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Аңдату

Мəдениет жəне спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті қазақ жазуын латын 
графикасы негізіндегі əліпбиге кезең-кезеңімен көшіру бойынша жұмыстарды 
жоспарлы түрде атқарып келеді. Жұмыстардың жүйелі ұйымдастырылуына 
Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығының (бұдан əрі – «Тіл – Қазына» орталығы)  мамандары, «Қазақ тілін 
латын графикасына көшіру жөніндегі» Ұлттық комиссия жанындағы Орфогра-
фиялық, Əдістемелік, Терминологиялық, Техникалық сүйемелдеу жөніндегі жұмыс 
топтарының мүшелері, университет оқытушылары жəне өңірлердегі Тілдерді 
дамыту басқармалары мен олардың жанындағы оқыту орталықтарының қыз-
меткерлері, əдіскерлері, мұғалімдері атсалысты.

2020 жылы  əліпби реформасын кезең-кезеңімен байыпты, жүйелі түрде 
жүргізуді көздейтін іс-шаралар жетілдірілген əліпбиді сынамалау, ақпараттық 
насихаттау, латыннегізді  емле ережелері бойынша жазуға үйрету мен талқы-
лау, сараптау, қазақ тілінің жаңа емле ережелерін апробациялау, орфография, 
терминтаным жəне  əдістемелік тұрғыдан негіздеу, баспа өнімдерін даярлау, 
шетелдік тəжірибелермен бөлісу  бағыттарында жүргізілді.

Латыннегізді əліпбиді меңгертуге қатысты еліміздің барлық өңірлерін қамти 
отырып онлайн форматта ғылыми-теориялық, ғылыми-əдістемелік семинарлар 
ұйымдастырылды. Семинар спикерлері ретінде Орфографиялық жұмыс тобының 
мүшелері тартылды.

Жетілдірілген əліпбиді насихаттау жұмыстары жүргізілді, «Тіл-Қазына» 
орталығы мамандары мен филологтар, Орфографиялық жұмыс тобы мүшелері 
медиажоспарға сай БАҚ-та мақалалар жариялап, радио, телеарналарда түрлі 
сұхбаттар, ақпараттар берді. 

Бұл жылы əліпби мəселесі халықаралық деңгейде де қаралып, соған байланысты 
халықаралық семинар кеңес жəне сұхбат алаңы ұйымдастырылды. «Түркі əлемі: 
тілдік ахуал,   латын əліпбиі жəне əдістеме» атты семинар-кеңесі əліпбидің 
жетілдірілген жаңа нұсқасы мен емле ережелері жобасындағы өзгерістерді, 
жетілдіру барысындағы басты ерекшеліктерді кеңінен насихаттау, латын гра-
фикасына көшкен түркі халықтарының əліпби түзу, емле құрастыру барысында-
ғы тəжірибесімен бөлісу, түркі халықтары тілдерінің қазіргі ахуалын, келешек 
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даму бағыттарын талқылау мақсатында ұйымдастырылды. Ғылыми басқосуда 
ортақ түрік əліпбиі, оның қажеттілігі мен мүмкіндіктері, түркілік елдердегі 
əлеуметтік лингвистикалық мəселелер, жалпы тіл үйрету əдістемесі, түркі 
тілдерін оқыту мəселелері де қамтылды. Семинар географиялық тұрғыдан кең 
ауқымды қамтыды. Іс-шараға қазақ, ғағауыз, қырғыз, ноғай, өзбек, хакас, қара-
қалпақ, түрік, тыва, татар жəне қазақ тілдерін зерттеуші ғалымдар қатысты. 

Сонымен қатар «Əлем тілдері əліпбиіндегі диакритикалық таңбалар» тақы-
рыбында сұхбат алаңы түрінде халықаралық онлайн шара өткізілді. Шараның 
мақсатына сай əлем тілдері əліпбиіндегі диакритикалық таңбалардың артық-
шылықтары мен кемшіліктері талқыланып, оларды əдістемелік тұрғыдан мең-
гертудің тиімді əдістері ұсынылды жəне ІТ технологияларға сəйкестігі мəселесі 
қарастырылды. 

Сұхбат алаңының  бірінші бөлімінде отандық жəне шетелдік ғалымдар əлем 
тілдері əліпбиіндегі диакритикалық таңбалардың қолданылу ерекшеліктеріне 
байланысты ғылыми-теориялық көзқарастарын білдіріп, сұхбаттасты. Екінші 
бөлімінде отандық жəне шетелдік əдіскерлер диакритикалық таңбаларды мең-
гертудің оңтайлы əдіс-тəсілдерін түсіндірді. Үшінші бөлімде диакритикалық 
таңбалардың ІТ технологияларға сəйкестігіне қатысты халықаралық тəжіри-
белер бойынша ой бөлісті.

2020 жылдың жоспарлы жұмыстары нəтижесінде латын графикасына не-
гізделген əліпби мен емле ережелері жобасы жан-жақты екшеліп, жүйеленді. 
Бұл «Тіл-Қазына» орталығының ең маңызды стратегиялық жоспарды жүзеге 
асыруға қосқан   сүбелі үлесі ретінде бағасын алып отыр. 

Осы жұмыстарды атқаруда атсалысқан Жұмыс топтарының мүшелеріне, 
өңірлердегі Тілдірде дамыту басқармалары мен оқыту орталықтарының ұжым-
дарына, ғалымдарға, мамандарға, «Тіл-Қазына» орталығы қызметкерлеріне, се-
минарларға жалпы қызығушылықпен қатысқан барша адамдарға  алғыс айтамыз.

Құрметті оқырман, қолдарыңыздағы жинақ жыл бойы атқарылған жұмыс-
тар жөнінде толымды ақпарат беру үшін құрастырылған.

Редакция алқасы
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І ТАРАУ  

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢА ЕМЛЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ: 
ОРФОГРАФИЯ, ТЕРМИНТАНЫМ ЖӘНЕ  

ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕМЕЛЕР

МІНЕ, «ҚЫЗЫҚ» ЕНДІ БАСТАЛДЫ... 
(емілемен алысқан мұғалім-ұстаздарға көмектесейік)

Әлімхан Жүнісбек 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі  

институтының бас ғылыми қызметкері, профессор

Әліпби мен еміленің (әдейі «і-ні» түсірмей жазып жүрмін) мақсаты тек сауат ашу 
болмау керек, сол сауат ашудың арқасында бала білім алу керек: дауысты-дауыссыз де-
генді білу керек, буын дегенді біліп, буынға бөле білу керек, тасымал дегеннен хабардар 
болу керек, сөзді түбір мен қосымшаға талдай білу тағы керек екен. Бұлар білуге тиіс ең 
бастпқы жайттар, әліппеден бастап оқулықтар осыларды білдіруге тырысады. Білуге тиіс 
нәрсе жетерлік екен, ал осының бәрін білу үшін, әліпби мен еміле осы айтылғандарды 
мүлтіксіз жазып үйрету керек. Ақиқат білім сонда ғана игеріледі.

Бұған дейін не жазсам да жазғанымның соңын, не айтсам да сөзімнің соңын «шала 
әліпбидің әлегін әліппе мен оқулық жазғанда, сауат ашу басталғанда көретін боламыз» 
деп аяқтаушы едім. (Осы сөзіме орай, биліктегі бір ініміз «Әлекеңнің сәуегейлігін кезінде 
көре жатармыз» деп қағытып қалып еді, мен үндемей құтылғанмын). Бүгін ФБ-ті ашып 
қалсам, «әңгіме» басталып-ақ кеткен екен. Мәселенің басы-қасында мұғалім-ұстаз бен 
ата-ана жүр.

Бұл «әңгімеге» араласа кетуге себеп болған мұғалім мен ата-ана арасындағы еміле  
түсініспеушілік болып отыр. Оған себеп - «жануар» сөзінің дыбыс талданым емілесі екен. 
Мұғалім айтады: «у» дауыссыздан кейін тұр, сондықтан ол дауысты дыбыс болады» дейді; 
ата-ана айтады: «у» дауыстының алдында тұр, сондықтан ол дауыссыз дыбыс болады» 
дейді. Қазіргі «шатпақ» емілеміз бойынша екеуінікі де әрі дұрыс, әрі бұрыс. Өйткені осы 
«шатпақ» емілеміз бойынша қазақ тілінің дыбыстарының дауысты немесе дауыссыз болуы 
сөз шебіндегі орнына байланысты болып шығып отыр ғой. Сонда дыбысты дыбыс етіп 
тұрған оның жасалымы (артикуляциясы) екені қайда қалды?

Алдымен мына бір жаңылтпаш ережені көріп алайық, суретке түсіргендей қаз-қал-
пында көрсетіп отырмын.

Дауыстыдан соң және сөз басында  дауыстыдан бұрын келген у дыбысы 
дауыссыз болады: әуежай, уақыт, Сәуле
Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген 
у дыбысы дауысты болады: сусын, елу, улап-шулап



6

«Дауыстыдан кейін дауыссыз болады, дауыссыздан кейін дауысты болады» деген ті-
регі жоқ, тайғанақ емілені мұғалім ойдан шығарып отырған жоқ немесе ата-ана ұстазбен 
жағаласып отырған жоқ, оны еміле құрастырушылар мойнымызға іліп, міндеттеп беріп 
отыр. Сонымен...

Біріншіден, емілешілер ұсынған «у дыбысы» деген тіркес дұрыс емес, өйткені «у» 
дыбыс емес, таңба (әріп). Әріп болған соң оның дыбыс мәні болу керек, кирилдегі ды-
быс мәніне алаңдамаймыз, ал қазақ тілінде үш бірдей (!?) дыбыс мәні бар: а) дауыссыз 
у[w] - ауа [awa]; ә) жуан әуезді ұу[uw] дыбыс тіркесі сұу [suw]; б) жіңішке әуезді үу[üw] 
дыбыс тіркесі үуәж [üwäj], осы үштіктің өзі-ақ кирилден көшкен әліпбиіміздің орашолақ, 
кирилден көшірген емілеміздің сауатсыз екенін көрсетеді. 

Сонда жануар сөзінің қазақы дұрыс жазылымы жанұуар [januwar] болу керек. Ендеше 
қолдан бұзып жазып, мұғалім мен ата-ананы екеуара керістіріп қойып отырмыз. Әрбір 
дыбыс өз орнында өз таңбасымен тұру керек, сонда буынға да жөнімен бөлінеді жа-нұ-
уар [ja-nu-war]. Бір қызығы, егер сөзді қазақ тілінің фонетика-морфологиялық заңдылы-
ғын сақтап жазатын болсақ, жоғарыдағы екі айтыскердің екеуінің де уәжі дұрыс болып 
шығады, өйткені олар қазақ тілінің (сөзінің) ұлттық түйсінімі мен танымының нәтиже-
сін айтып отыр: дауыссыздан кейін дауысты ұ[u] тұр жанҰуар [janUwar]; дауыстының 
алдында дауыссыз у[w] тұр жанұУар [januWar]. Жазуда әрбір таңба (әріп) өз орнында 
көрініп тұрмаса, әрбір дыбыс өз орнында айтылып тұрмаса әліпбидің әлегі мен еміленің 
ессіздігінен құтылу мүмкін емес, жоқ жерден жоққа таласып отырғанымыз отырған.

Ескерту. Жуан, жіңішке сөздерін жалаң пайдаланбау керек, әуез (тембр) сөзін қосып 
жуан әуезді (дыбыс, буын, сөз), жіңішке әуезді (дыбыс, буын, сөз) деп, жөнін тауып 
пайдаланатын болайық.

Екіншіден, әліпбиіміз бен емілеміздегі ары тарт, бері тарт бұл бір мысалмен бітпейді. 
Естеріңізде болса, осының алдындағы акут әліпбиіміздің емілесінде сөздің құрамынан 
дауысты дыбыс жоғалып кетіп еді (проф.М.Малбақов: дауысты дыбысы жоқ сөз болады 
ма), шындығында, акут жазылымы бойынша [jýý] сөзінің құрамы үш дауыссыздың тіркесі, 
дауысты дыбыс жоқ. Ал енді бүгінгі умлаут әліпбиінің емілесін басшылыққа алатын бол-
сақ, онда сөздің және сөз құрамындағы кейбір буынның жазылым құрамынан дауыссыз 
дыбыс жоқ болып кетеді. Мысалы, [aua, äue, au, auu, sauu] cөздерінің құрамындағы әріптер 
дауысты дыбыстардың таңбасы (ұсынылғалы отырған әліпби нұсқасын қараңыз). Енді 
буынға бөлеміз, «әр буынның құрамында бір дауысты дыбыс болады» деген ережеміз 
бар, осы ережені басшылыққа алып: [a-u-a, a-u-u, sa-u-u] деп буынға бөлуге мәжбүр бо-
ламыз. (кирилдегі аюы сөзінің а-ю-ы буын талданымы еріксіз ойға оралады, үйреншікті 
соқпақта жүр екенбіз ғой).

Ал сөздердің дұрыс фонетика-морфологиялық жазылымы мен буын талданымын 
көрейік: а-уа [a-wa], ә-уе [ä-we], ау [aw], а-уұу [a-wuw], са-уұу [sa-wuw]. Кирилмен тап-
тауырын болған санамызға бірден қабылдай қою, әрине қиын, тіптен мүмкін де емес 
шығар, бірақ ақиқаты осы, үйрену керек, дағдылану керек болады.

Келесі «қызықты» көрейік. Кирилл үлгісін бірге-бір көшіріп отырмыз.

лат. su suu suyq su-yq
кир. су суу суық су-ық

               
Жарайды, кирилмен жазып та күн көруге болады, күн көріп те келдік. Бірақ мақсат, 

әйтеуір, күн көру емес қой. Кирилл «жазу» тіліміздің ұлттық табиғатына лайық, содан 



7

туындайтын ұлттық санамызға лайық білім бере алмай отыр ғой, біз осыны мойындауы-
мыз керек емес пе? Енді дұрысына көшейік.

лат. suw suwuw suwuq su-wuq
кир. су суу суық су-ық

                                                      
Ұлттық әліпби санамызды қалыптастыру үшін кирилл жазуының құрсауынан арылу 

керек, ол үшін еңбек етуге тура келеді: ұлттық әліпбиді үйреніп, ұлттық емілені меңгеру 
керек, көз үйретіп, қол жаттықтыру керек. Сонда ғана әр таңбамыз өз орнында тұрып, 
әр дыбысымыз қазақша дыбысталады, ең бастысы, сөздің үндесім әуезі мен буын тұрқы 
сақталады. Таңба саны бірге-екіге артады ма, әрине артады, өйткені біздің тіліміздің 
табиғаты сондай, әлеми бірегейлігі осында. Бөгде тілдермен таңба санап жарысатындай 
бәйгенің бізге қажеті жоқ.

«Қызықты» жалғастырайық. Қазақ тілінің оқулықтары түбір мен қосымша жайлы 
білім беруге міндетті және беретін білім ақиқат болу керек. Морфем талдауға кирилше 
жазғанда оқу сөзі келді дейік. Енді оның латынша нұсқасы тағы да кирилл үлгісімен oqu 
болмақ. Мұғалімдердің бір қиналатын жері осы болмақ.

кир. оқи оқ-и оқ
лат. oquy oqu-y oqu

                                     
Көсемшенің жұрнағы деп қосымша «и-ді» алып тастадық, сонда сөздің түбір «оқ» 

болады ма? Балаға қалай түсіндіресің.

кир. оқу оқ-у оқ
лат. oquw oqu-w oqu

            
Тұйық райдың жұрнағы деп қосымша «у-ды» алып тастадық, сонда сөздің түбірі тағы 

да «оқ» болады ма, бала аң-таң қалады ғой. Әр дыбыстың таңбасы өз орнында тұру керек 
дегенді босқа қайталап отырған жоқпыз.

«Қызықты» жалғастыра берейік. «Сөздің бірінші буыны жіңішке (әуезді) болса, ке-
лесі буындар да жіңішке (әуезді) болады» деген ережеміз бар. Ал енді осы ережені неге 
көріне көзге бұзып жазамыз.

кирилл латын
жи
ми

иық

жи-ын 
ми-ы
и-ық

[jɪy] 
[mɪy] 
[ɪyɪq]

[jɪ-yɪn] [mɪ-yɪ]
[ɪ-yɪq]

                   
Бірінші буындағы жіңішке дауыстыны көріп тұрған балаға келесі буында неге жуан 

әуезді дауысты тұрғанын қалай түсіндресің.
Қорытында «қызықты» мұғалімдер ФБ-те өздері айтып отыр, сиыр деген сөзді буынға 

бөле алмай жатырмыз дейді. Өздеріңіз де көрген боларсыздар. Не айтуға болады: бұрыс 
әліпбиден дұрыс еміле шықпайды, дұрыс әліпбиден бұрыс еміле шықпайды. Жа-
зылымы дұрыс сыйыр сөзінің сиыр болып бұрыс жазылып отырғаны жалған әліпби мен 
жалған еміленің нәтижесі. Кирилше жазылған  сиыр сөзін буынға дұрыс бөлу мүмкін 
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емес, ұстаздардың қиналып отырғаны да сондықтан. Буынға дұрыс бөліну үшін дұрыс 
емілемен сы-йыр [sɪ-yɪr] болып жазылу керек.

Ұзын сөздің қысқасы, қорытындыға келейік, осындай шатпақ әліпби, сарсаң емілемен 
бірінші сыныптың баласын «алдауға» болады, ал ересек сыныптың балаларын, студент-
терді, ата-аналарды қалай «алдайсың». Орынды сұрақтарға мұғалім қашанғы орынсыз 
жауап беріп отырады.

Ахаң (А.Байтұрсынұлы) айтқан «ел бүгіншіл, менікі ертең үшін» дегендей, бүгінгі 
«кирилл» ұрпақ түсінсе түсінер, түсінбесе түсінбес, әліпби санасы жаңғырған келер 
ұрпақ түсінеріне күман жоқ.

Ата-аналар «жоғарғы жаққа мұғалімдер айтсын» деп, мұғалімдер «ата-аналар айтсын» 
деп, бәрі жабылып «ғалымдар айтсын» деп отыра беруге тағы болмайды.  Енді не істеу 
керек? Міне, қызық енді басталды...

Соңғы сөз орнына. Әліпби-жұмбақ
Дауыссыз дыбыстарды таңбалайтын әріптер: b, g, ğ, d, j, k, q, l, m, n, ñ, p, r, s, t, v, f, h, ş, z.
Мынау соңғы ұсынылып отырған еміле-ережедегі «дауыссыз дыбыс әріптерінің ем-

лесі» деп берілген нұсқау. 
Енді жұмбақ: осы тізбекте қазақтың екі төл дыбысы да, ол екеуінің әрібі де жоқ, кәне 

кім бұрын табады?
Мұғалімдердің теориялық дайындығына қосымша ретінде. «Тау» және «ту», «бау» 

және «бу», «жай» және «жи» жұп сөздерінің морфологиялық үлгісі (моделі) бірдей, 
дауыссыз+дауысты+дауыссыз: taw-tuw, baw-buw, jay-jɪy. Соған қарамай бір сыңарын 
жазғанда дауыстыны жұтып қоямыз - ту, екіншісіне тиіспейміз - тау. Егер тілдің жүйе 
(система) екенін ескерсек, онда екеуін де дауыстысымен толық жазуымыз керек. Бұл 
жерде морфем бірліктердің морфологиялық қызыметінен басқа себептеріне сүйенуге 
болмайды. Құрылымы жүйелі әліпбиден ғана ұлттық еміле құрастыруға болады. Бірін 
жазып, бірін жазбайтын еміле сыңаржақ ұстаным болып табылады. 

ОРФОГРАФИЯҒА ОҢТАЙЛЫ ӘЛІПБИ КЕРЕК
(сұхбат)

Нұргелді Уәли
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 

бас ғылыми қызметкері, ф.ғ.д., профессор
 
Соңғы кездері газет-журнал, сайт басылым беттерінде жаңа әліпбидегі кейбір таңбалар-

ға байланысты ғалымдар арасында келіспеушілік байқалады. Ой алшақтығын туғызған ол 
қандай таңбалар? Оның жазылу мен оқылымдағы ерекшеліктері қандай? Орфографияға 
оңтайлы әліпби қажет пе?

Міне,осы сұрақтардың жауабын іздеп Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институының бас ғылыми қызметкері, білікті ғалым филология ғылымдарының докторы 
Нұргелді Уәли мырзаға жолыққан едік. Әңгіме өзегі көп талқысында жүрген әліпбидегі 
кейбір таңбалар мен олардың жазылудағы ыңғайлылығы.

Алматы қаласында қарашаның 6-сы күні «Достық үйінде» «Қазақ тілінің жаңа әліпбиі: 
Тіл мамандарының ортақ тұжырымы» атты ғылыми-практикалық дөңгелек үстел өткен екен.

«Жаңа әліпби: тіл мамандарының ортақ тұжырымы» дегенге қарағанда Институт 
ғалымдары бірауызды болып бір пәтуаға келген сыңайлы. Көптеген оқырмандарымыз 
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да осылай ойлағанға ұқсайды. Алайда республикалық басылымдарда, өзге де ақпарат 
көздерінде, жарияланымдарға қарағанда Институт ғалымдарының ішінде аталмыш жо-
баны қолдамайтындары да бар екен.

- Сонымен, Институт ғалымдары кеңесінде қаралып, таныстырылымнан өткен, 
«Жаңа әліпби» жобасы туралы Сіздің, атап айтқанда, орфографиялық сөздіктердің 
түгелге дерлік басылымдарына қатысқан негізгі құрастырушылардың бірі, қазақ ор-
фографиясының ғылыми-практикалық мәселелерімен шұғылданушы тіл маманы ретінде 
Сіздің пікіріңізді білгісі келеді. «Аттың жақсысы арбада сыналады» дегендей әліпбидің 
дұрысы орфографияда сыналады. Сонымен Орфография «көзімен» қарағанда «Жаңа 
әліпби» жөнінде ойыңыз қалай?

- Алдымен айтарым – хабар алмай қалғандықтан, Сіз айтып отырған «Дөңгелек 
үстелдің» мәжілісінде қатыса алмадым. Қатыспасам да, онда қабылданған әліпбимен, 
«Қарарымен», танысып шықтым. Сіз «Жоба», «Таныстырылым» деп отырсыз. Қарарда, 
«таныстырылым», «жоба» деген ұғымды білдіретін атаулар жоқ және Институт ғалым-
дары кеңесінде қаралған жоқ.

- Институт кеңесінде талқыланбауында, «Жоба», «Таныстырылым» сияқты «кілт» 
сөздердің болмауында себеп, не бір мән бар шығар?

- Ол жағын біле алмадым. Бәлкім, Институт директоры профессор Ерден Қажыбек 
мырза «Жаңа әліпби» түзуде өзінің тікелей қатысы болғандықтан, «директорлық билікке» 
салмайын дегені болар. Ал жаңағыдай, сіз айтқан «Кілт» атаулардың болмауын нақты біле 
алмадым. Мүмкін, күллі тіл мамандарының «түпкілікті шешімі» дегілері келген шығар? 
Солай да болуы ықтимал. Негізгі мәселе бұл емес.

- Дұрыс айтасыз, онда негізгі мәселеге көшейік. Бұл – танымал титулды ғалымдар-
дың ұсынып отырған жобасы, жай әуесқойлық емес. Әдетте ғылыми этикада сөзді 
жақсыдан бастаушы еді ғой. 

«Өлі әріпсіз» әліпби

- «Жаңа әліпбидің» тиімді жағы да, ойланатын жағы да жоқ емес. Тиімді тұсы дегені-
міз – sh қосарының «өлі әріпсіз» s- мен берілуі; жіңішке дауыстылардың бірыңғай ä, ö, ü 
түрінде таңбалануы. Ал дауыссыздарға қойылатын диакритикалық белгілердің біртектес 
болуын ойластырған жөн сияқты.

- Кешіріңіз, «ойластыру» дегеніңізді біздің оқырмандарымыз сырғытпа сөз деп қалады.
- Бұныңыз да жөн шығар. Айталық, Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл қазына» орталығы 

түрлі әліпби жобаларында кездесетін диакритикалық (акут, диграф, умлаут, бревис т.б.) 
белгілер бойынша сауалнама жүргізіп, оған әлеуметтаным лингвистикасы бойынша 
талдаулар жасаған. Сондайларға сүйену керек.

- «Өлі әріп» дегеніңіз қызық екен. Шамасы, дыбыстық мәні жоқ, қосалқы қызметі 
бар әріпті айтып отырсыз ғой. Қазіргі кезде ұсынылып жатқан жобаларда Ұлттық 
тілге тән дыбыс ерекшеліктерін «өлі әріппен» беру жиі ұшырасады.

- Оныңыз рас. Қазақ тіліндегі дыбыстардың жарым-жартысына жуығын (ә, д, ұ, ү, і, 
ғ, қ, ң) «өлі әріппен» беретін жобалар да жоқ емес.

- Сонымен, бұндай «өлі әріптерден» «Жаңа әліпби» жобасының аулақ болуын орынды 
деп отырсыз. Жақсысын айттыңыз. Ал қазақта, «Жақсысын айт, жаманын тақап 
қой» дейді ғой. Келіспейтіндеріңіз болса, әрине. Ондайда оқырмандарымыз, өзіңіз білесіз, 
айтқаныңыздағы «Меніңшеден» гөрі дәлелге қарайды.

- «Жаңа әліпбиді» орфографиялық тұрғыдан қолдауға болмайтын себептерді айтуға 
тура келеді. «Жаңа әліпбиді» ең түйткілді деген тұстарына тоқталып көрейік. Әдетте, 
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әліпбидің қандайы болмасын кемшілігі де, артықшылығы да жазу арқылы тексерілгенде 
байқалады. «Дөңгелек үстел» назарына ұсынылған әліпбиде w әрпі енгізілген екен. Бұл 
әріп (w) қазақтың төл дауыссыз дыбысын таңбалайды деп көрсетілген: таw (тау), sawap 
(сауап). Бұрын су, бу, жу жазылатын сөздерді ендігі жерде әріп ашып сұу, жұу, бұу деп 
жазуға тура келді.

- «Әріп ашу» дегеніңіз жаңа термин сияқты. Бұндай сөздердегі у әрпінің тасасында 
тұрған ұ+у дыбыстарын ашып жазуды дұрыс санайтындар да бар ғой. 

Әріп ашу. Тасымал ашу. Буын ашу

- Әріп ашу графикалық деңгейдегі, тасымал ашу орфографиялық деңгейдегі, ал буын 
ашу фонетикалық деңгейдегі ерекшеліктерге жатады. Содықтан контексі әрбасқа. Бірақ 
жұртшылыққа мәлім, қазақ тілі жалғамалы тіл ғой. Кез-келген мәтінде сөздің жеке тұлға-
сынан гөрі оның қосымшалармен түрленімдері әлдеқайда жиі кездеседі. Өйткені сөздің 
түрленімінсіз (формаларынсыз) ешқандай коммуникация жүзеге аспайтыны белгілі. 
Бұндайда сөздің өзімен қоса түрленімдерін қалай орфографиялаймыз? Орфографиялап 
көрейік. «Жаңа әліпбимен» жазылатын сөздерді түрленімге түскендегі жазылымын «Жаңа 
әліпбимен» мысалы, су – сұу сөзінің түрленімдік тізбе қайтарын жұртшылық төменде-
гідей жазуға мәжбүр болады

Су (2әріп) – сұу (3әріп)
Сууы (4әріп) – сұуұуұ (6әріп)
Суиын (5әріп) – сұуұуұн (7әріп)
Суыну (5әріп) – сұуұнұу (7әріп)
Суытылуы (8әріп) – сұуұтұлұуұ (10әріп)
- Бұл жерде «Жаңа әліпби» жобасына кіргізілген дабл-ю-дың (w) орфографиялануын-

дағы қиындық «басы артық әріптердің» көбеюіне саяды дейсіз ғой? «Жаңа әліпбидегі» 
«дабл-ю» әрпін неге қолдамайтыныңыздың бір себебі осы ғой.

- Мәселе бұнымен шектелмейді, орфографиялағанда кесе-көлденең тағы бір қиындыққа 
тап боламыз. Мысалы, сұуұнұуұ деп жазамыз ба? Әлде суыныуы дейміз бе? Даудың басы 
осы бастан-ақ қылтиып тұр. Оқұуұ деген дұрыс па? Оқыуы деген жөн бе?   Мәселенің бұл 
айтылғандардан басқа да қиын жерлері, әсіресе, бір сөздің шенінде дабл-ю (w) мен і-нің 
аралас-құралас келетін тұстарымен байланысты. Мысалы,  қиуластыруы дегенді жазар-
мандарымыз қалай жазады? Ойланып көрсін. «Жаңа әліпби» бойынша орфография түзу-
шілеріміз оны амалсыз қыйұуластырұуұ деп жазып көрсетеді. «Жаңа әліпбиді» ұстанған 
мектеп мұғалімі терме диктантта итиуі дегенді ійтійүуү деп үйретсе, көрші мектепте ій-
тійүуі деп жазып көрсетеді. Қазіргі қоғами  өмірде жүрдек сөзге айналған рухани, уақыт, 
тарихи сияқты қайталамасы (рекуренттілігі) жоғары сөздер медиа-масс құралдарында, 
ішкі-сыртқы жарнамаларда, экрандағы жүгіртпе жазуларда т.б. ақпарат көздерінде қалай 
орфографияланбақ? Әрине, орфографиялануын, мысалы, тарыйхый, ырұуханый/ұрұу-
ханый; ұуақыт үуәделесүуү, ұуағдаласұуұ деп жазуын жазып береміз-ау. Алайда бұндай 
үлгіні жазу деуден гөрі транскрипция дейді.

- Сонда қандай қиын әліпби болса да, орфография мамандары жазуын жазып, сөздігін 
түзіп те береді, бірақ Орфография «көзімен» қарағанда жалпақ жұртшылыққа қиын 
тиеді деп, күмән келтіргеніңізді байқап отырмыз.

- Әрине, жұртшылықтың сауатын ойлау керек. Өйткені жазу-сызу – әлеуметтік мән-
ділікке ие ерекше категория.

«Төл» ме?  «Төл емес» пе?
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- «Жаңа әліпби» бойынша і әрпімен «төл» сөз болса, іні, кім, тіл, дін деп жазылады 
және солай оқылады. Ал «төл емес» болса, жаңағы і әрпімен ministr, internet деп жазасыз, 
бірақ [министр], [интернет] деп оқисыз. Бұл қалай? Міне, әліпбиге бейжат қарамайтын 
оқырмандарымыздың бір білгісі келетіні осы мәселе. 

- Бір әріптің «төл» сөз болса, бұлай, «төл» емес болса, олай жазылады деп орфография-
лануын «олай-бұлайға» салып бұлталақтату ешбір талапқа  сай келмейтін тиянақсыздық 
болып шығады.

Айталық,  injil сөзін [инжіл] деп оқисыз ба? Әлде  [інжіл] деп оқисыз ба? Ал injir атауы 
[инжир] болып оқыла ма? Немесе [інжір] деп оқыла ма? Қайсысын қалай оқып, қайсын 
қалай жазарда оқырман-жазармандарымыз «төл», «төл емес» деп сұрыптап отырмақ па?

Бұл – бұл ма?! Мәселенің біз қауіптенбей тұра алмайтын тағы бір тұсы бар. Күні 
бүгін-ақ қазақ тілін шама-шарқынша білетін орыс тілді, ағылшын тілді білімді азамат-
тарымыз іні, ілім, іскер дегендерді [ині, ини], [илим],  [искер], деп сөйлейтіні анық. Бүгін 
болмаса, ертең-ақ ана сүтімен ауызданған қазақтілді жас буынға бұл «жаңалық»  жұғысты 
болып, дүбара айтылымдар етек алып кетпесіне кім кепіл?

Дәл осыған ұқсас көңілімізде ұялаған бір күдікті айтпауымызға тағы болмай тұр.  Ақ-
тау, Қаратау, Алатау, Ұлытау, Көкшетау, Медеу тәрізді тарихи-мәдени ономастикалық 
атауларды Ақтаw, Қаратаw, Алатаw, Ұлытаw, Көкшетаw, Медеw деп дабл-ю әрпімен жа-
зуын жазармыз-ау, бірақ бұларды күні бүгіннен-ақ Ақтав, Қаратав, Алатав, Медев деуге 
бейімделіп, дағды алып кеткен ауызды қойдыра алмай әлекке түсеміз бе деп күдіктенемін.

Шарттылық па?  Заңдылық па?

- Сонымен, сұу дегендегі [Ғ] мен [У]-ды у деп дара әріппен таңбалау, айтуыңызға 
қарағанда, әріп санын көбейте бермей, орфографиялауды оңтайландыратын шартты-
лық деп түсінуге болатын сияқты. Бұндай шарттылық, мысалы, ағылшын тіліндегі 
text(текст)  xeroxs (ксерокс), fax(факс),  boxing (бокс) дегендерді еске түсіреді. Осыған 
еліктеу сияқты көрінбей ме?

- Жоқ! Сырт қарағанда солай көрінуі де мүмкін. Шеттілдік жазудағы бұндайлар біздің 
ұлттық жазу-сызуымыз үшін өнеге тұтар үлгі емес.

Ал қазақ орфографиясы дәстүріндегі [ұ] мен  [у]-ды бір таңбаға сыйдырып беруді 
шарттылықтан гөрі заңдылық деуге болады.

Атап айтқанда, біріншіден, [ұ] қысаң әрі қысқа (келте) дауысты , ал [у] дауыссыз 
болғанмен, онда созылыңқы вокалді элемент басым. Сондықтан оны А.Байтұрсынұлы 
жарты дауысты деп дәл таныған. Екіншіден,  [ұ] да,   [у] да ерінбейім дыбыстар санатына 
жатады. Міне, осы ортақ қасиеттері жағынан бұлар ту, бу, қу, су сияқты сөздерде, яғни 
дауыссыздардан соң келген орындарда бір-бірімен кірігіп, ал дауыс жағынан бір-бірімен 
ұласып, созылыңқы сипаттағы кіріккен дыбыстық бірлікке айналады.

Осы тәрізді уақыт, уәде, уыз, уыс сияқты сөздердің  бас шенінде жазылатын у әрпі, 
байқауымызша, кіріккен созылыңқы дыбыстық бірлікті таңбалайды.

