуіміз қҧптарлық жайт емес. Ендеше 

тереземіз теңессін, кӛштен қалмайық, тәуекелге бел байлайық!  
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ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӚШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Жұбанбай Жұлдыз Жамбылқызы,  

11 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі: Кӛлкебаева Қ.Л. 

Ақтӛбе қаласы №51 гимназия 

 

XXI ғасыр – ғылым мен техниканың даму шегіне бір қадам 

жақындаған кезеңі. Қазіргі таңда, ӛзіміз білетініміздей жа ан тілі – 

ағылшын тілі болып табылады, онымен қатар латын графикасы да 

әлем ӛркениетінде ерекше мәртебеге ие . Жер шарындағы жеті жарым 

миллиард адамның тең жартысы ағылшын тілін еркін меңгерген десем, 

бҧл менің артық айтпағаным. Бҧған еліміздегі «Тҧғырлы ҥш тіл»  
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саясаты да дәлел бола алады. Сәйкесінше, жазба-тіл қҧрылымы жарты 

жер шар тҧрғындары ҧғына алатындай алфавитке кӛшірілсе, бҧл 

еліміздің қызыл тілін, шетелдіктердіңеркін оқи алуына мҥмкіндік 

туады деген сӛз. Мен «Латын графикасына кӛшу – заман талабы» 

деген тҧжырыммен жҥз пайыз келісемін. Латын әліпбиі біз ҥшін 

таңсық дҥние емес. Себебі, еліміздің тарихына ҥңілер болсақ, 1929-

1940 жылдар аралығында еліміз латын әлібпиін ерекше қарқынмен 

қолданған. Осы орайда,  дара ақын Мағжан Жҧмабаевтың «Алтын 

Кҥннен бағасыз бiр белгi боп, Нҧрлы жҧлдыз, бабам тiлi, сен қалдың!» 

- деген керемет ӛлең жолдары менің есіме тҥсіп отыр. Шын мәнісінде 

де қаншалықты тілімізді ӛзге ҧлттарға оңтайлы етуге тырысып 

баққанымызбен, біз ондағы ӛзіндік ерекшелік – қазақилықты қалпында 

қалдырғанымыз абзал. Қазіргі таңда  заман талабы еліктеген, ҧқсап 

баққандар емес, керісінше ӛз дәм-тҥсімен айқын жеткізе білгендер 

болып табылады. Ал латын әліпбиі болса осы бір қазақи қаріптердің 

алтын нҧсқасы секілді.  

Біз осы  латын алфавиті арқылы, ӛзге мемлекет азаматтарын тек 

тілімізбен ғана емес, тарихымызбен, әдет-ғҧрпымызбен 

баулитынымызға еш кҥмәнім жоқ. Себебі, ерекше нҧсқадағы латын 

әліпбиін кӛрген азамат, оның пайда болу тарихын білу ушін 

талпынары айдан анық. Ӛзім де осы жағдайдың куәгері болдым. Дәл 

осы сәтте елбасымыз бір оқпен екі қоян емес, бірнешеуін атқандай.  Ӛз 

ойымды қорытындылай келе, Ҧлы Далада кӛк туы желбіреген 

жасампаз ел болуға санаулы қадамдар қалғанын аңғара аламын. Себебі 

осы бір жиырма жеті жыл ішінде елімізде сан-алуан маңызды 

ӛзгерістер мен реформалар енгізіліп, қаншама стратегиялар іске 

асырылды. Әрине, мҧның бәрі бекер емес. Ал жаңа латын алфавиті де 

тек Елбасымыздың саясатының дҧрыс екендігін дәлелдейді. Кеше кім 

едік? Бҥгін кімбіз? Ертең кім боламыз?  деп ойлансақ, кешегі Ахмет 

пен Абайдан, бҥгінгі Бекболат пен Нҧрсҧлтаннан, ертең иісі қазақ, 

жҥрегі азат деп соққан ӛскелең ҧрпақ туарына мен нық сенемін. 

Әрдайым ішіміз бҥтін, бірлігіміз берік болып, шуақты да бейбіт 

кҥндерді бірге кешейік. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БОЛАШАҒЫ – ЛАТЫН ӘЛІПБИІ 

 

Загипарова Толқын Рустамқызы, 

11 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі:  

Сәрсенбаева З.С. 

Ҥш тілде оқытатын №21 орта мектеп-гимназиясы  
 

«Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы 

кешенді жобаларды жҥзеге асыруды табандылықпен жалғастыра 

береміз. Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай латын графикасына 

кӛшіруге дайындық жҧмысын осы бастан қолға алу қажет. Бҧл қазақ 

тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманғы ақпараттың тіліне 

айналдырады» деген елбасы пікірі қазіргі кезде жҥзеге асуда.Латын 

әліпбиіне кӛшу заман талабы,қазіргі таңда кӛптеген жаңа 

технология,жаңа ақпараттар осы латын әліпбиінде шығатын 

болғандықтан латын әліпбиіне кӛшу қазақстандықтар ҥшін оң бастама. 

Латын әліпбиі қазаққа жат емес. Тарихқа кӛз жҥгіртсек 1929 

жылдары латын әліпбиі қолданыста болды. Менің ойымша қазақ 

әліпбиі кӛптеген ӛзгерістерге ҧшырап, қазіргі кездегі кириллицаға 

жетіп отыр. Осы кириллицаның енуіде саяси жағдайға байланысты деп 

білемін. Ендігі кезде қайтадан латын әліпбиіне кӛшу ҥдерісі жҥріп 

жатыр. Кӛшу ҥдірісі жҥріп жатқанын қарапайым заттардан кӛруден 

болады. Мысалы, кӛшедегі кӛптеген жарнамалар, орталықтардың 

атауы латын әліпбиінде жазылып жҥр. Осыдан-ақ латын әліпбиіне 

кӛшу қарқынды жҥріп жатыр деп айта аламыз. 

Латын әліпбиіне кӛшудегі маңыздылық мынадай болмақ: 

- Біріншіден, тіл тазалығының мәселесі. Қазіргі қолданыстағы жат 

дыбыстарды қысқартып,ӛзімізге тән дыбыстарды қалдырып, қазақ 

тілінің табиғи таза қалпын сақтап қаламыз. 

- Екіншіден, қазақ тілі мен жазуының халықаралық ақпарат 

кеңістігіне кіруге жол ашамыз. Себебі латын әліпбиінде кӛптеген жаңа 

ақпараттар шығады. 

- Ҥшіншіден, тҥп-тамыры бір тҥркі дҥниесімен рухани, мәдени, 

ғылыми жағынан қарым-қатынасымызды байланыстырамыз. 

- Тӛртіншіден, ертеректе латын әріптерімен жазылған кӛптеген 

кітаптарды, журналдарды оқи алатындай дәрежеге жетіп, сол кездегі 

кітаптарды жаңғыртамыз. Міне, осы да рухани жаңғыруға деген бір 

қадам деп білемін. 
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- Бесіншіден, білімді жастардың кӛбеюіне,сол дарынды балалардың 

әлем елдерінің жастармен иық теңестіріп,шыңдалуына қолдау 

болады.Айта берсек латын әліпбиінің біздер ҥшін берері мол. 

Ендігі кезекте латын әіпбиіне кӛшу жолдарына тоқталғым келеді. 

Мемлекет басшысы бастамасымен жаңа әліпбидің стандартты нҧсқасы 

қабылданды және әдістемелік жҧмыстар жҥргізілуде. Менің ойымша 

біріншіден жаңа әліпбиді жас мамандар ҥйрену керек. Ҧстазадарға 

арналған әдістемелік орталықтар ашылу керек. Әліпбиді ҥйрету 

балабақшадан басталу керек леп ойлаймын. Жас буынды ҥйрететін 

болғандықтан бҧл жерде ҧстаз білімінің маңызы зор болып отыр. 

Латын әліпбиінде жаңа қатесіз әліпбилер басылып шығып бірте-бірте 

қолданысқа енгізу керек. Латынша білетін мамандар кӛбейсе жаңа 

әліпбиге кӛшу ҥдірісі біршама жеделдер еді. Әліпбиді ӛзгерту ӛте 

кҥрделі шаруа, оған еңбекте қаржы да, уақыт та кӛп кетеді, бірақ та ел 

болашығы ҥшін қабылданып отырған бул шешімге қолдау кӛрсету әр 

қазақстандықтың абыройлы міндеті деп білемін. Сондықтан да ел 

болып бҧл оң бастамаға қолдау кӛрсеткеніміз жӛн! 

 

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӚШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Илюпова Дильназ,  

10 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі:  

Алитурлиева Р.К. 

С. Дӛнентаев атындағы № 69 орта мектеп 

 

Ҧлттық жаңғы у бағытында атқа ылатын ша ала дың бі і  етінде 

Елбасының қазақ тілін латын әліпбиіне кӛші у мәселесі ту алы айтқан 

ойла ы жҧ тшылықтың, әсі есе, тіл маманда ының е екше қолдауына 

ие болып оты . Бҧл эссе қазақ әліпбиі мен жазуын латын г афикасына 

кӛші у а қылы елімізді  ухани жаңғы уға бастайтын маңызды қҧжат. 

Қазақ әліпбиі мен жазуын латын қа піне кӛші у мәселесі ту алы 

еліміз егемендік алған алғашқы жылда дан бастап ғылыми о тада сӛз 

қозғала бастаған еді. Ғылыми қауыммен кездесуле де, басқа 

жағдайла да да тіл мәселесіне е екше наза  ауда ып жҥ етін 

Елбасымыз Қазақстан халықта ы Ассамблеясының 2006 жылғы 24 

қазанында ӛткен ХІІ сессиясындағы сӛзінде «Қазақ әліпбиін латынға 

кӛші у жӛніндегі мәселеге қайта о алу ке ек. Бі  кезде і біз оны 

кейінге қалды ған едік»,- дей келіп, «біз бҧл же де асығыстыққа бой 

алды май, оның а тықшылықта ы мен кемшілікте ін зе делеп 
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алуымыз ке ек», - деген болатын. Одан кейін 2012 жылғы «Қазақстан - 

2050» «ст атегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан Халқына а наған Жолдауында: «Біз 2025 жылдан 

бастап әліпбиімізді латын қа піне, латын әліпбиіне кӛші уге кі ісуіміз 

ке ек. Бҧл - ҧлт болып шешуге тиіс п инципті мәселе. Бі  кезде та их 

беде інде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. Ӛскелең ҧ пақтың 

болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бҧл әлеммен 

бі лесе тҥсуімізге, ӛскелең ҧ пақ ағылшын тілі мен инте нет тілін 

жетік иге уге, ең бастысы - қазақ тілін жаңғы туға жағдай туғызады», 

- деп тағы да атап кӛ сеткен еді. Ал осы жылғы сәуі  айында 

жа ияланған «Болашаққа бағда :  ухани жаңғы у» мақаласында 

мемлекет басшысы Н.Ә.Наза баев «Қазақ тілін бі тіндеп латын 

әліпбиіне кӛші у жҧмыста ын бастауымыз ке ек»,- деп, нақты 

тапсы ма бе ген болатын. Латын әліпбиі ту алы алғаш сӛз 

қозғалғаннан бе і ғылыми о тада латын әліпбиінің мҥмкіндікте і мен 

оны қазақ әліпбиіне кӛші у мәселесі жӛнінде тҥ лі дә ежедегі 

талқылаула  болып, кӛптеген ғылыми зе ттеу мақалала  да, тҥ лі 

авто ла дың қҧ асты ған әліпбиле і де жа ияланды. 

 «Қазақ тілін жаңғы туға жағдай туғызады» деп Елбасы атап 

кӛ сеткендей, қазақ жазуын латын ә іпте іне кӛші удің басты 

мақсаты - бҧл қазақ тілін дамыту ҥшін жасалып жатқан ша ала дың 

бі і. Қазі гі о фог афиямызды жетілді у, сӛзіміздің қазақ тілінің 

табиғи ҥндесіміне сай жазылуын қамтамасыз ету болып табылады. 

Заман ағымына сай тіл де ҥнемі дамып, сӛздік қҧ амы толыға тҥседі. 

Кҥнделікті ӛмі де танылған ба лық затта  мен қҧбылыста  сол тілде 

сӛз а қылы қолданыс табады. Еге  осы сӛзде  ӛз ана тілінде, немесе 

ана тілдің заңдылығына бейімделіп қолданылмаса, онда кез-келген 

тілдің сӛздік қо ы жҧтаң та тып, ол тілдің табиғи заңдылықта ы 

бҧзыла бастайды. Ба лық уақытта да тілдің ӛзіндік заңдылықта ын 

еске іп, ҥнемі жетілді іліп оты уы ке ек. Қазі гі жазуымызда 

басшылыққа алатын негізгі емле е ежеле іміз 1983 жылы қабылданды, 

одан бе і тілімізге енген сӛзде  де кӛбейді. Сондықтан сӛзіміздің қазақ 

тілінің басты заңдылығы-ҥндестік заңына сай жазылуына наза  

ауда ған жӛн. Мысалға, қазақтың Жана , Айнҧ , Ӛтеміс деген атта ын 

Жана а, Айну а, Утемис деп айтуға ҥй еніп кеттік. Қазақтың ҥндесе 

айтылатын сӛзде ін Ысмайыл-Смайл, Ысқақ-Сқақ, Ы ысты-Pысты деп 

тіліміздегі дыбыста  ті кесін, айтылым заңдылығын бҧзып жҥ міз. 

Мҧндай мысалда  ӛте кӛп. Қазақ тілінде қанша дыбыс ба  екенін, 

қазақ сӛзін сол дыбыста мен айтып-жазу ке ек екендігін де сақтамай, 

кейінгі ҧ пақты шатасты а бастадық. Мысалы, қазі гі қазақ тілінде 

«х» дыбысы жоқ. Сондықтан қаба -хаба , қош-хош, қат-хат, қан-хан 
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деген сӛзде де қазақтың «қ» дыбысының о нына о ыс тілінің «х» 

дыбысын жазғаннан сӛздің мағынасы ӛзге іп тҧ ған жоқ. Бҧл бі  

дыбысты екі ә іппен жазу деген сӛз, басқаша айтсақ, бі  адамның екі 

тҥ лі тӛлқҧжаты ба  дегенмен бі дей болады. Бҧл тіл заңдылығын 

бҧзу болып табылады, яғни г амматикалық және о фоэпия-

о фог афия заңдылығы бҧзылды. 

Қазақ тілі - мемлекеттік тіліміз болып табылады. Осы тҧ ғыда 

қа ағанда, жазуымызды латын ә іпте іне кӛші удің мемлекеттік 

тілдің дамуы мен қолданыс аясын кеңейтуге де қоса  ҥлесі зо  деп 

білеміз. Қазі гі таңда мемлекеттік тіліміз ке егесін кеңге жайып, 

егеменді елімізбен қата  дамып, мемлекеттік тілге деген сҧ аныс та 

а тып келеді. Сондықтан Қазақстан сияқты бҥкіл әлемге танылған 

елдің мемлекеттік тілінің жазуы да заман талабына сай келуін 

кҥнделікті ӛмі дің ӛзі талап етіп оты . Қазі  шетелде мен ә  тҥ лі 

саладағы байланыста дың кҥшеюіне байланысты осы ша ала ды 

 әсімдеу қҧжатта ын жазуда латын ә іпте інің қажеттілігі анық 

байқалады.  