Ал тау, бау дегендегі  [у] ерінбейім дауыссыз болғандықтан, ашық, езубейімді [а]-мен 
кіріге алмайды. Өйткені бірі езулік [а], екіншісі еріндік [у] болып кіріге  алмағандықтан, 
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дауыстыдан соң тұрған соң [у]-дың вокалді созылыңқы сипаты да болмайды. Сондық-
тан тау, бау дегендегі [у]-ды мектеп өмірінде мұғалімдер «шолақ у» деп дәл атаған.

[И] дауыссызының да мән-жайы осы тәрізді. И әрпінің дыбыстық мәнін ашатын 
болсақ,[і+и]. Бұндағы [і] қысаң, келте, езулік дауысты. Ал [и] де езубейім және дауыс 
(вокалді элемент) басым, сондықтан бұл дыбысты да жарты дауыстылар санатында қа-
раған. Сөйтіп, ине, игі, иіл дегендегі [і] мен [и]-дің  екеуі де езубейім болып, бір-бірімен 
кірігіп, созылыңқы сипаттаға кіріккен дыбыстық бірлікке айналады.

Илан, иман сөздеріндегі и әрпінің дыбыстық мәні [ы+й], олардың бір-бірімен кірігуін 
де осылайша түсіндіруге болады. Ал ай, той, әйнек, сүй дегендегі и әрпі дауыстылардан 
кейін келгенде қосар сынарсыз (вокаль элементсіз) дауыссыз жалаң [и]-ді таңбалайды, 
өйткені ілеспе вокаль элемент алдыңғы дауыстымен астасып кетеді. Мектептегі ұстаз-
дарымыз кезінде бұндай [и]-ді шолақ й деп үйреткен.

- Осы айтылғанғандарға орай кісі есімдерінің төлқұжатта жазылуы қалай болмақ? 
Ерекше құқықтық мәні бар төлқұжаттарда «төл» немесе  «төл емес» деген еркіндік 
жүрмейтіні мәлім. Сонымен бірге көрнекті тұлғалардың есімі қалай жазылады? Әлде 
өз алдына жеке «Ереже» бола ма?

- «Жаңа әліпбимен» байланысты тағы бір түйткілдің түйіні кісі есімдерімен байла-
нысты. Әл Фараби, Ясауи сынды прецедентті тұлғалардың есімі қалай жазылмақ?  «Төл 
емес» деушілер Әл Фараби, Иасауи десе, ал кірме емес «төл» деушілер Әл Фарабый, Ыйа-
сауый деп жазылады деп әрі-сәрі күй кешері сөзсіз. Әр кімнің өз уәжі бар демекші, 
Сейілбек Исаев болса «төл сөзіміз», сондықтан «Сейілбек Ыйсайев» деп, ал Александр 
Исаев болса, «төл емес» кірме сондықтан «Александр Исаев» деп жазамыз деушілер де 
табылады. Фариза, Фаузия, Фатима сынды есімдерді «төл» деп танушылар Фарыйза, 
Фаузыйа, Фатыйма деп, ал оларды кірме, «төл емес» деп танушылар Фаузия, Фариза, 
Фатима деп жазамыз дер. Алайда құжаттанушы мекемелер «сұрыптаудағы» бұндай 
уәжге құлақ аса қояды дегенге сеніңкіремеймін.

Сұқбат соңы

Сонымен, дей келгенде, «Дабл-ю» жазу-сызудағы шиеленісе беретін түйіндер мен 
түйткілдерді көбейтеді. Әсіресе 30-жылдар мен 57-жылдар аралығындағы қазақ жазуы-
ның бастан кешкен қиындығы қайталанып, одан бетер көбейе береді.

Ал 1957 жылғы «Ережеден» кейін «и» мен «у»-дың орфографиялануы бір ізге түсті. 
Баршамыздың ұстазымыз – профессор Мәулен Балақаев оны бірден-бір дұрыс шешім 
болды деп, еске алып отыратын. Әсте тарих тағылымын ұмытуға болмас.

Сонымен, «и» мен «у» -ды орфографиялауда, яғни төлтума сөздерімізді де, шеттілдік 
сөздерді де таңбалаудың ең тиімді әрі оңтайлы әмбебап сипатын тәжірибе тағылымы 
көрсетіп отыр. Жиырма-отызыншы жылдардан қазіргі заманға дейінгі арғы-бергі көр-
некті ғалымдарымыздың қазақ жазу-сызуын бірізге салып жетілдірудегі, бұл табысын, 
қазіргіше айтқанда, креативтіліктің нышаны деп таныған жөн болар.

Бұған да тоқтамайтындарға айтарым: алпыс жылдан астам, атап айтқанда, жеті буын 
үш ұрпақтың қатесіз жазған қалам-қағазының өзін куәға тартам.

- Сонда сөздегі таңба (сурет) көбейген сайын қалың қауым, қарапайым жұртшылық 
кібіртіктеп оқып, кібіртіктеп жазатындай күйге түсеме деп қауіптеніп отырсыз ғой.

- Қиындық қай жерде болса, қауіп сол жерде. «Қиындық» деп отырғаным жазуда 
болсын, жазғанды оқуда болсын автоматизмнің бәсеңдеуі. Ал қауіп дегенім – рухани 
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жаңғыруымыздың іргелі бір саласы – латын графикасына  негізделген әліпбиге көшуден 
жұртшылықтың күдер үзе бастауына себеп осылар болмай ма?

- Дабл-ю бойынша жер-су атаулары қалай жазылмақ?
- Әліпби жобасындағы дабл-ю (w) көңілімізге тағы бір күдік ұялатып тұрғанын 

айтпауымызға болмай тұр. Ақтау, Қаратау, Алатау, Ұлытау, Көкшетау, Медеу тәрізді 
тарихи-мәдени ономастикалық атауларды Ақтаw, Қаратаw, Алатаw, Ұлытаw, Көкше-
таw, Медеw деп жазуын жазармыз-ау, бірақ бұларды күні бүгіннен-ақ Ақтав, Қаратав, 
Алатав, Медев деуге бейімделіп, дағды алып кеткен ауызды қойдыра алмай әлекке түсеміз 
бе деп секем алып отырмын.

Сөз соңында  айтарымыз, баспасөз беттерінде, мектеп тәжірибесінде орнық-
қан и мен у әріптерінің орфографиялануынан еш қате кетіп, жұртшылық қиындық көріп 
жатқан жоқ. Олай болса, сын тезінде сыннан өтіп, жазу тәжірибесінде 63 жылдан бері 
дәстүрлі нормаға айналып орныққан и мен у әріптерінің жазылуына «төңкеріс» жасаудың 
аяғы нәтижелі болады деп үміттене алмай отырмын.

- Пікір айтқанның, пікірлесу барысында сын айтқанның да еш айып-шамы жоқ. Сын-
дарлы сөз ойға ой қосады. Орфографияға оңтайлы әліпби керек екенін айтып, ойыңызды 
ортаға салып, әңгімелескеніңізге рақмет.

https://abai.kz/post/112210

«АКУТ» ДИАКРИТИКАЛЫҚ БЕЛГІСІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

Зейнеп Базарбаева
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас ғылыми қызметкері, ҚРҰҒА академигі, ф.ғ.д., профессор

Қазақ тілін латын графикасына көшіру мәселесімен Тіл білімі институты 90-жыл-
дардан бері шұғылданып жүр. Менің алғашқы мақалам 1998 жылы «Караван» газетінде 
шығыпты. Сондықтан латын графикасына көшкен еуропа және түркі тілдерінің тәжірибесі 
жан-жақты зерттелген болатын: кай ел қалай көшті, қандай кемшіліктер болды. 

Латыннегізді жобаны ұсынғанда, оның ғылыми негізі білу керек, тілдің тарихын, оның 
диалектикалық дамуын ескеру қажет. Дыбыс пен әріптің қарым-қатынасын анықтау керек. 
Барлық тілдерде ортақ бірнеше әмбебап ережелер бар: әліпбиіндегі әр таңбасының өзіндік 
мағынасы болуы керек және ол басқа таңбалардан ерекшеленуі тиіс, әліпбиде қосымша 
әріптер болмауы керек, олардың функциялары басқа таңбалармен қайталанбау керек, 
ұлттық емле тілдің табиғатына сәйкес болуы керек және басқа тілдердің ережелерін өз 
тіліне бейімдеуге болмайды.  Жазбаша және ауызша сөйлеу формалары арасындағы нақты 
арақатынас емле ережелер арқылы және ұлттық әліпби негізінде белгіленеді. 

Әріп дыбыстың (фонеманың) таңбасы. Әріп фонеманың таңбасы болғанымен, оның 
тілдегі дыбыстардың санымен бірдей болуы шарт емес. Еуропа тілдерінің фонетикалық 
жүйесі жақсы дамыған. Бір әріп бірнеше фонеманы таңбалайды. Әріптер дыбыстарға 
дәлме-дәл сәйкес келуі мүмкін емес. Мысалы дамыған француз және ағылшын тілдерінде 
35, 44 фонема бар. Бұл фонемалар 26 латын әрпімен беріледі. Оның себебі неде?

Әр тілдің фонетикалық құрылымның дамуы оның жетілген дыбыс жүйесінің нәтижесі 
болып табылады. Әр тілдің  фонетикалық жүйесі даму үстінде. Оған сыртқы және ішкі 
фактілер әсер етеді. Сыртқы фактілер: жаңа фонемалар жаңа ұғымымен, терминологиямен 
толығады және көршілес мәдениет пен өркениеттің ықпалымен байиды. Ішкі фактілер – 
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ол тілдің өзіндік заңдылықтары, фонологизация құбылыстары. Фонеманың аллофондары 
тәуелді позициясынан айырылып, дербес фонемаға айналады. 

Жаңадан пайда болған фонемаларды таңбалау керек. Оның екі тәсілі бар: диграф және 
диакритикалық таңбалар арқылы. Жазуы ертерек қалыптасқан тілдерде диакритикалық 
таңбалар, диграфтар әліпбидің құрамына кірмеген: итальян, француз, ағылшын тілдері. 
Олар тек жазуда пайдаланады. 

Жазуы кейінірек қалыптасқан тілдерде диграф, әсіресе диакритикалық таңбалар 
әліпбидің құрамына кірген. Сондықтан шығыс еуропа тілдеріндегі әріптердің саны 30-40 
арасында. Неміс тілінің әліпбиі 30 әріпті қамтиды. 26 әріпке 3 умлаутпен жасалған (ä, 
ö, ü) әріптер және бір лигатура қосылған. Скандинав (швед, фин, норвеж) тілдерінде 29 
әріп. Румын, молдован тілдерінде 31 әріп, поляк, литва, эстон тілдерінде 32 әріп, латыш 
тілінде 33 әріп, венгр, чех тілдерінде 40-42 әріп бар. 

Әр тіл өзінің фонетикалық жүйесіне сайкес диакритикалық таңбаларды пайдалана-
ды. Диакритикалық таңбалардың өз қызметі болады. «Умлаут» дауысты дыбыстардың 
жіңішкелігін көрсетеді. «Седиль» ызың дауыссыздардың қасиетін көрсету үшін пайдала-
нады. «Бревис» дауыссыздардың, ал «макрон», «тильда», «трема» дауысты дыбыстардың 
ерекшелігін көрсетеді. 

2018 жылдың 18 ақпанында латыннегізді жаңа қазақ әліпбиі бекітілді. Қазақ тілінің 
ұлттық дыбыстары «акут» арқылы белгіленді. Акут дегеніміз әріпүсті диакритикалық 
белгі. Диакритикалық белгілер латын әріптерінің негізгі дыбыстық мағынасын түсіндіру 
немесе өзгерту үшін еуропалық және түркі тілдерінде кеңінен қолданылады. Жаңа әліпби 
32 әріптен тұрады, соның ішінде 6 әріп акутпен таңбаланған және екі диграф (sh, ch) бар. 

Бекітілген әліпбиінде ұлттық дыбыстар акут диакритикалық таңбамен берілген. Ға-
лымдардың пікірі бойынша, осы әліпбиге кейбір өзгерістер енгізу керек.

1) І мен Й, И дыбыстарын беретін таңбаларды өзара алмастыру және и-дің бас әрпін 
нүкте арқылы /İ/ түрінде таңбалау ұсынылады: İnstitut, universiada, respublika, ministrlik, 
kino, jinalys; bilık, Irımşık, ızgılık, kırıspe, bılım. Себебі  І дыбысы Й, И қарағанда қазақ 
сөздерде жиі кездеседі, сондықтан әріпүсті ноқаттар көбейіп кетеді. Ал түркі тілінің және 
жалпы түрік әліпбиінің тәжірибесі бойынша І ноқатсыз ұлттық дыбыстарды таңбалауда 
қолданылады, мысалы, Istanbul. 

2) У дыбысын U таңбасымен беру ұсынылады: Universitet, turizm, magistratura, juu, 
qaru, beru, quu. Сонда халықаралық сөздер барлық тілдерінде бірдей жазылады, ал қазақ 
сөздерінде базалық норма сақталады.

3) Ұ дыбысын  Ū таңбасымен беру ұсынылады: Ūsynys,  jūrnaq, maǵlūmat, qurylys. 
Дыбыстық жағынан өзара ұқсас таңбаларды әліпбиде қатар орналастырған дұрыс. Сонда  
/U/, /Ū/, /Ú / таңбалары  оңай танылып, қабылданады және «кирил жазуындағы Ұ әрпінің 
ортасындағы сызық латында осы дыбысты таңбалайтын әріптің үстінен қойылады» деп 
ассоциация арқылы үйрету /Ū/ графемасын тез танып, жазуға септігін тигізеді.

4) Ш (Sh) дыбысын седиль таңбасымен (Ş) беру ұсынылады: Şańyraq, qaşyqtyq, alaş, 
úşınşı, şeşım. Седиль диакритикалық таңба еуропа және түркі тілдерінде жиі кездеседі 
және ызың (жуысыңқы) дауыссыздардың ерекшелігін белгілеу үшін пайдаланады. Sh 
диграф екі түрлі оқылып, шатасу тудырады, мысалы, shema (шема/схема), sholast (шоласт/
схоласт), ashana (ашана/асхана), Еshil (Эсхил, Эшил), Ashat (Ашат/Асхат). Сонымен 
бірге қазақ тіліндегі «бір дыбыс – бір таңба» принципін сақтауға да мүмкіндік туады.

5) СҺ (Ч) таңбасын әліпбиден алып тастау ұсынылады, себебі Ч дыбысы қазақ тілінің 
төл сөздерінде кездеспейді және әліпбиідің базасында С әрпі жоқ. Сондай-ақ біраздан 
бері Шымкент, Шамалған деп жазамыз да айтамыз.
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6) Ғ дыбысын бревис диакритикасы арқылы Ğ таңбасымен беру ұсынынылады: 
ğaryś, jaŋğyru, ğylym. Еуропа және түркі халықтарының әліпбиінде бұл белгі негізінен 
қысқа дыбыстарды таңбалау үшін қолданылады және   UNICODE жүйесінде бар. 

7) Ң дыбысын халықаралық фонетикалық әліпбиде бар Ŋ (энг) таңбасымен беру 
ұсынылады. Мысалы: aŋşy, jaŋbyr, köleŋke. Бұл белгі кирилнегізді қазақ әліпбиіндегі Ң 
графикасына ұқсас болғандықтан тез дағдыландырады, әріпүсті таңбаларын көбейтпейді 
және қолды үзбей жазуға ыңғайлы.

«Акут» диакритикалық белгінің екі қызметі бар:
Біріншіден, акут сөз екпінінің белгісі. Мысалы, Janár, Аisaulé, Nazgúl, Qyzdarhán.  

Екпін сөздің соңғы буынына түсетінін көрсетеді.
Екіншіден, акут француз тілінде accent égu қысаң дыбыстарды белгілейді: écouter, écho, 

émotion, événement. Ашық дыбыстарды accent grave белгілейді: prière, poème, rivière, frère.  
Сондай-ақ, súzbé, álém, sálém, kúmán, tárbié, kóleńké, kúrés деген сөздерде акут белгісі 

сөз екпінінің белгісі ме, әлде төл дыбыстарының ерекшелігін көрсетіп тұр ма. Біздің ойы-
мызша, акут диакритикасын  умлаут диакритикасымен ауыстырса, бұл диакритикалық 
белгі өз қызметін атқарып келеді. 

Акут диакритикалық белгісі басқа тілдерде көбінесе дауыстыларға қойылады. Сон-
дықтан дауыссыз ғ әрпі ǵ - мен ң әрпі ń – мен таңбаланғаны күмән тудырады. Сонымен, 
Ғ әрпі бревис диакритикалық белгімен  берілсе, ğ өзінің фонетикалық қызметін дұрыс 
атқарып келеді. Ал ң әрпі ƞ таңбамен белгіленсе, жолүсті таңбалар азаяр еді. 

Бұл өзгерістердің арқасында, латын графикасына негізделген жаңа қазақ әліпбиі жалпы 
түркілік әліпбиіне жақынырақ болады.

ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ: ПЕРНЕТАҚТАДА ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ 
СТАТИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

 Асқар Жұбанов
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының

 бас ғылыми қызметкері, ф.ғ.д.,профессор
Айман Жаңабекова

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
бас ғылыми қызметкері, ф.ғ.д.

Лингвистикалық зерттеулер жүргізу негізінен тіл білімінің қолданбалы бағытының 
зерттеу нысаны. Бұл ретте әріптерді пернетақтада орналастыруда қандай ұстанымдарға 
сүйенеміз деген мәселенің басын ашып алу қажет.

Әріптерді пернетақтада тиімді орналастыру мәселесіне қатысты А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты Қолданбалы лингвистика бөлімі қолданыстағы әріптердің 
кездесу жиілігін анықтады. Бұл жиілік талдау Білім және ғылым министрлігі тапсыры-
сымен жарық көрген «Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігіне» негіз болған 
«Қазақ тілінің сөзформалар сөздігінің» мәтіні бойынша жасалды. Бұл сөздікте қазақ тілінің 
5 стилінен 7 миллионнан астам сөзқолданыстан тұратын мәтіндер қамтылды. Төменде 
осы 7 миллионнан астам сөзқолданыстан алынған қазақ әріптерінің жиілік сөздігі берілді.
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1-кесте. Қазақ тіліндегі әріптердің жиілікті-әліпбилік жиілік сөздігі

  
№ Әріп Абсолютті 

жиілігі

Бір топ 
әріптің 
мәтінді 
қамту 

пайызы

№ Әріп Абсолютті 
жиілігі

Бір топ 
әріптің 
мәтінді 
қамту 

пайызы

1 2 3 4 1 2 3 4

1 А 8630862 12,796 22 г 903479 91,763

2 Е 5660025 21,187 23 ң 872812 93,057

3 Ы 5378832 29,161 24 и 866761 94,342

4 Н 4192570 35,377 25 ж 738252 95,437

5 І 4154893 41,537 26 ұ 673484 96,435

6 Т 4066134 47,565 27 ө 655787 97,408

7 Р 4028709 53,537 28 ү 598755 98,295

8 Л 3824239 59,207 29 ә 524073 99,072

9 Д 3413312 64,267 30 я 231433 99,415

10 С 2708334 68,283 31 х 105688 99,572

11 М 2040371 71,308 32 ц 81165 99,692

12 Қ 1876617 74,090 33 ф 58378 99,779

13 О 1639224 76,520 34 в 55978 99,862

14 К 1633360 78,941 35 э 30250 99,907

15 Ғ 1256146 80,804 36 ь 25076 99,944

16 Б 1229938 82,627 37 ю 20877 99,975

17 Й 1175543 84,370 38 һ 5406 99,983

18 У 1103283 86,006 39 ъ 5148 99,991

19 З 1095869 87,630 40 ч 3702 99,996

20 П 978676 89,081 41 щ 1679 99,998

21 Ш 905698 90,424 42 ё 1018 100

Ұлттық пернетақта жасауда жеке әріп жиілігі ғана емес, саусақпен оңай әрі тез басу 
үшін әріптердің тіркесімінің де жиілік сөздіктерін ескеру қажет. Яғни қай әріп қай әріп-
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пен жиі тіркесіп қолданылады деген мәселе маңызды. Осы проблеманы шешу үшін қазақ 
тілінің жоғарыда аталған 7 миллионнан астам сөзқолданыстан тұратын қазақ тілінің мә-
тіндерінен құрастырылған «Қазақ тілінің сөзформалар жиілік сөздігінен», осы сөздіктің 
статистикалық деректерін пайдалана отырып, қазақ әріптерінің екіәріптік тіркестерінің 
жиілік сөздігін құрастырдық.

 2-кесте. Қазақ тілінің екіәріптік тіркестерінің жиілік сөздігінен үзінді:
 

Рет

саны

№

Әріп 
тіркесі

Абсолютті 
жиілік

Бір топ 
әріп 

тіркесте-
рінің 

мәтінді 
қамту 

пайызы

 

 

Рет

саны

№

Әріп 
тіркесі

Абсолютті 
жиілік

Бір топ 
әріп 

тіркес-
терінің 
мәтінді 
қамту 

пайызы

 

 1 2 3 4   1 2 3 4

1 ар 688045 2,035495  44 ма 229464 46,495744

2 ан 582201 3,757865  45 са 226934 47,167100

3 ал 565089 5,429610  46 ге 226772 47,837976

4 ын 562671 7,094202  47 ел 209952 48,459093

5 да 560939 8,753670  48 ек 208945 49,077231

6 та 511161 10,265877  49 ғы 207327 49,690582

7 ен 501533 11,749600  50 лд 198170 50,276843

8 ер 481450 13,173909  51 ыр 197109 50,859966

9 қа 460416 14,535993  52 ағ 196589 51,441550

10 де 458037 15,891038  53 рд 195039 52,018548

11 ін 451434 17,226550  54 ес 189725 52,579826

12 ла 422562 18,476647  55 іл 189148 53,139397

13 ды 417831 19,712748  56 тт 184683 53,685759

14 ты 404750 20,910150  57 бі 184178 54,230626

15 нд 399330 22,091518  58 ің 181594 54,767850

16 ға 396123 23,263399  59 лі 181226 55,303984

17 ке 371958 24,363790  60 гі 178293 55,831442
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18 ай 369359 25,456493  61 ау 177800 56,357441

19 лы 342672 26,470245  62 қы 172081 56,866521

20 ті 333046 27,455520  63 ре 169334 57,367475

21 ді 331481 28,436166  64 ыс 168863 57,867035

22 ас 330440 29,413731  65 сі 168801 58,366412

23 сы 327308 30,382031  66 ып 166290 58,858360

24 ме 323281 31,338418  67 ні 163289 59,341430

25 ат 284740 32,180786  68 ам 161755 59,819962

26 ба 281240 33,012799  69 ік 154050 60,275700

27 ны 276945 33,832107  70 ым 147729 60,712738

28 ың 275833 34,648124  71 ім 147386 61,148761

29 ол 273816 35,458175  72 бо 146149 61,581124

30 те 273269 36,266607  73 қт 144973 62,010009

31 ет 272744 37,073486  74 ад 144878 62,438613

32 ры 263800 37,853906  75 бе 143874 62,864246

33 ық 261904 38,628716  76 шы 140779 63,280723

34 ра 257203 39,389619  77 се 137879 63,688621

35 на 250705 40,131299  78 ем 133338 64,083085

36 жа 248531 40,866547  79 із 131926 64,473371

37 ақ 243641 41,587328  80 кі 130520 64,859499

38 ыл 241848 42,302805  81 ег 128229 65,238848

39 ле 241186 43,016324  82 кө 127963 65,617411

40 не 239816 43,725790  83 ор 126556 65,991811

41 ст 239516 44,434368  84 ап 120653 66,348748

42 ір 237178 45,136030  85 мы 120124 66,704120

43 рі 230151 45,816903  86 ыз 119848 67,058675

Әріптерді пернетақтада орналастыруда әріп жиілігінен басқа, олардың қасындағы 
келесі әріппен тіркесуін де негізге алу пернетақта батырмасын басудың тиімділігі үшін 
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қажет болғандықтан, олардың оң жақтарында жоғарыда үзінді келтірілген екіәріптік 
тіркестер жиілік сөздіктерінен алынған деректер мәліметіне сүйенген жөн болады.

Қазақ тілінің ұлттық компьютерлік пернетақтасында жиі кездесетін 19 әріп екі бөлікке 
бөлініп, пернетақтаның ортаңғы бөлігіне орналасады. Сол сияқты 2-кестедегі екіәріптік 
тіркестердің ең жиі қолданылатын тіркестердің екінші әріптерін жиі кездесетін әріптерге 
тіркесуге пернетақтаның жақын аралығына, яғни сол қол мен оң қол саусақтарына сәй-
кестендіріп орналастыру қажет.

Осы жиілік талдау (әріп және әріп тіркесінің жиілік сөздіктері) нәтижесі бойынша қазақ 
әріптері мен әріп тіркестерінің жиі кездесуі ескеріліп орналастырылған пернетақтаның 
пилоттық жобасы ұсынылды.

Пернетақтада әрбір әріптің кирилдегі және латындағы баламалары келтірілді. Пер-
нетақтаның ортаңғы бөлігінде жиілік сөздіктегі ең жиі қолданған әріптер орын алды, ал 
олардың оң жақтарында екіәріптік тіркестер жиілік сөздігінен алынған әріптер орналас-
тырылды.

Пернетақтаның шеткі жақтарына сирек кездескен әріптер орналастырылды. Пернетақ-
тада көрініс таппаған дыбыстар: ш, ч мынадай әріп тіркестерінің sh/ш, ch/ч әрбіреуінің 
пернетақтада бар болуынан, олар орын алмады.

1-сурет. Статистикалық негіздегі пернетақта
Әріптерді пернетақтада орналастыруда оның бетіндегі батырмалар орналастырылған 

қатардың басуға, яғни мәтін теруге ыңғайлылығына қарай актив және пассив аймақтарға 
бөлінеді. Пернетақтаның әріп теруге ыңғайлы жері ортаңғы аймақ, әсіресе кертік тұрған 
жердің айналасы, асты мен үсті болып табылады. Ал шеткі батырмалар пассив аймаққа 
жатады. Актив және пассив аймақтарды пернетақтаның горизанталь (көлденең) және 
вертикаль (тіке) бөліктері бойынша да көрсетуге болады. Көлденең меже бойынша актив 
аймақ – ол екі кертік тұрған ортаңғы қатар, яғни қазіргі кирилдегі Ф әрпінен басталып, 
Э әрпіне аяталатын қатар. Одан кейінгі актив аймақ осы қатардың үстінде орналасқан 
үстіңгі қатар. Ал астыңғы қатар көбінесе сиректеу кездесетін әріптер орналасатын аймақ.

Батырмалардың тік бағыттағы (вертикалды) межесі кертік тұрған батырмалардың 
жаны, яғни ортаңғы, екінші қатардың жаны, ортаңғы тұсы. Сонымен қатар үстіңгі қа-
тардағы кертпенің үстіңгі ортаңғы бөліктері. Одан кейінгісі кертпенің астыңғы ортаңғы 
бөліктері.

Ал осы үш қатардың шеткі бөліктері пассив аймақ болып есептеліп, сирек кездесетін 
әріптер не тыныс белгілер орналастырылады.

Осы әріптер орналастырылған пернетақта пилоттық жоба ретінде ұсынылып, перне-
тақтада теруге арналған арнайы компьютерлік бағдарлама жасалды. Жиілік талдау бо-
йынша орналастырылған латын әріптері бірнеше пернетақта батырмасына жапсырылып, 
бұл пернетақта нұсқасының мәтін теруге ыңғайлы, тиімділігі уақыт сыйымдылығы мен 
қуат сыйымдылығына қарай сынақтан өткізілуде.

Сонымен егер жиілік ұстанымын негізге алатын болсақ, ең жиі қолданатын қазақ 
әріптері пернетақтаның ортаңғы жағында орналасуы қажет. Олар екі топқа бөлініп, бі-
рінші, сол жақ қол саусақтарына және екінші, оң жақ қол саусақтарына деп ажыратылуы 
қажет. Сонымен бірге, екіәріптік тіркестердің статистикасы бойынша тіркестің екінші 
әрпі, тіркестің бірінші әрпінің оң жағына жақын орналасуы қажет деп білеміз.
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ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ТАРИХЫНАН 
КЕЙБІР МӘЛІМЕТТЕР

 (1929-1940 жылдардағы тілдік жағдаят) 

Бағдан Момынова 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас ғылыми қызметкері,ф.ғ.д.

А. Байтұрсынұлының өзі ұсынған көп жылдар бойы қазақ даласына сауаттылықтың  
өріс алып, қанат жаюына себеп болған төте жазуында 24 әріп, бір дәйекші болғаны қазіргі 
қауымға белгілі.

Кейіннен қазақ мәдениеті тарихында «әліпби айтысы» атауымен аталған тарихи 
жағдай кезінде осы жазуды жақтаушылар А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, Е. Омаров, 
Қ. Кемеңгерұлы, А. Байтасұлы, І. Ахметұлы, М. Бұралқыұлы, П. Ғалымжанұлы болса, 
кезекті тарих сахнасына шыққан латын әліпбиін қолдаушылардың қатарында  Ә. Байділ-
даұлы, Т. Шоқанұлы, Н. Төреқұлов, О. Жандосұлы, М. Жолдыбаев, І. Қайменұлы сияқты 
зиялылар болды. 

Сол айтыста: «Араб графикасының кемшіліктері ретінде бір дыбыстың сөздің басы, 
ортасы, аяғында бірнеше түрлі таңбалануын, оңнан солға жазудың қиындығын, оңнан 
жазып келе жатып цифрларды солға қарай жазу қажеттілігін, нотаны араб қарпімен 
жазудың ыңғайсыздығын, техника мен ғылыми кітаптардың латын тілді болатындығын, 
араб алфавитінің шығыны көптігін т.б.  келтірді.

«Бірақ 1926 жылғы  Түркологиялық съездегі «әліпби айтысынан» кейін көп жылдар 
бойы қазақтың рухани өмірінде ерекше рөл атқарған «А. Байтұрсынов алфавиті» қоғам 
өмірінен ығыстырыла бастады. Себебі, КСРО-ның саяси жүйесі әлем қолданып жүрген 
алфавитке, яғни латынға көшуді міндеттеді. Байтұрсынұлын жақтаушылар азшылық 
болып қалды. Жақтағандар көп болған күннің өзінде саяси жүйенің мақсаты бөлек, көз-
дегені басқа болғандықтан, оның графикасының тағдыры алдын ала шешіліп қойылған 
еді» [1, 154 б.].

А. Байтұрсынұлының төте жазуын жанын сала жақтағанын, «12-13 жыл бойы қолда-
нылып, орнығып қалған, қазақ тілінің дыбыстық табиғатына лайықталып өзгертілген, 
ресми түрде қабылданған алфавиттің қазақ мәдениеті мұқтаждығын толық өтеп отыр-
ғандығын, оның дыбыс әдісімен оқыту ісіне айтарлықтай қолайлы болып шыққандығын, 
полиграфиялық мүмкіншіліктері жағынан да, экономикалық тиімділіктер тұрғысынан 
да бұрынғы алфавитті сақтау пайдалырақ екендігін айтып, дәлелдегенін» Р. Сыздық өз 
зерттеулерінде айқын көрсетеді [2, 24-28 бб.].

Алайда латын графикасына көшуді үкімет орындары белсене қолдағандықтан, съезд 
латын жазуына көшуді ұсынады, сөйтіп 1929 жылы 24-қаңтарда Қазақстан Орталық 
Кеңес комитеті президиумы мен халық Комиссарлар кеңесінің  «Жаңа алфавит  туралы» 
қаулысы шықты. Жаңа әліпби ұсынылды. Бұл әліпбиде 29 әріп болды. 

«Осыдан сәл кейінірек, 1929 жылдан бастап, КСРО территориясында араб алфавитін 
қолдануды мүлдем тоқтату туралы Совет өкіметінің жарлығы күшіне енді. Өйткені, араб 
алфавиті КСРО-ның өзге республикаларынан мұсылман республикаларын бөліп тастайды 
деген қауіп бас көтерген еді.

Осы жылдардан бастап, А. Байтұрсынұлының басына қауіп төнді, оның оқытушылық-
ағартушылық қызметі де тоқтады, нағыз қуғындау басталды» [1, 155 б.]. 
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Ал латын әліпбиін жақтап, іске қосылуына кіріскендердің қатарында Ә. Байділдаұлы, 
Т. Шонанұлы, І. Ақметұлы т.б. болды.  

Әліпби мәселесі көтерілген съезде «Мәскеу жастары латын туралы», яғни Мәскеудегі 
қазақ оқушыларының ұйымынан және «Өлкелік латыншылар бұйрасына» Қостанай қара 
шекпен мектебінің оқушы жастары атынан сөз айтылды. Олардың бәрі де латынға көшуге 
байланысты үкіметтің шешімін қолдау мен көмектесу жайына арналды. Бұл пікірталас-
та «...латын әрпінің араб әрпінен пайдасы көш ілгері, араб әрпі  мектептерімізге, баспа 
істерімізге көп кемшілік, қиындықтар туғызып, адымды аштырмай отырғаны, мәдениет, 
саясат, шаруа жүзінде араб әрпі осы күнгі қазақ еңбекшілерінің  керегіне жауап бере 
алмайтыны... ескіліктің салдары» ...екені айтылды [3, 100-102 бб.]. 

Латын әліпбиін «түрікмен, азербайжан, өзбек, қырғыз, башқұрт жана басқа жұрттар 
тексеріп, дұрыс деп біліп, белсене кіріскені, ...әр жердегі латын ұйымшасын ашып, осы 
бастан үйрене беруіміз қажет деп, Мәскеудегі қазақ оқушылары басқа жердегі қазақтың 
саналы еңбекші, оқушы жастарын шақырып, осыны іс-жүзіне шығаруға күш көрсетулерін 
борыш санайтындарын» айтты [3, 100-102 бб.]. Ал Қостанайдағы қара шекпен мектебінің 
оқушылары «Шын көңілден ортақшылық  (коммунистік) сәлемімізді жіберіп: «Өркендесін 
жаңа әліппе» деп бір ауыздан айтамыз» деп жар салды [3, 103 бб.]. Съезд латынды оқу-
жазу ісіне ақырындап енгізе беруді, ол үшін «түрліше» латыншылдар үйірмесін ашуды 
қолдауды, латынның араб әрпінен артықтығын түсіндіруді міндеттейтін төрт баптан 
тұратын қаулы қабылдады. 