Қазі  шетелден келушіле  саны кӛбейіп, Қазақстанға әлемнің 

наза ы ауып оты ған тҧста еліміздегі ӛзге ҧлтта мен қата , шетел 

азаматта ының да мемлекеттік тілді ҥй енуге деген ынтасы а тып 

оты . Мысалы, кешегі Қытай же інде ӛткен ән додасында же лесіміз 

Димаш Қҧдайбе геновтың қазақ тілінде ән айтып, елді аузына 

қа атуы, әншінің шетедік жанкҥйе ле інің қазақша ән айтуға, қазақ 

тілін ҥй енуге деген ықыласын оятқаны ба шаға аян. Қазі гі 

Қазақстанның дамып, әлем кӛз тіккен талай маңызды ша ала дың 

ҧйтқысы болуы, оның мемлекеттік тілі мен жазуының да осы биіктен 

кӛ інуіне тҥ ткі болып оты . Осындай кӛптеген жағдайла , кҥнделікті 

ӛмі дің ӛзі, жаңа технологияла  заманы қазақ тілін латын әліпбиіне 

кӛші удің қажеттілігін алға та тты. Сонымен бі ге қазақ жазуының 

латын ә іпте іне кӛші ілуі ел болашағы - жас ҧ пақтың оқу-білім 

және ғылым жолындағы ізденісте іне де жол ашады. Қазі гі заман - 

жазу заманы, ғылым мен техника, оқу-білім, ақпа ат, жаңа 

технологияла  заманы. Адам жазу а қылы білім алады, жазу а қылы 

бі -бі імен байланыс жасап, жҥ ген-тҧ ғанын, жасаған жҧмыста ын 

да жазып оты ады, яғни хаттама, тҥ лі қатынас іс қағазда ы, 

компьюте , инте нет, агент т.б. а қылы хаба ласула  - бә і де жазу 

а қылы жҥзеге асады. Же  бетінде латын әліпбиі ба лық салада 

қолданылатаны байқалады. Ба лық дә і-дә мек атаула ы, математика, 

физика, химия фо мулала ы, кӛптеген те минде , мамандықта ға 

қатысты ғылыми әдебиетте  т.б. латын әліпбиімен байланысты екенін 

байқауға болады. Осы жаңа заманда ӛмі  сҥ іп, білім алу, еңбек ету, 
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белгілі бі  мамандықты иге у, т.б. адамның белсенді іс-ә екетте і 

мемлекеттік тіл мен ағылшын тілінен, оның жазуынан айналып ӛте 

алмайды. Сондықтан латын ә іпте і ӛ кениеттің жазуы  етінде 

ӛмі дің ӛзі талап етіп оты ған басты қажеттілікте дің бі і деп білеміз. 

Латын ә іпте імен жазу а қылы басқа тілді де меңге у, оны жазу да 

бі -бі іне жақындап, бі  ә іптен екінші ә іпке ауысып оты у 

қиындығын жеңілдетіп, тілдің қолданысына да оң әсе  етеді. Осындай 

жағдайда білім алып, мамандығын шыңдап жатқан жаста ға әлемнің 

қай же інде жҥ се де кеде гі келті мей, жҧмысын жеңілдете тҥсуге 

ықпал етеді. Ендеше латын әліпбиінің болашағы да зо .  Латын 

әліпбиіне тҥ ік тілі 1928 жылы, әзі байжан тілі 1991 жылы, ӛзбек тілі 

1993 жылы кӛші ілген.  Кӛпшілік жҧ т әліпби ауысты у дегенді бі  

таңбаны екінші таңбаға алмасты а салу деп тҥсінеді. Ол дҧ ыс емес. 

Біз ҥш мәселеге наза  ауда уымыз ке ек, алдымен тілдегі дыбыста  

санын анықтау, одан кейін сол дыбыста ға сай ә іпте мен таңбаланған 

әліпби жасау, одан кейін осы ә іпте мен жазудың емле е ежеле ін 

жасап бекіту қажет. Біз қазі гі әліпбиіміздегі 42 ә іпті латын ә пімен 

сол қалпында ауысты а салатын болсақ, оның пайдасы болмайды. Біз 

алдымен таза қазақы әліпби жасауымыз қажет. Ол ҥшін алдымен 

тілімізде қанша дыбыс ба  деген сҧ аққа жауап бе у ке ек. Қазі  

кӛпшілік ғалымда ымыз алғашқы кезекте, жаңа қазақ әліпбиіне қазақ 

тілі дыбыс жҥйесіндегі 28 фонеманы (9 дауысты, 19 дауыссыз) алып, 

бҧған қоса, кі ме сӛзде дегі «в», «ф», «һ» сияқты ә іпте ді де қоса алу 

ке ек деген кӛзқа асты ҧстанып оты . Ал одан кейінгі кезекте, о ыс 

сӛзде ін жазуға қажет болатын ә іпте ді таңдап алынып,содан кейін 

қазақ жазуының емле е ежеле ін қайта қа асты у ке ек болады. Ал 

екінші бі  ғалымда ымыз қазі гі әліпбиіміздегі 42 ә іпті латын 

ә пімен сол қалпында ауысты а салу ке ек деген кӛзқа ас танытып, 

сӛзіміздің айтылуын дәл бе еміз деп жҥ іп, қазі гі әліпби 

қҧ амындағы қы уа  ә іпті жат дыбыста ға жатқызып, әліпби 

қҧ амынан шыға ып тастасақ, емлені шешуі қиын ӛте кҥ делі тҥйінге 

айналды амыз деген пікі  айтады. Сонымен қата , қазі  компьюте  

заманына сай қазақ жазуын латын ә іпте іне кӛші уде 

автоматтанды уға ыңғайлы латын әліппесінің нҧсқасын жасаушыла  

да ба . 

Кейбі  адамда  халықтың жаңа ә іпте ді меңге уі, әсі есе, 

қа тта дың оқып-жазуға бейімделуі қиын болатынын алға та тып 

жатады. Қандай іс қылсаң да, ол оңай бола қоймайды, оның қиындығы 

да қоса е іп жҥ еді. Сондықтан «Шегі ткеден қо ыққан егін екпейді» 

дегендей, қиындықтан қо ықпау ке ек. Тілдің болашағы - елдің 

болашағы. Жазуымызды латын әліпбиіне кӛші у бі  кҥннің ісі емес, ол 
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осы жазуымызбен қата  жҥ іп, елдің кӛзі ҥй еніп, кӛңілі о нына тҥсіп, 

жаңа әліпбиді әбден меңге іп кетуіне мҥмкіндік жасайды. Қазі дің 

ӛзінде жаста  ҧялы байланыс кезінде бі -бі іне осы латын ә іпте імен 

хаба лама жібе еді. Айналадағы тҥ лі мекемеле , банкте , машина 

ма кала ы, кӛше жа намала ы, т.б. латын ә іпте імен жазылған 

сӛзде ді ба лығымыз да жатсынбай оқып, тҥсініп жҥ міз. Ал 

жаста ымыздың ба лығы да мектептегі ағылшын сабағынан латын 

ә іпте ін жақсы меңге генін білеміз. Ә  істің ӛз қиындығы ба  

дегендей, о ыс мектепте інде оқитында  бҧ ынғы жазумен жҥ етін 

болса да, кӛштен қалмай,ола  да осы елдің азаматта ы  етінде латын 

ә іпте ін меңге уге ҧмтылады. Ал кейбі  пікі  айтушыла дың 

латынға кӛшкен кезде «о ысша оқығанда  латын ә іпте ін меңге мей 

қалады, қазақша оқығанда  о ыс тілінен алыс қалады» деген сӛзде і 

ешбі  қисынға келмейді. Қазі  біздің жаста ымыз ағылшын тілін аз 

уақытта қалай меңге іп алса, о ыс тілін де солай тез меңге еді. Себебі 

қазі гі ӛзге ҧлт ӛкілде інің мемлекеттік тілді меңге у деңгейі ӛте 

жақсы, елімізде қазақ, о ыс, ағылшын тілде ін оқуға е екше 

қамқо лық жасалып оты ғаны да ба шаға аян. 

Қо ыта айтқанда, кез-келген әліпбидің міндеті г афикалық (ә іптің 

дыбысты таңбалау, кӛ у, оқу, жазуға оңтайлы болуы), лингвистикалық 

(тілді дәл жеткізуі), техникалық (баспа ісі, компьюте , телефакс, 

инте нет т.б.) талапта ға сай болуы ке ек. Ә  сӛзді бабала  салған 

жолмен ҧлттық ҥндесіміне қа ай айтуымыз ҥшін жа ыса қапталдап 

кеді гі келті іп келген ескі әліпбиімізді латын әліпбиіне ештеңеден 

қо ықпай алмасты а салуға мҥмкіндік туды. Латын әліпбиін кезінде 

п офессо  Қ.Жҧбанов та қолдап, осы әліпбиді қазақ тіліне бейімдеу 

бағытында белсене жҧмыс жасаған еді. Қазі  әлемнің алдыңғы 

қата лы дамыған елде і латын әліпбиін қолданады, латын ә іпте і – 

ӛ кениет жазуы, ӛмі  талабы, сондықтан оның бҧл а тықшылығын 

еске іп, біз де ӛз мақсатымызға сай латын жазуының игілігін кӛ уіміз 

қажет. 
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Қ.ЖҦБАНОВ – АБАЙТАНУДЫҢ АРНА БАСЫНДА 

 

Исатаева Жанна Исатайқызы,  

10 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі: 

 Байбатыр Клара 

№3 Алға қазақ орта мектебі 

 

1934 жылы 30 желтоқсанда ҧлы ақынның қайтыс болғанына 30 жыл 

толуына байланысты Қҧдайберген Жҧбановтың «Абай – қазақ 

әдебиетінің классигі» деген мақаласы жарық кӛрді. «Абайдың,- деп 

жазады ғалым, ақындығын, басқа қасиеттерін былай қойып, тек 

әдебиет тілімізді жасаудағы еңбегінің ӛзін ғана алсақ та, онда ақымыз 

кететін тҥрі жоқ».Бҧл мақаланы, қазақ тіл білімі тарихында асқан 

білімдарлықпен терең баяндалған зерттеу деп те айтуға болады. 

Ӛйткені мҧнда автор Абайдың ӛз тҧсындағы шағатай әдеби тіліне 

кӛзқарасын, оған қатынасын дәлелді тҥрде ашып кӛрсетеді. Орта Азия 

мен Шығыс халықтарында аты мәлім ақын -жазушылардың қай-қайсы 

болмасын шағатай әдебиеті мен әдеби тілінің әсерінен толық қҧтыла 

алмады. «Абайды,- деп жазады Қ.Жҧбанов,- кӛрші елдердегі 

замандастары , бастастарымен салыстырғанда, Мырза Фаталиден басқа 

ешкім де шеңдесе алмай шығады. Ҧлт тіліне , әдебиетіне сіңірген 

еңбегін,ақындық кҥшін алғанда, Абай бәрінен де озып 

шығады.Ӛйткені ол кезде таза халық тілінде жазып тҧрып , ол 

жазғанын классик әдебиет ҥлгісімен шығарған ол елдерде адам болған 

жоқ».  

Қ.Жҧбанов азербайжан әдебиетінің классигі Мырза Фатали 

Акундовтың шығыс мәдениеті мен ескі халық надандығының әр тҥріне 

де қарсы кҥш жҧмсағанын, артына ӛлмес мҧралар қалдырып кеткенін 

кӛрсете келіп,оның да азербайжан халқының ана тілінде аса кӛп 

жазбағанын ескертеді. Ал Абай болса, шағатай әдебиеті әсерінен де 

біржола қҧтылып, ӛз шығармаларын сап кҥмістей таза халық әдеби 

тілінде жазғанын, ол жазғандарын классик әдебиет деңгейіне жеткізе 

білгенін баса айтады. Осы орайда, Қ.Жҧбанов шағатай әдебиетінің 

дәстҥрлі мазмҧны мен тҥрін талдай отырып, Абайдың одан 

ерекшелігін жеріне жеткізе дәлелдейді: «Біріншіден шағатай 

әдебиетінің негізгі бағыты- мистицизм; Абайда бҧл жоқ. Екіншіден 

шағатай әдебиетінің тілі – араб-парсымен шҧбарланған шҧбар тіл; 

Абайда бҧл - машықтау ҥшін болмаса, ҧшырамайды.Ҥшіншіден 

шағатай әдебиетінде ӛлең ӛлшеуі – араб-парсының ғаруз ӛлшеуі. Абай 
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мҧны ерте тастаған. Абай шығыс ҥлгісін кӛрмей, білмей аман кеткен 

ақын емес, белшесінен кешіп барып, батпағына аунап барып одан 

шығып, тастап кеткен ақын». 

Абайдың жаңа жазба әдеби тіл жасаудағы тірек еткені – халықтың 

сан ғасырлар бойында жетілдіріп,сҧрыптап сақтап келе жатқан бай 

ауыз әдебиет тілі десек, Қ.Жҧбановтың айтуы бойынша, Абай 

халықтық әдеби тілді сол кҥйінде ала салмаған. Ол әдебиет тіліндегі 

халық ҥлгісінің артық қосарларын жоюмен қатар,шығыс ҥлгісінен 

келіп жҥрген араб-парсы сӛздерін де қуып, әдебиет тілін 

тазартып,қазақ тілінің бар байлығын іске асыруға жол ашып, жазба 

әдебиет тіліміздің іргесін қалады. Бҧл іспеттес аса кҥрделі мәселелерді 

танып білуде азамат ғалым Қҧдайберген Жҧбанов сонау отызыншы 

жылдар ішінде-ақ кӛрегендік пікірлер айта білген ойлы зерттеуші 

тҧлғасын танытады. Сол кезде-ақ Абай мен шағатай әдебиеті 

арасындағы байланысты сӛз еткенде, екі аралықтағы, әсіресе 

дҥниетанымдағы қарама-қайшылық пен алшақтықты білгірлікпен 

терең танып, ашып кӛрсетуінің нәтижесінде дәл бҥгінге дейін зерттеу 

жҧмысында адастырмас бағыт-бағдар берер қуатын сақтап отыр. 

Қҧдайберген Жҧбанов ғалым ретінде ӛзін енді кӛрсете бастаған 

шақта, әрі қарай қанаты қағылмай, ҥзіліп тҥсті: 1937 жылдың 

қарашасында «жапон шпионы» деген қисынсыз жала жабылып, 1938 

жылдың ақпанында «халық жауы» ретінде ату жазасына кесіледі. 

Әрине, Қҧдайберген Жҧбановқа аталған мақаланың аяғын аяқтау 

мҥмкіндігі берілген болса, ол, сӛзсіз Абайдың жаңа жазба әдеби 

тілімізді қалыптастырудағы орнын бҧдан да нақтылап кӛрсеткен болар 

еді.      

 

21 ҒАСЫР МҦҒАЛІМІНІҢ КЕЛБЕТІ 

 

Карбозова Айдана Гайдарқызы, 

11 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі: 

 Кӛлкебаева Қ.Л. 

Ақтӛбе қаласы №51 гимназия 

 

Ҧстаз – баға жетпес биік тҧлға. Ӛйткені «жасӛспірім тҧлға – 

ҧрпақтың болашақ айнасы» деп аталған жас ҧрпаққа, білім 

беретін,тәрбиелейтін, болашақ ӛмірге дайындайтын ерекше 

мамандардың бірі-мҧғалімдер. Расында да қазіргі жастарды алға 

итермелеп,барын жасап,кӛмектесіп, орны ерекше бір тҧлға болып ӛсіп 
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шығуына  бар кҥшін  жҧмсайтын адамдар-мҧғалімдер. Баланың 

мектепке алғашқы қадам басқанынан бастап,соңғы қоңырауына дейін 

қолдайтын ерекше маман иелері.  

Ҧстаздық – ҧлы қасиет. Себебі кез келген адам мҧғалім болып,  

басқаларға білім бере бермейді. Мҧмкін кейбір адамдарға мҧғалім 

болу оңай болып кӛріну мҥмкін,бірақ ӛсе келе адам олай емес екенін 

тҥсінеді. Ӛйткені баланы қызықтырып,оны сабақ оқуға баулу оңай іс 

емес.  Тек мҧғалімнің қаншама кҥш салғанын тҥсінген, оны қадірлеген 

оқушы ғана ҧстаздың бойына тҥскен қиындықты кӛре алады. 

«Мҧғалім – оқушы ҥшін ең жоғары адамгершіліктің ҥлгісі» деп бекер 

айтылмаған. Бірақ қазіргі кездегі мҧғалімдер  бҧрынғы кездегі 

мҧғалімдерден ҥлкен айырмашылығы жоқ.                

Себебі бҧрынғы да қазіргі де кездегі ҧлы ҧстаздар оқушылар ҥшін 

барын жасайды. Мысалға айтсақ, біздің ата-бабамыз кезінде мектептер 

болмай, кез келген адам білім ала алмайтын. Бірақ соған қарамастан да 

ҧлы ақындар ҧстаздыққа ҥйреніп, халыққа білім беріп оларды оқытқан. 

Бәріміз білетін әдебиетте ҥлкен із қалдырған Ыбырай Алтынсарин 

қазақ жерінде алғашқы мектептер ашып,ҧстаз болып балаларды 

оқытқан. Балаларды оқуға шақырып, білімді, сауатты болған адам ғана 

биікке жетеді деп тҥсіндірген.     

Тек ол емес сонымен қоса  қазақтың кӛптеген ҧлы ақындарына, 

қоғам қайраткерлеріне, жазушыларына  білім беруге, оқытуға кӛптеген 

кҥшін жҧмсаған ҧстаздар болды. Ал қазір  кӛп зат ӛзгермеген. Тек 

біздің уақытта бәрі дамыған, әрбір жерде мектептер, жоғарғы оқу 

орындары бар. Яғни қазіргі кезде оқу-білім алу оңай. Сонымен қоса 

кӛптеген жаңа ғылымдар енгізілді. Тек ӛзгермегені – мҧғалімдер.  Әлі 

де ҧлы ҧстаздардың мақсаты – жасӛспірімдерді оқыту оларды 

тәрбиелеу, білім беру.  Мҥмкін қазір барлық мҧғалімдер олай емес 

шығар, бірақ кӛбісі ӛз ісіне адал берілген мамандар. Олардың оқушы 

сияқты да кӛптеген мҥмкіндіктері бар.    

Ҧлы ҧстаз Әл-Фараби айтқандай: «Ҧстаздық мінез-қҧлық нормасы 

мынадай болуға тиіс: ол тым қатал да болмауға тиіс, тым ырыққа да 

жығыла бермеуі керек, ӛйткені тым қаталдық шәкіртті ӛзіне қарсы 

қояды, ал тым ырыққа кӛне беру ҧстаздың қадірін кетіреді, оның 

берген сабағы мен оның ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады. 

Ҧстаз тарапынан барынша ынталық пен табандылық қажет. Ӛйткені, 

бҧлар, жҧрт айтқандай, тамшымен тас тесетін бейнебір – су тәрізді».  

Қорыта келгенде, мҧғалім – зор тҧлға дейміз. Қазіргі кездегі 

мҧғалімдердің барлығы дерлік бірдей емес. Бірақ бәрінің де мақсаты  –  

балаларға білім беру, оларды ҥйрету. Ол берген білімді оқушы да 

ақтап шығу қажет. Әрбір адам істеген жҧмысымен қоғамға пайда 
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тигізеді. Сондай бір ерекше пайда тигізетін адамдар – мҧғалімдер. 

Ӛйткені олар еліміздің жарқын болашағы болатын оқушыларды 

тәрбиелейді. 

 

XXI ҒАСЫР МҦҒАЛІМІНІҢ КЕЛБЕТІ 

 

Касымова Айбиназ Абзалкызы, 

 

Пән жетекшісі:  

Ахметниязова Б. 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ-нің Жоғарғы Колледжі 

 

Мҧғалім - зор тҧлға, кҥннің қҧдіретті сәулесі секілді. 

                                                             (В.А. Сухомлийнский) 

 

XXI ғасыр – жаңа технологияның дамыған және «бой 

жарыстыратын емес, ой жарыстыратын», білімді, ақылдылар 

(вундеркинд) заманы. Сондай-ақ елбасымыз ӛзінің бір сӛзінде: 

«болашақ-жастардың қолында»-деп болашақ жастарға ҥлкен ҥмітпен 

қарап отыр.Ал осы жастарды еңбекке баулып,бар ынта жігерімен 

білімге шақыратын,білім нәрімен сусындатып қана қоймай,мектептегі 

екінші ата-ана болып дҧрыс жол сілтейтін –Аяулы ҧстаздар. Менің 

ойымша, ҧстаз болудың ӛзі бір шеберлік, жауапкершілікті талап ететін 

мамандық, сонымен бірге тӛзімділікті де қажет етеді. Қазіргі заманның 

келбеті  – мҧғалімдер. Маған кейде мынадай ой келеді. XXI ғасыр 

технологиялардың дамыған заманы. Жастар мен қоршаған орта 

технологияларды жетік біледі,білмесе де бейімделіп тҧрады. Сонда 

осы заманға сай болу ҥшін мҧғалім келбеті мен оқушы немесе жастар 

қандай болуы керек?! Менің ойымша, қазіргі заманда мҧғалім де, 

жастар да Әрине, оның ӛз кәсібінің майталманы болып, осы мақсатқа 

рухани кҥш жігерін, парасат қуатын салу керек екендігі айтпаса да 

анық. Бҧл әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет 

ететін, бай қиялды адамға тән қасиет. 

Ҧстаздың бойындағы білім мен ақыл-ойының қуаты талай тентекті 

жуасытып, небір еркені сабасына тҥсіреді, тәртіпке баулып, есейтіп, 

ержеткізеді. Сондықтан әрбір шәкірт ӛзіне ҥлгі ӛнеге болған  сҥйікті 

мҧғалімін ҧстазым деп атайды. Қазіргі заманның тілімен алғанда, 

әмбебап болуы тиіс. Қандай да жағдай болмасын, орта болсын, сол 

жерге бейімделе білуі керек, ой-сана ақыл жағынан да басым болуы 

керек. Қоғамда кӛп айтылатын мамандықтардың бірі-мҧғалім. Бҧл баса 

назар аудартатын мәселе. Мҧғалім қиындығы мен қуанышы  қатар 
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жҥретін кҥрделі жҧмыс. Шамамен, XVIII-XIX ғасырларда қазақ 

мектептері ӛте аз болған,жоқтың қасы деп те айтуға болады. Мҧғалім 

тапшы болған. Сол кездегі ең алғаш рет мектеп ашып,балаларды 

білімге шақырған-Ыбырай Алтынсаринді ерекше атап ӛткім келеді.  

Мектеп ашып, мҧғалім болып Ыбырай Алтынсарин  ӛзінің еңбегін 

сіңірген болатын. Осы ағартушы ҧстазға алғысым шексіз! Алтынсарин 

атамыз бҧлай жасамағанда, мҧра ретінде бізге қалдырмағанда қазір 

қандай куйде болар едік?!  Елестетудің ӛзі қиын! Бҧрынғы фильмдерді 

кӛріп, кітаптағы шығармалардан байқасақ,балалар мҧғалім болуды 

армандаған, қызығушылықпен қараған.Ал қазір ше ?! Мҧғалімнің 

орны қалып бара жатыр ма?! Қазірде барлығы архитектор, бастық, 

аудармашы болғысы келеді. Мҧғалімнің қоғамдағы орны ерекше, 

қанша ғасыр ӛтсе де, бҧл ҧғым, менің ойымша,сақтаулы кҥйде 

тҧрады.Жастарға білім беретін ҧстаздар ғой! Әлемде мҧғалім болмаса, 

қанатсыз ҧша алмай қалған қҧс секілді болар едік! Мен – Қ.Жҧбанов 

атындағы АӚМУ–нің Жоғарғы колледж студенті, Касымова Айбиназ 

боламын. Кішкентай кезімде, ҧстаз болуды қатты қалағанмын. Қазір 

міне, соған жету ҥшін оқудамын. XXI ғасырдың мҧғалімі ретінде 

болашақ ҧрпаққа ҥлгі болатындай, мҧғалімнің келбеті болғм келеді. 

Ҧстаз кҥн секілді, нҧрын шашып жарық етіп жҥреді. Олардың еңбегін 

бағалап, жақсы кӛріп жҥрейік достар!!! 

 

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӚШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Кунаева Назия Александрқызы,  

11 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі:  

Айтжанова Гҥлмира Спанқызы 

Алға ауданы «Тоқмансай орта мектебі»  

 

Қарт тарихтың қай бетін алсақ та, ҧрпақ санасына ҧлағат ҧялатар 

сара жолдарға ҧласқан соқпақтар сайрап жатыр. Елі мен жерін, діні 

мен тілін сақтап қалу ҥшін жан аямай еңбек етіп, жанқиярлық ерлік 

кӛрсеткен тҧлғалардың маңдай тері тӛгілген қанының табы 

айғызданған сҥрлеулер. 

1937 жылдың кҥзінен, 1957 жылдың кҥзіне дейін, жиырма жыл 

бойы нақақтан-нақақ қараланып, аталмай келген,қазақ аспанында 

«қҧйрықты жҧлдыздай жарқ етіп жоғалған» ҧлт марқасқаларының 

ішінен қазақ тіл білімінің ғылыми-теориялық негізін қалаушы, қазақ 

филологиясының тҧңғыш профессоры Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов 
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қазақ халқы ҥшін, халықтың кӛзі ашық,кӛкірегі ояу болуы ҥшін барын 

салды. Ҧлтымыздың данышпан жазушысы, адамзаттық гуманистік 

идеяны паш еткен ӛкілдерінің бірегейі – ҧлы М.Әуезов профессор 

Қ.Жҧбановқа арнаған «Ірі оқымысты" атты мақаласында: «… 

Қ.Қ.Жҧбанов - ӛзінің қысқа ғҧмырында бір ӛзі бір академиялық 

институттың атқаратын жҥгін кӛтерген майталман ғалым», - деген ойы 

– ғалымның мәртебесін айғақтап тҧр.   

Қ.Жҧбановтың қазақ тілі біліміне, ел тарихына, болашаққа деген 

еңбектері ӛте кӛп. Әсіресе, елдің, халықтың сауатын ашу ҥшін қазақ 

тілінің грамматикасына қатысты талдаулары қаншама! «Латын 

графикасына кӛшу – заман талабы». Иә, Қҧдайберген Жҧбанов атамыз 

дәл осы латын әліпбиіне кӛшуді ерекше қолдап, осы әліпбиді қазақ 

тіліне бейімдеу бағытында белсене жҧмыс жасаған еді.  Себебі, латын 

графикасы-болашаққа бастайтын бірден-бір жол екенін ҧлы ғалым сол 

кезде-ақ пайымдаған болатын. Елбасымыз ӛзінің 14.12.2012 ж. 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет ӛз 

тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту ҥшін кӛп жҧмыс 

атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жӛніндегі кешенді 

шараларды жҥзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап 

әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне кӛшіруге кірісуіміз керек. 

Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих 

бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың 

болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бҧл әлеммен 

бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін 

жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады», – деп латын әліпбиіне кӛшудің қажеттілігін атап ӛтті. 

Еліміздің латын әліпбиіне кӛшуі ҧлтымыз ҥшін жасалған маңызды 

қадамдардың бірі деп ойлаймын. Латын әліпбиі қазақ тілінің тӛл 

табиғатын сақтауға мҥмкіндік береді. Ел болашағы жас ҧрпақтың 

қолында десек,біз секілді жастардың білім жолындағы ізденістеріне 

жол ашылмақ. 
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ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ҚЫЗЫЛ ТІЛ... 

 

Қуаныш Темірлан,  

10 класс  оқушысы  

 

Пән жетекшісі: 

 п.ғ.м. Ибраһимова А.И. 

Ақтӛбе қаласы, №66 жалпы білім беретін орта мектеп 

 

Рухани жаңғыру тҥсінігі бізге тыңнан келген тҥсініктей халықты 

селт еткізгені анық. Десекте, бҧрын бізге «рух», «жаңғыру» ҧғымдары 

етене таныс. Ендеше бҧл тҥсініктің аясын кең қылып ҧғынсақ еш 

қиындық туғызбайды. Интернет ресуртарында рухани жаңғыру 

тҥсінігіне «адам баласының оның ішкі әлемінің жаңаруы, сана сезімі, 

жаңа ӛзгерісті қабылдай білуі» деп анықтама береді. Себебі рухани 

жаңару жаңарса, ӛркениет, қарапайым халықтар жаңарады деп 

ойлаймын. Мысалға кӛне замандағы кӛрікті қалаларымыз, сән 

салатанаты таласқан озық ескерткіштеріміз, мәдени мҧраларымыз 

жаңарады деген сӛз. Неге десеңіз, білімді, білікті онымен қоса ішкі 

жан дҥниесі бай адам ғана тарихымызды жаңғырта алады. Осы орайда 

қазақ тілі қарқынды дамып келеді. Ҧлттық сананы қалыптастыру 

жолында тілдің атқарар рӛлі ерекше. Бір сӛзбен айтқанда айналысатын 

ісіне, тілі мен дініне, ҧлты мен салтына қараматсан, арлық 

қазақстандықтарды жарқын болашаққа деген ҥміт кҥтіп тҧр.  

Тіл – ел айнасы, тәуелсіздіктің басты белгісі. Ҧлтты ҧлт ететін 

нәрсе- тіл. Ана тіл, қай ҧлтта, қай елде болса да қастерлі, әрі қҧдыретті. 

Менің туған тілім – қазақ тілі. Менің ойымша, қазақ тілі  ӛте бай және 

қҧлаққа жағымды тілдердің бірі. Әрине, әр адам баласына ӛз ана тілі 

алтындай қымбат, жанына ыстық, туған болып келеді. Қазақ сӛзі 

қашанда даланың қоңыр желіндей аңқылдап, еркін есіліп тҧрады. Ана 

тілімнің сӛзге бай екендігіне кӛптеген дәлелдер бар. Мысалы, қазақ 

тілі әлемдегі сӛздік қоры мол тілдердің ҥштігіне кіреді. Бҧл ҥлкен 

жетістік болып саналады, себебі, әлемде 2400-ден астам тіл бар. Әр 

тілдің ӛзіндік ерекшелігі мен тарихы болады, сондықтан қазақ тілінің 

тарихына кӛз жҥгіртсек. Негізі қазақ тілі кӛне тҥркі тілінен шыққан. 

Орхон-Енисей, Талас кӛне тҥркі жазуынан осы біздің ҧлттық тіліміз 

қалыптасып қалып қойған. Бҧл кӛне ескерткіштер Орхон, Селенга 

ӛзендерінен табылған. Қазақ жазуы, Кирилл, Руна, Кӛне ҧйғыр, Араб, 

латын жазулары арқылы қалыптасқан тілдердің бірі. Қазақ жазуы - 

халықтың мәдени, рухани ӛмірінде ҥлкен рӛл алып отыр. 
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КУДАЙБЕРГЕН ЖУБАНОВ  

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНИЦЫ 

 

Қуанышева Нұргүл Бақытжанқызы 

 

Пән жетекшінің аты-жӛні:  

Рязанова Людмила Алексеевна 

Шҧбарқҧдық гимназиясы 

 

Удивительно распоряжается судьба жизнью некоторых людей. 

Кому – то отмеряет большой срок жизни, но не дает возможности 

проявить себя. А некоторым отмеряет короткий срок, но делает их 

жизнь насыщенной. Примеров в истории множество: Пушкин, 

Лермонтов, Ломоносов, Ч.Валиханов, К.Жубанов. 