1930 жылдардың ішінде газет, журналдарда алфавит және емле жобаларын ұсынған 
көпшілік талқысына салу мақсатында ой-пікірлер айтқан мақалалар көп жарияланды. 
«Әсіресе, өз кезінде Ж. Аймауытов, Қабылов, С. Аманжолов, Ш. Сарыбаев пен Т. Жиенға-
лиев, Ж. Досқараев, Қ. Жұбанов т.б. емлені жетілдіруде талқыға салу үшін өз жобаларын 
ұсынды. Тек «Бас әріп керек пе?» деген мәселенің төңірегінде ғана оннан астам мақала 
жарияланыпты», – дейді Б. Әбілқасымов [4, 3 б.]. 

Қазақ жазуының тарихымен айналысқан зерттеуші Қ.Күдеринова «Тұрақты емлесі жоқ 
жазу айналасы отыз жылдың ішінде 3 дүркін ауыстырылды (1912, 1929, 1940). Бірнеше 
рет емле ережелеріне реформа жасалды, алғашқы емле ережесі 1940 жылы жобаланып, 
1957 жылы 5- маусымда Жоғарғы Кеңестің қаулысымен бекітілуге дейін бүкіл филолог 
мамандар мен мектеп мұғалімдерінің, оқытушылардың, қалың көпшіліктің талқысына 
түсті», – деп атап көрсетеді [5, 162 б.].

Сөйтіп Ұлы Отан соғысының алдындағы жылдары латын әліпбиінің тағдыры да бірте-
бірте жоспарлы түрде шешіле бастаған-ды. Ол үшін 1941 жылы шығып тұрған газеттерде 
Жаңа емлені (кириллицаны) таныстыру, оның жақсы жақтарына көбірек көңіл аударту 
жағын ойластырған танымдық мақалалар жариялана бастады. Бұл мақалаларда кирилл 
жазуының артықшылықтарын анықтап айту, анықтап көрсету, жан-жақты түсіндіру бас-
ты мақсат етіп қойылды. Ал алфавитті қабылдауға қарсы көзқарастардың көзге ілінбей, 
кирилл алфавитіне көшуді жоспарлы жүргізген совет үкіметі алдына қойған мақсатына 
көп кедергісіз қол жеткізеді. Оны 1941 жылғы «Социалистік Қазақстан» газетінде жа-
рияланған  Қазақ ССР жоғарғы Советі Президиуымының Указынан анық көруге болады: 

Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумының Указы
1941 жылғы 1 сентябрьден бастап, орталау және орта қазақ мектептерінде, пе-

дагогика ВУЗдарында және Қазақ ССр Оқу халық комиссариатының училищелерінде 
кейбір пәндерді қазақтың жаңа алфавитімен оқытатын болу туралы

Қазақ ССР-ның Оқу халық Комиссариатына 1941 жылғы 1 сентябрден бастап ор-
талау және орта қазақ мектептерінің Ү-Х кластарында, педагогика училищелері мен 
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ВУЗдарында кейбір пәндерді, сонымен қатар орталау және орта орыс мектептерінің 
Ү кластарында қазақ тілін қазақтың жаңа алфавитімен оқытуға рұқсат етілсін.

Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумы Председателінің орынбасары  
И. Лукьянец

Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиуымының  секретарі үшін – Жоғарғы Совет Пре-
зидиуымының мүшесі – Қ. Байұзақов Алматы қаласы, 18 август 1941 жыл [6, 65-68 бб.]. 

Орыс графикасы негізіндегі қазақтың жаңа алфавиті мен орфографиясының жобасы 
СССР Ғылым академиясының Қазақстандағы филиалының қазақ тілі секторында С.А. 
Аманжоловтың басшылығымен жасалып, ғалым авторлығымен 1940 жылы латын гра-
фикасымен емле ережелері жарық көреді. Солардың бірі - орыс тілінен енген сөздердің 
түпнұсқалық түрін бұзбай жазуды басшылыққа алынудың ұсынылуы. Мысалы, газет 
емес газета түрінде жазылу қадағаланды. 

Орыс тіліндегі ь белгісін сақтау принципін ұстау және иу қосар дыбысының ю-мен 
жазылуын жолға қою мақсаты көзделді. Әсіресе күрделі сөздерді бірге таңбалау (бүгінгі 
күні де актуалды болып отырған мәселе) ұсынылды т.б. Ал осы емле ережелерінің ресми 
нұсқасы 1953 жылы газеттерде жарияланып, көпшіліктің талқылауына ұсынылды. Әрине, 
1940 жылғы емле ережелерінің жобасындағы басты ұстанымдары және негізгі қағидалары 
жазба мәтіндерде сақталғаны түсінікті. 

1940 жылғы қарашада Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесіне  жаңа әліпби 
жобасын ұсынды [7, 248 б.].

С. Аманжолов әзірлеген орыс графикасына негізделген қазақ әліппесі мен орфография-
сының жобасы 1940 жылы қарашада республика Жоғарғы Кеңесі тарапынан қабылданды. 

Кейіннен осы алфавитке қатысты мәселенің басы-қасында жүрген профессор С. 
Аманжоловтың «Орыс алфавитіне негізделген қазақтың жаңа алфавиті мен орфогра-
фиясы» деген еңбегі жарық көрді. Ғалымның «Орыс алфавитіне негізделген қазақтың 
жаңа алфавиті мен орфографиясы» деген еңбегі екі тілде, қазақ және орыс тілдерінде, 
жеке кітапшалар болып басылып шықты. Жаңа алфавитке көшудің себебі, мақсаты мен 
принциптері, қазіргі қазақ орфографиясының негізгі ережелері осы еңбекте барынша 
тұжырымдалды: «Қазақ тілі қай жағынан болса да, бұдан 10-20 жыл бұрынғысынан әлде 
қайда өсті. Өйткені қазақ елі де, СССР-дағы бұрынғы артта қалған елдермен бірге ұлы 
орыс пролетариатының көмегі арқасында, коммунистік партияның басшылығы арқасында 
қоғамдық формация жағынан капитализмді аттап өтіп, социализмге жетіп отыр» [7, 254 б.].

 Профессор С. Аманжоловтың әліпби мәселесіне деген сыни көзқарасы да еңбектерін-
де көрінеді: «Феодализм дәуірінің тілі капитализм дәуіріне сәйкес емес болып қалғаны 
сияқты, капитализм дәуіріне дәл шақ келген тіл социализм дәуіріне шақ келмек емес. 
Тіл дегенде, біз жеке сөзді, сөйлемді ғана алып қоймаймыз, дыбыстарды да еске аламыз. 
Өйткені сөздің материалы – дыбыс.

...Сөз жоқ, араб әліппесіне қарағанда, латын әліппесі баспасөзімізді, оқу-ағарту ісімізді 
әлдеқайда тез алға бастырды. Бірақ 11 жыл қолдану тәжрибесі оның да өрісінің тар, икемі 
аз екендігін айқын көрсетіп отыр. Мұның негізгі кемшілігі:

1. Жаңа сөздерді, терминдерді орысшасындай (өйткені СССР-дегі барлық халықаралық, 
интернационалдық сөздерді орыс тілі арқылы аламыз), жаза алмауымыздың  (мысалы, 
орыстың ц, щ, ч, я, ю, ь, ъ дыбыстарын дұрыс беру үшін, әрқайсысына екі, үш ереже 
керек болады) айқындалуында;

2. Сонымен қатар, орфографиялық (емлелік) ережелеріміздің көптігінде;
3. Орыс әліппесіне кей әріптеріміздің (р, п, с, r) ұқсас болып, балаларды шатысты-

руында. 
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Мұның аты не деген сөз? Мұның аты – алфавитіміз өскен әдеби тіліміздің қасиетін 
өтей алмайды деген сөз» [7, 253-256 бб.]. 

Аталған еңбегінде ғалым әліпби тарихына тоқтала келіп, араб жазуының кемшін 
жақтарын, ыңғайсыздығын, қиындығын, диакритикалық белгілердің көптігін, таңбалар 
санын көбейткен сайын әліпбидің қолайсызданып, оңайламай отырғанына тоқталады. 
«Осы жазғы тұрым орталық жаңа әліппе комитеті барлық ұлттарға өзіндегі  q, o, ә, у, ь, ө 
әріптерін алып тастауды ұсынды. Олардың кеміс бөгеті, қолайсыздығы көп. Бірақ мұны 
ұсыну алдында Жаңа әліпби комитеті әр ұлттың ерекшелігімен санаспағандығы көрініп 
тұр», – дейді. - Орыста q, ө әрпі жоқ екені рас, оларға ол әріптерді үйрету де қиын екені 
рас. Бірақ орыста жоқты жойып, ұлт тіліне балта шабуға бола ма? Әрине, оның бәрі еске 
алынбауы белгілі мөлшерде «солшылдыққа» жатады», – деп, ашына жазды 7, 253-256 бб.].  

Өткен ғасырдың 30-40 жылдарындағы әдістеме проблемаларымен айналысқан белгілі 
ғалымдардың бірі Сейіл Жиенбаев емле, емлелік ережелер турасында: «Диктантты емлеге 
жатықтыру үшін жаздыратын болғандықтан, бұл жерде емле туралы да айтылу керек. Емле 
грамматиканың морфологиялық бөліміне негізделеді. Синтаксистің емлесі – тек тыныс 
белгілері.  Мысалы сөз таптарын алсақ, олардың әр қайсысының жеке бастарына байла-
нысты емле ережелері бірінде артық, бірінде кем. Сөздің өзгеруі есім сөздің тәуелденіп, 
септелуі мен етістік сөздің жіктелуі. Қазақ тілінде септеу атаулының бәрінің принципі 
бар. Жіктеудің де емлесі бірдей. Үстеулеріміз де орыстың «наречие» сі сыяқты өзгеше 
емлеге ие болмайды. Сонда біздің емленің негізгі грамматиканың фонетика бөлімі мен 
сөз тұлғасы деген бөліміне байланысты. Қазақ тілінің емлесін үйретем дегенде фонетика 
мен сөз тұлғасына  көбірек тоқталып өту керек. Морфология курсының алдыңғы бөлім-
дерінің, соңғы бөлімдерінің арасында емле жағынан көп айырмашылық жоқ», – деп пікір 
білдіреді [8, 80 б.]. Емле мен фонетика, емле мен морфология (принциптер) арасындағы 
сабақтастықтың зор екені сол кездерде белгілі болған.

 «Жазу емлесі негізінде грамматикаға сүйенеді, – дейді С. Жиенбаев тағы бір пікірінде, 
– Мысалы, орыстың лучше, солнце сияқты сөздерінің бұлай жазылу себебін грамматикаға 
сүйеніп дәлелдей қою қыйын, олар тек осылайша жазылып орнығып кеткен сөздер», – деп 
түйеді [8, 80 б.]. Орнықтыру немесе орнығу, дағдыға айналдыру да жазу практикасында 
қолданыста бар әдіс болғанын зиялылар сол кездерде-ақ мойындаған.

Қазіргі күн тұрғысынан қарағанда біраз емлелік және фонетикалық ерекшеліктердің 
жазба материалдардың бәрінде орын алуының бірнеше себептері болды. Ең алдымен, 
«Әліппе мәселесі де, емле, термин мәселесі де қазіргі жазылып жатқан тұрақты оқу 
кітаптарының алдынан бір рет мықтап қаралуы керек еді, өзгерістерді бұл кітаптармен 
бірге жіберу керек еді. Олай болмады. Мәселенің шешімі ұзаққа кетті. Бірақ шешіледі. 
Сондықтан біздің әліппеміз туралы  тоқтамды келер жылдары тиянақты, тұрақты етуі-
міз керек. Оған осы бастан дайындалуға тиіспіз», - деген С. Аманжоловтың [7, 254 б.] 
бұл тақырыпқа арналған лекциялары, негізгі ойлары мен пікірлері 1940-1949 жылдары 
«Халық мұғалімі» атты ғылыми-педагогикалық журналда жарияланып, емле ережелері 
көпшіліктің талқысына ұсынылады. 

Дәл осындай көпшілік талқысына ұсыну жұмыстары қазіргі латыннегізді жазуға көшу 
кезінде де жүріп жатыр. 
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ШЕТТІЛДІК ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРДЫ ЛАТЫН ӘЛІПБИІНДЕ 
ҚАЛАЙ ЖАЗАМЫЗ?

Қыздархан Рысберген 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас ғылыми қызметкері, ф.ғ.д.,профессор

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 2018 жыл-
дың 12 сәуірінде жарық көрген бағдарламалық мақаласында көрсетілген міндеттерге 
сай жазуымызды жаңғырту ісі қолға алынып, қазақ тілін  латын графикасына көшіру 
туралы мемлекеттік жоспар, бағдарламалар қабылданып, нақты шаралар бекітілді. 
Соның ішінде шеттілдік ономастикалық атауларды қазақ тілінің жаңа әліпбиінде жазу 
мәселесі маңыздылығы артып, жауапкершілігі де еселене түсті. Тілші ғалымдардың 
басты міндеті де, мақсаты да жаңа әліпбиімізде шеттілдік жер-су атауларын мейлінше 
түсінікті әрі сауатты жасап шығу болып отыр. Бір қарағанда оңай көрінген бұл шаруа-
ның өзіндік қиындықтары мол. Осыған орай мақаламызда шетел мемлекеттеріндегі 
географиялық атауларды жаңа латынграфикалы әліпби негізінде жазудың кейбір өзекті 
мәселелеріне тоқталамыз.

Дүниежүзілік саяси карта жүздеген мемлекет, қала, мұхит, теңіз, өзге де географиялық 
атауларымен өрнектелген. Ономастикалық терминологияда шеттілдік топонимдік атау-
ларды шартты түрде экзонимдер деген терминмен белгілейді, яғни экзо-тыс, сырт+оним 
атау).  «Экзоним -традиционная для данного языка форма топонима, относящегося к объ-
екту вне территории этого языка, несовпадающая по фонем ному составу, произношению 
и написанию с совре менной формой в языке-источнике. Пр.: Баку (Бакы), Рим (Roma), 
Париж (Paris), Неаполь (Napoli), Вена (Wien)» [1, 164].

Жалпы шеттілдік ономастикалық атауларды, сөз болып отырған өзге елдің жер-су 
атауларын жаңа латынграфикалы әліпбиде ауыстырудың екі жолы бар: біріншісі, дағды-
лы дәнекер тіл орыс тілі арқылы қалыптасқан жазуда қалдыру, тек графикасы өзгереді, 
екіншісі, қазақ тілінің заңдылығына сай икемдеп, сындырып жазу, жаңаша игеру. Бұл іс 
арнайы ережесіз бітпейді. Сондықтан алдымен ереже жасап алу керек. Алайда сөздік 
түзбей, біраз практикалық жұмыстарды қолға алып, нақты тілдік материалмен жұмыс 
бастамай тұрып, экзонимдерді қалай транслитерациялау керек, қандай кемшін,  дүдамалды 
тұстары бар екендігін анықтау қиынға соғары да анық. Сондықтан экзонимдер тізімін 
саралау барысында ереженің  біршама қағидаттарын  айқындау мүмкіндігі болады. Мә-
селен, шеттілдік топонимдерді жаңа графикада жазу ережесінің басты қағидаттарының 
бірі-ереже, бұл картографиялық өнім кімге арналады және қалай жасалады деген сұраққа 
жауап іздеуден басталады.  



25

Болашақ ереже де, шеттілдік жер-су атауларының саяси картасы алдыңғы уақыт-
та өзге  картографиялық өнімдер, атластар жасауға, мектеп, жоғары оқу орындары 
оқулықтары мен түрлі анықтағыштар әзірлеуге қажет. Сондай ақ, жаңа жазумен 
таңбаланған атаулар халықаралық келісімшарттарда, дипломатиялық қатынастар-
да, БАҚ құралдарында, отандық және шетелдік түрлі ақпараттық көздерде, жалпы   
ауқымды коммуникативтік кеңістіктегі айналымға  түседі. 

Сонымен қатар жаңа әліпбиде жазу қай негізге сүйенеді дегенде мұндай ережеде шет 
мемлекеттердегі физика-географиялық атаулардың, мемлекет атаулары мен елді мекен, 
қала атауларының карталарда, ғылыми әдебиеттер мен анықтамалықтар, туристік және 
басқа да басылымдар мен бұқаралық ақпарат көздерінде, ресми құжаттарда, ісқағаздарда 
т.б. мәтіндердегі жазылу нормасын қамтиды. Яғни ономастикалық ережелер, шеттілдік 
атаулар ережесі, нақтырақ айтсақ, ономастикалық атаулардың жазуы тіліміздің басты 
орфографиялық емле-ережелерінің нормаларына сай болады, болуы міндетті де. Өйткені 
қандай да алыс-жақын мемлекет атауы, әлем астаналарының атауы, өзге де жер-су атау-
лары алдымен ұлттық тіліміздің заңдылығына, ішкі нормаларына сай төл әріптерімізбен 
таңбалануы тиіс. Осыған орай мақаламызда шеттілдік  географияық атауларды игерудің 
кейбір тиімді жолдарын қарастырамыз.

Шеттілдік топонимдерді жаңа әліпбиде таңбалаудағы басты қағидаттардың бірі - Дү-
ниежүзілік саяси картада қамтылатын атаулардың басым бөлігі қазіргі қолданыстағы дәс-
түрлі қалыбы сақталып, бірақ қазақ әліпбиінде жазылады: Нью-Йорк//Niu-Iork, Кюрасао 
аралдары//Kıýrasao araldary, Франция//Fransia/, Испания//Ispania, Колумбия//Kolumbia, 
Армения// Armenia,    Зимбабве//Zimbabve,  Фуздияма тауы//Fuzdiiama tauy, Санта-де-
Лука/Santa-de-Luka, Валлетта /Valletta, Л’Акуила/L’Akuila,   Сьюдад Реаль/Sіudad Real, 
Порт-о-Пренс/ Port-o-Prens, Грасьяс-а-Дьюс/Grasias-a-Dus, Баб-әл-Мандеб шығанағы/ 
Bab-äl-Mandeb şyǧanaǧy т.б.

       Ал  Қазақстаннан тыс жерлердегі орыстілді географиялық атаулар орыс тілінің 
орфографиялық ережелерінің ұстанымдары мен нормаларын басшылыққа ала отырып, 
латынграфикалы қазақ әліпбиі негізінде жазылады:

- бас әріппен жазу,
- кіші әріппен жазу, 
- бірге, бөлек жазу, 
- бірнеше сөзден тұратын күрделі атаулардың жазылуы,
- күрделі атаудың алғашқы сыңары (сын есім) аударылып алынады) т.б.
- қосарланған географиялық атаулардың екі сыңары да бас әріппен, дефис арқылы 

жазылады. Ал Нойбург-ан-дер-Донау, Булонь-сюр-Мер, Сент-Аман-Мон-Рон сынды 
шеттілдік атаулардағы бірнеше дефис түпнұсқа бойынша сол күйде жазылады.

Осы кезге дейін біраз шетел мемлекет, астана, қала атаулары ұлттық лингвомәдение-
тімізге сіңісіп, игерілген, жазу дәстүрі қалыптасқан, аудармасы бар атаулар сол күйде 
жазылады. Вашингтон, Мәскеу, Ресей, Орынбор, Жапония, Мажарстан, Ыстамбұл, 
Теһран, Пәкістан, Бейжін, Ұлыбритания т.б. Келешекте бұл тізім толығатын болады, 
яғни қазақ тілінің айтылу, жазылу нормаларына икемделіп тұрған атаулар бар, соларды 
анықтау міндеті тұр. Мұндай экзонимдерді үш топта қарастыруға болады: түркітектес 
топонимдер, шекаралас елдердегі географиялық атаулар, арабтектес атаулар, Қытайдағы 
қала, аймақ-өңір, өзен-су атаулары.  Осы үш топтағы атаулардың дәнекер болған және 
орыс тілінде қалыптасқан дәстүрлі формасын келтіреміз, сондай ақ, қазақ тілінің ды-
быстық заңдылығына сай игерілген және қазақ тілінің жаңа латынграфикалы әліпбиінде 
таңбалануын көрсетеміз.
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Түркітектес топонимдер:
Орыс тіліндегі дәстүрлі 

жазылуы
Қазақ тілінде қалыптасқан 

қолданылу формасы
Қазақ латынграфикалы 

әліпбиінде жазылуы
Нукус Нөкіс Nökɪs

Самарканд Самарқан Samarqan
Ургенч Үргеніш Ürgenɪş

Учкудук Үшқұдық Üşqūdyq
Чирчик Шыршық Şyrşyq

Хива Хиуа Hiua
Чолпон Ата Шолпан Ата Şolpan Ata

Бұл атаулар қазақ тілінде бұрыннан сіңісті болып, қазақша жазылуы қалыптасып кет-
кен. Осы типтегі Өзбекстан, Қырғызстан, Түрікменстан, Әзербайжан, Түркия, еліміздің 
Ресеймен шекаралас аумағындағы, мысалы, Орынбор, Астрахан т.б. сынды атауларды 
қамтылуы тиіс деп есептейміз. Бірақ орыс жазуында әбден танымал болған Ташкент, 
Баку, Кушкурган, Янгикурган сынды атауларды Тәшкен, Бакы, Қосқорған, Жаңақорған 
деп сындырып жазса қалай болар еді деген мәселені ортаға саламыз

 Ал Түркиядағы Чанаккале, Ескишехир, Денизли, Кизилагач, Кизилот, Олюдениз, 
Акьюрт, Узункёпрю, Юртбаши, Сарыгёль т.б. көптеген топонимдерді атауға болады. 
Бұларды қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне сай игеріп жазу ғылыми тұрғыдан 
қаншалықты тиімді, өз танымалдылығын (идентичность) арылып қалмай ма деген сауал 
туындайды.

Біздің ойымызша, топонимдегі  бірнеше немесе көптеген фонемаларды бірден өзгерт-
пей, танымалдылығын сақтау үшін бірлі-жарым ғана дыбысты, әріпті өзгерткен жөн. 
Өйткені. практикалық транскрипция мен транслитерацияның орфографиядан айырма-
шылығы екі тілдің арасындағы «уақытша көпір» іспеттес. 

Сондықтан шет тілінен енген жалқы есім болсын, жалпы есім сөз болсын алғашын-
да тек транскрипцияға ғана бағынады, орфографиясына, емлесіне  қатаң түрде бірден 
икемделмейді, бүкіл лексикалық қорға тарамайды. Алғашында өзгеріс жеке фонемаға 
қатысты болып, бірлі-жарым өзгеріс енуі мүмкін, мысалы,  бір әріпті өзгерту, қос әріптің 
бірі түсіп қалуы, ь белгісін түсіріп жазу сынды өзгерістерді атауға болады: älbom, älpinis, 
Әлпі//Älpi (Альпы емес), Ыстамбұл, Тәшкент, ал мағыналас Олюдениз, Кизилагач емес 
Өлітеңіз, Қызылаңаш деп жазса, Түркиядағы Өлітеңіз бен Қызылағаш екендігі қосалқы 
ақпарат арқылы ғана білуге болады.  

Арабтектес атаулардың жазылуы:
Абу, Эд, Эз, Эль, Эр, Эс, Эт, Эш,  артикілдерімен жазылатын атауларда бұл ком-

поненттер қазақ тілінің айтылу, жазылу ерекшелігіне бейімделіп алынады: әбу, әд, әз, 
әл, әр,  әт, әш: Әбу-Даби, Әбу-Камал, Дайр-эз-Заур//Дайыр-әз-Зауыр,  Әд-Дивания, 
Әл-Катиф, Әл-Кунфуда,  Әс-Салман, Әс-Сулайил, Әд-Даммам,  Әр-Рияд, Әр-Рувайс, 
Әт-Таиф, Әш-Шарма, Әш-Шихр т.б. Өйткені бұл оның географиялық сәйкесімділігі 
мен танымалдылығына нұқсан келтірмейді, сондықтан орыс тіліндегі а әрпінің орнына 
ә әрпі жазылғаны дұрыс.

 Дж дифтонгымен келетін экзонимдерде жалғыз (жалаң) ж әрпімен жазылады: 
Джидда/Жидда, Джизан/Жизан,  Шарджа/Шаржы,Эль-Джауф/Әл-Жауф,Эль-Ваджх/
Әл-Важх, Умм-Ладдж/Умм-Ладж, Джабаль-эз-Занна/Жабал-әз-Зәнна, ал Лос-Анджелес 
сынды атауларды  Лос-Анжелес деп жазса болады. Бұл ережеде ешқандай қайшылық 
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жоқ, өз тіліміздің айтылу заңдылығына сәйкестендіріп жазған жөн.Таяу Шығыстағы 
Египет, Дамаск шаһарларының ежелгі қазақ қисса-дастандарында, ақын-жыраулар 
шығармаларында Мысыр елі, Дамшық т.б. үлгіде қолданылғанын білеміз. Орыс тілінен 
ауысқан Алжир атауын  арабтар түпнұсқада Al-Zesair деп жазып, қолданылады.  Қазақ 
тілінде әл-Жазира елі деп түпнұсқаға жақындатып атаудың қисыны бар. Осы тізімді 
толықтыруға болады.

Қытай тіліндегі географиялық атаулар.
Қытай жеріндегі топонимдердегі орыс тілі арқылы енген цз, чж, әріптіркестері 

мен чжоу сынды онимдік маркерлердің қазақ тілінде қолданылуы қиындық тудырды:  
Гуцзяо, Цзянмынь, Цзинчэн, Цзесю, Шочжоу, Хуайжэнь т.б. көптеген атаулардың ай-
тылуы тым күрделі, әрі қиын екендігі рас. Ескеретін жайт, өз жеріміздегі орыс тілінде 
қалыптасып кеткен Чунджа елді мекен атауын Шонжы деп айтып, жазып, тіліміздің 
дыбысталу табиғатына жақындатып алдық және оның еш сөкеттігі жоқ. Өте үйлесімді 
болып тұрғандығы анық. Сол сияқты қытай тіліндегі осы типтес географиялық атау-
ларды Қытай қазақтарының тілінде жергілікті айтылуы мен жазылуы тарихи жолмен 
қалыптасқан екен, мәселен:

       

Орыс тілінде қалыптасқан 
транслитерациясы

Қытай қазақтарының 
тілінде қалыптасқан 

жазылуы
Латынграфикалы 
қазақ әліпбиіндегі 
транслитерациясы

Гуцзяо Гужияшы Gujiaşy
Цзиньчжун: Жинжұң Jinjūñ

Цзесю Жиешиу Jieşiu
Цзиньчэн: Жинчың Jinşyñ

Гаопин Гаупиң Gaupiñ
Синьчжоу: Шинжұу Şinjūu
Юаньпин Иуәнпин Iuänpin
Шочжоу: Шуошұу Şuoşūu

Линьфэнь: Линфін Linfɪn
Шицзячжуан Шыжия жуаң Şyjia juañ

Юньчэн: Йүнчың Iünşyñ
Цзуньхуа Зүнхуа Zünhua
Хэцзинь Хыжин Hyjin
Юнцзи Йұңжи Iūñji

Люйлян: Лүйлиаң Lüiliañ
Гуанчжоу Гуаңжұу Guañjūu
Цзянмынь Жиаңмін Jiañmɪn

Байқағанымыздай, топоним тұлғасы қатты өзгеріке ұшырайды екен. Алайда бұл 
үдерістен бас тарпау керек. Бірден болмаса да, осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыру 
керек деп есептейміз. Өйткені әр мемлекет өзге мемлекеттегі ономастикалық атауларды 
ешкімге жалтақтамай өз тілінің орфографиясына, фонетикалық табиғатына үйлестіріп, 
тіптен мүлдем басқа сөзбен де жазып,  транслитерациялайтындығы белгілі. Оған көптеп 
мысалдар келтіруге болады.
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Ресей атауы вали тілінде Руша, фин тілінде Веняйя, моңғол тіліндегі Урус қытай, корей, 
вьетнам тілдеріне негіз болып, Eluosi, Leosia, Nga La Ty деп өзгертіліп игерілген. Ресей-
мен есте жоқ заманнан  іргелес болған латыш елі Криевия деп ежелгі Русті мекендеген 
шығыс славян тайпалары кривичтердің атынан қойған екен. 

Германия экзонимінің де әр тілдегі әрқалай аталуы қалыптасқан екен: словак ті-
лінде  Nemesko, серб. Немачка, пол. Niemcy, норвег. Tyskland, литва. Vokietija,  мажар. 
Nemetorszag, баск.испан. Alemanian, эстон. Saksamaa, фин.Saksa, ал бірқатар еуропалық 
тілдерде Duitsland, Germania үлгісінде жазылған. Біздің елдің атауы да басқа елдерде өз 
тілдерінің ерекшеліктеріне сай жазады екен. 

 Қазақтың белгілі фонетист ғалымы, Мемлекеттік комиссия жанынан құрылған Орфог-
рафиялық жұмыс тобының мүшесі, ҚР ҰҒА академигі З.М.Базарбаева шеттілдік сөздерді 
қазақ латын әліпбиінде жазуға қатысты транслитерация мен транскрипцияның ерекше-
ліктерін былай көрсетеді: «Особую область орфографии составляет передача средствами 
казахской графики иноязычных слов. В заимствованных словах могут произноситься 
такие звуки, которых нет в казахском языке. При передаче заимствованных слов исполь-
зуется два приема: транскрипция (передача при помощи букв казахского алфавита звуков 
иноязычного слова) и транслитерация (передача соответственными казахскими буквами 
букв иноязычного слова). Если написание исконно казахских слов подчиняется в основ-
ном фонематическому принципу, то заимствованные слова пишутся по фонетическому 
принципу, то есть они будут преломляться согласно орфоэпическим нормам казахского 
языка» (2, 2019). Басқаша айтсақ, қандай да бір шеттілдік сөзді қабылдағанда, қабылдау-
шы тілде рецепиент тілдегі сәйкес әріптер жоқ болған жағдайда офроэпиялық, айтылу 
нормасына жүгінеді. Бұл қытай тіліндегі топонимдерге тікелей қатысты жайт. Алайда 
географиялық атаулардың, әсіресе, картадағы атаулардың жөні бір бөлек, олар құжаттық 
дәлдікті, нақтылықты қажет етеді. Осыны да естен шығармаған абзал. Бұл жөнінде орыс 
ономастикасының теоретик ғалымы А.В.Суперанская былай дейді: «Предъявляемые к 
надписям в географических пособиях (картах, атласах, словарях) требования, с одной 
стороны, смыкаются с требованиями, предъявляемыми к докумен тации — докумен-
тальная точность. С другой стороны, они аналогичны требованиям, предъявляемым к 
иноязыч ным словам в общей прессе — сохранение фонетической близости неисходному 
и идентификация на слух»[3,53].

Түркітектес және қытай тіліндегі атауларды  қазақыландыру қажеттілігін айта отырып, 
біз, ең алдымен, мына критерийлерге сүйену керек деп есептейміз: қазақ қалың отырған 
аймақ, тілінен, ұлттық мәдениетінен қол үзбеген, тарихи тамыры бір, ертеден қатынаста 
болғандықтан ондай аймақтардағы атауларды қазақ тілінің фонетикалық ерекшелігіне 
бейімдеп жазған жөн. Түркия, Әзербайжан елдері шалғайлау, аралас-құралас болмаған-
дықтан, ол елдердегі атауларды жаанды түрде өз тілімізге иілдірмей, өзгеріссіз алған жөн 
шығар деп пайымдаймыз.

Белгілі ғалым жаңа емлені басты әзірлеушілердің бірі, проф. Нұргелді Уәлидің сөзімен 
қорытындыласақ: “Латын графикасын қабылдау арқылы осы жазуды қолданып жатқан 
түркітектес мемлекеттермен жалпытүркілік бірегейлікті дамытуға, қазіргі жазуда орын 
алып отырған компьютерлік, интернеттік желідегі қиындықтарды жеңуге, орын алып 
отырған орфографиялық, орфоэпиялық кемшіліктерді жоюға, терминологиялық, оно-
мастикалық атаулардың ұлттық сипатын қалыптастыруға және құлдық психологиядан 
арылып, ұлттық сананы қалыптастыруға оң ықпалын тигізері сөзсіз”. (4, 142). Жоғарыда 
айтылған проблемалардан тыс шеттілдік атаулардағы латын әліпбиінің дауысты, дауыссыз 
дыбыстардың, жеке даулы орфограммалардың қолданылуы, экзонимдердің негізгі үлгі-

https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
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типтері, олардың жазылуының орфографиялық емле-ережелеріне қатысты мәселелерді 
алдыңғы уақытта сөз етеміз. 
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІ: ӘЛІПБИ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ТІЛДІК ЖАҒДАЯТ

Ербол Тілешов 
Ш.Шаяхметов атындағы

 «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығының атқарушы директоры, ф.ғ.к.

Әлемдік өркениет көшіне үлкен үлес қосып, дүние жүзінің картасында оңтүстікте Ақ 
теңізден солтүстігінде Еуразияның даласын басып, Мұзды мұхитқа дейін, шығысында 
Саян, Алтайдан бастап, Орал тауларына дейін аса ірі аймақты иемденетін түркі халық-
тарының тілдері қолданылу жағынан, дамуы тұрғысынан, ресми мәртебесі жөнінен әр 
алуан. Оның тарихи себептерін көпшілігіміз жақсы білеміз дей келе,бәріміздің басымызды 
қосқан осы семинар-кеңестің мүмкіндігін пайдаланып, тағы да бір рет туыстас тілдердің 
ахуалы жөнінде айтқымыз келеді. 

Қазіргі кезде түркі халықтарының 7 мемлекеті бар екен. Олар: Әзербайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан, Түркие, Түркіменстан және Түрік Кипр республикалары. Бұл 
мемлекеттерде 6 тіл мемлекеттік немесе ресми тіл мәртебесіне ие. Осы тілдерде сөй-
леушілер санының әртүрлі болуына қарамастан, олардың ресми мәртебесі аса маңызды. 
Яғни, бұл мемлекеттердегі түркі тілдерінің жағдайы өте жақсы деуге болады. Өйткені 
бұл тілдер заңмен қорғалған, қамқорлыққа алынған. 

Түркі тілдерінің келесі тобына автономиялық құрылымдардағы тілдерді жатқызамыз. 
Олар: башқұрт, татар, тыва, саха, қарақалпақ, ғағауыз, қарашай-балқар тілдері. Ре-
сей, Өзбекстан, Молдова мемлекеттерінің ішіндегі бұл тілдердің де қолданылуы, оларға 
деген қажеттілік пен сұраныс әртүрлі. Мәселе, сол мемлекеттердің ұлттық саясатында 
және демографиялық жағдайдың барысында. Айталық, ұлттық автономиясында басым 
көпшілікті құрайтын татар, саха, тыва, ғағауыз тілдеріне қарағанда,  ұлттық автоно-
мия халқының жартысына да жетпейтін башқұрт, қарақалпақ, хакас, алтай тілдерінің 
жағдайы бірдей емес екендігі түсінікті.  

Автономиялық құрылымдардағы түркі тілдеріне назар аударсақ, олардың барлығы 
посткеңестік кеңістіктегі тілдер екенін байқаймыз. Алдымен Ресей империясының, кейі-
нірек Кеңестер одағының құрамында болған түркі тілдеріне тән құбылыс миллиондаған 
адамның өз ана тілдерінде білім алмауы, қызмет істемеуі. Соның салдары қазіргі кезге 
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дейін сезілуде. Қазақстанда да осындай мәселе бар. Әсіресе үлкен қалаларда тұратындар 
көбінесе орыс тілінде сөйлейді, қызмет істейді. Әрине, кеңестік билік ыдырағаннан кейін 
посткеңестік кеңістікте ұлттық жаңғыру ерекше байқалды. Дегенмен тіл мәселесі біздің 
ойымызша ұлттық автономияларға толық шешілмеуде. 

Мемлекеттілігі және автономиялық мәртебесі бар түркі халықтарының тілдік мә-
селесінің толық шешім табуының саяси мүмкіндіктері бар. Мәселе тұтынушылары аз, 
шашыраңқы орналасқан түркі халықтарының тілдік проблемасы қиындау. Біздің ойымыз-
ша, ондай тілдердің өкілдерімен біздің байланыстарымыз мардымсыз. Соған орай, осы 
семинар-кеңесті пайдаланып түркі тілдерінің дүниежүзілік ассоциациясы деген сияқты 
халықаралық қоғамдық ұйым құрылуы қажет сияқты. Қазіргі кезде «Түрксой» ұйымы, 
мемлекеттер мен автономиялардағы зерттеу институттары, орталықтар бұл проблемамен 
шұғылданбайды. Шұғылданған күннің өзінде тек қана ғылыми қызығушылықпен қарай-
ды. Біздің ойымызша, тұтынушылары азайып  бара жатқан түркі тілдеріне дәл осылайша 
этнографиялық көзқараспен қарау аздық етеді. 

Қазақстанда тұратын түркі халықтарының тілдік  жағдайына келсек, бізде де ахуал 
әртүрлі. Қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие екенін білесіздер. Мемлекеттің Конститу-
циясы бойынша біздің елімізде ана тілдерін оқып-үйренуге мемлекет толық қамқорлық 
жасайды. Өзбек, ұйғыр мектептерінің жүйесі жасалынған. Қалған тілдер әртүрлі курстар 
арқылы оқытылады. Әр облыста ашылған «Достық» үйлері, этномәдени бірлестіктер 
осындай оқыту курстарын мемлекеттік қамқорлық арқылы ұйымдастырады. Біздің ұлттық 
орталық жылсайын Тіл саясаты комитетінің тапсырмасымен оқу құралдарын шығарып 
таратады. Біздің ойымызша, мәселе үйретуде ғана емес, мәселе әр адамның өзінің ана 
тіліне деген қатынасына байланысты. Мұндай әртүрлі қатынас Қазақстанда ғана емес, 
жалпы посткеңестік елдерде тұратын халықтардың көпшілігіне тән. 

Жалпы әлемде саны 200 миллионнан асатын түркі халықтары бірнеше әліпбиді қол-
данатынын білеміз. Атап айтсақ, 56 пайызға жуығы латын, 25 пайызы араб, 17 пайызы 
кирилл әліпбилерін және өте аз бөлігі грек, еврей әліпбилерін қолданады екен. Бұл арада 
кирилл әліпбиін қолданатындар азайып, латын әліпбиін қолданатындар санының көбею 
динамикасын атап айтуға болады. 

Көне түркі әліпбиінен қазірге дейінгі тарихи дамуды қарасақ, түркі халықтарында 
әліпби реформасы ХХ ғасырда екі рет жүргенін байқаймыз. Біріншісі, 1920 жылдар, екін-
шісі, 1990 жылдар. Біріншісі, кеңестік саясаттың ықпалымен жүзеге асып,оның ғылыми 
негізі 1926 жылғы Баку сиезінде жасалды. Осы кезеңде көптеген түркі халықтарының 
тілі латын графикасына көшірілді. 

Екіншісі, кейбір түркі халықтарының тәуелсіздік алуымен байланысты екенін жақсы 
білесіздер. Латын әліпбиіне көшуде Стамбул қаласында 1991 жылы өткізілген халы-
қаралық симпозиумда қабылданған жалпытүркілік әліпби жобасының маңызы болды. 
Осы әліпбиді 1991 жылы желтоқсанда Әзербайжан, 1993 жылы сәуірде Түркіменстан, 
қыркүйекте Өзбекстан қабылдады. Бірақ 1992 жылы оған Әзербайжан өзгеріс енгізсе, 
көп ұзамай Түркіменстан,  Өзбекстан басқа үлгідегі әліпбилерді қабылдады. 

Түбі бір – түркі тілдерінің ұқсастықтары мен бірге ерекшеліктері де бар. Сондықтан 
бәріне бірдей, тіпті бірнеше тіл үшін бір әліпби жасау оңай емес. Дегенмен біздің ойымыз-
ша, әліпби түзудің ортақ ғылыми принциптері болғаны жөн. Ол үшін әр дыбысты беруге 
арналған латын таңбалары және диакритикалар орнымен қолданылу керек. Мысалы, 
Ортақ түрік әліпбиінде жіңішке дауыстыларды белгілеу үшін умлаут, қысқа дыбыстарды 
белгілеуге бревис, мұрынжолды дауыссызды беру үшін тильда, қатаң, ызың дыбыстар-
ды белгілеу үшін седиль қолданылғанын білеміз. Мәселе осы принциптен шықпауда. 
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Егер бұлардан өзге дыбыстар болса, оларға да тиісті диакритикалар бар. Айталық, қазақ 
тіліндегі созылыңқы дауысты Ұұ дыбысын таңбалау үшін макрон деген сияқты. Негізі 
латын әліпбиіндегі түркі тілдері осы принципке келсе, онда түркі халықтарының әліпби 
арқылы өзара жақындасуы туралы толық әңгіме айтуға болады.   

Қазақстанның тілдік ахуалы және демографиялық жағдайы сол кезеңде латын әліпбиі-
не көшуге дайын емес еді. 2017 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» мақаласынан 
кейін қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру мәселесі күн тәртібіне қойылды. Одан бері де 
әліпбидің екі нұсқасы бекітілді. Қазір әліпбиді жетілдіру жұмыстары ғылыми тұрғыдан 
пысықталуда.  

УМЛЯУТ СПОСОБСТВУЕТ ГАРМОНИИ КАЗАХСКОЙ РЕЧИ
(к вопросу об изменении казахской латиницы)

Жантас Жақыпов
д.ф.н., профессор

Евразийского национального 
университета им. Л.Н.Гумилева

Известно, что до сегодняшнего дня были предложены различные  варианты казахс-
кой латиницы. Однако они не соответствовали гармонии казахской речи, что является 
основной отличительной особенностью нашего языка. К тому же, звучание латинских 
букв должно более-менее  подойти произношению на казахском языке. Вместе с тем, 
казахский алфавит должен способствовать не только  адаптации заимствованных слов, 
но и  стать более функциональным в формировании  навыков  письма.   Для того, чтобы 
найти решение этих проблем, Орфографическая рабочая группа при Национальной ко-
миссии по переходу казахского языка на латинскую графику предлагает внести изменения 
в утвержденный  латинский алфавит казахского языка.

Первое. В буквах ә, ө, ү, обозначающих мягкие гласные звуки,   акут (диакрати-
ческий знак ударения) заменить умляутом (ä, ö, ü). Так как умляут является одним из 
самых распространенных  среди латинописьменных языков знаков, обозначающих по 
международному фонетическому стандарту мягкость гласных звуков. В этой функции 
он применяется в германских языках, в финском, в  тюркских  языках: турецком, азер-
байджанском, туркменском. Немаловажный факт, что умляут в немецком языке также 
заменяет  двойные буквы:  ä – ае; ö – ое; ü – уе. Это мы привели для тех, кто предлагал 
обозначать мягкие гласные  казахского языка диграфами. Умляут в письменной практике 
также употребляется произвольно, в стилистических целях, а именно, для выражения 
экзотических  названий в английском письме. Если учесть, что звуки ә, ө, ү являются 
специфическими, применение умляута дает знать об этой специфичности. В практике 
письма и чтения знак умляута легкоузнаваем, комфортен  для зрительного восприятия и 
часто используется в системе UNICODE. 

Второе. Общеизвестно,  что акут обозначает ударение гласных. Его применение  
для знаков согласных противоречит международному фонетическому алфавиту. В этом 
отношении целесообразно использовать  надстрочные или подстрочные знаки, принад-
лежащие обозначению согласных звуков. Это, в данном случае, так называемые надс-
точный бревис и подстрочный седиль. Они успешно применяются в латинописьменных 
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тюркских языках. Мы предлагаем для обозначения казахского звука ғ применять бревис. 
Таким образом звук ғ будет  выглядеть  как Ğğ. Это удобно для узнавания и для  навыка 
письма. В утвержденном алфавите звук ш обозначен двумя буквами s и h, что стало 
помехой для различения некоторых казахских слов, в которых соседствовали звуки с и х 
(асхана, Асхат и др.), да и нарушало принцип традиционного казахского письма:  «один 
звук – одна буква». Выход из этого положения – использование  «крючка» (седиль). В 
международном фонетическом алфавите седиль применяется для обозначения щипя-
щего согласного, каким является звук ш. С этой целью «крючок» успешно применяется 
в азербайджанском, турецком, узбекском, туркменском письме, да и во многих языках. 
Таким образом звук ш целесообразно  обозначить как Şş.

Относительно двойных букв в алфавите еще одно предложение. В утвержденном 
алфавите звук ч также был обозначен двумя буквами  с и һ, тогда как буква с  отсутство-
вала  в утвержденном алфавите. В то же время звук ч в казахском литературном языке (за 
исключением говора юго-восточных районов) не имеет фонологического значения,  иначе 
говоря, не применяется. Да и таких иноязычных слов крайне мало. Поэтому предлагаем 
исключить из алфавита диграф сһ. Что касается иноязычных слов со звуком ч (чартер, 
коучинг), следуя опыту многих других языков, звук ч можно передать звукосочетанием 
тш (коутшиң – koutşiŋ, чартер – tşarter).

Таким образом можно избавиться от двойных букв (диграфов) в алфавите.
Третье. В утвержденном алфавите звук  у был обозначен  «ударением»: Ýý, а казахский 

звук Ұұ – Uu.  Знак не может «забыть» свой звук, он его так или иначе носит собой. В 
латинской базе знак  u всегда обозначал звук у. Использование для него  другого знака 
(игрека), обозначающего в других языках звук и, й, считаем,  приводит к трудностям в 
чтении. К тому же, если сравнить частоту употребления в казахской речи звуков ұ и у, то 
частотность у намного выше чем ұ. Поэтому чтобы избежать частотность  надстрочных 
знаков, выгодно обозначить звук у буквой Uu, а казахскому ұ применять букву u и отли-
чить его надсточным дефисом (макроном) – Ūū. Знак «макрон» в письме применяется для 
указания долготы звука, это не противоречит произношению казахских слов со звуком ұ. 

Четвертое. В утвержденном алфавите казахский звук ң представлен  как «н с ударе-
нием» - Ńń. Как  говорилось выше,  знак ударения не присущ согласным звукам. Поэ-
тому целесообразнее воспользоваться  латинской базой. В базе латиницы имеется буква 
Ŋŋ, точь-в-точь совпадающая произношению казахского ң. Употребление этого знака 
избавит пишущих от лишних затруднений при письме и способствует сохранению и 
укреплению специфического звука ң в фонетике  казахского языка.

И еще одно предложение. Думается, что было бы целесообразным взаимозаменить 
знак звука і и звуков й (и). И поставить надстрочную точку над заглавной буквой Й (И) – İ. 
Тогда многие термины приобретают традиционную форму,  привычную для зрительного 
восприятия.  Сравните: İnstitut, jinalys, universiada,  paida, piramida, respublika.

Внесение таких изменений в казахскую латиницу станет  более продуктивным шагом 
в  практике  письма и произношения казахской речи.

В итоге образуется следующий алфавит: Аа, Ää, Bb, Vv, Gg, Ğğ, Dd, Ee, Jj, Zz,  İi, Kk, 
Qq, Ll, Mm, Nn, Ŋŋ, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Ūū, Üü, Ff, Hh, Şş, Yy, Іɪ.
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ҚАЗАҚ  ЖАЗУЫНДАҒЫ ФОНЕТИКАЛЫҚ ҰСТАНЫМНЫҢ РОЛІ 

Қаламқас Қалыбаева
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің профессоры, ф.ғ.д.

В статье рассматривается особая роль фонетического  принципа  в казахской ор-
фографий. Автор видит решение проблемы  правописание  иностранных слов и терми-
нов при переходе казахской письменности на латиницу  в  ведущей роли фонетического 
принципа в казахской орфографий. 

The article considers the special role of the phonetic principle in the Kazakh orthography. 
The author sees a solution to the problem of spelling foreign words and terms in the transition of 
Kazakh writing into Latin in the leading role of the phonetic principle in the Kazakh orthography.

Қазіргі таңда  қазақ жазуы жаңа латын жазуына көшіп жатқан тұста  қазақ тіл білімі-
нің бүгінгі көтерілген ғылыми әлеуеті өткенге сын көзбен қарап, кем-кетігімізді дұрыс 
бағамдауға мүмкіндік беріп отыр. Орыс әліпбиіне бейімделген жазуымыздың кемшін 
тұстары енді көзімізге айқын көріне бастады. Осыған орай, жаңа латын жазуына көшкен 
оңтайлы тұсты пайдаланып, өзіндік төл жазу қағидаттарымызды қалпына келтіруді көз-
дегеніміз дұрыс.  Бұған қатысты тілші  ғалымдардың арасында түрлі пікірлер айтылып, 
қызу талқылаулар жүріп жатыр. Қарап отырсақ, Ағылшын, француз, неміс тіпті орыс тілі 
сияқты тілдер  де осы күнге дейін басқа тілден келген сөзді өз тілінің  айтылуына бағын-
дырып, жұтып жіберетін «темір» заңдылығын мығым сақтау арқылы әлеуетті алпауыт 
тілге айналып отыр екен.  Бұл тілдердің орфографиялық сөздігінде «шеттілдік сөздерді 
жазу ережесі» деген арнайы тарауша да кездестірмейсіз. Оны олар қажетсінбейді де. 
Өйткені ол тілдер шеттілдік сөздерді жазуда  өз сөйлеу тілінің табиғатын   ғана пайдала-
нады, яғни кірген сөздерді тырп еткізбей, өз тілінің дыбысталуына бағындырып  айтылуы 
бойынша ғана жазады. Яғни, кірме сөздерді фонетикалық ұстаным қағидаты бойынша 
жазады. Сол себепті де бұл тілдерде төл сөзі үшін ғана ереже жасалынған. Кірме сөздер 
сол тілдің ережесіне амал жоқ бағынып, сол тілдің өз сөзі болып кете барады. Демек, 
кірме сөздерді қай тілде де бағындырып беретін - тек сөйлеу тілі. 

Қазақ жазу да фонетикалық ұстанымға негізделген еді бір кезде. Халел Досмұхаме-
довтің «Өзінің заңымен өзгертпей қазақ тілі ішіне ешбір жат сөзді алмайды, кіргізбейді. 
Бұл ақиқат нәрсе»-деуінің өзі сол кездегі тіліміздің кірме сөздерді игерудегі әлеуетінің 
қаншалықты мығым болғандығын көрсетеді. Қазақ тілінің осы «тілдік механизмін» дұ-
рыс таныған тіл жанашырлары сол кезеңде кірме сөздерді (терминдерді) жазудың басты 
ұстанымы сөйлеу тіліндегі үндесім заңдылығына бағынуы қажеттігін көрсетіп, жазуда   
фонетикалық ұстанымды басты басшылыққа алатын өте дұрыс шешім қабылдаған еді.   
Нәтижеде,  1926 жылы 26 ақпан мен 5 наурыз аралығында Бакуде өткен түркітанушы-
лардың съезінде  де, 1929 жылы 2-4 маусым аралығында Қызылордадағы емле жазуына 
қатысты ғылыми орфографиялық конференцияда да  айтыс-тартыс болғанына қарамастан,  
тіліміздің үндесімділік заңдылығын бәрінен жоғары қойылғанды. Соның нәтижесінде 
қазақ тілі кірме сөздерді адам танымастай етіп өзгертіп, өз сөзіміз етіп жібере бастады.  
Мысалы:  обылыс    партыйа  , кәмійтет, калхоз,  өктәбір , тырактыр   нойәбір   т.б.  
[1,2013]. Яғни бұл кезеңде тіліміздегі   «сингормонизм» заңдылығы қазақтың өз сөздерінде 
де сөз арасында естілетін  қысаң дауыстыларды  (І,Ы) естілуі бойынша   жазу арқылы 
(тұуралы, тарыйқый, шұу, жатұу,  білүу, болұу,  отырұу)  кірме сөздерді де тіліміздің 
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заңдылығына    тастай етіп бағындыратын «тілдік механизмін»  жұмыс істетіп отырған-
дығын көреміз. Біз осы «тілдік механизмнен» қалайша айрылып қалдық...

Кеңес үкіметі орнауымен байланысты қазақ лексикасында кірме сөздердің саны есе-
леп арта бастап еді.  Мұның өзі жылдан-жылға артып келе жатқан орыс сөздерін табиғи 
меңгеруге қиындық әкеледі деген ой сол кездегі біраз ғалымдардың  пікіріне негіз бол-
ды. Әрі сол кездерден бастап Кеңестік саясаттың орыс тіліне басымдық бере бастаған 
саясаты да қазақ жазуының біртіндеп өз заңдылығынан айрылуына әсер ете бастағанын 
байқаймыз. Осы  кезден бастап тіліміздегі кірме сөздерді өзіне толық бағындыруда «кілт» 
болып отырған, тіліміздің үндесімдік заңына (сингормонизм)  деген  ғалымдарымыздың 
көзқарасы да өзгеріп «сингормонизм соншалықты тұрақты құбылыс емес, ол да өзгереді» 
деген сияқты пікірлер белең ала бастады.  Бүгінгі күн тұрғысынан бажайлап қарасақ, 
мұның да бірқатар өзіндік себептерін аңғарамыз... 

Айта кетуіміз керек, ХХ ғасырдың 30-жылдарындағы қоғамдық ғылымдар аясында 
әсіресе, тіл білімінде Я.Н. Маррдың «Жаңа ілім» немесе «Яфет теориясы» теориясы үс-
темдік құрып тұрған бір қасіретті кезең еді.  Әсіресе, Яков Николавич Маррдың «Түбінде 
барлық тілдер құрылымдық жағынан кірігіп бір тілге айналады», «тілдердің құры-
лымдық дамуының ең жоғарғы сатысы флективті тілдер» деген секілді идеясы Кеңес 
үкіметінің ұлттық тілдерді ұлы орыс тілінің айналасына бірегейлендіру саясатына сәйкес 
келді. Мұның өзі бұл идеяны сол кезеңдегі құндылығын шарықтатып, тіл ғылымы ғана 
емес, бүкіл қоғамдық ғылымдардың дамуының бас ұранына айналдырғандығын бүгінде 
анық көріп отырмыз. Міне, осындай науқан кезеңінде  біздің тілші ғалымдарымыз да бұл 
ұранның шырмауына ілікпей қала алмағаны анық. Тарихтағы осы бір кезеңнің келбеті сол 
кезеңде енді қалыптасып жатқан жазу теориясының басты қағидаларындағы сыңаржақ 
пікірлердің қалыптасуына да әсер етпей қалмағаны  анық.  Мысалы осы жылдарда (1928-
1930жж) Ленинградтың Шығыстану институтынан білім алып келген Қ.Жұбанов та осы 
Я.Н.Маррдың талай дәрістерімен сусындаған жылдар еді. Бұл жылдардағы алған білімі 
Қ.Жұбановтың кейінгі лингвистикалық ой-пікірлеріне мықтап әсер еткендігін бірқатар 
мақалаларынан көреміз. Ол жайында бірталай  ойлар айтуымызға  болады. Бірақ, мақа-
ла аясынан алшақтамау мақсатында тек ғалымның жазу теориясына қатысты ойларына 
ғана тоқталғалы отырмыз. Айталық, Қ.Жұбанов бұл жылдары өз замандастары сияқты  
Я.Н.Маррдың «тілдердің кірігуі» идеясын қуана қолдады. Мысалы, ғалымның жазу 
арқылы тілдерді біріктіруге болатындығын айтқан  мына бір пікірлеріне назар аудара-
йық: «Мұнан былай, жазу бұқарашылданған соң, тiлдi бiрiктiруге болады.   Адам деген 
белсендi жануар, адам өз тұрмысын да, тiлiн де өзгерте алады. Бiрақ жалғыз жазумен 
емес, түрлi шаруашылық-әлеуметтiк шарттар арқылы өзгерте алады. Ол шарттар 
түрiк тiлдерi түгiл барлық адам баласының тiлдерiн бiрiктiруi де мүмкiн»-дейді Қ.Жұ-
банов[2.131]. Сол сияқты Я.Н.Маррдың «Тілдердің сатылай дамуы» теориясына сүйене 
отырып: «Мен қопармалы тіл жалғамалы тілден жетіліңкірек екеніне қосылам»- деген 
секілді пікірлері ғалымның кірме сөздерді игеруде кілт болып отырған үндесу заңдылы-
ғын яғни сингормонизм заңдылығын да қайта қарап, оны түркі тілдері үшін де тұрақты 
құбылыс емес деген ойға алып келген сияқты. Мұның өзі ғалымның кірме сөздерді орыс 
тіліне барынша жақындатып, өзгертпей жазу керек деген пікір айтуына негіз болса керек. 
Мысалы, Құдайберген Жұбанов 1929 жылғы Қызылорда конференциясында  қазақ тілінің 
сингормонизм заңдылығын алға тарта бермей, халықаралық терминдер мен советизмдерді 
өзгертпей алу керектігін ашып айтады:

•	 «При этом следует совершенно игнорировать теоретизированные законы син-
гармонизма из расчета, что сингармонизм – не такая постоянная категория в казахс-
ком языке, что международные термины и советизмы одолеют эту преграду не хуже 
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арабских слов: qudret, qьzmet, qasiet, qurriet и т.д.».(Қ.Жұбановтың 1929ж Қызылорда 
конференциясында сөйлеген сөзі)

Ғалымның бұл сөзінен біз оның кейінгі жылдарда жиі көтерген  «И,У дыбыстарын   
дара дыбыс ретінде беру керек» деген пікірін қалыптастыруына негіз болуы мүмкін 
екендігін де байқаймыз. Мысалы, ол 1935 жылы жазылған «Қосар ма, дара ма» деген 
мақаласында бұл дыбыстардың грузин, француз сияқты басқа да тілдерде бір кездер-
де қосар болғанымен бүгінде кірігіп, бір дыбысқа айналып кеткендігі жайлы тағы да 
Н.Я.Маррдың пікіріне сүйенгенін анық көреміз: «Мұндай дыбыстаpды қосаp әpiппен 
таңбалау, байқасақ, ел-елдiң бәpiнде де болған екен. Ескi гpек емлесiнде ұу дыбысын оу 
әpiптеpiмен таңбалау болса, мұны ескi гpузин әлiппесiнде де көpемiз. Осы күнгi гpузин 
әлiппесiндегi ұу әpпi даpа әpiп. Бipақ бұл даpа әpiп ескi гpузиннiң шеpкеу әлiппесiндегi о 
әpпi мен у әpпiнен қосылып жасалыпты»-дейді ғалым Маррдың  «Гpамматика дpевнегpу-
зинского языка» деген еңбегіне сілтеу жасай отырып[2.134].  Ағылшын, француз,  армян 
сияқты тілдерде бұл дыбыстарды қосар таңбалағандарымен дыбыстауда олардың кірігіп 
кеткендігінен, жазу мен сөйлеудің арасында алшақтық қалыптасқандығын алға тартқан 
ғалым, бұл дыбыстардың орыс, грузин сияқты тілдерде дара әріпке айналғандығын айта 
келіп: «қосар  әріптің алдағы тағдыры осы, оны қанша сүйрете бергенмен дыбыстың 
қосарлығын сақтап қалмақ емес»- деп түйіндеуінде де осы тілдердің Н.Я. Марр көрсеткен 
«кірігу» «фузиялану» идеясының жатқандығын анық байқауға болады деп ойлаймыз. 

Н.Я. Маррдың ұстанымы бұл кезеңдегі барлық қазақ тілші ғалымдарының  линг-
вистикалық зерттеулеріне әсер еткені белгілі. Мысалы, әліпби мен емлені орыс тілінің 
заңдылығына жақындатып жазуға көшу жайлы, бұл арада тіліміздің сингормонизм заң-
дылығын алға тарта берудің қажет еместігі жайлы  ойларды Сәрсен Аманжолов та осы 
кезден бастап жиі айта бастады. Ғалым тіпті қазақ тілінің сингормонизм заңдылығына 
бағынатындығына дүдәмәлмен қарап“Социалистік Қазақстан” (1933 жылы) газетіне 
жариялаған мақаласында:

•	 “Қазақ тілінің сингармонизм заңына бағынатындығы бұлай тұрсын, қазақтың 
ежелгі сөздерінің талайы дыбыс жүйелі принципке бағынбайтын еді. Мысалы: tuz+cь, 
ag+cь, bas+сь, gel+bau,gьzmet+ker, gazdь+gun” -дей келе: « ендігі жерде қосар ый, ій, 
ұу, үу дыбыстары і, и таңбалары арқылы беріледі»- деген ой айтады[3].

Тіпті ғалым  Терминдерді орыс тілі арқылы игеру керек екендігін айта келіп: «1929 
жылы емлені жасаған Т.Шонанұлы, Е.Омаровтардың  шет сөздерді өз тілімізге бейім-
деп қабылдайық деген ниеті олардың алашордашылдық ниеттерінен туындаған»-деп 
жазғырады. Ғалым осы мақаласында  әліпбиде дара  и, у таңбаларының жоқтығы салда-
рынан  жазуда үнемдеу принципінің сақталмай отырғандығының дәлелі ретінде жекелеген 
шет сөздердің жазуда тұрқы ұзарып, миссисипи, миссури сияқты сөздердің mijssijsijpij, 
mijssуvrij деп 6, 7 әріптің орнына, 13-9 әріпке дейін жазылып жүргендігін алға тартады. 
Оның басты себебі ретінде жазудың фонетикалық ұстанымға негізделгені дұрыс еместігі 
айтылады: «Соның салдарынан  кірме сөздердің әртүрлі орфограммалануы (кило-келі, 
динамо-динамы, бюро-бюра) деп жазылуы сол сияқты сөз ішінде екі дауысты дыбыс қа-
тар келмейді деп, зоология, биология, театр сөздерінің  орынан зологыйа, быйалогыйа, 
тыйатыр, аптаномыйа,  апсалұут болып таңбаланды»- деп айыптайды С.Аманжолов[3]. 
Міне, біртіндеп, біздің  лингвист ғалымдарымыз біртіндеп үндіевропа тілдеріндегі  
«үнемдеп жазу» ұстанымын алға тарта отырып, тіліміздегі сөз арасында дауыссыздар-
мен селбесе естілетін дауыстыларды жазудан бас тарта бастайды. Осылайша, «үнемдеп 
жазуға» ұмтылыстың астарында тіліміздегі «ҰУ», «ІИ»  «ЫУ», «ЫИ» дыбыстарының  
ығыстырылуының астарында орыс тілінің «кірігу, фузиялану» заңдылығына жақындай 
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түсу саясаты жатқандығын байқауымызға болатын сияқты. Ал, мұның өзі тіліміздің «кірме 
сөздерді» табиғи игеруінің нағыз «кілті» болғандығын бүгінде тек өкінішпен еске алуға 
мәжбүрміз.  Міне осылайша «түп нұсқаға жақындық» принципіне сәйкес алынған емле 
баптары 1938 жылдан бастап жүйелі түрде іске асырыла бастады. Ал, енді 1940 жылдан 
бастап, қазақ жазуының кирилл жазуына көшірілуі, орыс әріптерінің енгізілуі, 1957жылғы   
қабылданған емле ережесі  бойынша «оңтайландырып жазу»  үрдісінің жолға қойылуы, 
яғни  И,У таңбаларының таратылмай  жазылуы, сөз басындағы, сөз арасындағы  қысаң 
дауыстыларды үрдісі тіліміздің сингормонизм заңдылығының кірме сөздерге жүргізетін 
билігіне біржолата тосқауыл қойды.

Кірме сөздерді табиғи игеру мәселесіне қатысты Қ.Кемеңгерұлы сол ғасыр басындағы 
кезеңнің өзінде  «...кірме сөздердің “тасқыны” оларды өте аз уақытта табиғи түрде 
игеруге  мүмкіндік бермейді»- деген қорқынышын айтқан екен. Яғни, ғалым көптеп келе 
бастаған орыс сөздері тіліміздің сингормонизм заңдылығын қалайда әлсірететінін орынды 
байқаған. Мұхтар Әуезов те бұл орайда «...орыс тілі арқылы қазақ тіліне енген сөздермен 
қоса дыбыстық ерекшеліктер де бірге келеді. Бұл ерекшеліктердің артикуляциялық даму 
туғызуына қазіргі күнде конкретті жағдайлар жасалды»-деген үрейін білдіріпті [4,113].   
Сол сияқты  белгілі ғалым М.Балақаев: «Қазақ тіліне енген жаңа термин сөздермен бірге 
«ист», «изм» сияқты қосымшалар, кейбір дыбыстар, мысалы ф, х, ц, в, ч, жєне жаңа буын 
түрлері енді. Бұрын сөз басында г, р, л, и сөз аяғында в, д, ж, г айтылмайды, екпін тек 
соңғы буынға түседі дейтін, кезінде дұрыс ережелер де, ертедегі кейбір түркологтардың 
«өзгерілмейтін темір заңы» дейтін үндестік заңы да өзгеріске ұшырады» - деп тіліміздің 
жазу арқылы сөйлеуіміздің де орыстанғандығын мысқылдай сөз етіпті[5.54].  Осылай-
ша, бүгінгі сөйлеу тіліміздің бір кездегі кирилл жүйесіне негізделген емле ережелерін 
жазуға енгізілуінің нәтижесінде қалыптасқан бүгінгі қазақтың дыбыстау органдарында 
қалыптасқан акустикалы-артикуляциялық ерекшеліктеріміздің әбден тілімізге сіңісті 
болып, қазіргі сөйлеу тілін нормаландырып үлгерді.    Дей тұрғанымызбен жазу теория-
сымен  айналысып жүрген ғалымдарымыздың бірқатары орыс тілінің жазу теориясы 
арқылы келіп қалыптасқан «үнемдеп жазу» ұстанымын әлі де басты қағидаға алу керек 
деген ойда қалып отыр. Бір қарағанда, ода тұрған не бар деуге де болушы да еді. Алайда, 
өз тілінің табиғатын жоғалтқан тіл, шеттен келген сөздерді де игере алмай отырғанын 
қайда қоямыз. Соның салдарынан, бір тілдің табиғатынан екі түрлі (төл сөздерге, кірме 
сөздерге )  жазу ережесін шығарып отырмыз. Төл сөздерге бөлек, кірме сөздерге бөлек 
ереже жасау-ол әлі сол  басқа тілдің шылауында жүргеніміздің, тәуелсіздігіміздің басты  
көрінісі екендігін мойындауымыз керек. Емле ережелерімізде кірме сөздердің жазылуы-
на арнайы ережелер ойластырып әлек болып келеміз. Термин сөздерді дұрыс жазудың 
дауы да шешімін табар емес. Демек, жазу емле ережесін жасауда басты билікті әлі де сол 
қазақтың жалпақ сөйлеу тіліне беруіміз керек. Кірме сөздерді сөйлеу тілі қалай игереді, 
сол күйінде жазуға ұмтылғанымыз дұрыс. Яғни, жазудағы басты ұстаным-фонетикалық 
ұстаным деген 1929 жылғы ережеге қайта оралуымыз қажет.  Кірме сөздерді игеріп жа-
зуды ойдан шығаруға болмайды. Кірме сөздерді игеретін тек қана тілдің ішкі табиғаты 
ғана. Тілдің сол ішкі табиғатына мүмкіндік берейік. Кезінде Қ.Жұбановтың өзі де қазақ 
жазуы үшін морфологиялық принцип пен фонетикалық принциптің арасын салмақтай 
келе «... решающую роль играет природа того языка, для которого вырабатывается ор-
фография,...а природа нашего языка сама по себе говорит, что у нас орфография должна 
быть построена на фонетической основе...» деп босқа айтпаса керек. Қазақ жазуындағы 
фонетикалық принциптің жетекші ролін мойындамау-жазудағы үндестік заңының сақ-
талуын әлсіретуге әкелді. Дегенмен, сингормонизм қаншалықты әлсірегенімен де, әлі 
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де мүлде жоғалып кеткен жоқ.  Олай болса, төл сөз үшін де, кірме сөз үшін де бір ғана 
емле ережесін жасауымыз керек.  Олай етпеген жағдайда, әліпбидегі кирилл таңбаларын 
шығару арқылы  ғана өзге тілдің шылауынан құтылуымыз мүмкін  емес.