Знакомясь с жизнью и творчеством Кудайбергена Жубанова, 

размышляя над его судьбой, я с удивлением обнаружила, что этот 

человек был настоящим казахским просветителем  ХХ века. Чем он 

только не занимался, будучи по профессии филологом?! 

Лингвистикой, фонетикой, алфавитом, стилистикой, 

лингводидактикой, грамматикой, лексикологией, рисованием, 

фольклором, был знатоком музыки, изучал несколько иностранных 

языков. Всем известно, что Жубанов родился в небольшом населенном 

пункте, в далеке от крупных городов, университетов, хороших школ. 

Как же должны были учить юношу в отдаленной русской школе, если 

его школьные сочинения удивляли своей грамотностью и остротой 

мысли? Откуда в одной семье простых людей взялось столько 

талантов? Кудайберген – выдающийся лингвист, энциклопедически 

образованный человек, Ахмет – великий музыкант, композитор, 

организатор первого оркестра народных казахских инструментов, 

автор опер и других крупных музыкальных произведений, Газиза – 

испольнительница и композитор! Как формировалась личность, 

складывалось мировозрение К.Жубанова? Каких высот он мог бы 

достичь, если бы его жизнь продлилась дольше? Как ответить на этот 

вопрос? Может быть, действительно, Аллах целует избранных в лоб и 

одаряет их талантами? Тогда почему столько талантов в одной семье? 
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Стоит задуматься над преданием о том, что Бог забирает лучших к 

себе раньше других? На все эти вопросы я пыталась найти ответы в 

трудах известных историков, лингвистов, публицистов, писателей.  

Больше всего мне помогла статья М.Ауезова «Основоположник 

казахской лингвистики», написанная в 1957 году. Ауезов отмечает, что 

одним из первых, в 20 – 30 годы ХХ века «профессор Кудайберген 

Куанович Жубанов, который успешно и неустанно трудился на 

поприще казахской лингвистики». Именно здесь я узнала, что «К.К. 

Жубанов с ранних лет проявляет большие способности к языкам и в 

восемнадцатилетнем возрасте овладевает тюркской, арабской и 

персидской речью, как устной, так и письменной. Кудайберген, будучи 

учеником Джурунской русской школы, весьма прилежно относился к 

учебе: его классные сочинения по русскому языку, безупречное знание 

предмета не раз удивляли учителей». Для меня, ученицы выпускного 

класса, выросшей в век сотовых телефонов и интернета, просто 

непостижимо, как можно добивать знания в далеком поселке, не 

используя новых технологий. Каким упорством нужно обладать, чтобы 

в 18 лет начать самостоятельно изучать языки, которые нельзя было 

услышать рядом, прослушать аудиозапись или воспользоваться 

интернет ресурсами. Еще больше удивляет, сколько читал Жубанов, 

какие разносторонние интересы были у этого талантливого человека 

«Первые свои литературные упражнения в виде статей, фельетонов 

и стихов Кудайберген начинает печатать на страницах 

дореволюционных периодических изданий под псевдонимами "Шекты" 

и "Караша бала", сам редактирует выпускаемые молодежью 

рукописные журналы, которые были распространены в то время 

среди казахской интеллигенции. Так, например, в Илеке он выпускал 

журнал под названием "Тез", в городе Темире, где работал 

инспектором уездного отдела народного образования, — журнал 

"Ай"». 

Прошло почти столетие со дня гибели интересного, талантливого 

человека, разносторонне развитого ученого, оставившего после себя 

глубокие по научной мысли труды, первого казаха, имевшего звание 

профессора филологии и, наконец, моего земляка Кудайбергена 

Жубанова. Сменился политический строй, ушли в небытие имена и 

Сталина, и Голощекина и, тем более, тех, кто подписывал приговор 

«врагу народа» Жубанову. Выросло несколько поколений 

казахстанцев, для которых репрессии, 30-х годов уже почти пустой 

звук. Что же осталось? Остались научные статьи профессора, которые 

как будто предвидели современные проблемы лингвистики: переход 

казахского языка на латинскую графику, важность точного перевода, 
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умение использовать слова родного языка, а не перегружать речь 

заимствованными словами. Разве это сейчас не актуально? Осталась 

память об уникальной семье, из которой вышло несколько заметных 

представителей казахской интеллигенции. Их потомки продолжают 

дело служения культуре родного народа. Мне кажется, что мое 

поколение просто обязано знать о таких людях, изучать их биографии, 

труды, стараться быть чем-то похожим на них. Тогда связь между 

поколениями не прервется, а дело людей, которые душой болели за 

культуру своего народа, не пропадет, а расцветет. 

 

ЖҦБАНОВТАР ӘУЛЕТІНІҢ ТЕКТІЛІК ФЕНОМЕНІ 

 

Құттыбаева Айдана Байқожақызы,   

11 класс оқушысы  

 

Пән жетекшісі: 

 Ермекова Г.К. 

Шалқар ауданы, Қарашоқат жалпы орта білім беретін мектеп 

 

Қазақ еліне біртуар дарынды, зерек, парасатты да алғыр азаматтар 

сыйлаған әулет – Жҧбановтар. Иә, Жҧбановтар әулетін білмейтін қазақ 

жоқ шығар, сірә?! Жҧбанов тегі естілсе, кӛз алдымызға Ахмет, Ғазиза, 

Қҧдайберген  Жҧбановтар  елестейтіні сӛзсіз. Бҧл әулет қасиетті қазақ 

топырағына ақын, жазушы, журналист, композитор, суретші, педагог 

тізе брсең кӛп, яғни ӛте шебер маман иелерін  сыйлады. Ендеше, текті 

де әйгілі Жҧбановтардың осыншама дарын иелері болуының сыры 

неде деп ойлайсыз? 

Киелі мекен Темір уезінің Қосуақтам ауылында – әйгілі Жҧбан  

әулетінің негізі қаланды. Жҧбан әулетінің адамдары қарапайым, еңбек 

адамдары еді. Сол жай ғана шаруа қуған, еңбек адамдарынан  әйгілі, 

атақты жандар шығады деп кім ойлаған? Әулеттің негізі Жҧбан атадан 

Қуан есімді Қҧдайберге, Ахмет есімді азаматтар тарайды. Міне, сол 

сәттен бастап, Жҧбановтардың ӛмірінде елеулі ӛзгерістер орын алады. 

Қҧдайберген мен Ахметтің әкелері Қуанның бір ерекшелігі - 

заманындағы қинындықтарға қарамастан балаларын оқу-білімге 

баулып, сауат ашуларына кӛңіл бӛлуі еді. Сол кезеңде қазақ 

ауылдарында мектеп ашу қолға алынған болатын. Сол оқу ісіне ҥлес 

қосып, мектеп ашуды да ӛз мойнына алған кісілердің бірі де Қуан 

Жҧбанҧлы болды. Еңбекқор әке, ҥлкен ҧлы зерек Қҧдайбергеннің 

білім алуына барынша мҥмкіндік жасап, ҧлының болашақта бір жерді 

жарып шығар тҧлға болатынына кәміл сенген секілді. Әке сенімі 
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ақталды. Иә, қазіргі таңда Қ.Жҧбанов есімі барша халыққа аян. Оны 

халық филолог, ағартушы-педагог ретінде таниды. Ел таныған 

Қ.Жҧбанов ӛмірде қандай адам болған? Қ.Жҧбанов еңбек жолын әкесі 

секілді, жоқ мектеп ашудан емес, сол білім ордасында бала оқытудан 

бастайды. Озық ойлы Қҧдекең  тек қана бір саламен шектеліп 

қалмады. Қазақта «жігітке жеті ӛнер де аз»,  «сегіз қырлы бір сырлы» 

деген теңеулер дәл Қҧдекеңге арналғандай. Ол педагог, философ, 

редактор, режиссер, ақын, жазушы, музыкант, суретші, полиглот, 

аудармашы моншақтай тізе берсең ӛте кӛп. Осыншама маман иелерін 

бір адамның тал бойына сіңіріп, жиюы мҥмкін бе? Иә, мҥмкін екеніне 

Қ,Жҧбановтың ӛзі дәлел. Бойында бір мін жоқ  Жҧбановты жҥз жылда 

бір туатын тҧлға, феномен дер едім. Қазақ жерінің тҥкпір тҥкпірінде 

еңбек қылып жҥрген Жҧбанов ҧрпақтары қаншама. Жоғарыда 

тарқатқан Қ.Жҧбановтың қос ҧлы «Әкеге қарап ҧл ӛсер» демекші Есет 

пен Асқар Жҧбановтар да филолог, әдебиет саласынан алыс емес. 

Демек, әке жолын қуған  қос ҧлдың  бойына әке  дарынының 

дарығанын кӛреміз. Жоғарыда келтірген Қуанның екінші ҧлы Ахмет те 

ӛнерден қҧралақан емес. А.Жҧбанов – атақты композитор, музыка 

ӛнерінің негізін қалаушы ӛнер иесі. Ахметтің де қос балапандары, яғни 

балалары Ғазиза, Болат Жҧбановтар да  әкесі секілді музыка саласына 

ӛз ҥлестерін қосқан жандар. Менің бір байқағаным, Жҧбановтар 

әулетінде әке жолын жалғастырып, ізін қуу салты қалыптасқан секілді. 

Неге десеңіз, мысалы, Қ.Жҧбановтың артында  6 ҧрпақ қалды. Олар 

яғни қос ҧлы Есет, Асқар-филолог, қызы Муслима-пеадгог, бір ҧлы 

Ақырап - суретші. Бҧл да бір Жҧбановтар әулетінің тектілігінің, 

отбасыда әке рӛлінің ерекше екенін аңғартады. Бҧдан ӛзгерек, химия, 

экономика, архитектура, тау-кен, энергетика т.б салаларда Жҧбанов 

ҧрпақтары еңбек қылуда. 

«Шәкіртсіз ғалым тҧл» деп, - дана Абай айтпақшы, Жҧбан 

әулетінен шыққан ғалымдар да арттарына із қалдырып, шәкірт 

тәрбиелеп, олардың ӛмірде ӛз орындарын табуына дәнекер болды. 

Қазіргі таңда сол халыққа белгілі М.Балақаев пен Ғ.Ормановтардың 

Жҧбановтар даярлап шығарған шәкірттерінің бірі екенін бірі білсе, бірі 

білмес. «Ағайын тату болса, ат кӛп» дегендей, Жҧбановтар 

ауызбіршілік пен берекенің  арқасында осындай дәрежеге жетіп  

отыр.Қазақ жерінде, әсіресе Ақтӛбе ӛңірінде осындай текті әулеттің 

ірге теуіп, негізі қаланғанын зор мақтанышпен айтамын. Олар еңбек 

жолында талай сынға, қарсылыққа тап болды. Бірақ, жігерлері қҧм 

болып, сақтары сымбай, керісінше тек алға ҧмтылды. Міне, сол ерен 

еңбектерінің еленгенін, біздің осы Жҧбановтар туралы жазып, олардың 

қалдырып кеткен ӛшпес мҧраларын насихаттауымыздан кӛреміз. 



182 

Жастарымыздың осындай әулеттің  тағылым тарихына  куә болып, 

пайымды да ҧтқыр ойларын бойларына сіңіруі, қазақ  жастарының 

рухани жаңғыруының бір белгісі деп білмін. Тҥйіндей келе, туған елі 

мен жері ҥшін адал еңбек еткен бҧл әулет тарих сахнасынанда 

ӛшпестей ойып тҧрып орын алатын ҥлкен  мҧраға айналды. Ендігі 

кезек бізде. Сол мҧраны аялау, қадір тҧтып, кӛпшілікке жеткізу біздің 

міндетіміз.  

 

ЖҦБАНОВТАР ӘУЛЕТІНІҢ ТЕКТІЛІК ФЕНОМЕНІ  

 

Оралбай Бақтірек Оралбайұлы, 

11 класс оқушысы 

  

Пән жетекшісі:  

Алданаева Қ.Т. 

Хлебодаровка ЖОББМ-і  

 

Жҧбановтар әулеті бҥгінде Қазақ елінде елге танымал адамдардың 

бірден-бір шыққан әулет болып табылады.Тіпті алғашқы қазақ совет 

энциклопедиясының ӛзінде қазақ ғылымы мен ӛнеріне ӛшпес із 

қалдырған тӛрт бірдей Жҧбановтар бар. Бҧл кӛштің басында, әрине, 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов тҧрады. Жҧбановтар әулетінің 

тектілігін, атағын шығарған  Жҧбанов Қуанның ҧрпақтары болтын. 

Олардың бізге белгілілері, әрине Ахмет және Қҧдайберген 

Жҧбановтар. 

Әңгімені Ахмет Жҧбановтан бастасақ. Ахмет Жҧбанов қазақтың 

кӛрнекті музыка зерттеушісі, компазитор, тарихшы, дирижер, Қазақ 

ССР халық әртісі, Қазақ ССР ғылым академиясының академигі, 

ӛнертану ғылымының докторы, профессор. Алғашында Қҧдайберген 

Жҧбанов бастаған зерттеу жҧмыстарын тҧтқынға тҥскеннен кейін ӛзі 

жалғастырып ӛнер ғылымындағы зерттеуді биік шыңға жеткізеді. 

Ахмет Жҧбанов зерттеу саласында ағасы Қҧдайберген Жҧбановтың 

кӛлеңкесіңде жҥрсе де ӛзіндік алар орны бар еді. Ғалым ӛз кезегінде 

халықтың музыка мҧрасын жинап, зерттеу барысында оларды нотаға 

тҥсіруімен ғана шектелмей, не ықылым замандардан бізге жеткен асыл 

қазыналардың сырын ашып, әнші-кҥйші, композиторлардың 

шығармаларын шҧқшия талдады. Оның  талаптылық пен 

табандылығының арқасында зерттеу барысында біршама опералар, 

басқа да ірі музыкалық шығармалар, қазақ халқының музыкалық ӛнері 

туралы ―Ғасырлар пернесі‖ және ―Замана бҧлбҧлдары‖ атты бірегей 

монографиялық тек музыкатанушылардың ғана емес, бҥкіл қазақ 
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халқының қолынан тҥспейтін ӛміршең кітаптарға, біртума 

шығармаларға айналды. Оның музыка тақырыбына жазылған 

шығармаларының саны 101 десек, Қазақстанның музыка мәдениетіне 

байланысты басылып шыққан еңбектерінің саны 316-ға жетті. Оның 

шоқтығы биік туындысы Л.Хамидимен жазған ―Абай‖ операсы болса, 

алғашында ӛзі бастап жазған ―Қҧрманғазы‖ атты қазақтың тҧңғыш 

радио операсын қызы Ғазиза Жҧбанова аяқтады. Ахмет Жҧбановтың 

ҧрпақтары ӛз кезеңінде біршама даңқы жиылған адамдар еді. Олардың 

да ӛнер, ғылым жолындағы табыстары Жҧбановтар әулетінің 

атағының жарқырауына орасан зор ҥлес қосты.    

Қҧдайберген Жҧбанов Қуанҧлы қазақтың тіл білімі саласындағы 

алғашқы қазақ профессоры, тҥркітанушы, педагог, аудармашы. Ол ӛз 

заманының жанып тҧрған шоғы еді. Қазақ лингвистикасының негізін 

салушы, зор дарын иесі, қоғам қайраткері, әрі бірнеше тіл білген 

оқымысты адам болатын. Ол қазақ, тҥрік тілдерін біліп қана қоймай, 

сонымен қатар араб, парсы, орыс тілдерін кәдіксіз игерген. Бҧл 

тілдерде еркін сӛйлеп, еркін жаза алатын еді. Қ.Жҧбановтың 

еңбектерінің кӛбісі тіл саласында: ―Қазақ тілінің ғылыми 

грамматикасының материалдары‖(1-том), ―Фонетика‖ (орыс тілінде ), 

―Қазақ тілі фонетикасының тарихын зерттеуге кіріспе‖,  ―Қазақ тілінің 

ғылыми курсы жӛнінен лекциялар‖,т.б. іргелі ғылыми жҧмыстары 

қазақ тіл білімін қалыптастыруға қосылған елеулі ҥлес болды. 