ӘЛІПБИ ҰЛТҚА ҚЫЗМЕТ ЕТУІ КЕРЕК

Тыныштық Ермекова 
Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 

университетінің профессоры, ф.ғ.к. 

2017 жылғы Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласынан соң 
айырықша қарқынмен дамыған қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру жұмысы шарықтау 
шегіне (кульминацияға) тақап келеді. Өңірлердегі филолог ғалымдар, тіл мамандары 
арасында өтіп жатқан республикалық ашық талқылау барысында ұсынылған жобаларды 
талқылу барысы осыны дәләлдеп берді.

Алдымен, жоба қандай болу керек деген мәселеде, ол, алдымен, ұлттық болуы керек. 
Ұлттық әліпби деген сөз – ұлтқа қызмет ететін, ұлттық тілдегі жазбаша коммуникацияны 
жүзеге асыратын әліпби болуы қажет деген сөз. Дәлірек айтсақ, әліпби ұлттық тілдің 
табиғи қалпына негізделуі тиіс. Бұл неден көрінеді? Ол біздің сөйлеу тілімізде көрініс 
табатын дыбыстық жүйедегі фонетикалық қорымызда жинақталған дыбыстарды дұрыс 
таңбалауға, Ақаңша айтқанда, таңба жүйелі (негізі ынтымақ) ұстанымын нақтылауға 
тікелей байланысты. Сондықтан да жаһандану заманымызда сөздік қорымызға Халелше 
(Досмұхамедұлы) айтқанда, «топан судай қаптап» еніп жатқан шеттілдік сөздерді кеңестік 
идеология қалыптастырған «принцип минимальных расхождений» пірінсібімен қабылдау 
нәтижесінде енген терімсөздерді тілдің қал-қадірі жеткенше ұлттық тілдің айтылым заң-
дылығына сай бейімдеп алудың дәл қазіргіден қолайлы сәтін көріп тұрғаным жоқ. Ақын 
Мағжан Жұмабаев айтқандай, ұлттық тілде сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі 
айнадай ашық көрініп тұруы тиіс. Сондықтан басқа ұлттың қажетін өтеуге қызмет ететін 
кірме дыбыстардан арылу ел Президенті Қ. Тоқаев көрсеткен тілдік реформаның бастысы 
болуы тиіс. Әліпбидегі басы артық кірме дыбыстар таңбасынан арылу тілдік жүйенің 
барлық қабаттарына ықпал етіп, біраз мәселені өзі-ақ реттеп береді. Мысалы: ц, ч, ф, я, 
ю сияқты әріптердің жаңа әліпбиден алынып тасталуы бұрын сол әріптермен айтып, жа-
зып жүрген сөздерді дәл осы әріптерсіз де айтып, жазуға қазақ тілінің қауқары жететінін 
көрсетіп берді. Айталық, кириллшеде баю, сою, тоя (тамақ жеу), қоя (тұр) т.т. латын 
әліпбиінде bay, soy, toy, qoy сияқты түбірін анық ажыратып, бірқатар морфологиялық 
мәселелерді де оңтайлдандырып тұр. Орыс тілін акцентсіз сөйлеу мен сол тіл арқылы 
енген сөздерді сол қалпында жазу тілдің иммунитетін әлсірететін әрекет екені бұрын да 
айтылып жүр. Олай болса, тілді сауықтыру жолында әрекет етуге кім кедергі? Әрине, 
тілдік санада дейміз бе, құлдық санада дейміз бе, тұрақталып қалған нәрселерді бір күнде 
алып тастау бірқатар социумға қиындық тудыратыны рас, бірақ жеңуге болатын уақытша 
қиындықтар. Бастысы – пыйғыл. Онсыз рухани жаңғыру болмайды.

Әліпби ұлттық болуы тиіс деген мәселеде қазақтың әліпбиі ешкімдікіне ұқсамау 
керек деген де пікірлерді оқып жүрміз. Негізі латын графикасына ауысу – жаһандану 
заманының бір талабы, жазу кеңістігіндегі ортақтықтыққа ұмтылу. Оның ұтымды жақ-
тары көп. Айталық, Қытай, Жапония т.т. елдерге барсаңыз, иеороглифтерге қарап, не 
жазылғанын түсінбей тұрасыз. Немесе ол елдерден, тіпті Түркия, Еуропа елдерінен кел-
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ген қандастарымыздың өзі қазақша білгенімен, біздің кириллше жазуымызды танымай 
қиналады. Өз кезегінде біз де сол елдерде дәл сондай күй кешеміз. Жазудың ортақтығы, 
әсіресе, білім-ғылым кеңістігіндегі академиялық ұтқырлықпен барыс-келісте жүрген 
оқытушыларымыз бен білімгерлеріміз үшін де оңтайлы тұстары жетерлік. Сондықтан 
жаңа әліпбидегі біраз таңбаларымыз түріктің не өзбек, әзірбайжаннның қарпіне ұқсаса, 
оған тек қуануымыз керек.

Талқылауға ұсынылған «Тіл-Қазына» орталығының («Орфографиялық, Әдістемелік, 
Терминологиялық және IT-сүйемелдеу жұмыс тобы» деген атпен түскен) жобасы мен 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ұсынған жобаны Қазақ ұлттық қыздар 
педагогикалық университеті Қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының 
ұжымы да талқылады. Алғашқы топ ұсынған жекеленген әріптерге қатысты пікірлеріміз:

С әрпін қазақ әліпбиіне енгізуді құптамамаймыз. Өйткені қажеттілік жоқ. Бұл әріп 
ағылшын тілінің өзінде екі түрлі (s, k) оқылады: city [‘sɪtɪ], doctor [‘dɔktә]. Оны перне-
тақтада тұр екен деп, тілімізде жоқ дыбысты таңбалауға қолданудың қажеті шамалы.

Ц дыбысымен келетін сөздер көп тілде де, тіпті бізге де қазақша «шапан киіп» еніп 
келе жатыр: aksia, sirk, sement т.т. Орфографиялық топтың бұған дейінгі әзірлеген ор-
фографиялық ережелерінде сәтті ұсынылған емле ережесі ретінде қазір латынша жазуда 
қолданылып, көз үйреніп, қол жаттығып келеді. Енді жаңа бекітілетін әліпбиге «Ц»-ның 
орнына «С» немесе Ç әрпін алып қолдансақ, бұлар баяғыша орыс тілінің заңдылығымен 
тілімізге қайтадан енгелі тұр.

Сол сияқты И-J, Z-Ж туралы ұсынысты да қолдамамаймыз. Біріншіден, И-J туралы. 
Жалпы тіліміздің табиғатында да, сондай-ақ белгілі фонетист ғалым Әлімхан Жүнісбек 
әлденеше рет дәлелдеп көрсеткендей, дауысты И, У деген дауысты дыбыстар тілімізде 
жоқ. Жоқ дыбысқа таңба іздеудің қажеті шамалы. Кезінде саясатпен еніп, қазіргі социум-
ның тілдік санасынан алып тастауға аса қиындық тудырып тұрған да осы әріптер. Бұлар 
да Ц, Ф, Я, Ю таңбалары сияқты кірме сөздерде ғана қолданылады. Қазіргі жазуымызда-
ғы кино мен киім сөздеріндегі и бірдей дыбыстар емес. Дұрысы екінші сөзде – кійім, бұл 
жердегі й – қазақтың дыбысы, дауыссыз дыбыс. Ал Ж дыбысын таңбалауда ұсынылған 
екі әліпбиде де J таңбасы дұрыс таңбаланған, сондықтан оған ана таңба дұрыс па, мына 
таңба дұрыс па деп басы ашық мәселені күрделендірмеген жөн.

Ң – ға η таңбасын алуды қолдаймыз, халықаралық фонетикалық әліпбидегі таңбасы-
мен де үйлесім тауып тұр.

Ww, Xх, С таңбалары тек пернетақтада орналасу керек дегенді құптайсыз ба? деген 
сұрақтың жауабы белгілі. Біз қаласақ та, қаламасақ та, бұл әріптер пернетақтада тұра-
ды. Өзге тілде мәтін жазуда пайдаланамыз. W таңбасын қазақ тіліндегі дауыссыз у ды-
бысының, ал Yy таңбасын дауыссыз й дыбысының орнына қолдану туралы ұсынысты 
қолдаймыз. Әліпби жасау, әріп таңдау мүмкіндігі мүмкін бір ғасырда бір-ақ берілетін 
жайт екенін ескерсек, дәл қазіргі буынға берілген бұл мүмкіндікті ұлт ұпайын түгендеуге 
жұмсасақ дұрыс болар.

Әліпби мәселесі бірінші кезекте тіл білімінің орфография, терминология мәселелеріне 
қатысты болса, екіншіден, оқытумен, педагогика саласына да тікелей қатысы бар. Сон-
дықтан қазір тек әліпбиді шешсек, қалғанын кейін көрерміз деген көзқарастан арылып, 
мүмкіндігінше бұл мәселелерді де қаперден қалдырмау қажет. Өйткені олар бір-бірімен 
тығыз байланысты, арасына Қытай қорғанын салуға болмайтын, сабақтас мәселелер. 
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ӘЛІПБИ РЕФОРМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗЕҢІНДЕГІ ТІЛДІК 
ЖАҒДАЯТ: ПРОБЛЕМАЛАР МЕН ШЕШІМДЕР

Анар Фазылжан
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институтының директоры, ф.ғ.к.

Мақалада қазақ жазуын латын графикасы негізіндегі ұлттық әліпбиге көшіру қарса-
ңындағы тілдік жағдаятқа сипаттама жасай отырып, мемлекеттік тілдің қолданыс аясы 
мен сапасындағы кейбір проблемаларды және оларды шешудің жолдарын анықтауға 
талпыныс жасалады.

Әлеуметтік тілтанымдық зерттеулерде тілдік жағдаят деп қандай да бір тілдің өмір 
сүру формалары жиынтығын немесе белгілі бір географиялық аймақ, не әкімшілік-саяси 
құрылым шегіндегі аумақтық-әлеуметтік және функионалдық әрекеттестік тұрғысындағы 
тілдердің жиынтығын айтады [1, 266]. 

Қазақстандағы қазіргі тілдік жағдаятта тілдік құзіреттіліктері төмендегідей сипатта-
латын тіл иелмендері қалыптасып отыр:  

– қазақ-орыс қостілділігі;
– орыстілділер (орыстар, белорустар, украиндар, поляктар, немістер, кәрістер, гректер, 

молдовандар, морвиндер, чуваштар және т.б.);
– этностық-қазақша, этностық-орысша екітілдік немесе этностық-орысша-қазақша 

үштілділік (өзбектер, ұйғырлар, түріктер, күрдтер, әзербайжандар, тәжіктер, шешендер, 
қырғыздар, татарлар, дүнгендер, башқұрттар және т.б.);

– қазақ-орыс-ағылшын үштілділігі. 
Мынадай тілдік топ түрлерін атап көрсетуге болады:
– тек қазақша сөйлейтіндер (негізінен қазақтар);
– тек қазақ және орыс тілдерін меңгергендер (негізінен қазақтар);
– тек орысша сөйлейтіндер (негізінен орыс диаспорасының өкілдері);
– қазақ тілінен басқа, орыс және этностық тілдерде сөйлейтіндер (көбінесе славяндар);
– қазақ тілінен басқа этностық тілдерді білетін және орыс тілін білмейтіндер (негізі-

нен түркітілдес диаспора өкілдері);
– этностық және қазақ тілінде сөйлейтін, орыс тілін білмейтіндер (негізінен оралман 

қазақтар мен түркітілдес ұлт өкілдері);
– этностық және қазақ тілдерінде, сонымен қатар орыс тілінде сөйлейтіндер (негізі-

нен түркітілдес ұлттар мен славяндар);
– ағылшын тілін меңгергендер (негізінен жастар, ұлтына қарамастан);
– ағылшын тілін білмейтіндер (негізінен ауылдық жерлердегі аға ұрпақ).
Қазіргі Қазақстандағы тілдік жағдаят мынадай әлеуметтік тілтанымдық шамалар 

бойынша сипатталады.
Біріншіден, Кеңестік кезеңнен қалыптасып қалған экзоглосстық тілдік жағдаят эндог-

лоссияға қарай ойысып келеді. Яғни елдегі қазақ тілі мен орыс тілінің арасындағы қатынас 
өзгерді: қазақ тілінде сөйлейтіндердің саны артты және болашақта да көбею үрдісімен 
ерекшеленеді. Қазіргі Қазақстандағы түркітілдес диаспора өкілдерінің мемлекеттік 
тілді меңгеру деңгейі жылдан-жылға өсіп келеді. Ресми мәліметтер бойынша түркітіл-
дес халықтардың ішінде өзбектердің 95,5%-ы, ұйғырлардың 93,7%-ы, қырғыздардың 
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92,7%-ы қазақ тілін сөйлеу тілі деңгейінде, ал 12%-ы қазақша оқып, жаза алатын жоғары 
деңгейде меңгергені анықталып отыр. Славян диаспорасы ішінде орыстардың 25%-ы, 
украиндардың 21,05%-ы, белорустардың 19%-ы, поляктардың 20,9%-ы, сондай-ақ неміс 
диаспорасының 24%-ы ауызекі қазақ тілін түсінеді. Аталған диаспоралар ішінде қазақша 
оқып, жаза білетіндер үлесі – 2,9%-ды құрайды. Бұл үдерісті дұрыс арнаға бұрып, тіл 
саясатын іске асыру мемлекеттік бағдарламалары арқылы диаспора арасындағы қазақ 
тілінің дамуына әрі қарай жағдай жасалатын болса, мемлекеттік тілде сөйлейтіндердің 
қатары 2 746 755 адамға толығатын еді [2, 10]. Көрсетілген сандық өзгерістер мемлекеттік 
тіл қолданысының сапасын жақсартуды талап етеді.

Екіншіден, мемлекеттік тілдің демографиялық базасының күшеюі қоғамдық санадағы 
сапалық өзгерістерді тудырды. Бұған дейін орыс тілі басымдық танытқан этносаралық 
коммуникация мен ресми қарым-қатынас саласында да мемлекеттік тілдің қолданысын 
талап ету күннен-күнге күшейіп келеді. Мұны әртүрлі этнос өкілдері тарапынан да мемле-
кеттік тіл бойынша құқықтарын бұзбауды талап ету фактілерінің артуынан көруге болады.

Статустық жоспарлауда мемлекеттік тілдің қызмет аясын кеңейту, нормативтік базасын 
күшейту бойынша бірқатар шаралар атқарылғанмен, бұл саладағы бүгінгі күнгі өзекті 
мәселе – мемлекеттік тіл туралы заңның қажеттілігі. 1989 жылы «Тіл туралы» заң қабыл-
данды. КСРО құрамынан шыққан басқа елдердің көбі мемлекеттік тілдің мәселесін 2000 
жылға дейін шешіп болды: Әзербайжан, Өзбекстан, Латвия, Литва, Эстония, Молдова, 
Армения, Грузияда заңнамалық түрде тек мемлекеттік тілдің мәртебесі бекітілген. Қа-
зақстанда орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар ресми қатынаста қолданылатын тіл ретінде 
Конституцияда бекітілгендіктен1, әлі күнге дейін қазақ тілінің мәселесі күн тәртібінен 
түскен жоқ. Әсіресе мемлекеттік қызметшілер, заңның әлсіздігін пайдалана отырып, мем-
лекеттік тілді өз деңгейінде қолданбайтыны белгілі жайт. Қазақ тіліне деген қажеттіліктің, 
мықты тілдік ортаның тиісті деңгейде жасалмағаны туралы мәселені диаспора өкілдері 
де көтеріп отыр. Бұл азаматтардың мемлекеттік тілде еңбек ету, білім беру қызметтерін 
тұтыну, әртүрлі ақпарат алу құқықтарына қайшы келеді. Демек бүгінгі күні мемлекеттік 
тілге қатысты заңнамалық базада либералды тәсілдерден инструменталды тәсілге көшу 
барша қазақстандық қоғамның сұранысынан туындап отырған кезек күттірмейтін мәселе. 
Тіл саясатында жүзеге асырылатын тілдің статустық жоспарлануы үшін инструменталды 
тәсілдерді қолданатын Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау аса маңызды. Сондықтан 
тез арада осы заңды қабылдаудың шаралары енгізілуі керек. 

Ана тілі ретіндегі қазақ тілінің қазіргі қолданушы жастар арасында тілтанушы ма-
мандар жаһандық кейбір теріс үрдіс салдарынан кітап оқу мәдениеті, өз ойын ауызша 
сауатты жеткізу, тілдің лексика-фразеологиялық қабатындағы бейнелі сөзқолданыстарды, 
этномаркерлі лексикалық қорды білу, қолдану  қабілеті төмендегені туралы дабыл қағып 
отыр [3]. Қазақ тілін жаңғырту тек тіл саясаты арқылы жоғарыдан ғана жүрмейді, тілді 
жаңғырту халықтың сөзшығармашылығының нәтижесінде де жүзеге асады. Сондықтан 
қазақ тілінің өміршеңдігі үшін жас ұрпақтың тілдік құзыреттіліктерін оқылым, жазылым, 
тыңдалым, айтылым, тілдесім – барлық коммуникативтік әрекетте бірдей жоғары деңгейде 
дамыту аса қажет. Осыған байланысты қазақ тілі ғылыми және пәндік курсының мазмұнын 
орфоэпия, фразеология, стилистика, тіл мен сөз мәдениеті бойынша жаңа білімдер жүйе-
сімен байыту керек. Сонымен бірге осы Тұжырымдамада анықталған тіл өміршеңдігінің 
барлық параметрлерін жақсарту жұмыстарын кешенді жүзеге асырғанда ғана жастардың 
мемлекеттік тілдегі құзіреттілігін қалыптастыруға қолайлы жағдай жасалады.
1  Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-бабында «Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады» деп белгіленген.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z10
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Елімізде орыс-қазақ қостілділігі басым. Бұдан кейінгі орында қазақ-орыс және этнос-
тық-орыс қостілділігі (өзге ұлт өкілдерінде) мен қазақ-ағылшын, орыс-ағылшын қостіл-
ділігі таралып отыр. Қостілділіктер мынадай ерекшеліктерге ие: біріншіден, аралас сипат 
алған, яғни екі тілдің элементтері бір сөйлеу актісінде қолданылады, сөйлемде екі тілдің 
де бірліктері араласып жүреді; екіншіден, әртүрлі коммуникативтік жағдаятта толықтай 
бір тілде таза сөйлейтін үйлесімді <лат. от лат. coordinatio> және бір тіл басым болып та-
былатын субординативті қостілділіктер аз таралған, мұндай қостілді тұлға санасында екі 
тіл автономды түрде орнығады, үшіншіден, Қазақстандағы қостілділік кеңестік кезеңнен 
бері алмастырымды сипатта дамып келеді, мұндай қостілділікте тұлға бір тілді үйрену 
барысында бірінші тілдегі құзіреттіліктерін жоғалта бастайды. Мұның қарма-қарсы түрі 
– қосымша қостілділікте, керісінше, екінші тілді үйренген қостілді тұлға бірінші тілдегі 
құзіреттіліктерін жоғалтпайды [4].

Қазақ тіліндегі ғылыми ақпарат көлемі мен сапасының артуы ұлттық сананы нығай-
тады. Бұл үшін ғылыми айналымдағы мәтіндер ұлттық тілде әзірленіп, ғылыми ортадағы 
коммуникация ұлттық тілде жүзеге асырылып отыруыкерек. 

2010 жылдан бастап ғылыми қызметке жауапты ресми органдар ғылыми-зерттеу жұ-
мыстарының байқауына қатысу өтінімдері мен ғылыми есеп мәтіндерінің бір данасын 
«мемлекеттік немесе орыс тілдерінде», екінші данасын ағылшын тілінде әзірлеуді талап 
етеді [5]. Бұлай болмаған жағдайда өтінім не есеп қабылданбайды. Әсіресе жаратылыс-
тану-техникалық ғылым салалары бойынша өтінім мен есептер орыс және ағылшын тіл-
дерінде әзірленеді. Ағылшын тілін міндеттеу талабы Қазақстан Республикасының ешбір 
нормативтік-құқықтық құжатында белгіленбеген. Керісінше, заңмен регламенттелген 
мемлекеттік тілде талап ету әлсіз. Жағдайдың бұлай қала беруі ғылыми дискурстағы ұлт-
тық тіл позициясының мүлде әлсіреуіне әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан мемлекеттік 
тілдің ғылымдағы қолданысын кеңейтуге, жақсартуға арналған нормативтік-құқықтық 
саладағы өзгерістер мен нақты шаралар жүзеге асырылуы тиіс

Әлеуметтік зерттеулер ресми қатынастағы ауызша коммуникацияда мемлекеттік тіл-
дің шектеліп, өз құқықтық-нормативтік негізінде қолданылмайтын жайттардың көптігін 
көрсетеді. Бұл әкімшіліктер мен мемлекеттік басқару орындарында респонденттердің 
небәры 7,9% «қазақ тілін», ал 27,4% «көбіне қазақ тілін қолданамын» деген жауаптарынан 
байқалады. Ал сауалнамаға қатысқандардың 75%-дан астамы мемлекеттік тілді жетік 
меңгергенін ескерсе [6], басқару саласындағы қазақ тілінің деңгей әлі төмен екені анық. 

Электоратының санын көбейтуге, оның өздеріне деген оң көзқарасын қалыптастыруға 
мүдделі саяси дегдарлар қоғаммен мемлекеттік тілде коммуникацияға түсуі керек. Олай 
болмаған жағдайда саяси элитаның өз электораты сенімінен айырылу қаупі жоғары.

Ақпараттық технологияларда «Google Translate» және «Yandex Переводчик» аударма 
қызметіне енгізілуі арқылы қазақ тілі әлемдік онлайн платформалардың негізгі тілдері 
қатарына қосылды. Wikipedia онлайн-энциклопедиясында қазақ тіліндегі сегмент мә-
тіндерінің саны 200 000 мақаладан асты. Microsoft компаниясының өнімдері MS Office, 
Windows қазақшаландырылды. «Қазақстанның Интернет Қауымдастығының» мәліметі 
бойынша қазіргі уақытта Қазнетте қазақ тіліндегі сайттар саны қазақстандық сайттардың 
жалпы санының шамамен 12 %-ын құрайды. Вики платформасындағы басқа жобалар 
әзірге белсенді дамып жатқан жоқ, жасанды интеллект қазақ тілінде әлі де қолданыл-
майды. Мәтінді дауыстау, дауысты мәтінге түсіру технологиясына қазақ тілі қосылмады. 
Қазақтілді ақпаратты мәтін, дыбыс, бейне форматында жинақтау қолға алына бастады, 
дегенмен әзірге ұлттық дәрежеге жетпеді. Мемлекеттік қаражатқа дайындалып шыға-
рылған кез келген медиа өнім (кітап, аудио не видео, анимация) интернет желіге тегін 
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жариялануы керек. Осы сияқты көптеген мәселелерді шешу үшін «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының міндеттерін тіл саясатының мемлекеттік бағдарламалары-
мен үйлестіру аса қажет [7], себебі қазақ тілі цифрлы форматқа көшпейінше Қазақстанды 
цифрландыру қиын. Ең алдымен тілтанушылар мен IT-бағдарламашылардың тандемдік 
жұмысы негізінде жүзеге асырылатын мегажоба – Қазақ тілінің ұлттық корпусын әзір-
леудің маңызы ерекше.

Ұлттық бизнестің дамуы халықтың заманауи экономикалық мәдениетіне негізделеді. 
Экономикалық мәдениет қоршаған дүниені экономикалық тұрғыдан игеру (оның эконо-
микалық құнын анықтау) арқылы қалыптасады. Ұлттық тарихи үдеріс барысында әрбір 
этникалық және діни бірегейлік иелмендері шаруашылық жүргізудің түрлі тәсілін жаса-
ды, жүзеге асырып отырды. Осы себепті православиелік, конфуцийлік, протестанттық, 
католиктік т.б. діни дәстүрлерге негізделген қытайлық, ресейлік, ағылшындық, италиялық 
экономикалық мәдениеттер ажыратылады. Сондықтан Қазақстанға да экономикалық 
мәдениеттің өзіндік ұлттық моделін қалыптастыру керек. Ұлттық тілге табан тіреген 
экономика ғана бұған негіз болады. Экономикалық ақпарат контентін қазақ тілінде жа-
сап, сапасын жетілдіру ұлттық кәсіпкерлікті қалыптастырып, дамытуға қолайлы жағдай 
жасайды. Бұл ауылдық өңірдегі өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген халықты кәсіпкерлік 
ортаға тартуға, ауылдағы кәсіпкерлік бастамаларды арттыруға септігін тигізеді. Сонымен, 
ұлттық болмыстағы шағын және орта бизнестің дамуына серпін беріліп, ұлттық бизнес 
таптың қалыптасуына мүмкіндік тудырады.

Мәселен, «Өнімді түрде жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасын» іске асыру аясында «Атамекен» Ұлт-
тық кәсіпкерлер палатасының «Bastau Бизнес» оқыту бағдарламасы жобасы бойынша 
Қазақстанның барлық өңірінде, соның ішінде ауылдарда өз ісін ашам деуші қауымға 
бизнес-тренингілер өткізілді. «Бастау-Бизнес» жобасы жанындағы Талдау орталығы 
осы тренингілер тәжірибесінде халықтың лингвистикалық құзыреттілігіне байланысты 
мынадай мәселелерді анықтады:

- тренингіге келген ауыл халқы көбінесе жаттықтырушыдан қайталап сұрауға ұяла-
ды, бұл, бір жағынан, сауатсыз деп бағалаудан қорықандықтан болса, екінші жағынан, 
мемлекеттік тілде бизнес негіздері бойынша қарапайым білім жүйесі мен экономикалық 
мәдениет қалыптастыратын оқыту, ақпараттық алаңдардың жоқтығы, сол себепті комму-
никативтік дағдылардың жетілмегенін байқатады;

- халықтың функционалдық сауаттылығының деңгейі, оның ішінде тілдік біліктілік 
құзыреттері әлі де төмен;

- Қазақстан аумағында бизнес жүргізу, оны заңгерлік сүйемелдеу, қаржылық сауатты-
лық және басқа да мәселелер бойынша білім жүйесінің болмауы. Мұның басты себебі 
қазақтілді экономикалық, бизнес және қаржы жөніндегі ақпарат саны мен сапасының 
төмендігінде жатыр. Орта және ірі бизнес саласындағы менеджментті оқытуға арналған 
құралдар негізінен орыс тілінде дайындалғандықтан және мемлекеттік тілге сапасыз 
аударылғандықтан, қазақтілді аудиторияның қабылдауына жарамсыз;

- шет тіліндегі терминдердің көптігіне байланысты жаңа экономикалық ақпаратты 
түсіну қиындық тудырады;

- тренерлердің, спикерлердің тілдік (мемлекеттік тілде) құзыреттерінің деңгейі төмен 
[8]. Аталған проблемаларды шешу үшін «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 
бірлесіп әзірленуге тиіс экономика, бизнес саласындағы мемлекеттік тілдің қолданысын 
кеңейтуге бағытталған жүйелі шаралар тіл саясатына қатысты бағдарламаларда кеңінен 
көрініс табуы тиіс.
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Біздің жүйелеуімізше, шешімдер төменде көрсетілген бағыттар бойынша атқарылатын 
шаралар желісі негізінде жүзеге асырылуы тиіс деп санаймыз.

І Латынграфикалы жаңа әліпби негізінде қазақ тілін жаңғырту <ағыл. modernization> 
бағыты бойынша:

- қазақ тілін жаңғыртудың құқықтық-нормативтік негіздерін жасау: мемлекеттік тіл 
туралы заң қабылдау;

- қазақ тілінің ұлттық корпусын (ҚТҰК) әзірлеу және үздіксіз жетілдіріп отыру. 
Қазақ тілінің ұлттық корпусы – метабелгіленім мен грамматикалық белгіленімі бар, 
омонимдерді ажырата білетін, кең ауқымдағы пайдаланушылардың тілтанымдық 
білімдерге деген алуан түрлі қажеттілігін қамтамасыз ететін, соған сәйкес үнемі то-
лықтырылып, кеңейтіліп, байытылып отыратын, теңгерімделген және көлемі ауқымды 
мәтіндер базасын қамтитын, ғылыми және техникалық жағынан жетілдіріп отыруды 
қажет ететін терең аннотацияланған инновациялық-ақпараттық ашық жүйе; әр кезеңдегі 
тілтанушы-лексикограф ғалымдардың көп жылғы еңбектерінің нәтижесінде жазылған 
сөздіктер мен грамматикалардың барлық мүмкіндіктерінен асып түсетін, теңдесі жоқ 
анықтамалық құрал: корпус сұранысқа сәйкес бірнеше секундтың ішінде тілге қатысты 
статистикалық көрсеткіштер қоса қамтылған жан-жақты ақпараттар ауқымын береді 
[9],  лингвистикалық зерттеулердің эмпирикалық базасын кеңейтіп, тілдік материалға 
негізделген дәйек-дәлелдерін байытады, қазақ тіліндегі жекелеген тілдік құбылыс, 
олардың қолданыс аясы туралы нақты мәліметтер алуға мүмкіндік береді және әрбір 
ғаламтор желісін пайдаланушыға қолжетімді болып табылады. Сондықтан оны дер 
кезінде жасау ұлттық мәдениетті дамытуға және ұлттық-мемлекеттік бірегейлікті ны-
ғайтуға  да септігін тигізеді. Осы Бағдарлама аясында ҚТҰК-ның ауқымын 100 млн 
сөзқолданыстан тұратын мәтіндік база деңгейіне жеткізу керек. Корпус ашық, үнемі 
тоығып отыратын жүйе болғандықтан, алдағы тоғыз жылда оның мәтіндік базасын 300 
млн сөзқоланыс көлеміне жеткізу көзделуі тиіс;

- жаңа әліпби мен емле ережелері негізіндегі қазақ тілінің ортологиялық кодифика-
циясы;

- қазақ тілінің салалық терминжүйесін жетілдіру, біріздендіру және жаңа әліпби не-
гізінде кодификациялау;

- латынграфикалы әліпби негізінде ономастикалық кеңістікті реттеу және кодифика-
циялау;

- визуалды ақпарат тілдік құралдарының жаңа әліпбидегі ортологиясы.
ІІ Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, мәдениетін арттыру бағыты бойынша:
- қазақ тілінің білім беру саласындағы қызметін кеңейту, қолданыс мәдениетін 

арттыру;
- филологиялық білім беруді жаңғырту;
- мектепке дейінгі және жалпы білім беру жүйесінде үштілді білім саясатын реттеу;
- қазақ тілінің ғылым саласындағы қызметін кеңейту, қолданыс мәдениетін арттыру;
- мемлекеттік ұйымдардағы қазақ тілін білу деңгейін арттыру және оны бағалау жү-

йесін жетілдіру;
- мемлекеттік емес ұйымдардағы қазақ тілінің қызметін реттеу;
- қазақ тілінің ақпараттандыру және байланыс саласындағы қолданысын жетілдіру;
- қазақ тілінің мәдениет, халыққа қызмет көрсету, БАҚ және бизнес саласындағы 

қызметін реттеу.
IІІ Мемлекеттік тілдің қоғамдық беделін арттыру және насихаттау бағыты бойынша:
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- тілді «жұмсақ күш» <ағыл. soft power> ресурсы ретінде пайдаланудың тетіктерін 
жасау және оларды қазақ тілінің отандық және халықаралық кеңістіктегі беделін артты-
руда қолдану шараларын іске асыру [бұл туралы:10];

- қазақ тілінің халықаралық қатынас тілі ретіндегі қызметін жүзеге асыру;
- жазу мәдениеті жоғары тұлғаның беделді бейнесін қалыптастыру;
- қазақ тілін насихаттайтын азаматтық бастамаларға қолдау көрсету;
- «Абай институты» атты қазақ тілінде ашық білім беру бағдарламасын іске қосу.
ІV Қазақстан азаматтарының тілдік капиталын дамыту бағыты бойынша:
- қазақ-ағылшын қостілділігін дамыту;
- орыс-қазақ қостілділігін дамыту;
- қазақ-ағылшын-өзге этнос тілі үштілділігін дамыту.
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ӘЛІПБИДЕ ЛАТЫННЫҢ БАРЛЫҚ ӘРІПТЕРІН 
ПАЙДАЛАНУ МІНДЕТ ПЕ?...

Құралай Күдеринова
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 

бас ғылыми қызметкері,  ф.ғ.д., профессор

Латынның 26 таңбасымен ғана әліпби жасаудың мүмкін еместігін роман-герман тіл-
дерінің өзі – ағылшын, француз, неміс әліпбилері көрсетті. Латын әліпбиінің 26 әрпін 
толық қолданып, ағылшын әліпбиінен басқасы қосымша диакритикалық таңбалар алды. 
Ағылшын графикасы (әліпбиі емес) қосар таңбалар пайдаланды. Жазба тілі мен ауызша 
тілінің арасында айырмашылық үлкен, жазба тілін меңгеру қиындық тудыратын, идеог-
рафиялық жазуға айналып бара жатқан жазу болса да, бұл олардың ұлттық ерекшелігіне 
айналды. 

Француз әліпбиі тілдегі 36 фонеманы таңбалау үшін 26 латын әрпінің үстіне est, et, 
ai, ei, eu, au, oeu, am, on, em, en, in, aux, eou, ain, aim, ein, ien, oi, gn, ss, ph, ch, ill, il, т.б. 
әріптер тіркесін және â, ê, è, é, û, ô, ç, î, ï диакритикалық таңбалары бар әріптерді қосым-
ша пайдаланды.

Неміс тілінде фонема саны 39, әріп – 26. Сондықтан әліпбиде жоқ, бірақ жазба тілінде 
пайдаланатын β <c>, ä <э>, ö <ө>, ü <ү> таңбалары және sch<ш>, ch<х>, ng<ң>, ck<к> әріп 
тіркестері, ch<х>, еі <ай>, eu<ой>, eh<ей>, ig<их>, gu<кв>, іе<й> маркерлі әріп таңбалары 
tsch<ч>, tz<ц>, рһ<ф>, sh<ж> сияқты шеттілдік сөздерді жазатын таңбалары және бар.

Яғни латын әліпбиін қабылдаған ағылшын, француз, неміс, норвег, дат, португал, ру-
мын, чех тілдері 26 әріптің үстіне қосар әріп те, диакритикалық әріп те алған, ал итальян, 
поляк, финн, венгр, түрік жазулары 26 әріпті толық алмай, оның орнына қосарлап, не 
диакритикалап графика жасаған, ең бастысы өздерінің тілін бейнелеген ұлттық жазулар. 
Яғни «Латынның 26 таңбасымен  әліпби жасау мүмкін бе?» деген сұраққа мүмкін емес 
деген нақты жауап аламыз. Жалпы, ашық әліпби болсын, жабық әліпби болсын, белгілі 
бір әліпбиде пайдаланылғанда ұшталып, жетілдіріліп қолданылады. Мысалы, ашық жазу 
жүйесінің бірі – араб әліпбиін қабылдаған парсы жазуында (ІV-V ғ.) 32 әріптің 29-ы 
дауыссызды, 3-і дауыстыны таңбалайды. Араб әліпбиінің үстіне парсы тілінің өзіне тән 
4 фонемасына (хойе, иә, вав, гәф) қосымша әріп берілген. а, у, и дауыстысынан басқа е, 
ә, ө фонемалары харакаттар арқылы таңбаланған.

Жабық жазу түрлерінің ішінде корей әліпбиінде (1443ж.) 41 әріп бар. 41 әріптің 10-ы 
(а, я, о (еріндік), е (еріндік), о, е (езулік), у, ю, ы, и) дауысты фонеманы, 12-сі дифтонгоид 
дауыстыны (э, е, ие, ие, оа, уе, уе, ои, уо, уе, уи, ыи), 11-і дауыссыз фонеманы (к, н, т, р, м, 
п, с, ң, ж, ч, х), 8-і дауыссыз дифтонгоидты (кхы, тхы, пхы, кк, тт, пп, сс, джж) таңбалайды. 
Бір әріп екі фонеманы (мысалы, бір әріппен к-г, т-д, л-р, п-б дыбыстары таңбаланады) да 
бере береді. XVғ. дейін қытай иероглифін пайдаланғандықтан көне әдеби тілдегі сөздерді 
иероглифпен де жазды.

Б.э.д. VIғ. қытай иероглифтерінің негізінде жасалған жапон жазуында екі әліпби түрі 
бар: хирагана және катакана. Катакана алфавиті тек шеттілдік сөздер мен шеттілдік кісі 
есімдерімен жер-су аттауларын жазу үшін пайдаланылады. Жапон жазуы буын жазумен 
иероглиф жазу бірге қолданылатын аралас жазу типіне жатады. Әліпбиде 5 дауысты (а, и, 
у, э, о) дауыссыздармен (к, с, т, н, б, ћ, м, й, р, w, ң, п) буын құрайтын 51 әріп бар, мысалы, 
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ка, ки, ку, кэ, ко, са, ши, су, сэ, со т.б. буындарының жеке-жеке таңбалары болады. Сонда 
төрт буыннан, 8 фонемадан тұратын хирагана сөзін 4 таңбамен береді.

Бұл мысалдар «Қосымша таңба алмай шығу мүмкін бе?» деген сұраққа мүмкін емес 
деген жауап айтады. Бірақ ашық әліпби түрі әріп саны фонема санынан әлдеқайда кем, 
жазу-оқу процесі біршама қиындық тудыратын, жазу экономиясы нашар әліпби берсе де, 
әр жазу тілдің қабырғасын сөкпей, «қиыннан қиыстырып» ұлттық жазуларын жасаған. 

1929-1939 жж. әліпбиімізде латынның 26 таңбасын тұтас пайдаланбадық, мақсатсыз 
қолданбадық, қызметсіз жұмсамадық. Қазақ тілінің өзіне тән дыбыстарының таңбасы 
латынның ұқсас дыбыстарының әрпінен шығарылды:1) ә әрпі е жіңішке дауыстысының 
төңкерілген таңбасы, 2) ө таңбасы о әрпінің белі сызылған түрі, 3) ƣ (ғ) ұяң дыбысын 
қатаң q (қ)әрпін өзгертіп бердік; 4) ы дыбысын і әрпінің жазба түрін өзгертіп (ь) таңбала-
дық, 5) ш дыбысын с әрпімен бердік, 6) ш дыбысының ұяң варианты ж дыбысына с әрпін 
өзгертіп бердік (ҫ), 7) ң дыбысын n әрпіне ұқсатып, ŋ-мен таңбаладық. Ұқсас дыбыстар 
ұқсас әріптермен таңбаланғаны оқытуда, сауат ашуда оңай болған, әліппені тез үйренген, 
ал оқуда тез танылған, жазуда қолды үзбей жазуға көмектескен. Тек ұ→u, ү→y, у→v ерін-
дік дыбыстарының таңбасы әртүрлі болды.

1929 ж. жазу ықшам, оңтайлы, жеңіл жазу болған. Ал бұл шындығында, Байтұрсы-
нұлының жетілген, «үлгі әліпбиінің» жалғасы еді!

Бұл 1940 жылы орыс әліпбиіне көшкенде де үлгі болды: қ дыбысы к әрпінің аяқ 
салынған түрі, ғ дыбысы г әрпінің белі сызылған түрі, ң дыбысы н әрпінің аяқ салын-
ған түрімен бейнеленіп, ө мен ә дыбыстары латындағы түрін сақтады, ұ мен ү дыбысы 
еріндік у дыбысының таңбасынан шығарылды, тек ы мен і дыбыстарының таңбасы 
ұқсамады. 

Қазақ жазуы қашан да бір дыбысқа бір әріп арнаған, ортақ түркі әліпбиінің шарт-
тарын сақтаған әліпби түрлерімен жазған. 1929 жылғы латын әліпбиін де, 1940 жылғы 
кирил әліпбиінде де ортақ келісілген таңбалардан өзгені пайдаланбаған. Қыпшақ тілдері 
тобындағы ноғай жазуы сияқты ә дыбысын аь, қ дыбысын къ, ң дыбысын нъ, ө дыбы-
сын оъ, ұ дыбысын уь, ғ дыбысын гъ әрпімен беріп жазуын ұзартпаған. Немесе қара-
шай жазуындай гъ (ғ), къ (қ), нг (ң) қосар әріптермен қатар,орыс тілінің таңбаларымен 
төл дауыстыларды беріп, шатастырмаған: е (ө), ю (ү), и (і).

Ал «Әліпбиде латынның барлық әріптерін пайдалану міндет пе?» дегенге әр әліпби 
әртүрлі жауап көрсеткен. Ол әсіресе w, c, х әріптеріне қатысты. W әрпі ағылшын әліп-
биінде дауыссыз [у] дыбысын береді, бірақ сондай-ақ, дауыстыларды беретін қосар 
таңбалардың ішінде қолданылады. Кез келген дауыстының алдында [у] болып оқылады, 
мысалы, west, winner, r әрпімен бірге сөз басында келсе, оқылмайды, мысалы wrong, 
write, ал aw, ew, ow диграфының құрамында «дыбысы өшеді», һ әрпімен диграф құрса, 
бірде [у] болып оқылады, бірде тағы «үні өшеді». Ол латынның түпнұсқа әліпбиіндегі u 
әрпімен жарысып та қолданылған, мысалы,  flour/flower, guard/ward и suede/Swede.. Бірақ 
мағынасы басқа сөздер жасалған. Яғни u әрпінің беретін дыбысына ұқсас болғандықтан, 
бұл әріптің қызметі кейде артықтық еткен. Ендеше қазақ әліпбиінде де u әрпімен бірге 
жарыстырмай, w әрпін алудың қажеті жоқ. 

Сол сияқты с, х әріптерінің де басы артық болайын деп тұр. Әліпбиге бір [у] дыбысын 
белгілейтін w\u, [c] дыбысын таңбалайтын с\s, [һ] дыбысын таңбалайтын һ\х әріптерін 
жинасақ, «жоқ жерден» проблема табамыз. Бүгінгі кирил жазуының өзінде қ, һ және х 
әріптерінің қайсысын таңдарымызды білмей отыратынымызды еске алайық. Халі ме, 
қалі ме, хош па, қош па, Гаухар ма, Гауһар ма еді, жихангер ме, жиһангер ме, дастархан 
ба, дастарқан ба, рахмет пе, рақмет пе?  
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Ал әліпбиге С әрпін алсақ, ол қай дыбысты таңбаламақ? С дыбысын таңбалай ма? 
Әлде ц дыбысын таңбалай ма? Кирил жазуындағы ц дыбысын латын жазуына неге 
«ертіп кіреміз?» Алсақ, осы кезге дейін тілімізге орыс тілі арқылы еніп кеткен термин 
сөздерді жазу үшін ғана аламыз. Керек қылсақ, қазіргі кирил санамен ойлайтын өзімізді 
ғана ойлап, керек қыламыз. Ал одан кейін бұл әріптің қызметі әлсірейді. Болашақта 
роман-герман тілдерінен осы с әрпі бар жаңа сөз алатын кезде бізде S және С әрпімен 
жазу жарыспалығы болады. Себебі ол кезде біздің ұрпақтың санасынан екінші шет тілі 
болатын – орыс тілінің Ц әрпі кетеді. 

Ендеше «Әліпбиде латынның барлық әріптерін пайдалану міндет пе?» деген сауалға 
міндет емес деп жауап береміз. 

 Күдеринова Қ. «Қазақ жазуының тарихы мен теориясы» -Алматы,2013.
1) Шығармалар мен естеліктер / Жұбанов, Құдайберген, - Алматы : Өнер, 1990 

. - 208 б.
2) С.Аманжолов Социалистік Қазақстан 1933ж
3) Қазіргі қазақ тілі. – Алматы: Ѓылым академиясының баспасы. 1954. - 60 б
4) М.Балақаев. Қазақ тілінің мәдениеті.- Алматы: «Ќазаќстан», 1971. - 22 б.

ӘРІПҮСТІ ДИАКРИТИКАЛЫҚ ТАҢБАЛАР. ҚАЙСЫСЫН 
ТАҢДАҒАН ЖӨН?

Алмагүл Хабиева 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, ф.ғ.к.

Әріп танып, оқып-жаза алатын кез келген адамға тікелей қатысы бар шара – қазақ 
әліпбиін латын графикасына көшіру бастамасы қоғам арасында жоғары белсенділік ту-
дырды. Мамандар мен қалың әлеумет тарапынан түскен түрлі пікірлер ескерусіз қалмай, 
маңызды саяси-әлеуметтік, тілтанымдық шешімдердің қабылдануына септігін тигізді. Осы 
ретте ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа әліпбиді жетілдіру тапсырмасына 
сәйкес екіұшты оқылатын әріптер тұрқын өзгерту (и, і дыбыстарының бас әріптері; ш 
дыбысының sh таңбасы) мен басы артық ч дыбысының сһ таңбасын мүлдем алып тастау 
қажеттілігі туралы мамандар ұсынысын қолдай келе, төл дыбыстарымызды белгілейтін 
диакритикалық таңбаларға да назар аудартқымыз келеді. 

Диакритикалық таңбалар әріптің үстінде, астында не өн бойында орналасып, дыбыс-
тардың созылыңқылы-қысқалығы, жіңішкелігі, әуезділігі, ұзақтығы, екпін күші сияқты 
басқа да фонетикалық мәндерін ерекшелеумен қатар, таза орфографиялық мақсатта, жаңа 
әріп жасауда қолданылатыны белгілі. Көпшілікке «диакритикалық таңба», «макрон», 
«бревис», «седиль», «умлаут», «акут» сияқты тілтанымдық терминдердің өзі, олардың 
мән-мағынасы бейтаныс болғанымен, бұл белгілердің графикалық бейнесі таныс. Осы 
таңбалар кеңінен көрініс тапқан неміс, француз, венгер, түрік, әзербайжан, өзбек сияқты 
тағы басқа латынграфикалы әліпбиі бар тілдерді есепке алмағанда, қазіргі кирилграфи-
калы жазуымыздағы «й», «ғ», «ө», «ұ», «і», «қ», «ң», «щ» әріптері мен әзірге аудармасы 
жоқ «дирижёр», «монтёр», «режиссёр» тәрізді сөздерде кездесетін «ё» әрпі осы диакри-
тикалық таңбалар арқылы жасалғанын көреміз.      
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Бұл жерде әріпүсті «акут» белгісі мен «умлаут» таңбасына тоқталғымыз келеді. Бұған, 
біріншіден, бүгінгі күнге дейін ұсынылған көптеген жобалар ішінде осы диакритикалық 
таңбалардың кеңінен кездесуі себеп болса, екіншіден, қазақстандық ақпарат кеңістігінде 
танымалдық танытқан әліпби жобаларының тиімді/тиімсіз, қолайлы/қолайсыз тұстарын 
анықтау мақсатында 2015-ші және 2017-ші жылдары А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтында жүргізілген (тәжірибелік зерттеулер жетекшісі – филол.ғ.к. А.М.Фазыл-
жанова) сынамалар нәтижесі түрткі болып отыр.   

Face-to-Face әдісі бойынша 2015 жылы өткізілген сынамаға қоғамдық-әлеуметтік 
мәртебесі бойынша жазу-сызумен айналысатын жас мөлшері 20-40 аралығындағы 
сарапшылар қатысса, Google Forms платформасын пайдалану арқылы онлайн түрінде 
жүргізілген 2017 жылғы сынамаға қызығушылық танытқан кез келген адам қатыса алды 
(сауалнамаға сілтемелер Facebook, vk.com әлеуметтік желілері мен Whatsapp, Telegram 
мессенджерлерінде таратылды). Сарапшыларға диграф (ае, ое), умлаут (ä, ö), апостроф 
(а’, о’) таңбаларына негізделген үш түрлі әліпби жобалары мен соған сәйкес оқу-жазу 
тапсырмалары берілген болатын. Оқуға, жазуға, жалпы қабылдауға икемді әліпби нұсқа-
сын еркін түрде таңдауға негізделген сауалнамалар нәтижесі (статистикалық және тілта-
нымдық талдаулар көрсеткіші) умлаут (ä, ö) белгілері қамтылған жобаның артықшылығы 
мен көпшілік тарапынан қаланатынын көрсетті (мысалы, 2017 жылғы сынамаға қатысқан 
1702 адамның 1195-сі, яғни 70,2%-ы осы екінші жобаны таңдаған).    

Сонымен қатар тағы бір ойландыратын жайт – таңбалардың қарапайым халық тұрғы-
сынан визуалды қабылдануы, яғни әріптердің психографикалық бейнесі. Апострофты, 
одан кейін акутты әріптер таңбалары шыққанда, Facebook, vk.com әлеуметтік желілерінде 
«биттеп кеткен әліпби», «жылап тұрған әліпби», «жаңбыр жауып тұрған әліпби» деген 
сияқты тағы да басқа жағымсыз сипаттамалар көрініс тапқан болатын. Бұл адамдардың 
алғашқы реакциясы, жаңа таңбаның туғызған ассоциативті бейнесі еді. Ал қазіргі кезде 
акутты әліпбиге деген адамдар көзқарасы өзгерді ме? Осыны анықтау керек сияқты. Себебі 
болашақта тіл иелмендерінің өмірінде кеңінен орын алатын жаңа жазу жеңіл, жинақы, 
тек жағымды эмоция туғызатын таңбалардан тұру қажет. 

Жаңа таңбаларды қоғам тарапынан қабылдау/қабылдамау мәселесімен тығыз байла-
нысты тағы бір жайт – ол жаңа ұлттық әліпбиіміздің әлем тілдері, оның ішінде өзімізге 
жақын түркітілдес халықтар әліпбилерімен сабақтастығы, танымалдылығы, түркі дү-
ниесімен рухани жақындасу мәселесі. Акут таңбалы әліпбиге тек қарақалпақ жазуы, ал 
умлаут таңбалы әліпбиге түрік, әзербайжан, түрікмен жазуларының негізделуі ойланды-
ратын нәрсе тәрізді.      

Қазіргі акут таңбалы әліпбиіміздің бір артықшылығы – қазақ тіліне тән ерекше дыбыс-
тардың бәрін бір ғана таңба түрімен белгілеу десек, екінші жағынан, бұл оның кемшілігі 
деуге де болады. Дыбыстың дауысты-дауыссыздығына, жуан-жіңішкелігіне т.б. қарамай, 
бәрін бір диакритикалық таңбамен беру қарақалпақ тілінен басқа ешқандай тіл жазуында 
кездеспейді. Мәселен, тіліміздегі «ә», «ө», «ү» дыбыстарын умлаут таңбасымен ерек-
шелесе, ол, неміс, түрік, әзербайжан тілдеріндегідей, бұл дыбыстардың дауысты екенін, 
оның ішінде жіңішке дауысты дыбыс екенін аңғартып тұратын белгі болар еді. Бұл өз 
кезегінде қазақ тілін екінші тіл ретінде үйренетін адамдар мен мектеп табалдырығын 
енді аттап, дыбыс-әріппен танысатын балалар үшін де бір көмек, тіл үйрену процесін 
жеңілдететін тетік болар еді деп ойлаймыз. Тіл үйренушілері, әсіресе бастауыш сынып 
балалары үшін акут белгісінің тағы бір кемші тұсы – бұл оның визуалды түрде екпін 
белгісімен бірдей болуы. Мысалы, «áńgimé», «ózén», «án» сөздеріндегі қазақ тілінің төл 
дыбыстарын ерекшелейтін белгі қайсы, сөз екпінін көрсетіп тұрған белгі қайсы? Кіш-
кентай бала бұны қалай ажыратады? 
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Сөзімізді аяқтай келе айтарымыз, бұл мақаланың мақсаты – бір әліпби нұсқасын 
мақтап, екінші бір әліпби нұсқасын даттау емес, ой салу. Еліміз жаңа ұлттық әліпби қа-
былдар алдында мамандардың, тиісті құзырлы мекемелердің назары әліпби құрамымен 
қатар, әріптер тұрқына, оның графикалық бейнесіне де ауса екен деген ниет. Себебі әр 
диакритикалық таңбаның өз алдына прагматикалық, психологиялық, педагогикалық, 
тілтанымдық, техникалық, типографиялық белгі-ерекшеліктері бар. Ұлттық әліпбиіміздің 
көзшалым мен қолшалымға жеңіл, мәтінді түсінуге, теруге оңтайлы болуы осы әріпүсті, 
әріпасты белгілерге де байланысты болары анық. 

ЖЕТІЛДІРІЛГЕН ЖАҢА ӘЛІПБИДЕ 
ӘРІПТЕРДІҢ КӨРКЕМ ЖАЗУ ТҮРІ ЕЛЕУСІЗ ҚАЛМАУЫ ТИІС

      Айнұр Сейітбекова
     А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты,Тіл тарихы бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.к.

Кирил әріптерін бір-бірімен байланыстырып көлбеу жазып-cызуға автоматты түрде 
дағдыланған бүгінгі кирилсанадағы жазарман жаңа графиканың көркем түрімен қанша-
лықты жылдам жазып-cызуға үйренеді? 

Жаңа әліпбидегі латын әріптерін екі топқа бөлуге болады: 
1. гомогенді әріптер (кирил мен латын әліпбилеріне өзара ортақ, ұқсас, біртекті әріп-

тер: Аа, Ее, Oo, Кк, Мм,  т.б.); 
2. гетерогенді әріптер (кирил мен латын әліпбилеріне өзара ортақтығы жоқ, ұқсас 

емес, әртекті әріптер: Gg, Jj, Nn, Qq, Rr, Pp, Ll, Ff,  т.б.).  
Жаңа әліпбиді меңгерту тәжірибемізде екінші топтағы гетерогенді әріптерді көркем 

түрімен жазып-сызуда біршама психологиялық дискомфорт тудырды.  2018 жылы Елба-
сының Жарлығымен бекітілген әліпбиде көркем жазу түрі ұсынылмағандықтан, үйрену-
шілердің екінші топтағы әріптердің көркем жазу түрімен әркім әртүрлі нұсқада жазып, 
нәтижесінде бірінің жазған мәтіндерін бірі оқып-тануда қиындық келтірген жағдайлар 
кездесіп жатты. Әсіресе, графемааралық интерференциялық құбылыстар кирилдегі Pp 
[ыр] мен латындағы Pp [пы]  әріптерінің арасында болды. Жазудағы ала-құлалық J [жы] 
мен L [ыл], Q [қы]  бас әріптерінде болды. Мәселен, жиілігі жағынан өте жоғары Q 
таңбасының имегін үйренушілердің бірі жолдың бойына қойса, бірі сызықтың астына 
белгілеген. Бір әріпті баспа түрімен жазса, бір әріпті көркем жазу түрімен өрнектеген. 
Осылайша үйренушілер әріптерді жазып-сызуда біршама уақыты мен қуатын жұмсады. 
Сондықтан үйренушілер  әр әріптің көркем түрімен бірізді жазу үшін «Жаңа әліпбиде» 
көркем жазудың түрі ұсынылу керек еді.  Осы ретте Әзербайжан елінің әзірлеген латын 
әліпбиі үлгі аларлықтай әліпби екенін айта кетуіміз қажет. Әзербайжан әліпбиінің бірінші 
бағаны баспа әріптеріне, екінші бағаны көркем жазу түріне арналған. Бұл кез келген үй-
ренушінің жаңа әріптердің  тек баспа түрін ғана емес, көркем жазу бейнесін де санасына 
бірте-бірте қалыптастырып, дағдыландыра беретінін көрсетеді. 

2019 жылы Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Елбасының Жар-
лығымен бекітілген әліпбидегі баспа әріптерінің каллиграфиялық жазу үлгісін әзірлеу 
бойынша жұмыс тобының құрамын құрып,  каллиграфиялық жазу үлгісінің жобасын 
әзірленген болатын. Жұмыс тобында әр әріптің көркем жазудағы негізгі және қосымша 
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элементтері талқыланып, каллиграфияның негізгі талаптары ескерілген. Ендігі кезекте 
осы атқарылған жұмыстар жетілдіріліп, өзгеріске түсіп жатқан жаңа әліпбиге әріптердің 
көркем жазу түрі де енгізіліп,  елеусіз қалмауы тиіс деп ойлаймыз. 

Жаңа әліпбидің құрамына осы екінші топтағы гетерогенді әріптерді таңдауда, саралауда 
аса сақтықты қажет етеді. Мамандардың арасында көп талқыға түсіп жүрген әріптердің 
бірі  –  кирилдің У таңбасы. Бұл таңбаны латынмен кейбіреулері  U-мен беруді ұсынады, 
кейбіреулері W-мен таңбалауды жөн көреді. Мәселен, taw, awa, sawap, т.б. Осы сөздердің 
құрамында кездесетін W таңбасын 1-сыныптың баласы үшін  көркем жазумен қол үзбей,  
әрбір элементін жоғарыдан төмен, төменнен жоғары ұластыра, тұтастыра жазып кетуіне 
қаншалықты ыңғайлы? Бала тұтастырып жазу үшін, алдымен, әріптегі төрт сызығын 
біресе оңға, біресе солға салып жаттығады. Одан кейін ол сызықтарды өзара түйістіріп 
жаттығады. Бұл әріпті баланың бір сызық бойына үзбей көлбеу жазып үйренуіне оңай 
бола ма екен? Сондықтан әріп таңдауда әріптердің, ең бастысы, мектеп табалдырығын 
енді аттайтын 5-6 жасар балаға жазып-cызудағы қолайлығын, тіпті ерексектерге де 
үйренуге жеңіл, психологиялық тұрғыдан дискомфорт тудырмайтындай болу жағын да 
қарастырғанымыз абзал.

Ң ӘРПІН ҚАЛАЙ ЖАЗАМЫЗ?

 Жанар Жұмабаева
А.Байтұрсынұлы атындығы Тіл білімі 

институтының  аға ғылыми қызметкері, ф.ғ.к.

Қазіргі таңда латын әліпбиіне көшумен байланысты кейбір әріптердің таңбалануына 
қатысты әртүрлі ұсыныстар, пікірлер айтылып жүргені белгілі. Сондай әріптердің бірі ң 
әрпінің латын графикасында таңбалануымен байланысты болып отыр. Жаңа қазақ латын 
әліпбиінің бірнеше нұсқасында /ң/ әрпі әртүрлі таңбаланды: /Ńń/, /Ŋŋ/, /Ng ng/, /N’ n’/, /
Ňň/, /Ŋŋ/. Қазақ тілінде /ң/ әрпі сөз басында кездеспейді, сөз ортасы мен аяғында келетіні 
белгілі. Тек О.Әубәкіровтің «Ңөң» деген өлеңінде ғана /ң/ әрпі сөз басында келіп отыр. 
Фонетикалық сипаты: тіл ортасы/тілшік, тоғысыңқы, үнді дауыссыз дыбыс. 

Тарихқа көз жүгіртер болсақ, 1929 жылы ресми түрде жарияланған қазақтың латын 
әліпбиінде /ң/ әрпі /ŋ/ графемасымен таңбаланған. Мысалы, çаŋа, keŋes, eŋbekci, tilimizdiŋ. 
Бас әрпі болмады. Бұл тек /ң/ әрпіне ғана емес, барлық әріпке қатысты болды. Н.Әмір-
жанованың зерттеуінде «1929 жылы латын графикасы негізіндегі әліпбиге көшкеннен 
кейін талқыға түсіп тұрған “Бас әріп” айтыс ағарту майданында көңіл бөлерлік орын 
алды. Осы аралықта мерзімді басылым беттеріндегі жалқы есімдер, қысқарған сөздер, 
саяси ұйымдар, кәсіпорындар мен оқу орындардың, мекемелердің, газет, журнал, кітап, 
шығарма аттары 1930 жылға дейін кіші әріппен таңбаланды», -деп беріледі. Сөйтіп 1930 
жылы Қазақстан Орталық  Атқару комитетінің қаулысымен бас әріп таңбасы бекітіледі. 
Сонымен /ң/ әрпінің бас әрпі /Ŋ/ таңбасымен, ал кіші әрпі /ŋ/ графемасымен таңбаланды. 
Бұл әріптің таңбалануында да бірнеше ұсыныстар болды. Айталық, Н.Төреқұловтың 28 
әріптен тұратын алғашқы әліпбиінде ˂ң> фонемасының кіші /ŋ/ әрпімен ғана таңбала-
нып, бас әрпі болмағанын зерттеулерден көруге болады. Кейінгі жобасында бас әрпі /Ŋ/ 
таңбасымен, кіші әрпі /ŋ/ түрінде берілді. Ал Х.Досмұхамедұлы, М.Мырзаұлының жо-
баларында дауыссыз [ң] дыбысы /Ņŋ/ әрпімен таңбаланды. Сол сияқты Т.Шонанұлының 
әліпби жобасында да /ң/ фонемасының бас әрпі /Ŋ/ таңбасымен, ал кіші әрпі /ŋ/ әрпімен 
таңбаланды. 
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Сонда қазіргі әліпби жобаларында ұсынылып жүрген /ŋ/ әрпі 1929-1938 жылдардағы 
қазақтың латын әліпбиіндегі әрпімен сәйкес келеді деуге болады. Сонымен қатар латын 
әліпбилі түркі тілдес халықтардың ішінде түрікмен әліпбиінде /Ŋ, ŋ/ әрпі жазылады. /Ŋ, 
ŋ/ әрпі ағылшын-латын әліпбиінде жоқ болғанымен, кеңейтілген латын әрпінде бар және 
халықаралық фонетикалық әліпбиде тіл арты, мұрынжолды дыбысты береді.      Қазақ 
тілінде /ң/ әрпімен басталатын сөз жоқ екені белгілі. Осымен байланысты /ң/ графемасы-
ның бас әрпін таңбаламасақ та болады деген пікірлер де бар. Алайда атауларды жазуда 
сөзді тұтас бас әріппен жазатын кезде /ң/ әрпінің үлкейтілген шрифтісі қолданылады. 
Мысалы, ТАУ СҰҢҚАР медициналық орталығы, СҰҢҚАР тобы. 

Қорыта келгенде, /ң/ әрпінің /Ŋ, ŋ/ таңбасымен берілуі тарихи сабақтастықты қамтиды,  
халықаралық фонетикалық әліпбидегі дыбыстық сипатын сақтайды. Сонымен қатар тез 
жатталады, себебі қазіргі кирилдегі таңбасына жуықтайды. Қол үзбей келесі әріппен 
жалғастырып жазылатындықтан, жазуда оңтайлы болып келеді әрі қолдағдыны оңай 
қалыптастырады. Көзтанымды жеңілдетеді, себебі әріпүсті, әріпасты диакритикалық 
таңбалары жоқ.   

ӘЛІПБИ ТҮЗУ ТАЛАПТАРЫ

 Нәзира Әміржанова
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты,

Тіл мәдениеті бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.к.

А.Байтұрсынұлы Тіл білімі институты ғалымдары 20–25 жылдан бері «дұрыс әліп-
би» құрудың талаптарын зерттеп келеді. Сол талаптарға қоса «Ұлттық әліпби» түзудің 
негізгі талаптарын көрсеткіміз келеді. Оны тілтанымдық, графикалық, психологиялық, 
педагогикалық, техникалық деп бөлдік.

Тіл танымдық талаптар:
– Тілдің жалпы және ішкі заңдылықтары толық қамтылуы. Жалпы заңдылық типо-

логиялық ерекшеліктерін ескерумен байланысты. Мысалы, қазақ тілінің жалғамалы тіл 
екені, оның тіл үндесім заңдылығы арқылы іске асатындығы жалпы заңдылық деңгейінде 
көрінсе, ішкі заңдылықтар қазақ тілінің фонетикалық, грамматологиялық, лексикалық, 
грамматикалық деңгейі арқылы бағамдалады;

– әліпби арқылы тіл көрініс табады. Сондықтан әліпбиді тілтанушы ғалымдардың, 
оның ішінде тілдің барлық жүйесін білетін мамандардың және грамматолог ғалымдардың 
пікірін ескере отырып жасаған абзал.

– орфография мен әліпби байланысты категориялар. Әліпби дұрыс құрылмаса орфог-
рафияға да өз әсерін тигізеді. Әліпби құруда әрбір әріптің қай әріппен қай позицияда 
тіркесетіні, мүмкіндігінше омограф тудырмайтындай болуы ескерілуі тиіс.

– әліпбилердегі әріптер тілдің табиғатын, құрылымын толық бейнелеуі және тілдің 
дыбыстық қорында жоқ дыбыстарға таңба арналмауы керек;

– бір-біріне жақын, өте ұқсас таңбаларды мүмкіндігінше алмау;
– вокализм, консанонтизм сияқты фонетикалық белгілерді адекваттық (барабар) ма-

ғынада қолдану. Яғни дауысты дыбыстың таңбасымен дауыссыз дыбысты, керісінше, 
дауссыз дыбыстың таңбасымен дауысты дыбысты белгілеуге болмайды;

– бір мағынада жұмсалатын көп әріпті таңбаларды алмау, яғни бір единица бір таңба 
болуы;
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– дауысты және дауыссыз дыбыстардың таңбалары жазу түрлерінің ішкі жіктеліміне 
сәйкес келуі керек;

– мағына ажырататын әрбір тілдік бірлікке жеке-жеке әріп арналуы тиіс.
Себебі, мағына ажырататын тілдік бірлікке таңба арналмаса, уақыт өте келе дыбыстық 

тілден де шығуы мүмкін;
– бір әріппен екі түрлі мағына беретін дыбысты беруге болмайды;
– әліпби монобағытты принцип арқылы жасалуы тиіс;
– әліпбиге фонемограммалар алынуы тиіс, логограммалар мен фразеограммалар ды-

быстық әріп түрінде алынбайды.
Графикалық талаптар:
– мәтін ішінде тез танылуы және көзшалымға қолайлы болу жағы ескерілуі  тиіс;
– мағына ажырататын әр таңбаның өзіне тән белгілі бір ерекшелігі болуы;
– таңба қарапайым әрі оңтайлы болуы қажет;
– таңбалардың мәтінде үйлесімді болу жағы қарастыруы. Жиі кездесетін фонемалар-

дың таңбалары қарапайым әрі жеңіл болу керек.
Психологиялық талаптар:
– әріпүсті, әріпасты диакретикалық белгілерді мүмкіндігінше шектеу;
– бір дыбысты екі немесе үш таңба арқылы, яғни лигатуралық тәсіл арқылы таңбаламау;
– әліпбидегі әріп жазарманның психобейнесіне сәйкес болуы керек.
Педагогикалық талаптар:
– әріптерді тану және жазу оңтайлы болуы керек;
– оқу мен жазудағы автоматизмді баяулатпауы тиіс;
– әліпби қолдағдыға ыңғайлы болуы керек;
– көзтанымға жеңіл болуы шарт;
– диграф, триграфтарды (sh, sch) мейлінше аз қолдану қажет.
Техникалық талаптар:
– әріптің пішіні бүтін болуы;
– әріптердің кескіні пернетақтаға дұрыс орналауы;
– юникод жүйесінде жиілігі жоғары таңба ретінде болуы;
– диакретикалық белгілерді шектелуі;
– экономикалық, өндірістік жағдайларға тиімді болуы көзделеді.
Қорыта айтқанда, әліпби түзу барысында осы талаптардың сақталуын қадағаласақ, 

ұлттық тілдің өміршеңдігіне жол ашылатыны сөзсіз.   Көрсетілген әліпби талаптары 
«үздік» әліпбидің түзілуіне негіз болады.

ДИАКРИТИКАЛЫҚ ТАҢБАЛАРДЫҢ ЛАТЫН ӘЛІПБИІНДЕГІ 
КӨРІНІСІ

Айсәуле Аманбаева
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты,

Фонетика бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.к.

Қазіргі таңда қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру еліміз үшін маңызды да өзекті 
мәселелердің біріне айналып отыр. Өйткені жазу – білім алудың, сауаттылықтың негізгі 
көрсеткіші. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылдың ақпан айында акутқа негізделген 
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әліпбиді бекіткендігі белгілі. Қазір осы әліпби бойынша жұмыстар атқарылып, тәжіри-
белер жасалып жатыр.