Қҧдайберген қазақ халқының рухани-мәдени ӛмірінде саяси-

әлеуметтік, халықтық мәні зор проблемалардың бірі жазу, емле, 

термин мәселелерімен де шҧғылданды. Ол 1937 жылы жалған саяси 

айыппен тҧтқындалып, ату жазасына кесілді. Қҧдайберген 

Жҧбановтың елеулі еңбегі ҥшің Ақтӛбе мемлекеттік университетіне, 

Ақтӛбе қаласындағы кейбір кӛшелерге Жҧбанов есімі берілді. 

Тіл білімінің кемеңгері саналатын Қҧдайберген Жҧбановтын 

жолын қуып, әке танымын тереңдетуге ӛлшеусіз ҥлес қосып жҥрген 

ҧлы Есет Жҧбановтың алатын орны ерекше. Есет Қҧдайбергенҧлы 

Жҧбанов ғалым, филология ғылымдарының докторы, професор. Есет 

Жҧбановтың тікелей басшылығымен ӛзінің әкесінің есімімен аталатын 

университетте  Қ.Жҧбановтың  ғылыми мҧрасын жан-жақты терең 

зерттеу бағытыңда студенттердің кҥшімен курстық, дипломдық 

жҧмыстар қорғалуда...филология факультетінде болашақ мамандар 

даярлаудың оқу жоспарына ―Жҧбановтану‖ пәні мен арнайы курстары 

енгізіліп, ҥзбей оқылып келеді. Есет Жҧбановтың тіл саласындағы 

еңбегі ӛте мол. Солардың бірі 1996 жылы Алматыдағы ―Ғылым‖ 

баспасынан шыққан ―Қазақтың ауызекі кӛркем тілі‖ атты еңбегі 

ғалымның ширек ғасыр бойындағы зерттеулерінің нәтижелері іспетті. 
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Ауыз екі кӛркем тілдің лингвопоэтикалық танымын зерделі зерттеуші 

ӛзіне тән білгірлікпен пайымдайды. Дәстҥрлі фольклористика мен 

лингвостилистиканың астасқан жерінен бастап алған аталмыш еңбек 

лингвистикалық поэтика әдісіне сҥйене отырып, әсерлі халық тілінің 

эстетикалық зандылықтарын жалпы-филологиялық тҧрғыдан 

тҥсіндіреді, сӛйтіп, бейнелі де кҥрделі халық әдебиетінің сӛз саптау 

ҥлгісін тіл маманының ой елегінен ӛткізіп пайымдайды. Оның бірнеше 

шығармалары, мақалалары, қазақ тілі саласындағы кітаптары жарық 

кӛреді, осылайша әке жолын қуған Есет ӛзінің ізденістеріндегі 

дарындылығының арқасында біраз шыңды бағындарды. 

Жҧбановтар әулеті қазақтың маңдайына біткен ең белгілі 

шаңырақтардың бірі  ретінде кӛрінді және ғасыр тоғысында да осы 

қалпынан айнымай келеді. Жҧбановтар әулеті қазақ ӛнері мен 

ғылымының зерттеудегі ең маңызды зерттеушілер, ҥлкен ҥлес 

қосушылар. Осы әулеттің арқасында Қазақ білімі біршама денгейге 

кӛтерілді. 

 

Қ.ЖҦБАНОВ  ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ   

ЛАТЫН  ӘЛІПБИ ТУРАЛЫ 

 

    Серғазина  Нұрбақыт  Нұрболатқызы, 

А.С.Пушкин атындағы  орта мектептің 10-класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі: 

 қазақ тілі мен әдебиеті пәні мҧғалімі Әжімке А.С. 

Байғанин ауданы, Алтай  батыр ауылы 

 

Халықтың ғасырлар бойы игерген барлық жетістіктері жазу мҧрасы 

арқылы танылады. Адамзат мәдениеті тарихында әліпби мен жазудың  

маңызы ерекше. Жазу – адамдардың кеңістік пен уақытқа тәуелді 

болмай, әлеуметтік ӛмірдің барлық саласында   кең тҥрде қарым-

қатынас жасауына мҥмкіндік беретін қҧрал. Ғалым Ә.Қайдаров 

айтқандай, әлеуметтік мәні зор қҧбылыс ретінде жазу - ӛткен мен 

бҥгінгіні, бҥгін мен келешекті жалғастыратын алтын кӛпір. Еліміздің 

бҥгінгі жеткен биігіне шығуы жолында жазу мәдениетіміздің де ӛз 

ҥлесін қосқанын жоққа шығармаймыз. Себебі жазу – мәдениеттің 

ажырамас бір бӛлшегі.  Осы орайда, қазақ әліпбиі мен жазуын 

жетілдіру, оның ғылыми мәселелерін шешу бағытында ӛлшеусіз ҥлес 

қосқан ғалымдардың бірі - профессор Қҧдайберген Қуанҧлы  Жҧбанов. 

Қазақ әліпбиі мен жазуына латын графикасын енгізу жҧмыстарына 

белсене араласып, соңына қҧнды ғылыми мҧрасын қалдырған ғалым 
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Қ.Жҧбановтың  ғылыми ойлары бҥгінгі таңда да жалғасын тауып отыр. 

Профессор Қ.Жҧбановтың латын әліпбиі туралы кӛзқарастары  ғалым 

Н.А.Садуақастың  зертеулерінде   қарастырылған екен. Біз де осы 

еңбекпен танысып, ондағы мәселелерді   осы  тақырыптағы  ӛз 

жазбамызға арқау етіп алып отырмыз. 

Қ.Жҧбанов қазақ тіл білімінің сан саласынан іргелі-іргелі 

зерттеулер жаза отырып, сол тҧстағы кӛкейтесті мәселелердің бірі 

болған қазақ жазуы мен әліпбиі, латын әріптерімен жазу мәселелері 

бойынша белгілі фонетист ғалым ретінде қҧнды-қҧнды пікір айтып, 

ғылыми маңызы зор еңбектер жазған. Қ.Жҧбановтың әліпби және жазу 

мәселесіне қатысты кӛзқарастарын оның «Әліппеміз бҧқарашыл 

болсын»,  «Қазақ  тілінің  емлесін  ӛзгерту  жайлы»,  «Қосар  ма,  дара  

ма?», «К проекту реформы казахского алфавита», «Қазақ әліпбиінің 

жобасы», «Қазақ әліпбиін ӛзгерту жобасы туралы», «Проект 

изменений орфографии и алфавита казахского языка»  деген 

тақырыптағы т.б. мақалалары мен тҥрлі жиындарда сӛйлеген 

сӛздерінен байқауға болады. Ғалымның жазу, орфография, әліпбиге 

латын таңбаларын алу жӛніндегі теориялық зерттеулері негізінен қазақ 

әліпбиін жасау, бӛгде тілдің графикасын қазақ тілінің ішкі 

ерекшелігіне бейімдеудің тиімді жолдарын іздестіру, жҥйелі жазу 

емлесін қҧрастыру, оны жетілдіру, орфоэпия мен орфографияның 

ӛзіндік белгілеріне сай қазақ тілі дыбыстарының ерекшеліктерін 

кӛрсету, қазақ тіліне енген терминдердің жазылу заңдылықтарын бір 

жҥйеге келтіру, қазақ орфографиясының жетекші принципін анықтау, 

латын таңбаларын қазақ әліпбиіне бейімдеу т.б. бағыттарда болды. 

 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» туралы  мақаласында  ҚР 

Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақ  тілін  біртіндеп  латын  әліпбиіне   

кӛшіру жҧмыстарын бастауымыз керек», - деген болатын. 

Президенттің бҧл бастамасын  кӛкірегі ояу, болашақты ойлаған  халқы,  

әсіресе, тіл мамандары, қуана  қолдады. Кезінде латын әліпбиінің 

маңыздылығын Қ.Жҧбанов та айтып қана қоймай, осы саладағы  

еңбектерінде ғылыми тҥрде  баяндап   кеткен болатын.   Бҥгінгі таңда 

латынға қайта оралыфп жатырмыз. Мҧның ӛзі ғалым Қ.Жҧбановтың 

ғылыми ойларының қазіргі таңда да ӛз маңыздылығын 

жоймағандығын кӛрсетеді. 

Қазір  латын әліпбиіне кӛшудің  қажеттілігін ӛмірдің ӛзі дәлелдеп 

отыр. Ғылыми қауым латынға кӛшуді  қазір алға тартып отырса,  ал 

қоғамдық ӛмірдің ағысында  ӛмірімізге латын жазуы баяғыда-ақ еніп 

кеткенін байқамай қалдық. Айналамыздағы банк атаулары, машина 

маркалары, тҥрлі техника атаулары, дәрі-дәрмек атаулары, тіпті  

жастардың телефон арқылы бір-біріне жіберетін хабарламалары, 
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интернет, ағылшын тілін меңгерген адамдардың кӛбеюі, т.б. латын 

әріптері арқылы жҥзеге асырылып жататынын кӛріп жҥрміз. 

Сондықтан осы  жағдайды баяғыда-ақ айтып кеткен ғалым 

Қ.Жҧбановтың ғылыми кӛрегендігіне таң қалмасқа шарамыз жоқ. 

Қазіргі таңда,  қазақ жазуын латын қарпіне кӛшіру  жҧмыстары жҥріп 

жатқан кезде, осы  мәселеге ӛткен ғасырдың 30-жылдарының орта 

тҧсында-ақ белсене араласқан  профессор   Қ.Жҧбанов  ҧстанымдары   

еріксіз ойға оралады.   Қазақ әліпбиі  жоғары жақтың шешімі бойынша 

1929 жылғы Қазақстан орталық Атқару Комитетінің «Жаңа алфавит 

туралы қаулысы»   бойынша  бҧрынғы араб графикасының  орнына 

латын әріптерін қабылдады. Латын графикасына негізделген  алғашқы 

қазақ  әліпбиінде 9 дауысты, 2 жарты дауысты, 18 дауыссыз дыбысты 

таңбалайтын 29 әріп болды. Кейіннен осы алғашқы әліпбиді 

жетілдіріп, біршама ӛзгерістер енгізіп  ҧсынған профессор 

Қ.Жҧбановтың жаңғыртқан  жаңа  әліпби жобасында 25 әріп, бір 

дәйекші   болды.  

Қазақ жазуы 1929 жылғы 25 шілдедегі Қазақстан орталық Атқару 

Комитетінің «Қазақтың жаңа емлесі туралы декреті» бойынша  жаңа 

орфографияға кӛшірілді. Латын әріптерін қабылдаған қазақ әліпбиінде 

алғашқы кезде бас әріптер болған жоқ еді, сондықтан 1930 жылғы 11 

маусымдағы жоғары жақтың шешімі бойынша әліпбиге  бас әріптер 

енгізілді.  Латын графикасын қабылдаған қазақтың жаңа жазуы 

фонетикалық принципті басшылыққа алды. Жаңа жазу заңдылығы 30 

параграф және 12 ескертпеден тҧрса, оның 18 бӛлімі  орыс тілінен 

енген сӛздерге, терминдерге, қалған 12 бӛлімі қазақ сӛздерін жазуға 

қатысты болды. Фонетикалық принципті басшылыққа алған сол  

кездегі жазу емлесінің кемшілігі жеке сӛздерді, әсіресе, орыс тілінен 

енген сӛздерді бірнеше вариантта қҧбылтып  жазуға жол берді. Осы 

кемшілікті кӛрсете келіп,  Қ.Жҧбанов  бір ғана «коммунист» сӛзі 16 

тҥрлі жазылып жҥргенін сынап, қазақ орфографиясы ережелерін қайта 

қарау туралы мәселе кӛтереді. Сол кезеңде, 1933-1938 жылдары қазақ 

әліпбиі мен орфографиясын қайта қарау туралы мәселесі тӛңірегінде  

қазақ оқымыстылары тарапынан біраз пікір айтылады. Латын 

графикасына негізделген жазуды жетілдіру жҧмыстарына Қ.Жҧбанов, 

С.Аманжолов, Ж.Досқараев, Қ.Басымов т.б. ғалымдар белсене 

араласты. Тіліміздің фонологиялық ерекшеліктерін дӛп басып тани 

білген ғалым Қ.Жҧбанов қазақ тілі дыбыстарын буын қҧрамында 

қарастырып, дауыстылардың таңбасы «буынның жуан-жіңішкелігін 

білдіретін қарақшы» деген дәлелді пікір айтады. Қ.Жҧбанов «ҧу, ҥу, 

ый, ій» - қосынды дыбыстар екендігін кӛрсете отырып, оларды жазуда  

жалаң «у», «и» әріптерімен таңбалау туралы айтқан ҧсынысы жазу 
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сауаттылығын жақсарту бағытындағы сол алғашқы ізденіс кезеңі ҥшін 

маңызы болғанын жоққа шығара алмаймыз.  Себебі, латын  

графикасына негізделген алғашқы дауысты дыбыстар қазақ әліпбиінде 

13 әріп (17 таңба) арқылы белгіленген болса, ғалым енді оны қазақ 

тілінің ішкі мҥмкіншілігін ескере отырып, 7 әріппен таңбалауға 

болатындығын кӛрсетеді. Бҧл әріптер жалаң «у», «и» әріптерімен 

жазылғанмен,  олар  қосынды дыбыстар екендігі  кейінгі еңбектерде  

дҧрыс кӛрсетілмеуінен дыбыс пен әріптің арасын аша алмағандар  

жҧртты  тҥзу жолдан  адастырды. Қ.Жҧбанов «ф,  , х» әріптері кірме 

сӛздерде ғана емес,  оңтҥстік Қазақстан қазақтары тілінде де бар 

дыбыс және келешекте тілдің термин сӛздермен баю мҥмкіншілігін 

ескерсек, бҧл әріптерден бас тарта алмаймыз және ӛзге тҥркі 

халықтарының әліпбиімен бірдейлестіру ҥшін бҧл ҥш әріпті әліпбиге 

енгізу керек дейді.   

Профессор Қ.Жҧбановтың латынға  негізделген алғашқы  әліпбиі 

туралы ғалым Н.А.Садуақастың зерттеулерінде жан-жақты 

баяндалған. Сондықтан біз де ғалым Н.А.Садуақастың зерттеулеріне 

сҥйеніп, талданған мәселелермен танысып, онда  айтылған  ғылыми 

жайларды ӛзімізше баяндап отырмыз. Қ.Жҧбановтың әліпбиінде  «ш»  

мен  «ж», «н» мен  «ң» фонемаларына  алынған  таңбалар  негізі  

бірдей болғанмен, «ж», «ң» фонемаларының таңбалары  

диакритикалық белгімен сәл ӛзгертіліп берілген екен. Ал «ә», «ӛ», «ы» 

фонемаларына алынған  таңбалар латын графикасы емес, «х» 

фонемасына  алынған  таңба  екі әріптен қҧралған болатын.    Алғашқы 

латын қаріптеріне  кӛшірілген әліпбиде 29 әріп болса, оның қҧрамында 

диакритикамен(қосымша белгі) таңбаланған  әріптер де (« »-ғ, « »-ж, 

« »-ң)  бар еді.  Егер « »,  « », « »   әріптерінің ҥстінде не қҧйрығында 

қосымша белгісі(диакритикасы) болса, олар «ғ», «ж», «ң» дыбыстары 

деп, ал диакритикасыз таңбаланса, олар «г», «ш», «н» дыбыстары деп  

оқылды. Сондықтан ғалым Н.А.Садуақастың  кӛрсетуінше, Қ.Жҧбанов 

«Проект  казахского  алфавита» деген мақаласында  жазу кезіндегі 

қиындық тудыратын  диакритикалы  (қосымша белгілі) таңбамен 

алынған «ғ» дыбысын танытатын  « » әрпін  - «һ», ал  «ж» дыбысын 

танытатын  қҧйрықты « »  әрпін  «белі  сызылған» -  «z»  әріптерімен 

алмастыру керек деген ҧсыныс айтты. Қазақ тілінде « » дыбысы жоқ 

болғандықтан, бҧл әріпті «ғ» дыбысын таңбалауға алуды ҧсынады. 