Қазіргі қолданыстағы әліпби нұсқасында қазақтың төл әріптеріне диакритикалық 
таңбалардан «акут» қойылған болатын. Жалпы диакритикалық таңба әріп үстіне немесе 
әріпасты қойылатын таңба. Диакритикалық таңба латын әліпбиін қолданатын елдердің 
көбінде бар.

Жалпы әлемдік тәжірибеде диакритикалық таңбаларды қоюдың өзіндік ерекшелігі, 
яғни мағынасы бар. Осы жайында ғалымдардың көбі айтып, жазып жүр. Мәселен қазіргі 
қолданыстағы акут таңбасы әлемдік тәжірибеде қандай сипат алатынын қарайтын болса, 
акуттың негізгі қызметі – екпін қою. Осы орайда орыс және швед тілдеріндегі акуттың 
негізгі қызметі сөздің мағынасын ажырату екен. Ал роман тілдерінде (француз, испан, 
итальян) ашық және қысаң дыбыстарды ажырату үшін, ал кей тілдерде дауыстылардың 
созылыңқылығын ажырату мақсатында қоланылады. Яғни акут таңбасын дауыстыларға 
қойғанда созылыңқы немесе екпін қою керек екенін, ал дауыссыздарға жіңішкерту немесе 
буын құрау үшін оларды созу қызметінде қолданылады. Алайда қазіргі тәжірибе жасалып 
жатқан әліпби жобасында дауыстыларға да, дауыссыздарға даакут белгісі қойылған. Яғни 
біздегіәліпби жобасындакөбіне төл дыбыстарды таңбалау үшін акут белгісін пайдаланған.

Диакритикалық таңбалардың түрі көп. Алайда әлемдік әліпби жасау тәжірибесінде 
«седиль», «гравис», «акут», «макрон», «бревис», «анцепс», «умлаут (диерезис)» тәрізді 
диакритикалық таңбалар қолданылады және әрбірінің өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы 
«гравис» белгісі Шотланд тілінде созылыңқы дауыстыны береді, сондай-ақ француз, 
итальян, партугал, македон тілдерінің әліпбиінде қолданылады. «Макрон» таңбасы 
дауыстының созылыңқылығын, «бревис» қысқалықты білдіреді, ал «анцепс» қысқалықты 
әрі созылыңқылықты білдіреді екен.

Қазіргі таңда тіл мамандары диакритикалық белгі қоюдың ерекшелігін зерттеу ба-
рысында «умлаут», «седил», «макрон», «бревис» таңбасымен белгілеуді ұсынып отыр. 
Мәселен халықаралық әліпбиде макрон жуан дауыстыны (Ūū) белгілесе, ал умлаут жіңіш-
келікті (Ää, Öö, Üü) білдіреді. Сондай-ақ «бревис» таңбасы қысқалықты білдіргендіктен, 
Ғғ-ға (Ğğ)  қойылған. Қазіргі диграфпен (sh) жазылатын ш-ны да «седиль» таңбасымен 
белгілеу (Şş) ұсынылып отыр. Өйткені халықаралық тілдерде ызың дауыссыздар «седиль» 
таңбасымен белгіленген. Сондай-ақ жазуда әріпүсті белгілер мен әріпасты белгілерді 
араластырып қолдану жазудың көркемдігін арттырады. Осы орайда айтарымыз, диакри-
тикалық таңбаны қою барысында оның өзіндік ерекшелігіне, тәжірибедегі қолданысына 
қараған жөн деген ойдамыз.



54

ІІ ТАРАУ
ӘЛІПБИ ЖОБАСЫН ЖЕТІЛДІРУГЕ 

БАЙЛАНЫСТЫ АПРОБАЦИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 
ЖӘНЕ АШЫҚ ТАЛҚЫЛАУ

«JAS OTAN» ЖАСТАР ҚАНАТЫ ФИЛИАЛДАРЫНЫҢ 
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН 17  АЙМАҚТЫҢ БЕЛСЕНДІ 
СТУДЕНТТЕРІ МЕН ЖАСОТАНДЫҚТАР АРАСЫНДА 

ЖҮРГІЗІЛГЕН  САУАЛНАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Қатысқандардың жалпы саны – 961 адам.  Респонденттерге екі әліпби нұсқасы ұсы-
нылды. Алғашқысы – бекітілген  акутты әліпбидің жетілдірілген, яғни  ū, ş  таңбалары 
ұсынылып, ı (й, и) және і таңбаларының өзара орындары ауыстырылып, ч таңбасы 
алынып тасталған нұсқасы. Екіншісі – умлаутты нұсқасы, мұнда ә, ө, ү таңбаларына 
жіңішкелік белгі, умлаут қойылған және ғ әрпіне бревис, ш әрпіне седиль,  ұ-ға  макрон 
диакритикасы ұсынылған.  

 Сауалнамадағы жалпы сұрақ саны – 15. Әліпби құрамына өзгеріс енгізуді қоғам болып 
талқылауда халықтың көзқарасын ескеру қажет дегендер саны 82% құраса, ғалымдар 
ғана шешуі керек дегендер саны 11% құрады.

 Сауалнама нәтижесі төмендегідей:
-  У дыбысын Uu әрпімен таңбалауды басым көпшілігі (84%) қолдады; 
- респондеттердің 52% үшін  Ұ дыбысын Ūū макрон диакритикасымен таңбалап оқу 

және жазу қиын, 48%-ы үшін   қиын емес;   
-  И и/ Й й  дыбысын  İі   таңбасымен бергенді  қолайлы деп танығандар 65% құрады;  
- респондеттердің 70-80% бекітілген әліпбидегі  «в, ф, һ (х), ч» әріптерін әліпби құ-

рамында  қалдыру қажет деген көзқарастарын білдірді; 
-  Әә, Өө, Үү дыбыстарын сауалнамаға қатысушылардың  70% акут таңбасымен бел-

гілеуді ыңғайлы деп санады;
-  сауалнамаға қатысушылардың 60% үшін  Ң таңбасын акутпен берген дұрыс,  ал 

22% үшін  Ŋŋ (энгма) таңбасы ыңғайлы; 
- респонденттер үшін  Ғ дыбысын бревиспен белгілеу қиын болса, акутпен таңбалауды 

қолдайтындар саны  77% құрады; 
-  сондай-ақ  39%-ы  Ш дыбысын акутпен таңбалауды қолайлы деп танып, 35%  диг-

рафты, 26%  седиль белгісін қолдаған;
-  жаңа әліпбидегі Cc әрпін Ц дыбысының таңбасы ретінде  алу керек дегендер – 51%.  

Бұл таңбаның мүлдем қажеті жоқ деп санаушылар   30%, құрайды. Қалған 19% Cc таң-
басын Ш дыбысының орнына алу керек деген ұсыныстар білдірген. 

-  Респонденттерге екі мәтін оқуға ұсынылған,  А нұсқасы (акутты), екіншісі Ә нұсқасы 
(умлаутты), алғашқы нұсқасын оқу респонденттер (63%) үшін жеңіл болса, ал 22,3%-ы 
көзшалымға ыңғайсыз деп жауап берді.
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Қорытынды:  Акутты жетілдірілген әліпбиді қолдаушылар саны, жалпылай алғанда 
70 пайызды құрады. Респондеттердің тең жартысы әліпбиішілік  өзгеріс енгізуді («ı»  
және «і» таңбаларын өзара  ауыстыру, ұ-ға  макрон диакритикасын беру, у дыбысын u 
әрпімен таңбалау) қолдады. Олар кейбір таңбаларды, атап айтқанда, Әә, Өө, Үү, Ңң, Ғғ, 
Шш әріптерін акутпен белгілегенді дұрыс санаған. Седиль, бревис диакритикаларын 
және ŋ (энгма) фонетикалық таңбасын 22-26% ғана қолдады.

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН 
САУАЛНАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі   Қазақ тілінің латын графи-
касы негізіндегі әліпбиін жетілдіру бойынша 2020–2025 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарының (24.01.2020 жылғы № 21-12/1106//19-32-20.154 тапсырма) 3-тармағын 
орындау мақсатында  сауалнама  өткізді. 

Сауалнамаға барлығы 551 респондент қатысты. Оның ішінде: 
- 5-11 сынып оқушылары – 100;
- мектеп мұғалімдері – 50; 
- колледж студенттері – 100; 
- колледж оқытушылары – 50;
- жоо студенттері –150;
- жоо оқытушылары –101.
 5-11 сынып оқушылары арасында (100), №51 мектеп-гимназиясы және №53 мек-

теп-лицейі: 
Сауалнамаға қатысқан оқушылардың көпшілігі (59%) әліпбидің акут нұсқасын (А 

нұсқа),  41%  умлаут нұсқасын таңдаған.  Оқушылар Ұ дыбысын Ū таңбасымен  беруді, 
«Ш» дыбысын «Ş» таңбасымен жазуды қолдаған.    

Мектеп мұғалімінің арасында (50):
 Мектеп мұғалімдері арасында да әліпбидің акут нұсқасын таңдаушылар саны басым. 

Дегенмен әліпбиішілік өзгерістерді қолдаған:
- Ұ дыбысын Ū таңбасымен жазуды – 66%. 
- «И и/ Й й» дыбыстарын «İ і» деп жазуды қолдағандар – 64%.
- «Ш» дыбысын «Ş» таңбасымен жазуды қолдағандар – 56%.  
Колледж студенттері арасында (100), Гуманитарлық колледж: 
Сауалнамада берілген 15 сұраққа жауап бергендердің 67%-ы әліпбидің акут нұсқасын, 

25%-ы умлаут нұсқасын таңдаған. Умлаут нұсқасынан «Ұ» дыбысын «Ū» таңбасымен, 
«И и/ Й й» дыбыстарын «İ і»  таңбасымен  жазуды көпшілігі қолдаған. 

Колледж оқытушылары арасында (50):
 Колледж оқытушылары арасында да әліпбидің акут нұсқасын таңдаушылар саны ба-

сым.  Дегенмен, респонденттер арасында умлаут жобасын таңдаушылар да бар (барлық 
сұрақтарға шаққанда, жалпы екінші умлаут нұсқасына басымдық бергендер саны 44%). 
Олар Ұ дыбысын Ū макронмен  жазуды, «И и/ Й й» дыбыстарын «İ і» деп жазуды, «Ш» 
дыбысын «Ş» седиль таңбасымен жазуды қолдаған.    

Жоғары оқу орнының студенттері арасында (150):  Сауалнамаға Нұр-Сұлтан 
қаласы С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің студенттері мен 
оқытушылары қатысты.   Жауап бергендердің 67,7%-ы әліпбидің акут нұсқасын қолдаған, 
27%-ы умлаут нұсқасын таңдаған. 

- Ұ дыбысын Ū таңбасымен жазуды қолдағандар – 66%.  
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- «И и/ Й й» дыбыстарын «İ і» деп жазуды 68% қолдаған.
- «Ш» дыбысын «Ş» таңбасымен жазуды – 59% қолдаған.  
Жоғары оқу орнының  оқытушылары  арасында (101):
Сауалнамада берілген 15 сұраққа жауап бергендердің 56%-ы әліпбидің акут нұсқасын 

қолайлы деп таныған. Бұл респонденттер басқаларына қарағанда  Ū (макрон),  Ğğ  
(бревис),  Ŋŋ (энг),  Ş (седиль) диакритикалы таңбаларына қарсы болған. «И и/ Й й» 
дыбыстарын «İ і» деп жазуды қолдамаған. 

Қорытынды: Сауалнаманың қорытынды нәтижесіне сәйкес респонденттердің басым 
көпшілігі,  яғни 60-70%  акут (А) нұсқасын қолдаған. Себебі әліпбидің акутты нұсқасы 
бойынша  көпшілік арасында  біршама жұмыс жүргізілді, бұқаралық ақпарат құралдары 
мен әлеуметтік желілерде бұл нұсқа кеңінен таратылды, көпшіліктің көзі үйреніп,    жат-
тығып қалғандығын айғақтайды.  

 Ал умлаут (Ә) нұсқасы бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде,  ха-
лық арасында насихатталып үлгермеген себепті бұл нұсқаны таңдаушылар саны төмен 
пайызды (30%)  қамтыды.  Алайда умлаут жобасындағы жекелеген әріптердің жазылуына 
қатысты бірнеше ұсыныстарды қолдаған. Атап айтатын болсақ: 

- Ұ дыбысын Ū таңбасымен жазуды қолдағандар – 66%. 
-  «Ш» дыбысын «Ş» таңбасымен жазуды қолдағандар – 59%.
-  «И и/ Й й» дыбыстарын «İ і» деп жазуды қолдағандар – 72% .  
Сауалнамада сұрақтармен қатар екі нұсқада мәтіндерді оқу ұсынылған. Акут нұсқадағы 

мәтінді  оқуды (умлаутқа қарағанда) басым көпшілігі жеңіл деп таныған.  
   

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ МЕН СТУДЕНТТЕРІ 
АРАСЫНДА ЖҮРГІЗІЛГЕН  СЫНАМА-САУАЛНАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Сынама-сауалнама еліміздің 3 жоғары оқу орнында, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, Еуразия гуманитарлық институты, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінде ұйымдастырылды.    

Қатысқандардың жалпы саны – 550 адам. Респонденттерге қазақ тілінің дыбыстық 
жүйесін анық көрсететін әліпби жобасымен қатар екі нұсқада жазылған мәтінді уақытқа 
оқу тапсырмасы ұсынылды. 

І. Сынама-сауалнамада Цц әрпін Сс-мен, Чч-ны  Çç-мен,   Ии-ді  Jj-мен,  Жж-ны  Ȥȥ-мен  
таңбалау және Ww – ұу, үу  әріп тіркестерімен жазу, шеттілдік сөздерде Хх әрпімен   жазу, 
Ww, Xх, С таңбаларын   пернетақтада қалдыру қажеттілігіне  қатысты сауалдар берілді.

Сауалнама нәтижесі төмендегідей: 
- сауалнамаға қатысушылардың 249-ы әліпбидегі Cc әрпін Ц дыбысының таңбасы 

ретінде  алуды құптады, пайыздық көрсеткіші – 45,3%. Ал Ц дыбысының таңбасы ретінде 
S әрпін таңдағандар 282 адамды құрады. Сонда сауалнамаға қатысушылардың  51,3%  
Ц дыбысын S-пен таңбалауды құптаған. Қалған 19-ы (3,4%)  өз нұсқаларын ұсынған 
(мәселен, tsement, emocia т.б.).  

- Çç әрпін Чч дыбысының таңбасы ретінде  ұсынғандар саны 249 болса (45,3%),  283 
қатысушы Ч дыбысын Ş әрпімен белгілеуді қолдаған, пайыздық көрсеткіші – 51,5%-ды  
құрайды. Қалған 18-і  (3,2%)  өз ұсыныстарын көрсеткен (мәселен, flipçat, flipcat, ketçup 
т.б.). Демек, қатысушылар Ч-ны  Ş-мен белгілеуге басымдық берген, сан жағынан 34 
қатысушыға артық болып тұр.  

- сауалнамаға қатысушының 444-і (80,7%) Ж дыбысын Jj таңбасымен беруді дұрыс 
деп шешкен, ал  Ȥ таңбасымен жазу қажет дегендер саны 98 ғана (17,8%). Қалған 8 адам 
(1,5%) өз нұсқаларын берген (мәселен, jol-josıq, jağajay, jaynaydı т.б.). 
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-Ии дыбысын  İі таңбасымен белгілегендер саны 483 (87,8 %) болса,  небәрі 60 адам Jj 
таңбасын қолдаған (10,9%). Ал респонденттердің жетеуі (1,3%)  өз нұсқаларын көрсеткен 
(мәселен, siyrek, oylay-oylay, ınstıtýt т.б.). 

- У дыбысын  U әрпімен белгілегенді дұрыс деп   санағандар 482 болса (87,6 %),  61 
қатысушы У дыбысын W таңбасымен жазу ыңғайлы деп санаған, ол 11,6 % құрады. Қалған 
жетеуі  (1,4%)  өз нұсқаларын жазып көрсеткен (мәселен, Aqtaý, jaý, baý т.б.). 

-  сауалнамаға қатысушылардың 457-сі (83,1%) У дыбысын U таңбасымен, Ұ дыбысын 
Ū макрон диакритикасымен таңбалауды құптаған, ал Ұ және У дыбыстарын бір таңбамен, 
яғни U-мен белгілеуді қолдағандар саны 90 (16,4 %), ал үш қатысушы (0,5%) өз нұсқасын 
көрсеткен (тур, уран т.б.). 

- шеттілдік сөздердегі Х таңбасын х-мен  белгілеуді 101 қатысушы (18,4%) құптаған 
болса, 435 қатысушы (79,1%) ks әріп тіркесімен жазған дұрыс деп есептеген. Ал 14 қа-
тысушы (2,5%), өз нұсқасын жазып көрсеткен (experiment, reflextik, koxit т.б.). 

- сауалнамаға қатысушылардың 323-і (58,7%) Ң дыбысын Ŋŋ (энгма) таңбасымен 
жазу ыңғайлы деп таныған.  Ал 92 қатысушы (29,1%) бревис белгісімен Ň, 67 қатысушы 
(12,2%) аталған дыбысты тильда белгісімен Ñ берген дұрыс деп шешкен. Бұл сұрақтың 
жауабында басымдық Ŋ таңбасына берілген. 

- Ии/Йй  дыбысын İі таңбасымен беруді 389 қатысушы (70,7%) қолдаса,  Iı таңбасы-
мен жазуды 154-і  (28%) дұрыс деп таныған. Ал қалған жетеуі (1,3%) өз таңбасын берген 
(Й – J, И –I). 

- Іі дыбысын  İі таңбасымен жазуды қолдайтындар саны  369 (67,1%), ал Iı  таңба-
сымен беруді дұрыс деп санағандар 174 қатысушы (31,6%) болды, ал жетеуі (1,3%) өз 
нұсқаларын ұсынған. 

- Web-site, Xerox, Coca-Cola тәрізді сөздерді  жазу үшін  Ww, Xх, С таңбаларын  пер-
нетақтада қалдыруды 387 қатысушы (70,4%) қолдаған,  156 қатысушы (28,4%)  айтылуы 
бойынша жазған дұрыс (Ueb-site, Kseroks, Koka-Kola) деп  шешкен. Жеті респондент 
(1,2%) өз пікірін жазған (Veb-sait және тағы басқа  сөздерді біз көп қолданбаймыз, сон-
дықтан әрбір адам өз қалауы бойынша ағылшыншаға ауыстырып алады.  Сырттан 
енген сөздердің жазылуын өзгертуді қажет емес деп санаймын).

Қорытынды:  Сауалнамаға қатысушылардың көпшілігі  Ц әрпін S-пен,  Ч-ны  Ş-мен 
(ш), Ж-ны J-мен, И-ды İ-мен, У-ды U-мен, Ұ-ны Ū-мен,  Ң-ды Ŋ таңбасымен беруді, 
Х-ты ks әріп тіркесімен жазуды, Ww, Xх, С таңбаларын  пернетақтада қалдыруды (51-
87%) қолдаған. 

Ч дыбысын С-мен беруді қолдағандар 45,6 пайызды көрсетсе, респондеттердің басым 
көпшілігі Ч-ны Ş-мен (ш) таңбалауды қолдаған.

У дыбысын W  таңбасымен жазуды  61 респондент қана қолдаған. 
И,Й дыбысын İ таңбасымен беруге байланысты екі сұрақ ұсынылды.  Алғашқы 4.5 

пунктегі сұрақта,  483 қатысушы  И-мен жазылатын сөздерді  İ таңбасымен жазуды 
қолдаса, екінші осыған ұқсас 4.12  пунктегі «Ии/Йй  дыбысын  İі немесе Iı таңбасының 
қайсысымен белгілеуді дұрыс деп санайсыз?» деген сұрақта респондеттер    И-ді  «İ» 
таңбасымен жазуға басымдық берген. Яғни  қатысушының 70,7% қолдаған. Демек қа-
тысушылардың басым көпшілігі  И-ді  İ-мен жазуды қолдаған. İі дыбысын  İі әрпімен 
жазуды қолдаушылар  саны 114 қатысушыға кем болды. 

ІІ. Сауалнамаға қатысушыларға екі нұсқада жазылған мәтін ұсынылып, кейбір әріп-
тердегі  айырмашылық әр мәтіннің астында көрсетілді. Қатысушалар берілген мәтіндерді 
уақытқа оқыды. Мәтін 102 сөзден құрастырылды. 
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Нәтижесі төмендегідей:
Бірінші   Сс – Цц,   Çç –Чч, Jj –Ии,  Ȥȥ– Жж, Ww,  Хх  әріптерімен жазылған мәтін-

нің көрсеткіші:  
1-5 минут аралығында – 317 қатысушы;
5-10 минут аралығында – 124 қатысушы;
10-15 минут аралығында – 50 қатысушы;
15-20 минут аралығында – 27 қатысушы;
Қалған 32 респондент жарты сағаттан артық уақыт көлемінде оқыған.  
Екінші мәтін қазақ тілінің дыбыстық жүйесін анық көрсететін әліпби жобасымен 

берілді. Нәтижесі:
1-5 минут аралығында – 364 қатысушы;
5-10 минут аралығында – 80 қатысушы;
10-15 минут аралығында – 32 қатысушы;
15-20 минут аралығында – 23 қатысушы;
Қалған 51 респондент жарты сағаттан артық уақыт көлемінде оқыған.  
Қорытынды: Бірінші мәтінді   1-5 минут аралығында 317 қатысушы оқыса, 2 мәтінді 

364 адам оқыған, яғни екінші мәтінді респонденттерге оқу қолайлы және жеңіл болғанын 
көрсетеді.
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ЖЕТІЛДІРІЛГЕН ЖОБА 
бойынша оқылым және жазылым жұмыстарының  сараптама қорытындысы

4 сынып   

№ Оқушы саны Оқылым Оқушы саны Жазылым 
И жүйесі бойынша

1 15 оқушы 1 м. 15 сек. – 9 м. 
26 сек. аралығында  15 оқушы 4 м. 19  сек. – 11 м. 

46  сек. аралығында
Барлығы: 15

6,7,8 сынып   
№ Оқушы саны Оқылым Оқушы саны Жазылым 

И жүйесі бойынша

1 30 оқушы 25 сек. – 58 сек. 
аралығында  30 оқушы 1 м. 20  сек. – 1 м. 56  

сек. аралығында
У жүйесі бойынша 

1 30 оқушы 27 сек. – 56 сек. 
аралығында  30 оқушы 1 м. 19  сек. – 1 м. 55  

сек. аралығында

Мектеп мұғалімдері    
№ Мұғалім саны Оқылым Мұғалім саны Жазылым 

И жүйесі бойынша

1 21 мұғалім 15 сек. – 3 мин. 
аралығында  21 мұғалім 1 мин.  – 4 мин. 

аралығында
У жүйесі бойынша 

1 21 мұғалім 15 сек. – 5 мин. 
аралығында  21 мұғалім 1 мин. – 7 мин. 

аралығында 

ЕНУ оқытушылары, студенттері    

№ Қатысушы  
саны Оқылым Мұғалім саны Жазылым 

И жүйесі бойынша

1 10 қатысушы 35 сек. – 3 мин. 
аралығында  10 қатысушы 1 мин.  – 5 мин. 

аралығында
У жүйесі бойынша 

1 10 қатысушы 40 сек. – 6 мин. 
аралығында  10 қатысушы 2 мин. – 7 мин. 

аралығында 

ТІЛ БІЛІМІ ИНСТИТУТЫНЫҢ  КЕЙБІР  ҒАЛЫМДАРЫ ҰСЫНҒАН 
ЖОБА БОЙЫНША  

оқылым және жазылым жұмыстарының сараптама қорытындысы 
4 сынып   

№ Оқушы саны Оқылым Оқушы саны Жазылым 
И  жүйесі бойынша
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1 14 оқушы 5 м. 08 сек. – 12 м. 
20 сек. аралығында  14 оқушы 9 м. 3  сек. – 18 м. 8  

сек. аралығында
Барлығы: 14

6,7,8 сынып   
№ Оқушы саны Оқылым Оқушы саны Жазылым 

И жүйесі бойынша

1 30 оқушы 1 м. 25 сек. – 10 м. 
51 сек. аралығында  30 оқушы 3 м. 25  сек. – 11 м. 

57  сек. аралығында
У жүйесі бойынша

1 30 оқушы 2 м. 29 сек. – 10 м. 
56 сек. аралығында  

3 м. 33  сек. – 11 м. 
52  сек. аралығында

Мектеп мұғалімдері    
№ Мұғалім саны Оқылым Мұғалім саны Жазылым 

И жүйесі бойынша

1 21 мұғалім 20 сек. – 4 мин. 
аралығында  21 мұғалім 1 м. 45  сек. – 15 м. 

05  сек.
У жүйесі бойынша

1 21 мұғалім 17 сек. – 9 мин. 
аралығында  21 мұғалім 1 м. 27  сек. – 16 

мин.  

ЕНУ оқытушылары, студенттері    

№ Қатысушы  
саны Оқылым Мұғалім саны Жазылым 

И жүйесі бойынша

1 10 қатысушы 2 мин. – 5 мин. 
аралығында  10 қатысушы 3 мин. – 5 мин.

У жүйесі бойынша

1 10 қатысушы 2 мин. – 4 мин. 
аралығында  10 қатысушы 3 мин. – 8 мин.  

СЫНАМА ЖҰМЫСТАРЫ ЖӨНІНДЕ ЕСЕП

    Қазақстан Республикасы Президенті Қ.К.Тоқаевтың латын графикасына негізделген 
әліпбиді жетілдіруге қатысты берген тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында Ұлттық 
комиссия жанындағы Орфографиялық жұмыс тобы мақұлдаған әліпби жобасы мен 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары ұсынған әліпби 
жобасына  2020 жылдың 27 мамырында

І. Тәуелсіз ғалымдардан ғылыми сараптама алынды: 
1. Назарбаев университетінің Қазақ және түркология департаментінің профессоры, 

филология ғылымдарының докторы Күзекова Зейнехан Сейітханқызы;
2. Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері универси-

тетінің доценті, филология ғылымдарының докторы Рысалды Құсайын Тынысбайұлы;
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3. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының жетекші ғылыми қызмет-
кері А.Н.Мұқышева.

ІІ. 2020 жылғы 28-29 мамырда Нұр-Сұлтан қаласында Орфографиялық жұмыс тобы 
мақұлдаған әліпби жобасы мен А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының кей-
бір ғалымдары ұсынған әліпби жобасын сынамадан өткізуге бағытталған   Тәжірибелік 
сабақ ұйымдастырылды.   

ҚАТЫСУШЫЛАР:   
1. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №86 мектеп-гимназиясының мұғалімдері;                               
2. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №86 мектеп-гимназиясының  4 сынып оқушылары;                               
3. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №86 мектеп-гимназиясының 6,7,8  сынып оқушы-

лары;                                 
4. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-ның оқытушылары, аспиранттары, магистранттары, 

студенттері; 
Тәжірибелік сабаққа жалғы алғанда 91 адам қатысты, оның ішінде:    4 сынып оқушы-

лары – 30;  6,7,8 сынып оқушылары – 30; мұғалімдер саны – 21; Л.Н.Гумилев атындағы 
ЕҰУ-ның оқытушылары, аспиранттары, магистранттары, студенттері – 10 адам. 

Тәжірибелік сабақты  өткізген оқытушылар:
- №86 мектеп-гимназияның директоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

Оразахынова Нұрша Алжамбаевна; 
- №86 мектеп-гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Тенизбаева Алтынкуль  Кун-

туовна; 
- №86 мектеп-гимназияның  қазақ тілі пәнінің мұғалімі, журналистика магистрі Ос-

панова Асемгүл  Амантаевна; 
- Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті доценті, филология ғылымда-

рының кандидаты Сарекенова Қарлығаш Құрманғалиқызы.
ІІІ. Тәжірибелік сабаққа    тәуелсіз сарапшы ретінде:  
- «Piligrim» білім беру академиясының қауымдастырылған профессоры, филология 

ғылымдарының кандидаты Сабира Минатайқызы Сапина;
- Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының аға ғылыми қызметкері, 

педагогика ғылымдарының  магистрі Жанбота Есепбай; 
- Нұр-Сұлтан қаласы  №78 мектеп-гимназияның қазақ тілі және әдебиеті пәнінің 

мұғалімі Қаршыға Сламбекқызы Сайлаукүл тартылды.

72 САҒАТТЫҚ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚЫТУ КУРСЫНДА 
ЖҮРГІЗІЛГЕН СЫНАМА-САУАЛНАМА  ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Сынама-сауалнама жұмыстары 264 тіл маманынан, олардың ішінде республикалық 
оқу орталықтары оқытушылары, «Қазмұнайгаз» ұлттық компаниясы, «Қазақтелеком», 
«Қазақстан темір жолы» акционерлік қоғамы, «Атамекен» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, Ы.Алтынсарин Ұлттық білім беру академиясы, ұлттық 
және мемлекеттік білім беру ұйымдары, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті,  БАҚ саласының қызметкерлерінен алынды.
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Сынама-сауалнама негізінде әліпби, әріптер тұрқын таңдауға, емле ереже, шеттілдік 
сөздердің жазылуы, қатысты пікірлер және пернетақтаға қатысты пікірлердің басымдығы 
айқындалды.   Сауалнама қорытындысы бойынша:

1) Сауалнамаға қатысушылардың әліпбиге қатысты енгізілген өзгерістерге қатысты 
көзқарастары айқындалды. Атап айтқанда:

Акутты таңбаларды  жазу қиындық тудыра ма?  
Қиын емес – 75 %
     Қиындық тудырады –  12 % 
     Жауап беру қиын –  13 %
«Ә, Ө, Ү»  дауысты дыбыстарын  жіңішкелікті білдіретін «умлаут»  ( ̈ )  диак-

ритикасымен белгілеген дұрыс па?  
Дұрыс –  66 %
Дұрыс емес – 20 %
Басқа таңба керек –  14 %
Ш дыбысын «Ş» (седиль) таңбасымен бергенді дұрыс  деп санайсыз ба? 
Дұрыс –  66 %
Дұрыс емес – 18 %
 Басқа таңба керек –  16 %
«І» дыбысының орнына ноқатсыз / ı / әрпін алу дұрыс па? 
          Дұрыс – 50 %
          Дұрыс емес – 30 %
          Жауап беру  қиын – 20 %
«Й, и» дыбыстарына ноқатты /i/ әрпін алу дұрыс па? 
        Дұрыс – 70 %
        Дұрыс емес – 30 %
        Жауап беру  қиын – 20 %
«Ұ»  дыбысын Ū  таңбасымен белгілеуді дұрыс деп санайсыз ба?
 Дұрыс 70 %
 Дұрыс  емес 21 %
          Басқа диакритика керек 9 % 
«Ң»  дыбысын  Ŋ (энг)  таңбасымен белгілеуге келісер ме едіңіз?   
          Иә, келісемін - 35%
            Жоқ, келіспеймін – 60%
          Жауап беруге қиын - 5%
  СҺ (ч) таңбасын әліпби құрамынан алып тастаған дұрыс па?
 Дұрыс – 51 %
 Дұрыс емес – 39 %
  Жауап беру  қиын – 10 %
Қорытынды:
- Акутты нұсқаны сауалнама қатысушылардың 75 % қолдап отыр;
- «Ә, Ө, Ү»  дауысты дыбыстарын  жіңішкелікті білдіретін «умлаут»  ( ̈ )  диакрити-

касымен белгілеуді дұрыс деп санаушылар  –  66 %, дұрыс емес деушілер – 20 %, басқа 
таңба керек деушілер –  14 %;

- Ş  таңбасын қолдау 50 пайыздан жоғары болды (66 %);
- «І» дыбысының орнына ноқатсыз /ı/ әрпін алуды дұрыс  деп санағандар – 50 %,  

дұрыс емес  дегендер – 30 %,    жауап беру  қиын дегендер – 20 %);
- Ŋ ŋ  таңбасына қарсылық басым, сауалнамаға қатысушылардың 35 % ғана қолдады, 

ал акутты нұсқасын 60 % қолдап отыр; 
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- Ū  таңбасын қолдау басым, сауалнама қатысушылардың 70 %  Ūū  таңбасы ыңғайлы 
деп жауап берген;

- «І» мен «Й, И» дыбыстарын беретін таңбаларды өзара алмастырып,  халықаралық 
фонетикалық нұсқасына сәйкес келетін «İi» таңбасымен белгілеуді дұрыс деп санайтын-
дардың саны  50%.  Олар үшін «universitet, konstitusia» сөздерін оқу және жазу ыңғайлы,  
қиындық тудырмайды. Сондай-ақ осы сұраққа жауап беруге қиналатын мамандар да 
болды. Қарсы шыққандар саны - 50%.  Жауап беру  қиын деп айтқандар – 20 %;

Сауалнамаға қатысушылардың 51 % СҺ  таңбасын әліпби құрамынан алып тастағанды 
дұрыс деп есептеді. Дұрыс емес дегендер  - 39 %, жауап беру қиын дегендер – 10.

     
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 

Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К.Қабаевтың тапсырмасына сәйкес 
жетілдірлген әліпби жобасындағы ДИАКРИТИКАЛЫҚ ТАҢБАЛАРДЫ 

сынамадан өткізу бойынша республикалық ашық талқылау шарасының 
қорытынды  е с е б і

2020 жыл 28-29 қазан күндері Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К.Қабаевтың тапсыр-
масына сәйкес жетілдірлген әліпби жобасындағы диакритикалық таңбаларды сынамадан 
өткізу бойынша республикалық деңгейде 135 сағат көлемінде практикалық сабақ өткізіліп, 
нәтижелері талқылаудан өткізілді.  