Сонымен бірге  ӛзі ҧсынған әліпбиде  дәйекші, яғни  жіңішкелікті 

білдіретін белгі енгізуіне байланысты, жіңішке дыбыстарды 

таңбалайтын  «ә», «ӛ» әріптерін  де  әліпбиден шығарып тастау   

қажеттігін   кӛрсетті.  Осындай жағдайда «ҧ», «ҥ» дыбыстары ҥшін  

алынған  латынның « », «y» әріптерінің орнына  латынның бір ғана  
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«y»  таңбасын  қалдырып, екі дыбысты дәйекші арқылы   ажыратуға 

болатынын кӛрсетеді. Ал   латын « »  таңбасымен   қазақ  тіліндегі  

«y»   дыбысын  белгілеп,  бҧрын «у» дыбысын танытатын  « » әрпін де 

қажетсіз етеді.  Сондай – ақ,  «і» әрпімен  «і» дыбысы,  « » әрпімен  

«й» дыбысы таңбаланса, енді  «і» әрпімен  «й» дыбысын  таңбалап,   

«ы», «і» дыбыстары дәйекшімен ажыратылатын болғандықтан бір  «ь» 

әрпімен таңбалап,   ал  « » әрпін    әліпбиден шығарады. Қ.Жҧбанов 

араб әліпбиінде әріптердің жеткіліксіздігінен  бір «у» әрпін  «ҧу/ҥу»,  

«ыу/іу»   тӛрт қосар   етіп, ал  бір «й» әрпін    ый/ій   деп екі  қосар етіп 

жазсақ, енді латын әліпбиінде   дара  «у», «й»  әріптерімен таңбалауды 

ҧсынды.  Сондықтан ғалым Н.А.Садуақастың  кӛрсетуінше,   әліпбиде 

« », « » әрптері   артық екенін  айтып,  оларды    әліпбиден шығаруды 

ҧсынған.  Сӛйтіп  Қ.Жҧбанов   алғашқы  латын графикалы   қазақ  

әліпбиіндегі   «ә», «ӛ», « », « » әрптері  қажетсіз,  артық екенін, ал 

диакритикамен(қосымша белгі) таңбаланған  « »,  « »  әріптерін    

басқа оңтайлы  әріптермен  алмастыру  керек  екенін   дәлелдеп  

айтқанын  кӛруге  болады.           

Ғалым Н.А.Садуақастың  айтуына қарағанда, Қ.Жҧбанов   бҧрынғы 

әліпбидегі   әріптерді  әлі де жетілдіру керектігін, әліпбидегі  «ә» - 

«аударылған - е»,  «ӛ» - «сызылған - о»,   «  ,  » - «қҧйрық  тағылған - 

с,  »,  « » - «созылған - « ( )»,  «z» - «белі  сызылған  -  z» деп, олар  

жазуда  ӛзара  ҧқсастығынан  қиындық туғызатынын  айтқан.  Ол 

латын графикасымен жасалған қазақ әліпбиін қабылдауда кеткен 

кемшіліктер мен олқылықтарды тҥзеу жӛніндегі жҧмыстарға белсене 

ат салысты. Қосар «ұу/үу»  әріптерін  жалғыз  «у» таңбасымен,   

«ый/ій» әріптерін жалғыз «и» таңбасымен  (  / y >  , ь  / i >  у ) 

жазуды ҧсынды. Осы ӛзгерістермен жазылған тӛмендегідей сӛздерді 

салыстыра кӛрсетеді: S  - Su,  Kesuv – Ke  ,  O ь   - O i ь,    e i  i - 

Bekidi,  Sav-Sau, Gev- Geu Sajlfv-S i   . Осылай жазу арқылы 

әліпбиден   қосар дыбыстарды таңбалаған әріптердің бір сыңарын ( ,  ) 

алып тастауға болатынын кӛрсеткен екен. Сонымен бірге дауысты 

дыбыстардың жуан-жіңішкелігін  екі әріппен емес, бір әріппен, яғни 

жуан-жіңішкелі 8 дауыстыны 4 әріппен таңбалауды ҧсынды( ,ә > а; о, 

ӛ> о, ҧ,ҥ> ҧ; ы, і> ы;)   Сонда бҧрынғы  әліпбиде дауыстыларды 

таңбалайтын 13 әріпті(17 таңбаны)  енді  жаңа әліпбиде 7 әріппен(7 

таңбамен) жазуға болатынын кӛрсетеді: а, ә, о, ӛ, ҧ, ҥ, ы, і, ҧу, ҥу, ый, 

ій, е  =13(17);   а, о, ҧ,  ы, у, и, е  =7(7). Қ.Жҧбанов  қазіргі  қазақ   

тілінде   (әсіресе, Оңтҥстік Қазақстанда) әліпбиге енбеген тағы « », 

« », «x» ҥш дауыссыз дыбысы  барын, оның алғашқы екеуі 

халықаралық қолданыста, ал соңғысы орыс тіліндегі сӛздерде  

кездесетінін, тілдің  болашақта термин және  ӛзге тілдегі техника, 
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мәдениет сӛздері арқылы баю мҥмкіндігіне байланысты  бҧл  әріптерді 

әліпбиімізге енгізу керектігін айтқан екен.  Ғалым Н.А.Садуақастың 

зертеулерінде кӛрсетілгендей, латын графикасына негізделген  

алғашқы  қазақ әліпбиінде 33 әріп болса,  профессор Қ.Жҧбанов  

ӛзгертіп ҧсынған жобада 25 әріп, бір дәйекші болған. Профессор 

Қ.Жҧбановтың бҧл әліпбиі ғалым Н.А.Садуақастың  зертеулерінде   

тӛмендегіше кӛрсетілген екен:  

 
Реті Латын 

әріптері 

Қазақ 

дыбыстар

ы 

 Реті Латын 

әріптері 

Қазақ 

дыбыстары 

1 A a а/ә 14 O o о/ӛ 

2 B b б 15 P p п 

3 C c ш 16 Q q қ 

4 D d д 17 R r р 

5 E e е 18 S s с 

6 G g г 19 T t т 

7 Hh ғ 20 U u у 

8 I i и, й 21 Y y ҧ/ ҥ 

9 K k к 22 Х х х 

10 L l л 23 Z z з 

11 M m м 24  Z′z′ ж 

12 N n н 25 Ь ь ы/і 

13 Ŋ ŋ ң  ′ дәйекші 

      

Қ.Жҧбанов   әліпбиінде дәйекшінің қолданылуы, 34 әріпті 25 әріпке 

дейін қысқарту техникасын кӛрсетуі   оның  зерттеулерінің ғылыми 

маңыздылығын танытады. Сондай–ақ, дәйекшіні ӛз әліпби 

жобаларында Х.Досмҧхамедҧлы, Н.Тӛреқҧлов, Ж.Аймауытов сияқты 

оқымыстыларымыз да  қолданғанын ескерсек, А.Байтҧрсынҧлы, 

Қ.Жҧбанов   кӛзқарастары  бір-бірін толықтырып тҧрғанын байқатады. 

Қазіргі таңда  қазақ жазуын латын графикасына кӛшіруде туындаған  

кейбір  маңызды  мәселелер кезінде  Қ.Жҧбанов  ҧстанымдарының 

маңыздылығы   еріксіз ойға оралады. 

Қазіргі заман — жазу заманы. Адам жазу арқылы білім алады, жазу 

арқылы бір-бірімен байланыс жасап, жҥрген-тҧрғанын, жасаған 

жҧмыстарын да жазып отырады, яғни хаттама, тҥрлі қатынас іс- 

қағаздары, компьютер, интернет, агент т.б. арқылы хабарласулар - бәрі 

де жазу арқылы жҥзеге асады. Қазір латын әліпбиі ҥлкен беделге ие 

болып, қолданыс аясы да мҥмкіндігі де зор екендігін танытып отыр. 

Барлық дәрі-дәрмек атаулары, математика, физика, химия 

формулалары, кӛптеген терминдер, мамандықтарға қатысты ғылыми 

әдебиеттер т.б латын әліпбиімен байланысты екенін байқауға болады. 
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Сондықтан латын әліпбиіне кӛшу бағытындағы жҧмыстарға еліміз 

болып  қолдау жасап, латын графикасының артықшылығы туралы  

Қ.Жҧбановтың    кезінде  айтқан ой-пікірлері қазір де ғылыми 

жалғастығын тауып  жатқанына осы латын қаріптеріне кӛшу кезінде 

тағы  да  куә болып отырмыз.  Қ.Жҧбановтай дарын иелері қолдаған 

латын графикасы арқылы таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы қазақ 

елін жаңа биіктерге бастайтынына кәміл сенеміз.  

Әдебиеттер 

1.Нҧрсҧлтан Назарбаев «Болашаққа  бағдар: рухани жаңғыру» // 

Ақтӛбе  облыстық қоғамдық-саяси газет, №44(20.477).14.04.2017 ж.  

2. Жҧбанов Қ. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. - Алматы: Ғылым, 

1999.-581 б. 

 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӚШУ – ЗАМАН  ТАЛАБЫ 

 

Сәрсенова Гүлнұр Жәнібекқызы, 

11класс оқушысы  

 

Пән жетекшісі: 

 Ермекова Г.К.  

Шалқар ауданы, Қарашоқат жалпы орта білім беретін мектебі 

 

Әліпби дегеніміз – әр халықтың ӛзіне тән, ӛзінің тҧтастығын 

сақтайтын жазудың іргетасы. Әр елдің ӛзіне тән әліпбиі болады. Менің 

елім – Қазақстан әзірге кирилл қарпін қолданады. Бірақ келешекте, 

нақтылап айтсам, 2025 жылға дейін латын әліпбиіне толықтай кӛшуге 

шешім қабылданды. Осы елдің, тәуелсіз Қазақстанның сыни 

кӛзқарастан еш қорықпай, ойымды ашық айтатын жастарының бірі 

болып «Латын графикасы деген не?», «Оның елге тигізер әсері 

қайсы?» деген сҧраққа жауап іздеп кӛрдім. Латын әліпбиі, менің 

ойымша, дамудың даңғыл жолына тҥскен мемлекет ҥшін ҧтымды 

шешім.  

Латын әліпбиіне кӛшу –тек әріптерді ӛзгерте салу емес, қазақ 

тілінің тӛл табиғатын сақтайтын болашаққа бағытталған айқын бағдар. 

Латын графикасына кӛшеміз деп қорқудың қажеті жоқ секілді, 

меніңше. Себебі, тарих беттерін парақтасақ, латын әліпбиі бҧрын 

біздің елдің тарихында бҧрынырақта қолданыста болған. Демек, оның 

бізге еш жаттығы, еш таңсығы жоқ секілді.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында «Таяу жылдардағы міндеттер» деген бӛлімінді латын 
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әліпбиіне кӛшудің маңызын айта кеткен еді. Мен де латынға кӛшудің 

менің еліме тигізер әсерлерін ой елегінен ӛткізіп кӛрдім. 

Біріншіден, біздің еліміздің мемлекттік ана тілі- қазақ тілінің 

тазалығы сақталады және ҧлттық сана кҥшейеді деп ойлаймын. 

Бҧрынғы кирилл әліпбиіндегідей жат дыбысты таңбалайтын әріптер 

жоқ болады. Сол арқылы қазақ тілінің табиғатын одан әрі нығайтуға 

мҥмкіндік аламыз.  

Екіншіден, латынға кӛшу – Қазақстанды және қазақ тілін жоғары 

дәрежеге кӛтеру, сонымен қатар, жаңа әліпби- жаңғыруымыздың 

қайнары. Қазірде ақпараттық технология  заманы болғандықтан, жаңа 

заман кӛшінен қалмау ҥшін бҧл әліпби ең дҧрыс шешім. Сонымен 

бірге, байланыс қҧралдары дамыған заманда біз қолданатын ҧялы 

телефон, смартфондар арқылы латын қарпінде жазуды  тез әрі тиімді 

жолмен ҥйренуге болады. Менің ойымша, ҧлялы телефон арқылы 

латынша жазу ӛте оңай, аз уақыт ішінде меңгеріп кетуге кӛп септігін 

тигізеді.  

Ҥшіншіден, аталмыш әліпбиді әлемнің бірқатар дамыған 

мемлекеттері пайдаланады. Біздің елдің алдағы жоспары ҥшін, 

дамыған отыз елдің қатрына енуіміз ҥшін осы әліпби орасан зор 

мҥмкіндіктер ашады. Осы орайда «Заманың тҥлкі болса, тазы боп 

шал» демекші, ел дамуының жарқын келешегі ретінде латын қарпін 

алуымызға болады.  

Тіпті, тҥбі бір тҥркі халықтары да осы әліпбиді қолдануда. Бҧл бір 

жағынан рухани сабақтастығымызды арттырады. Мәдени, ғылыми, 

экономика жағындағы қарым- қатынасты одан әрі нығайтуға 

кӛмектеседі. Демек, бодан әрі нығайтуға кӛмектеседі. Демек, біз 

латыншаға кӛшсек тҥбі бір қандастарымызбен жақынырақ бола 

тҥсеміз. Ал бҧл біздің қоғам ҥшін ӛте маңызды. Негізі латын 

графикасының болашақта елге тигізер әсері туралы санамалап айта 

берсек, жағымды жағы жетерлік.  

Елбасымыз: «Латыншаға кӛшудің терең логикасы бар. Бҧл қазіргі 

заманғы технологиялық ортаның, сондай-ақ, ХХІ ғаксырдағы ғылыми 

және білім беру ҥрдісінің ерекшелігіне байланысты», - деген болатын 

Бҧл салиқалы ойдан-ақ, латын әліпбиіне  кӛшу заман талабы екенін 

кӛруімізге болады. Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйіні, әлемде болып 

жатқан жаңалықтардан қалмау ҥшін, жоғарыда айтылған мәселелер 

ҥшін латын әліпбиі басты қҧрал іспеттес. Ағын судай зымырай аққан 

заман ағымына ілесу, кӛштен қалмау жағдайларында маңы ды шешім 

қабылдау керек. Ол шешімді латын әліпбиіне кӛшу деп нақты 

сеніммен айта аламын. 
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ӚНЕГЕЛІ ОТБАСЫ –  ӚРЕЛІ ҦРПАҚ 

 

Тілеумұратұлы Еркебұлан,  

11 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі:  

Жанҧзақова Т.З. 

№5 Хромтау гимназиясы 

 

ХІІ-ХІІІ ғасырда ӛмір кешкен Майқы би бабамыз: «Тҧлпардан 

тҧлпар туады, Сҧңқардан сҧңқар туады, Асылдан асыл туады», - деген 

екен. Ӛтедәл айтылған!  

Тектілік – адам бойындағы асыл қасиеттердің ата-бабасынан 

ҧрпағына рухани сабақтастықпен берілуі. Меніңше, тектілік кездейсоқ 

қалыптаспайды, қанмен әрі тәрбиемен даритын  қасиет. Оған дәлел 

ретінде, тамыры  терең тегінен  нәр  алған Жҧбановтар  әулетін  

«тектіліктің феномені» деп таныстыруға болады.  

Жҧбановтар әулеті– елге танымал адамдар  кӛп  шыққан  әулет. 

Алғашқы  Қазақ  Совет Энциклопедиясының ӛзінде тӛрт  бірдей  

Жҧбановтың  есімі  берілген. Бҧл  кӛштің басында,  әрине, 

Қҧдайберген Қуанҧлы Жҧбанов тҧрады.  Қ.Жҧбановты қазақ тіл 

білімінің негізін қалаған ҥлкен дарын иесі, жазушы, журналист, 

аудармашы, жалпы биік деңгейдегі маман деп танимыз. Кӛзін 

кӛргендер Қҧдайбергеннің тектілігі ӛн бойынан танылып тҧрған 

деседі. Ол туралы естеліктерде, оның ешкіммен дҥрдараз 

болмағандығы, кісіге еткен жақсылығын әсте міндет етіп кӛрмегені 

туралы айтылады. Ӛзіне жақындап кеткен бір ғана адам болса, бәріне 

шарапатын тигізгенше асыққан. Белгілі қазақ архитекторы Тӛлеу 

Бәсенов, суретшісі Әубәкір Ысмайылов, Қазақстан ӛнеріне еңбек 

сіңірген қайраткер Асқар Тоқпанов, белгілі жазушысы Хамза 

Есенжановтар ол кісіге ерекше ілтипат білдірген, әке ретінде сыйлаған. 
Республикамыздағы аты белгілі ірі-ірі ғалымдар ӛздерін 

«Қ.Жҧбановтың шәкіртімін» дегенді мақтан тҧтқан. 

Қҧдайбергеннің інісі Ахмет Жҧбанов –  ҧлт музыкасында алар 

орны айрықша ҧлы тҧлға.  Ол  бар  саналы  ӛмірін  қазақ  

музыкасының  ӛсуі  мен  қалыптасуына  арнап,  соңына  ӛлмейтін,  

ӛшпейтін  із қалдырды. Ол  ғалым-шәкірттер  даярлады, тҧңғыш  

Халық  аспаптар оркестрін  ҧйымдастырды.  Оның  есімі  туған  

халқының  арасында  әр кезде зор ілтипат, аса қҧрметпен аталады. 

 «Тектілік феномені» сӛзінің астарында терең ой, ғасырлық ӛмір 

тәжірибесі, генетикалық ілімге даналық кӛзқарас жатыр. 
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Халқымыздың  «тектен нәр алған тозбайды», «шҧғаның қиқымы да 

шҧға» деген нақыл сӛздерге Ахмет пен Қҧдайбергеннен тараған 

ӛнегелі  ҧрпақтары дәлел бола алады.  Жҧбанова Ғазиза Ахметқызы – 

сазгер, Қазақстанның және КСРО-ның халық артисі, ҚазССР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор.      

 «Тектіден текті туады, Тектілік тҧқым қуады», – демекші, 

Қ.Жҧбановтан тараған ҧл-қыздардың ӛмір жолына шолу жасап 

кӛрелік. Қызы Мҥслима Қҧдайбергенқызы – педагогика 

ғылымдарының кандидаты, доцент, Ы.Алтынсарин атындағы Білім 

академиясының аға ғылыми қызметкері, «Әліппе» оқулығының авторы 

және парасатты ҧстаз. 

Есет Қҧдайбергенҧлы – ғалым, филология ғылымдарының 

докторы, профессор. Есет Қҧдайбергенҧлының негізгі ғылыми-зерттеу 

жҧмыстары қазақ эпостарының тілін, әдеби тіл тарихын талдауға 

арналған. Асқар Қҧдайбергенҧлы Жҧбанов – филология 

ғылымдарының докторы, ӛз ӛмірін математикалық лингвистикаға 

арнаған.  

Ақырап  Қҧдайбергенҧлы  – Қазақстан  суретшілер  одағының  

және  КСРО суретшілер  одағының  мҥшесі,  «Мәдениетке  еңбегі  

сіңген қайраткер», «Қазақстан Республикасы Суретшілер 

академиясының академигі». 

Қызғалдақ  Қҧдайбергенқызы  кӛп  жылдар  бойы  халық  

шаруашылық  жетістіктер  кӛрмесінде  директор  қызметін  атқарады,  

халқының  сенімді  перзенті  ретінде зор  беделге  ие  болып,  талай  

қҧрмет грамоталарымен, дипломдармен, медальдармен  марапатталды,  

абыройға  кенелді.Жҧбановтар – Қазақстанның рухани мәдениеті мен 

ғылымының дамуына сҥбелі ҥлес қосқан әулет. Әкеден кӛрген ӛнеге 

мен анадан алған тәлім – балаларының ӛмірлік бағдаршамы болғанын 

байқауға болады. «Лҧқман хакім ҧрпағымен мың жасаған»  екен, 

салиқалы ҧрпағымен  біздер ҥшін ҥлгі болар осындай отбасылар кӛп 

болса керек, сонда ғана біздің еліміздің абыройы асқақтай берері хақ. 

Қазақ тарихында Жҧбановтар әулетiнің ҧлы iзі ешқашан ӛшпейтiнi 

ақиқат. 
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Қ.ЖҦБАНОВ ЖӘНЕ ТАНЫМ ЛИНГВИСТИКАСЫНЫҢ 

БАҒЫТТАРЫ 

 

Тыныштық Іңкәр Әбішқызы, 

 

Пән жетекшісі:  

Қоңқай Сәуле Базарбайқызы 

М.Қҧсайынов атындағы Ақтӛбе облыстық дарынды балаларға 

арналған мамандандырылған мектеп-интернаты 

 

Қазіргі тіл біліміндегі жаңа бағыттар мен тіл тарихындағы ӛзекті 

мәселелерді ҧштастыра қарастыру- тіл білімінің негізгі мақсат-

міндеттерінің бірі.   Тіл білімінің ҧлттық болмысын таныту, тілді 

адаммен байланыстыра қарау ХХІ ғасырдағы қазақ тіл білімінің негізгі 

зерттеу нысанына айналған. Қазіргі тіл біліміндегі негізгі бағыттардың 

бірі-таным лингвистикасы. Таным лингвистикасының зерттеу ауқымы 

ХХІ ғасырда кеңейіп жатқанымен де, оның негізі А.Байтҧрсынҧлы, 

Қ.Жҧбанов сынды қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғалымдар 

еңбектерінен бастау алған. Қ.Жҧбанов дәстҥрлі лингвистика 

мәселелерімен айналысу барысында тілдің даму мәселелерін 

когнитивті лингвистика тҧрғысынан қарастырған. Профессор 

Қ.Жҧбанов ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында зерттеу еңбектерінде осы 

мәселеге талдау жасайды. Бҧл ғалым білімінің тереңдігі мен ой-

пікірлерінің ӛміршеңдігін байқатады. Тілдің қоршаған ортамен қарым-

қатынасын анықтау - бҥгінгі тіл білімінің жаңа бағыттарының бірі. 

Қоршаған әлем заңдылықтарын таным тҧрғысынан қабылдағанда ғана 

адам санасының қызметі, қабылдауы жан-жақты байқалады. Осы 

тҧжырымды ғалым Қ.Жҧбанов былай тҥсіндіреді: " Ел-елдің таныған 

заты да, танымаған заты да, білмеген қҧбылысы да толып жатыр. 

Танымаған кісінің атын білмейтініміз сияқты, білмеген нәрсенің аты 

да тілімізде жоқ. Мәселен, шӛптер мен жәндіктердің кӛбінің тілімізде 

аты жоқ. Ӛйткені, адам ӛз тіршілігінде кәдеге асқан не зиянын кӛрген 

нәрселерді байқаған. Шӛптердің ішінде мал жейтіндерін, отынға 

жарайтындарын, бояу, ем, у болатындарын ғана біліп , соларға ғана ат 

қойған".  

Профессор Қ.Жҧбановтың таным лингвистикасымен байланысты 

жаңа мазмҧндағы ізденісі мынадай пікірінен де анық аңғарылады: 

"Есектен ат жҥйрік десем, ат пен есектің табысын талай кӛріп, сезіп 

барып білгенімді айтамын. Нендей ойымды білдірсем де, бәрі де 

ӛзімнің білгенімді білдіру,"- дейді. Бҧдан шығатын қорытынды: 

когнитивті лингвистика астарында халықтың ӛмір тәжірибесі жатыр.  
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Қазіргі таңдағы тілдік мәселелерді қазақ тіл білімінің ӛз алдына 

жеке ғылым ретіндегі қалыптасу жолдарымен, Қ.Жҧбанов 

қағидаларымен байланыстыра қарастыру керек. Себебі, Қ.Жҧбанов 

қазақ тілінін ғылыми тҥрде зерттеуді бастап, таным лингвистикасының 

алғашқы нышандарын ӛз зерттеулерінде қарастырды, осы бағытта 

қҧнды еңбектер жазды. Ана тілі мен ҧлттық сана-сезім тығыз 

байланысты. Мемлекеттік тіл арқылы елдің саяси-мәдени ӛмірінде оң 

ӛзгерістер болады, ол тілде таңбаланады. Ҧлттық сананың тілдік 

санада кӛрінуі когнитивті лингвистикада ҧғындырылады. 

 

ҚҦДАЙБЕРГЕН ЖҦБАНОВ – АБАЙТАНУДЫҢ АРНА 

БАСЫНДА 

 

Умуткан Динара Жидебайкызы 

 

Пән жетекшісі: Ахметниязова Балия 

Қ.Жҧбанов атындағы АӚМУ-нің Жоғарғы Колледжі 

          

1934 жылдары Абай мұрасы терістеле бастады.   

Абайды зерттеуді алып тастау керек деген пікірлер болды. 

Қоғамның пікірі осылай теріс қарай бағыт   алып бара жатқанда оны 

оңға бұрып және дұрыс  жолға салған екі адам болды.  

Бірі – Мұхтар Әуезов, екіншісі – Құдайберген Жұбанов.  

Мекемтас Мырзахмет 

 

Кеңес ҥкіметі орнаған сәтте-ақ қазақ ҧлтының сан ғасырлар бойы 

қалыптасқан мол мҧрасы тапталып жатқан кезде қазақ ҧлтының 

жанашырлары елге еңбегі сіңген тҧлғалардың атына кҥйе тҥсірмеудің 

қамын жасап бақты. Солардың бірі әрі бірегейі – Қҧдайберген 

Жҧбанов болатын.  

Қазағымыздың маңдайына біткен жҧлдызы, тек қазақ халқының 

ғана емес, кҥллі тҥркі әлемінің мәдениетінің, тіл білімінің дамуына ӛз 

ҥлесін қосқан, киелі ӛлкеміз Ақтӛбе ӛңірінің тумасы, кӛрнекті ғалым  

Қҧдайберген Жҧбанов қазағымыздың дара ақыны – Абай Қҧнанбаевты 

және оның тың еңбектерін зерттеп, ҧлы ақынымыз туралы дҧрыс 

пікірдің қалыптасуына ықпал етті. Аз ғана ғҧмыр кешкенімен, артына 

мол мҧра қалдырды. Қазақ әдебиетіне, мәдениетіне еңбегі сіңген ҧлы 

тҧлғалар, қазақтың тіл білімі мен ондағы қҧрылымдар туралы кӛптеген 

мақалалар жазып қалдырды. Солардың ішіндегі әдебиетте орны ерегі – 

«Абай - қазақ әдебиетінің классигі» атты ҥлкен зерттеу еңбегі. Мақала 

1934 жылы жазып басталып, аяқталмай қалған болатын.  
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Қҧдайберген Жҧбанов Абайдың әдебиет ҥздігі екендігін ескерте 

отырып, қазақтың ҧлы ақынына қара жағушылар ҥшін кҥйінеді. Абай, 

ғалымның пікірінше, мҧсылман кҥншығысының мәдени қалыбын 

бҧзып, кӛнерген халық даналығының тар аумағынан шығып, әдебиет 

маңдайын жаңа арнаға қарай бҧрған тҧлға. Қҧдайберген Жҧбанов ҥшін 

Абаймен тең тҥсетін Орта Азияда ешбір ақын жоқ. Бҧнымен мен де 

толықтай келісемін. Қай заман ақынын алып қарасақ та, ӛлең 

шумақтары Абайдікіне жетпейді. Абай ӛлеңдерінде ерекше иірім, бояу 

бар, халық рухани шӛлдеген заманда сусын бола білді. Абай жӛнінде : 

«Ҧлт тіліне, әдебиетіне сіңірген еңбегін, ақындық кҥшін алғанда, Абай 

бәрінен де озат шығады»,- дей келе, ӛз ана тілінде жаза отырып, 

жазғанын классик әдебиет ҥлгісімен шығарған ол кезде ешбір адам 

болмағанын айтады.  Ғалым Абайды «қараңғылық ішінен келер 

таңның шолпаны», «тымырсықта келер дауылдың дауылпазы» деп 

сипаттайды.  

Ғалым Абай ежелгі халық әдебиетімен сусындау арқылы ақындық 

қабілетін ҧштап, қазақ әдебиетіне жаңа леп әкелгендігін алға тартады. 

Ӛлеңдерін зерттеп, ондағы айтқалы отырған, қозғаған тақырыптарын 

сыншылардың кереғар пікіріне қарсылық білдіріп, дәлелдеп кӛрсетеді. 

Абай туралы: «Оның сезімі - ойшыл сезім. Бірақ, оның ойы да  - 

сезімшіл ой», - дейді. Яғни, мҧндағы ғалымның айтпақ ойы, Абай 

шығармаларының оның сезімін айшықтайтыны.  

Қҧдайберген Жҧбановтың есімі мен еңбегі 1990 жылға дейін 

жабулы қазан кҥйінде жатты. Ал кейінгі жылдары ҧрпақтары 

ғалымның есімін жаңғыртуға атсалысты. Еңбектері қазақ ғылымында 

қҧнды мҧра, асыл жәдігер болып сақталып келеді. Алайда халық тҧтас 

еңбектерін біле бермеуі мҥмкін. Бірақ халық арасында насихатталуда 

және біз де қайда жҥрсек те қазағымыздың тілін зерттеп, тіл саласына 

елеулі ықпал еткен ғалымымызды мақтан етіп жҥреміз. Кім екенін 

білгісі келетін жандарға әрдайым жалпы Жҧбанов әулеті туралы бар 

білетінімді айтып беруге тырысамын. Текті әулеттің ҧрпақтары 

қазағымызға ӛшпес іздерін қалдырып кетті. Енді сол ізді ӛшірмеу 

біздің қолымызда!  
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Қ.ЖҦБАНОВТЫҢ ҚАЛАМГЕРЛІК ҚЫРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРҒАН ХАЛЫҚ ӘДЕБИЕТІ 

 

Утепбергенова Анжелика Адилханқызы, 

11 класс оқушысы 

 

Пән жетекшісі:  

Алданаева Қ.Т. 

Хлебодаровка жалпы орта білім беретін мектебі 

 

Ақтӛбенің атақ даңқын кҥллі әлемге паш еткен Жҧбановтар әулеті 

туралы сӛз қозғамағанымыз айып болар. Ізденуден шаршамайтын 

іскер жігіттің жҧрттың кӛзіне іліне бастауы заңды еді. 1925 жылы 

Қҧдайберген Жҧбановты Ақтӛбе губерниялық халық ағарту бӛлімі ӛз 

қарамағына алдырып, қазақ мектептерінің –методисті міндетін 

жҥктейді.  

Губерния орталығы саналатын Ақтӛбеге келгеннен кейін оның ӛз 

білімін кӛтеруге мҥмкіндігі молая тҥседі. Ол енді уақытын босқа 

ӛткізбей, Ленинград, Баку, Қазан, Ташкент т.б. қалаларындағы белгілі 

ғалымдармен хат жазып хабарласып кеңес алады. Қ.Жҧбановтың баспа 

бетін кӛрген тырнақалды туындысы  кейін қазақтың белгілі жазушысы 

болған Жиенғали Тілепбергеновпен бірлесіп жазған «Ӛнегелі мҧғалім» 

деп аталған бҧл мақала «Қазақ» газетінің 1915 жылғы 19 ақпандағы 

нӛмірінде жарық кӛреді. «Сҥйер ҧлың болса- сен сҥй, сҥйінерге жарар 

ол», деп Абай атамыз айтқандай ел Қҧдайберген Жҧбановтың 

туындыларын да ӛзін де қҧрметтеді, оны қҧштарлықпен оқыды.  

Қазақ баспасӛзінің «ақтаңдақтарының» бірінен саналатын, тым 

қысқа мерзімде жарық кӛрген, 1916 жылдың 26 қарашасынан бастап 

1917 жылдың ортасына шейін ғана Кӛлбай Тоғысбаевтың 

редакторлығымен «Туркестанский курьер» баспаханасынан басылған 

«Алаш» газетінде Қҧдайберген Жҧбановтың туындылары 

жарияланғанын мақтанышпен айтуға болады. 1917 жылғы 9 наурыз 

кҥнгі 14-нӛмерінде «Қараша бала» деген лақап атпен Қҧдайберген 

Жҧбановтың «Наурыз қҧтты болсын» атты ӛлеңі жарияланған. Дәл 

осы тҧста Жҧбановтың інісі Ахмет Жҧбанов ӛзінің естелігінде: «Ол... 

«Қараша бала», «Қ.Ж.» , «Қ.Жҧбанов» деген аттарымен кӛптеген 

мақалаларды газет журнал беттерінде жариялады»,-деп жазғандығын 

да ескеруіміз керек.  

«Наурыз қҧтты болсын» ӛлеңінде шыншылдық пен шынайылықты 

аңғарамыз. Мҧнда Наурыздың ӛміршең мереке екендігін тағы да паш 

етеді. Бабалар ҧмытпағанда бізге ҧмытып не кӛрініпті деген ойды 
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ашық айтқан. Араға уақыт салып, Советтік жҥйе халқымыздың асыл 

мейрамын ҧмыттырып жіберуге тырысқандығы белгілі. Бірақ, халық 

жанына жақын мейрамды ҧмытқан жоқ.  

 «Неше тҥрлі ор-аранға тҧтылмай», «заманның не қҧқына 

жҧтылмай» жеткен Наурыздың мәнін тап басып жеткізген ӛлең 

жолдарының саны тынысын сезбеу мҥмкін емес.  

Азаттық рухының кҥміс қоңырауындай болған, қазақ баспасӛзінің 

тарихында жиырмасыншы ғасырдың басындағы қоғамдық-саяси 

ойдың кӛшбасшысындай әсер қалдырған.  

 «Қазақ» газетіндегі Қҧдайберген Жҧбановтың шығармашылығы да 

арнайы зерттеуді тілейтіндігі кҥмән тудырмайды. Міне, осы 

басылымда публицистік шығармашылығын шыңдаған Қҧдайберген 

Жҧбановтың газеттің белсенді авторы болғандығын айтуға болады. 

Қорыта келе мынадай ой тҥйдім:  

Еріншекке заманда бақ келе ме, 

Бір әулиет бар мәңгілік Ақтӛбеде. 

Біз осы тыныш бола қаламыз,ә 

Тҧлғаларды мақтайтын сәтте неге. 

Есімін қалдыратын қашап тасқа, 

Ақтӛбеде алғаш рет ӛлең туған 

Бҧдан бар ма ел ҥшін ғажап басқа, 

Халқының қызметі ҥшін кемел туған, 

Халық ҥшін ізденіп, ғылым сҥйген 

Қалайша елжіремес ет жҥрегің, 

Қазақтың қайталанбас жырын сҥйген 

Жҧбановтар әулеті деп білемін! 
 

МОДЕЛЬ УЧИТЕЛЯ 21 ВЕКА 

 

Шарип Аяжан, 

 11 класс 

 

Руководитель: 

 учитель русского языка и литературы высшей категории 

Тещенко Г. В.  

Школа-лицей № 5  г.Шалкар Актюбинской области 

 

Современная школа может развиваться и быть востребованной 

только при хорошем учителе, от деятельности которого во многом 

зависят результаты обучения и воспитания. Учитель - главная фигура в 

образовательном процессе. Его работа не ограничивается только 
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урочными занятиями, выполнением учебных программ и норм, 

определяемых образовательными стандартами. Творческая 

деятельность учителя, предполагающая развитие ребенка, строится на 

опережении, на постоянном творческом искании во всех видах 

взаимодействия с учащимися. 

Карта учительских достоинств включает в себя разнообразные 

свойства и черты профессионала-педагога, которые помогают ему 

оказывать положительное влияние на развитие личности учащихся и 

добиваться оптимальных результатов в обучении и воспитании 

растущего человека. Безупречное владение своим ремеслом - это 

только первая ступень профессионализма.На втором месте стоит такое 

качество, как современный имидж. Далее следуют вкус к жизни, 

полнота бытия, умение общаться непосредственно с людьми. 

Проблема выбора пути встает перед молодым человеком в тот 

момент, когда он еще не обладает жизненным опытом. Учитель 

должен ориентироваться в мире современных профессий, чтобы 

помочь выпускнику выбрать нужную, соответствующую его 

способностям и желаниям, профессию. Школа никогда не 

предназначалась только для того, чтобы научить. «Поставить на 

крыло» -- вот главная задача педагога и родителей. Но воспитать 

крылатого человека может только крылатый родитель и педагог, 

воспитать счастливого может счастливый, а современного человека 

только современный человек. Современная социальная цель - создание 

гражданского общества. 

Модель воспитательной деятельности, направленной на развитие 

индивидуальности ребенка, распространяется и укореняется в 

казахстанском образовательном пространстве. Современный учитель 

больше воспитатель, нежели учитель. Процесс воспитания -- это 

совместная, имеющая характер сотрудничества, со-творчества 

системная деятельность воспитателей, родителей, воспитанников, 

других субъектов воспитательной системы школы, спонсоров, 

попечителей по созданию условий, способствующих всестороннему 

саморазвитию, самореализации, самосовершенствованию 

воспитанников и на этой основе их адекватному самоопределению и 

самовоспитанию. /14/.Что составляет теоретико-методологическую 

основу педагогической деятельности в начале третьего тысячелетия? 

Какие целевые ориентиры избирают педагоги в настоящее время? 

Какие идеи и правила играют роль принципов в педагогической 

деятельности? Что представляет собой содержание процесса 

образования? Как организуется взаимодействие учителя и ученика в 

современном образовательном учреждении? 
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Какие критерии и методы используются для изучения 

эффективности педагогической деятельности? Важную роль в 

моделировании и построении воспитательной системы играет 

концепция о свободном воспитании и развитии ребенка. То же 

значение имеют теория творчества и развития креативных 

способностей человека. 

Современная школа призвана сохранять и развивать многообразие 

содержания и форм воспитательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении, формировать ценностно-

идеологическую общность участников образовательного процесса, 

основанную на гармоничном сочетании общечеловеческих ценностей 

и нравственных ориентиров, характерных для российской культуры. 

Реализация воспитательного потенциала образовательного 

процесса позволит создать в образовательном учреждении 

благоприятную воспитывающую среду, оформить целостную 

воспитательную систему и качественно повысить уровень готовности 

выпускников школы к жизненному самоопределению. «Пока человек в 

состоянии творить добро, ему не грозит опасность столкнуться с 

неблагодарностью» Ф. Ларошфуко. Начало и конец века -- особое 

время. В этот период, как правило, наблюдается значительный рост 

рефлексивной активности -- хочется многое глубоко и детально 

осмыслить, понять, оценить. При этом взор направляется не только и 

не столько на прошлое и настоящее, сколько устремляется в будущее. 

Не является исключением начало века XXI. Не случайно наиболее 

популярными разработками российских специалистов в области 

образования сегодня становятся концепции, проекты, программы. 

Очевидно стремление ученых, методистов и практиков подвергнуть 

рефлексии не отдельные стороны, аспекты, проблемы, а процесс 

образования в целом. Кредо современного учителя актуально на 

протяжении многих столетий, ведь в этих простых истинах заложена 

концепция, программа учительского труда, его общественная польза и 

значимость. Такое понимание себя как педагога-профессионала вряд 

ли может устареть. Отлично владеть своим предметом, глубоко знать 

содержание преподаваемого курса, применять современные 

педагогические технологии в образовательном процессе -- главные 

составляющие успешного учительского труда. /15/ 

Модель современного учителя... Какова она? Как ее создать? 

Современная школа может развиваться и быть востребованной только 

при хорошем учителе, от деятельности которого во многом зависят 

результаты обучения и воспитания. Школа создается кропотливым 

трудом учителя, а славу ей приносят ученики. 
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Учитель - главная фигура в образовательном процессе. Его работа 

не ограничивается только урочными занятиями, выполнением учебных 

программ и норм, определяемых образовательными стандартами. Она 

значительно шире и сложней. Учитель-профессионал не ходит на 

работу, не отбывает учебные часы, а совместно с детьми проживает и 

переживает все, что происходит каждый день в школе, соединяя 

воедино и кропотливое невидимое творчество по подготовке к урокам, 

и внеклассную работу по предмету, и всю многообразную 

деятельность в сотрудничестве с учащимися. При этом он находит 

возможность и проявляет стремление работать творчески. Творческая 

деятельность учителя, предполагающая развитие ребенка, строится на 

опережении, на постоянном творческом искании во всех видах 

взаимодействия с учащимися. 

Существенные изменения социально-политических и 

экономических условий жизни нашего общества, развитие рыночных 

отношений оказали большое влияние на современную школу. В 

настоящее время у школы есть реальная возможность преобразовать 

свою систему образования, расширив возможности выбора каждым 

школьником своего жизненного и профессионального пути. 

Выпускники школы должны осознавать, что сегодня, в условиях 

рынка, добиться успеха может только тот, кто имеет хорошую 

профессиональную подготовку, владеет навыками общения, обладает 

способностью приспосабливаться к изменившимся условиям труда, 

выдерживать конкуренцию при наличии безработицы. 

Проблема выбора пути встает перед молодым человеком в тот 

момент, когда он еще не обладает жизненным опытом, более того, 

находится под воздействием возрастающего потока информации, 

сталкивается с динамизмом нашего времени, сменой социального 

престижа многих профессий, колебаниями в оценке их значения. 

Вышесказанное показывает, насколько компетентным должен быть 

современный учитель в этой области, ориентироваться в мире 

современных профессий, чтобы помочь выпускнику выбрать нужную, 

соответствующую его способностям и желаниям, профессию. 

Педагог - профессия особая, поскольку рядом с ним всегда 

находится коллектив людей: учащиеся, родители, коллеги по работе. 

Это профессия типа «человек -- человек», к которой относятся 

политические деятели, работники сферы социального обслуживания, 

менеджеры, педагогические работники. Это те люди, которые всегда 

на виду, поэтому безупречное владение своим ремеслом -- это только 

первая ступень профессионализма. На втором месте стоит такое 
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качество, как современный имидж. Далее следуют вкус к жизни, 

полнота бытия, умение общаться непосредственно с людьми. 

Современные принципы коммуникации предполагают не только 

обмен информацией, приятные манеры, но и «терапевтический эффект 

воздействия». Вступая в контакт с окружающими людьми, необходимо 

учитывать множество элементов: взгляд, зоны общения, умение вести 

разговор, создавая приятную и доброжелательную атмосферу, а также 

владение деловым протоколом. 

Если педагог позволяет себе вести разговор с учеником на 

повышенных тонах, то это можно отнести к непротокольному 

поведению, что не прибавляет хорошей репутации педагогу. Итак, что 

же такое современный имидж? Слово «имидж» происходит от 

английского слова «образ». В словаре мы прочтем: «Имидж -- 

сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, 

эмоционально окрашенный образ кого-нибудь или чего-нибудь. 

Определенным имиджем может обладать политический деятель, 

профессия, товар и т. д.». Считается, что имидж состоит из трех 

частей: визуальный образ (костюм, прическа, пластика, мимика) плюс 

внутренний образ (голос, темперамент, настроение) и менталитет 

(интеллект, духовная практика), но и этого еще недостаточно. Имидж 

только тогда выполняет свою особую роль, когда за ним стоит легенда. 

Все люди предъявляют себя миру через форму. Однако психология 

человеческого восприятия такова, что люди с трудом воспринимают 

открытую информацию. Представьте себе, что педагог вошел в класс и 

заявил о себе, что он умен или искренен. Как воспримут такую 

информацию ученики? Человеческое восприятие ориентировано на то, 

что мы сами должны догадаться о легенде. Социальные ожидания -- 

это социальный заказ сегодняшнего дня, знание этих заказов 

обеспечит человеку современный имидж. Современник -- это тот 

человек, который живет с нами в одно время, а современный человек 

тот, кто живет в одном ритме со временем. Каждый учитель должен 

быть по-настоящему современным человеком, чтобы не потерять 

интерес своего ученика. По-настоящему современным человеком 

может считаться лишь тот, кто чувствует требования времени. 

Взрослые, педагоги и родители часто теряют авторитет не потому, что 

им нечего сказать, а потому, что их не всегда интересно слушать. Если 

сегодня спросить человека о том, какой предмет был его самым 

любимым в школе, в большинстве ответов будет одно сходство: этот 

предмет стал любимым потому, что нравился преподаватель. 

Педагог, который занимается созданием своего собственного 

имиджа, не только лучше выглядит, но и профессиональнее работает. 
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Школа никогда не предназначалась только для того, чтобы научить. 

«Поставить на крыло» -- вот главная задача педагога и родителей. 

Зародить интерес, показать направление -- эта трудная работа и 

называется воспитанием. Когда у ребенка есть крылья, учителя и 

родители могут надеяться, что он найдет свое место в жизни. 

Но воспитать крылатого человека может только крылатый родитель 

и педагог, воспитать счастливого может счастливый, а современного 

человека только современный человек. Работа над имиджем, 

безусловно, творческий процесс. Сегодня уже можно говорить о том, 

что это вид искусства. Имидж – знак, символ, который является 

частью нашего «я». Помните поговорку: «Встречают по одежке, 

провожают по уму»? Оказывается, по уму провожают далеко не все. К 

сожалению, для многих людей информация, которую они получают от 

образа (зрительного, звукового), является единственным «банком 

данных», и на этом основании они выстраивают свое отношение к 

людям. Если вам повезло, и вы имеете дело с людьми образованными, 

тогда поговорка эта верна. Сначала человек воспринимает образ, а 

затем интеллектуально его обрабатывает. И чем точнее создан ваш 

образ, тем легче людям общаться с вами и тем меньше сил потребуется 

вам для того, чтобы найти общий язык с окружающими. Сегодня 

школьные библиотеки не в состоянии выписать не только «толстые» 

журналы, но и свои, научно-методические. Годами не обновляются 

фонды художественной и учебно-педагогической литературы. 

Требуют приведения в современное состояние кабинеты и не только 

физики, химии и биологии. Необходимо, наконец, начать 

строительство ультрасовременных школьных зданий, сегодня не 

проводится элементарного ремонта действующих. Подобные затраты 

потребуют развития «выживших» производственных и издательских 

мощностей и создания новых -- это не инфляция, а создание 

современных условии для работы школьных коллективов (учителей и 

учащихся). 

Весь опыт реформаторских перемен в общем образовании второй 

половины ХХ начальных гг. XXI в. показывает, что простых решений 

назревших проблем нет. На мой взгляд, осталась лишь одна аксиома: 

школьник должен получить образное представление о том, как жил 

мир, и о том, как ему достойно жить в его мире -- (не нашем 

учительском или чиновничьем) мире новейших технологий XXI века. 
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