1-кесте. Қатысқандар:

Сынамаға қатысқан өңірлер Қатысқандар саны Жалпы саны

Нұр-Сұлтан қаласы 60

16 өңірден

2140

Ақмола облысы (Көкшетау) 60
Алматы облысы (Талдықорған) 110
ШҚО (Өскемен) 80
Ақтөбе облысы (Ақтөбе) 60
Қарағанды облысы (Қарағанды) 64
Батыс Қазақстан облысы (Орал) 120
Жамбыл облысы (Тараз) 75
Қызылорда облысы (Қызылорда) 76
Қостанай облысы (Қостанай) 500
Маңғыстау облысы (Ақтау) 358
Шымкент қаласы 60
Павлодар облысы (Павлодар) 37
Түркістан облысы 310
Атырау облысы 110
Солтүстік Қазақстан 60
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2-кесте. Диакритикалық таңбаларды сынамадан өткізу нәтижесі:

Қолданылған
диакритика

қолдайды
(16-дан)

қарсы
(16-дан)

жартылай ˅
(16-дан)

қолдау
пайызы

қарсы
болу

пайызы

1 Ң әрпін
Ññ 

(тильда) 8 –         
     3 (12%)

68 % 32 %

Ŋŋ  (энг) 5 – 32% 68 %

2 Ш әрпі  Şş седильмен 15 – 1 (Павлодар) 94 % 4 %

3 Ә, Ө, Ү дыбыстары 
Ää, Öö,Üü умлаутпен 16 – – 100 % –

4 Ғ дыбысы Ğğ 
бревиспен 14 1 

(Павлодар) 1 (Жамбыл) 87 % 13 %

5 У дыбысы Ūū 
макронмен 13 2 (Ақтөбе,  

БҚ) 1 (Жамбыл) 81 % 19 %

Қорыта айтқанда, сынамаға қатысушылар онлайн және офлайн форматында сына-
маға белсенді араласты. Жекелеген пікірлер көп. Көпшіліктің пікірі негізінен бір жер-
ден шығады: жетілдірілген әліпби жобасында қолданылған диакритикалық таңбалар 
бұрынғы әліпби жобаларындағы нұсқаларға қарағанда әлдеқайда қолданысқа оңтайлы, 
эстетикалық тұрғыдан көркем. Жіңішке дауыстыларды умлаут, жуан дауыстыларды 
макрон арқылы беру ұтымды, қолдануға ыңғайлы деген пікірлер негізінен бір арнаға 
тоғысады.   

Өңірлерден түскен пікірлер қандайда бір (/ң/ дыбысы таңбасынан басқа) диакри-
тикалық үстемелер төңірегенде  айтарлықтай талас-талқы тудырмады. 2-кестеде көр-
сетілгендей, /ң/ дыбысын беруге ұсынылған Ññ (тильда) және Ŋŋ  (энг) таңбаларын 
таразыға салу нәтижесінде 68 % де 32% пайыз көрсеткішімен Ññ (тильда) басымды-
лыққа ие болды. 

Кейбір қайталанып келетін пікірлерге назар аударсақ, олардың бірі /і/ мен /и/ ды-
быстарының таңбасына қатысты айтылады:

- «и» және «і» әріптерін ажырату қиындық тудырды; 
- нүктесі жоқ І дауысты И болса, нүктесі бар і Й-ді таңбалар еді; 
- И/й әріптері бір ғана Iı таңбасымен берілгені дұрыс шешім;
- І және И(Й) дыбыстарына қатысты, дауысты і дыбысының үстіндегі нүктенің 

алынып тасталғанына қатысты пікірталас пайда болды (Түркістан облысында). Тың-
даушылардың 70%-ы И(Й) әрпінің үстіне нүкте қойылуын қолдаса, 20%-ы қарсылық 
танытты, 10%-ы бейтарап қалды;

- «қ», «ғ», «г» әріптері жазылуында типографиялық айырмашылық болғанмен, кал-
лиграфияда ұқсас болып келеді.

Ұсыныстар: 
Батыс Қазақстан (Орал):
•	 1-ден, О.Сүлейменовтің мақ. орай, «Бізге 28 таңбадан артық алуға болмайды, 

өйткені қазақ тілінде одан артық дыбыс жоқ» (Abai.kz. 28.10.20). Сондықтан әліпби жо-
басындағы өзге тілдің дыбыстары таңбаларын  (в, ф, х, һ, и) алып тастау туралы ұсыныс 

https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%91
https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%91
https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%91
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түсіреміз. Осы жат әріптер арқылы мыңдаған жат сөздер жазылым, айтылым норма-
ларын тілімізге бірге ала келеді. Ол өз кезегінде тілдің табиғи болмысын бұзу үрдісін 
жалғастыратыны сөзсіз. 

•	 2-ден, ұлттық әліпбиде тіліміздің басты заңы үндесім (сингармонизм) А.Байтұр-
сынұлы жолымен анық көрініп тұруы керек деп ойлаймыз. Жұп дауыстыларды қатар 
таңбалап, жіңішке сыңарларын арнайы қос нүктемен беруді құптаймыз. Тек осы қатарда 
«ы-і» жұп дауыстыларының әріптері  де болғаны дұрыс. Ол үшін бұл дыбыстарды  түркі 
тілдерінің ортақ әліпбиіндегі (1994 ж) үлгімен   (I ı – ы, Ii - і) берген жөн. Сол сияқты 
жұп «ұ-ү» дауыстылары (Uu – ұ, Ü ü -ү) мен  сонар «й, у» дауыссыздары таңбасын да 
ортақ әліпби үлгісімен  (Yy - й, Ww –у ) таңбалау туралы ұсыныс түсіреміз.

Тәуелсіз қазақ қоғамына тіл табиғатынан туындаған,тілге қызмет ететін,  тілімізді 
өзге тілдер ықпалынан қорғайтын таза ұлттық әліпби қажет.

Ақтөбе облысы:
•	 У, Ұ, Ү дыбыстарына ұқсас таңба  беруге болмайды.  Себебі  бұл  таңдау қазақ 

тілінің Ұ, Ү төл дыбыстарына қауіп тудырып, У дыбысына  артықшылық береді. Қазіргі 
жаһандану кезеңіндегі жағдай ролардың таңбаларындағы қосымша айыру белгілерін 
ескермеуге, осы У, Ұ, Ү дыбыстарының  үшеуін де бір ғана  У дыбысымен айтып, осы 
таңбамен жазуға жол береді.  Жоғарыда  айтылған У, Ұ, Ү дыбыстарының  таңбала-
нуына қатысты пікірді ескерте отырып, У дыбысын базалық латын әліпбиіндегі W w  
таңбасымен  беру  ұсынылады.

Жамбыл облысы (Тараз:) 
•	 Дауысты А, О, Ү дыбыстарын таңбалауда жіңішкелік белгісі ретінде «умлаут» 

қоятын болсақ, неге Ы дыбысының жіңішкесі ретінде І-ні Yy үстіне «умлаут» қою арқы-
лы таңбаламасқа. Сонда латын әліпбиіндегі (адамды шатастыратын) көп і-ден де құты-
лар едік. Нүктесі жоқ І дауысты И болса, нүктесі бар і Й-ді таңбалар еді.

•	 Егер Ыы мен Іі әріптерінің жуан-жіңішке жұптығын ескеріп, сыртқы форма-
сының ұқсастықтарының да бірдей болғанын қаласақ, ондай оны келесідей таңбалау 
мүмкіндігі бар: Yy-Ыы,  Ÿÿ-Іі. Мысалы: тыл – тіл/tyl-tÿl, ыдыс-тігіс/ydys-tÿgÿs.

Қызылорда облысы:
•	 х, в дыбыстарының қажеті жоқ. «Рақмет», «дастарқан» деп қолданылып жүр.
Павлодар облысы:
•	 Ш әрпінің sh арқылы жазылуы қос әріппен берілсе де еш қиындық тудырмайды, 

немесе S әрпінің үстіне нүкте, сызық таңбаларын қою арқылы жазу.

3-кесте. Мәтінді минутқа оқу көрсеткіші:

Сынамаға қатысқан
өңірлер Ең қысқасы Ең ұзағы

Нұр-Сұлтан қаласы  50-59 секунд  1 мин 15 секунд
Ақмола облысы (Көкшетау)  38 сөз 92 сөз
Алматы облысы (Талдықорған) –
ШҚО (Өскемен) –
Ақтөбе облысы (Ақтөбе) –
Қарағанды облысы (Қарағанды)      75 секунд 3 минут
Батыс Қазақстан облысы (Орал) –



70

Жамбыл облысы (Тараз) –
Қызылорда облысы (Қызылорда) 37 секунд 2 минут
Қостанай облысы (Қостанай) –
Маңғыстау облысы (Ақтау) –
Шымкент қаласы 40 секунд 2 минут
Павлодар облысы (Павлодар)  01м.37сек.10 5м.58с.35
Түркістан облысы –
Атырау облысы –
Солтүстік Қазақстан –

БЕКІТІЛГЕН ӘЛІПБИГЕ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРГА ҚАТЫСТЫ 
ЖҮРГІЗІЛГЕН СЫНАМА-САУАЛНАМА ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Сынама-сауалнама жұмыстары 51 оқушыдан (76 мектеп, 11 сынып), 26 мұғалімнен 
(76 мектеп, барлық пән мұғалімдері) және 40 магистранттан (ЕҰУ, 1-2 курс), барлығы 
117 адамнан алынды. Сынама-сауалнама негізінде әліпбиге қатысты көзшалым, уақыт-
сыйымдылық және әріптер тұрқын таңдауға қатысты пікірлердегі басым бағыт айқын-
далды. Сынама-сауалнада әліпбиге қатысты енгізілген өзгерістерге қатысты сұрақтар мен 
уақытқа қарап оқуға арналған 5 түрлі мәтін берілді (көркем, публицистикалық, ресми 
және сөйлеу стилі). Сауалнама қорытындысы бойынша:

1) Бекітілген әліпби бойынша оқудағы уақытсыйымдылықтың ең көп көрсеткіші 30% 
көрсетті (1 минутта). Ұсынылған әліпби бойынша оқудағы уақытсыйымдылықтың ең көп 
көрсеткіші 21% көрсетті (3 минутта).

2) Сауалнамаға қатысушылардың әліпбиге қатысты енгізілген өзгерістрге қатысты 
көзқарастары айқындалды. Атап айтқанда:

Акутты таңбаларды  жазу қиындық тудыра ма?  
     Қиын емес – 70 %
     Қиындық тудырады –  12 %
     Жауап беру қиын –  18 %
«Ш»  дыбысын Ş  таңбасымен белгілеу қиындық тудыра ма?
 Қиын емес –  56 %
 Қиын – 16 %
Басқа таңба керек –  28 %
«Ң»  дыбысын  қалай   таңбалаған ыңғайлы?  
Акутпен: Ń – 52 %
Төменгі белгімен:  Ŋ ŋ – 21 %
Жауап беру қиын: 27 %
«Ұ»  дыбысын Ū  таңбасымен белгілеген қиын ба?
Қиын емес 65 %
Қиын 26 %
Басқа диакритка керек 9 % 
«І» дыбысының орнына ноқатсыз / ı / әрпін алу дұрыс па? 
        Дұрыс – 47 %
        Дұрыс емес – 33 %
        Жауап беру  қиын – 20 %
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«Й, и» дыбыстарына ноқатты /i/ әрпін алу дұрыс па, 
       Дұрыс – 70 %
       Дұрыс емес – 30 %
СҺ (ч) таңбасын әліпби құрамынан алып тастаған дұрыс па?
Дұрыс – 51 %
Дұрыс емес – 39 %
Жауап беру  қиын – 10 %
Жаңа әліпбиге таңбалар қосу керек пе?
Жоқ – 60 %
Иә – 14 %
Жауап беру қиын – 26 %
3) Сауалнамаға қатысушылардың әліпбиге қатысты ұсыныстары айқындалды:
1 адам – ә, ө, ү умлаутпен беру керек деген ұсыныс жазды; 
2 адам – у дыбысына W таңбасын алу керек деген ұсыныс жазды;
2 адам – диграфтар мүлде керек емес деген ұсыныс жазды; 
2 адам – і мен ı әріптерін ажырату қиын деген пікір қалдырды. 

Қорытынды:
- Акутты нұсқаны сауалнама қатысушылардың 70 % қолдап отыр;
- Ş  таңбасын қолдау 50 пайыздан жоғары болды (56 %)
- Ŋ ŋ  таңбасына қарсылық басым, сауалнамаға қатысушылардың 21 % ғана қолдады, 

ал акутты нұсқасын 52% қолдап отыр; 
- Ū  таңбасын қолдау басым, сауалнама қатысушылардың 65 %  Ūū  таңбасы ыңғайлы 

деп жауап берген;
- «І» дыбысының орнына ноқатсыз / ı / әрпін алуда ойлану басым  (Дұрыс – 47 %,  

Дұрыс емес – 33 %,    Жауап беру  қиын – 20 %)
- «Й, и» дыбыстарына ноқатты /i/ әрпін алуды сауалнамаға қатысушылардың 70 % 

қолдады;

- Жаңа әліпбиге таңбалар қосу керек пе деген сұраққа 60 % жоқ деп жауап берген.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АШЫҚ ТАЛҚЫЛАУ ШАРАСЫ
(14.02.2020 жыл)

Дауыс беру қорытындысы

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін айқын көрсететін әліпби жобасы

№ Облыс/қала
Нұр-Сұлтан қаласы

 Шымкент қаласы
Ақмола облысы 
Ақтөбе облысы 

Қарағанды облысы 
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Қызылорда облысы 
 Солтүстік Қазақстан облысы 

Түркістан облысы
Шығыс Қазақстан облысы 

Барлығы: 9   52,9 %

Бекітілген әліпбидің жетілдірілген нұсқасы
№ Облыс/қала

Атырау облысы 
Жамбыл облысы 

Қостанай облысы 
Павлодар облысы 

Барлығы: 4   23,5%

Аралас жоба
№ Облыс/қала

Алматы қаласы
Алматы облысы 

Батыс Қазақстан облысы 
Маңғыстау облысы 

Барлығы: 4 23,5%

Әліпби жобаларын  республикалық ашық 
талқылау шарасының қорытындысы

2020 жылдың 14 ақпанында республика бойынша Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
қазақ  әліпбиін жетілдіру жөніндегі тапсырмасы бойынша әліпби жобаларын  талқылау 
шарасы ұйымдастырылды. 

Ісшараның мақсаты –  әліпби жобаларын кәсіби білікті мамандар мен көпшілік қауым 
арасында талқылау,  ұсыныстары мен пікірлерін анықтау.

Әліпби жобаларын талқылауға республикамыздың 17 өңірінің  жоғары және орта 
білім беретін оқу орындарының оқытушылары, танымал тілші ғалымдар,   докторант-
тар, магистранттар, мемлекеттік органдардың тіл мәселесіне жауапты қызметкерлері, 
Тіл басқармалары мен мемлекеттік тілді оқыту орталықтарының мамандары және БАҚ 
өкілдері  қатысты. Қатысқан адам саны – 1366.

Қатысушыларға үш әліпби жобасы ұсынылды. Алғашқысы  – бекітілген әліпбидің 
жетілдірілген нұсқасы (ū, ş таңбалары қосылған, ı және і таңбаларын өзара ауыстыру,  ч 
таңбасы алынған). Екіншісі – қазақ тілінің дыбыстық жүйесін айқын көрсететін әліпби 
жобасы  (ә, ө, ү әріптері умлаут,  ғ әрпі бревис, ш әрпі седиль,  ұ  макрон диакритикасы-
мен белгіленген және ı мен і таңбаларын өзара ауыстыру ұсынылған).  Үшіншісі – ә, ө, 
ұ, ү  төл дыбыстары берілген аралас жоба.

Талқылау  қорытындысы төмендегідей: 
Ісшараға қатысушылардың  басым көпшілігі қазақ тілінің дыбыстық жүйесін айқын 

көрсететін әліпби жобасын 52,9%, бекітілген әліпбидің жетілдірілген нұсқасын 23,5%,  
аралас жобаны  23,5% таңдаған.
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 1. Нұр-Сұлтан, Шымкент қалалары, Ақмола, Ақтөбе,  Қарағанды, Қызылорда, 
Солтүстік Қазақстан,  Түркістан  және Шығыс Қазақстан облыстары қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесін айқын көрсететін әліпби жобасын таңдаған. Аталған өңірлерде әліпби 
жобаларын ашық талқылауға қатысқандардың басым көпшілігі, баяндамашылар мен ұсы-
ныс-пікір білдірушілердің талқылауы нәтижесінде осы әліпби нұсқасының басқа нұсқа-
ларға қарағанда артықшылығы басым  екенін атап өткен. Ашық талқылауға қатысушылар 
осы  нұсқадағы  ә, ө, ү әріптерін умлаутпен,  ғ әрпін бревиспен, ш әрпін седильмен,  ұ-ны  
макронмен таңбалауға және ч таңбасын әліпби құрамынан алып тастауды, ı мен і таңба-
ларын өзара ауыстыруды толыққанды құптаған.  Жобадағы әріптердің реті,  эстетикалық 
тұрпатының сақталғандығы, диакритикалардың тілдің дыбыстық жүйесіне сәйкестігі, 
графика үйренушіге қиындық тудырмайтындығы жайлы ерекше пікірлерін білдірген.

Ашық талқылауға қатысушылар бекітілген әліпбидің жетілдірілген  нұсқасынан бас 
тарту керектігі жайлы ұсыныс білдірген. Күнделікті қолданыста акут арқылы берілген 
жалғыз жолүсті таңбаның көзшалымға қолайсыз тұстары көп екендігін айтқан. Қазақ 
тілінің дыбыстық жүйесін айқын көрсететін әліпби нұсқасын  қабылдап, аз ғана өзгеріс 
енгізу, мәселен,  Ы, І, И, Й дыбыстарының таңбалануын қайта қарастыру,  сыңар әріп-
тердің бір-біріне ұқсас таңбалануына қатысты пікірлерін айтқан. Алайда Ақтөбе облы-
сының кейбір мамандары қазақ тілінің табиғаты бойынша еріндік дауыссыз У дыбысы 
мен еріндік дауысты Ұ,Ү дыбыстарын бір қатарға қойып, оларды графикалық жағынан 
ұқсас таңбалауға болмайтынын ескерткен.   

2. Атырау, Жамбыл, Қостанай, Павлодар облыстарындағы ашық талқылауда бекі-
тілген әліпбидің жетілдірілген нұсқасы көпшілік дауысқа ие болған. Әріптердің таңба-
лануында тек акут белгісін пайдалану көбірек қолдау тапқан. Себебі латын әліпбиінің 
алдыңғы нұсқасымен көп тәжірибе жұмыстары жүргізілгендігі, акутпен таңбалауға 
үйреніп қалғандығы жайлы пікірлер айтылған.

3. Талқылауға қатысушылар арасында Алматы қаласы, Алматы (Талдықорған), Батыс 
Қазақстан, Маңғыстау облыстары аралас жобаға қолдау білдірген. Бұл өңірлер аралас 
нұсқаны кеңірек және нақтырақ талқылаған.

Ашық талқылауға қатысушылар әліпби жобасы мәселесінің оң шешілуіне орай  кәсіби 
білікті мамандар пікірлерінің ортаға салынуы  өте тиімді екендігін баса айтып, әліпбиі-
шілік өзгерістерге қатысты төмендегі ұсыныстарын берген: 

- «в, ф, и, х, Һ» әріптерін әліпби құрамынан шығару;
- бірыңғай төл дауыстыларды (ә, ө, ү, ұ) «умлаутпен», төл дауыссыздарды (ғ,ң,) бре-

виспен белгілеу;
- латын бағанындағы U u әрпін W w әрпімен ауыстыру;
- латын бағанындағы Ұ ұ әрпін U u таңбасымен ауыстыру.
- Ыы – I ı , Іі – іі, Уу – Ww,  Uu – Ұұ,  Йй – Уу ретінде беру;
- У дыбысын  базалық латын әліпбиіндегі Ww  таңбасымен беру;
- қай нұсқасында болмасын в, х, һ, ф, дауысты у мен и дыбыстарын таңбалау қажет емес, 

алып тастау керек. Тіл әуезділігін сақтау үшін өте маңызды.
- әліпбиге Чч әрпін қосып, оны Сс таңбасымен белгілеу;
- Şş әрпін Ṡṡ таңбасына ауыстыру.
- диграфтар алынып тасталып, «бір әріп – бір дыбыс» принципін сақтау. 
- У дыбысын U таңбасымен беру;
- умлаут таңбасы дауысты дыбыстарды ажыратса, бревисті дауыссыз дыбысқа қою;
- Ш дыбысын седиль таңбасымен (Ş) беру.
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Республикалық ашық талқылау шарасы
(14.02.2020 жыл)

Дауыс беру қорытындысы

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін айқын көрсететін әліпби жобасы
№ Облыс/қала

Нұр-Сұлтан қаласы
 Шымкент қаласы

Ақмола облысы 
Ақтөбе облысы 

Қарағанды облысы 
Қызылорда облысы 

 Солтүстік Қазақстан облысы 
Түркістан облысы

Шығыс Қазақстан облысы 
Барлығы: 9   52,9 %

Бекітілген әліпбидің жетілдірілген нұсқасы
№ Облыс/қала

Атырау облысы 
Жамбыл облысы 

Қостанай облысы 
Павлодар облысы 

Барлығы: 4   23,5%

Аралас жоба
№ Облыс/қала

Алматы қаласы
Алматы облысы 

Батыс Қазақстан облысы 
Маңғыстау облысы 

Барлығы: 4    23,5%

ТІЛ МАМАНДАРЫНЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН ӨҢІРЛЕРДЕ ӨТКЕН
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АШЫҚ ТАЛҚЫЛАУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

 Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмасына сәйкес 2020 жылдың 
5 наурызында   өңірлердегі тіл мамандарының арасында әліпби жобасындағы жекелеген 
таңбаларды ғылыми тұрғыдан қайта саралау мақсатында республикалық ашық талқылау 
ұйымдастырылды.

Шараның мақсаты – әліпби құрамындағы  и, і және ж, ң дыбыстарының таңбасын  
қарастыру, ц, ч дыбыстарына таңба арнау,    с, w, х таңбаларын пернетақтада орналастыру 
ұсыныстарын  өңірлік тіл мамандары арасында талқылау. 
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Әліпби жобаларын талқылауға республикамыздың 17 өңірінің  жоғары, арнаулы 
және орта білім беретін оқу орындарының оқытушылары, ғалымдары,   докторанттар, 
магистранттар, мемлекеттік органдардың тіл мәселесіне жауапты қызметкерлері, тіл бас-
қармалары мен мемлекеттік тілді оқыту орталықтарының мамандары және БАҚ өкілдері  
қатысты. Қатысқан тіл мамандарының саны – 630.

1. Ашық талқылаудың қорытындысы бойынша еліміздің 9 өңірі, атап айтқанда,  Нұр-
Сұлтан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Павлодар,  Ақтөбе,  Түркістан, 
Атырау,  Алматы (Талдықорған),   тіл мамандары әліпбидің жетілдірілген нұсқасын 
толықтырусыз, еш өзгеріссіз осы қалпында қалдыру мәселесін бірауыздан қолдаған.  

  Тіл саясаты комитеті тарапынан ашық талқылауға тізімі берілген ұсыныстар бойынша 
нәтиже төмендегідей:

- аталған өңірлерде Ч және Ц әріптерін әліпби құрамына енгізу қажет еместігіне ба-
сымдық берілген, еліміздің 15 өңірі  С әрпін әліпбиге енгізуге, С әрпімен Ц-ны, Ç-мен 
Ч дыбысын белгілеуге қарсы болса, Қостанай облысының тіл мамандары  С әрпімен 
Ц-ны, Ç мен Ч дыбысын белгілеуді  қолдаған;  Ал Жамбыл облысы бойынша талқылау-
ға қатысушылардың  50% С әрпімен Ц-ны белгілеп, Ç седильмен  Ч-ны (С)  белгілеуді 
құптаған, 50% қарсы болған.

- жалпы сыртқы тұрқы көзшалымға қолайсыз  және басқа әріптің таңбасы ретінде тану 
оқылымда қиындық келтіретіндіктен,  И дыбысын Jj-мен, Ȥȥ-мен Ж дыбысын белгілеуге 
17 өңір қарсылық білдірген.   

- 12 өңір «Iı» мен «İі» таңбаларын өзара ауыстырып қолдануды толыққанды құптаса,  
Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Жамбыл облыстары  мен Өскемен (ШҚО) қаласындағы 
талқылауға қатысушылар  «Iı» мен «İі» таңбаларын өзара ауыстыруға қарсы болған, 
«і» таңбасын өз орнында қалдыруды ұсынған; Алматы қаласы Ы-ны і-мен, Й-ды Y-мен 
таңбалауды ұсынған.

- 15 өңір Nn әрпінің орнына  Ŋŋ (энг) таңбасын өзгеріссіз қалдыруды ұсынса, Қостанай 
облысы  N әрпіне бревис диакритикасын қоюды  және Шымкент қаласы N таңбасының 
орнына кирилдегі Ң-ды немесе W қалдыруды ұсынған.

-  16 өңір W, Х, С таңбаларын пернетақтада  орналастыруды қолдаса,   Алматы қаласы  
қазақ әліпбиіне қатысты мәселе емес деп шешкен.

Төмендегі 3 өңірдің әліпби жобасына қатысты пікірі мен ұсыныстарында қара-
ма-қайшылықтар байқалды:

1. Шымкент қаласының тіл мамандары әліпбиді жалпы халыққа ыңғайлы етіп 
құрастыруды, жан-жақты қарастырып, бір шешімге келу туралы ұсынған жасаған. Тал-
қылауға 30 адам қатысқан, 7 тіл маманы сөйлеген.  Қоғам белсендісі, блогер Ә.Әссәнди 
латын әліпбиінің әріптерін қазақ тіліндегі барлық дыбыстарды белгілеуге жеткізе алмай 
тұрғанда, W, Х, С таңбаларынан бас тарту дұрыс емес деп,  қазақ тіліне тән емес В, Ф, Ц, 
Ч дыбыстарынан бас тарту қажеттілігін айтқан.  Басқа тіл мамандары І мен і таңбалары 
ұқсас, дыбыстық тіркеске түскенде   2 әріп Uu таңбасына ұқсайды, бұл оқуды қиындата-
ды деген пікір айтқан. Дыбысталуы бірдей таңбаларға арнайы таңба берудің қажеті жоқ 
деп есептеген. И-ға Y таңбасын беру, І-ні Ы-мен таңбалау, Q таңбасының орнына Қ-ны, 
N таңбасының орнына кирилдегі Ң-ды  немесе W-ды беру  жайлы ұсыныстарын айтқан 
және  Ŋŋ әрпін жазуға қолайсыз деп таныған. 

2. Қызылорда облысы тіл мамандары ұсынылып отырған әліпби жобасының 20%-
дан астамы жарамсыз, бұл жобаны мүлдем ұсынуға болмайды деп шешкен. Талқылауға 
45 тіл маманы қатысып, 3 филологтың пікірі тыңдалған. Қатысушылар ұсыныс-пікірін 
білдіргендердің ішінен Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың қазақ тілі мен әдебиеті және 
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журналистика кафедрасының профессоры, ф.ғ.к. А.Абасиловты бірауыздан қолдаған. Ол 
әліпбиден Х, Һ, В дыбыстарын алып тастауды, Х, Һ дыбыстарын Қ-мен, а  В дыбысын 
У-мен игеруді ұсынған. Ы және І дыбыстарын бір таңбамен (І-ы, і-і) беру, И-ды Y-мен 
беру, У-ды W-мен беру  қажеттігін айтқан. Ұ дыбысын макронмен белгілеуге қарсылық 
танытқан.  

3. Алматы қаласындағы талқылауға қатысушылар тізімі берілген 7 ұсынысты қазақ 
әліпбиіне қатысты мәселелер емес деп танып, оларды қарастырмау туралы шешім қа-
былдаған.  Ұсынылып отырған қазақ тілінің латын графикасы негізіндегі әліпбиінің 
жетілдірілген жобасын жалпы қолдайтындарын айта келіп, кейбір әріптерге бай-
ланысты ғылыми негізделген нақты ұсыныстарын айтқан:

- 10-қатардағы (Йй) дыбысын Yy әрпімен таңбалау;
- 26-қатардағы Uu таңбасын Ww әрпімен ауыстыру;
- 27-қатардағы (Ұұ) дыбысын Uu әрпімен таңбалау;
- 30-қатардағы (Ыы)  дыбысын нүктелі Іі әрпімен таңбалау;
- жоғарыдағы ұсыныстарға сәйкес әріптердің (жұбымен) орналасу тәртібін қайта 

қарау.
Өңірлер бойынша жекелеген тіл мамандарының ұсыныстары:
- У дыбысы W таңбасымен берілуі тиіс;
-  Ы мен І дыбыстарын бір таңбамен (Ы-І, і-і) беру;
-  Й дыбысын Y таңбасымен беру;
-  Әліпбиден Х, Һ, В, Ф дыбыстарын алып тастау, Уу таңбасымен тек сонар й дауыс-

сызын таңбалау;
- «і» мен «ү» дыбыстарын, бревиспен белгілеу;
- диакритикалық таңбаларды азайту;
- жұптастыру заңына сәйкес Ыы, ы-у және і-ү, і-у әріптері таңбаларымен белгілену 

ұсынылсын;
- n әрпін тильдамен белгілеу және әріптің аты ың деп айту ұсынылсын;
- ұ, ү жұптарын жуан-жіңішке үлгісімен Uu (ұ), Üü (ү) таңбаларымен беру;
- «Ш» дыбысын кирилдағы С-мен немесе  «С» дыбысын кирилдағы «С» таңбасымен 

таңбалау. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТ ӘКІМШІЛІГІ БАСШЫСЫ-
НЫҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ М.ӘШІМБАЕВТЫҢ ТАПСЫРМАСЫНА 

СӘЙКЕС ӘЛІПБИ ЖОБАСЫН ҒЫЛЫМИ ТҰРҒЫДА ҚАЙТА САРАЛАУ 
БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АШЫҚ ТАЛҚЫЛАУ ШАРАСЫ

05.03.2020 жыл 
№1 кесте

Әліпбидің жетілдірілген нұсқасын  еш өзгеріссіз қалдыруды қолдаған өңірлер
1. Нұр-Сұлтан қаласы
2. Ақмола облысы
3. Ақтөбе облысы
4. Алматы облысы
5. Атырау облысы
6. Қарағанды облысы
7. Павлодар облысы
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8. Солтүстік Қазақстан облысы
9. Түркістан облысы

Барлығы: 9 өңір -  52,9%

№2 кесте
Ц және Ч әріптерін әліпби құрамына енгізу

Ақмола облысы
Нұр-Сұлтан қаласы 

Алматы қаласы 
Алматы облысы
Ақтөбе облысы  

Қарағанды облысы 
Қызылорда облысы 

Батыс Қазақстан облысы 
Солтүстік Қазақстан облысы 

Павлодар облысы 
Шығыс Қазақстан облысы 

Маңғыстау облысы 
Атырау облысы 

Түркістан облысы 
Шымкент қаласы  

Қостанай облысы 

Жамбыл облысы (50% қолдады, 50% 
қолдамады)

Қолдамайтындар: 15 өңір -  88,2% Қолдайтындар: 2 өңір - 11,7%

№3 кесте
И дыбысын Jj-мен, Ж дыбысын Ȥȥ-мен таңбалуға қарсы болғандар

Барлығы: 17 өңір - 100%
 
№4 кесте

«Іɪ» мен «İі» таңбаларын өзара ауыстыру

Ақмола облысы
Нұр-Сұлтан қаласы 

Алматы облысы
Ақтөбе облысы  

Қарағанды облысы 
Қызылорда облысы 
Қостанай облысы 

Солтүстік Қазақстан облысы 
Павлодар облысы 
Атырау облысы 

Түркістан облысы 
Шымкент қаласы  

Маңғыстау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Шығыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Алматы қаласы (Ыы – Іі)

Қолдайтындар: 12 өңір -  70,5% Қолдамайтындар: 5 өңір - 29,4%
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№5 кесте
Ңң дыбысын Ŋŋ таңбасымен беру

Ақмола облысы
Нұр-Сұлтан қаласы 

Алматы қаласы 
Алматы облысы
Ақтөбе облысы  

Жамбыл облысы 
Қарағанды облысы 
Қызылорда облысы 

Батыс Қазақстан облысы 
Солтүстік Қазақстан облысы 

Павлодар облысы 
Шығыс Қазақстан облысы 

Маңғыстау облысы 
Атырау облысы 

Түркістан облысы 

Қостанай облысы (N бревиспен беру)

Шымкент қаласы (Ң-мен, W таңбасымен беру)

Қолдайтындар: 15 өңір -  88,2% Қолдамайтындар: 2 өңір - 11,7%

№6 кесте
W, X, C таңбаларын пернетақтаға орналастыру 

Ақмола облысы
Нұр-Сұлтан қаласы 

Алматы облысы
Ақтөбе облысы  

Жамбыл облысы 
Қарағанды облысы 
Қызылорда облысы 
Қостанай облысы 

Батыс Қазақстан облысы 
Солтүстік Қазақстан облысы 

Павлодар облысы 
Шығыс Қазақстан облысы 

Маңғыстау облысы 
Атырау облысы 

Түркістан облысы 
Шымкент қаласы  

  
1

Алматы қаласы (қазақ әліпбиіне қатысты 
мәселе емес деп шешкен)

Қолдайтындар: 16 өңір -  94,11% Қолдамайтындар: 1 өңір - 5,8%
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Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 
Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К.Қабаевтың тапсырмасына 

сәйкес жетілдірлген әліпби жобасындағы  
ДИАКРИТИКАЛЫҚ ТАҢБАЛАРДЫ  сынамадан өткізу бойынша  

республикалық ашық талқылау шарасының 
қорытынды  е с е б і

2020 жылы 28-29 қазан күндері Тіл саясаты комитетінің төрағасы Ә.К.Қабаевтың 
тапсырмасына сәйкес жетілдірілген әліпби жобасындағы диакритикалық таңбаларды сына-
мадан өткізу бойынша республикалық деңгейде талқылау шаралары өткізіліп, нәтижелері 
анықталды.  

1-кесте. Қатысқандар:
Сынамаға қатысқан

өңірлер
Қатысқандар

саны
Жалпы 

саны
Ақмола облысы (Көкшетау) 60

16 өңірден

2140

Ақтөбе облысы (Ақтөбе) 60
Алматы қаласы –

Алматы облысы (Талдықорған) 110
Атырау облысы 80

Батыс Қазақстан облысы (Орал) 120
Жамбыл облысы (Тараз) 75

Қарағанды облысы (Қарағанды) 64
Қостанай облысы (Қостанай) 500

Қызылорда облысы (Қызылорда) 76
Маңғыстау облысы (Ақтау) 358

Нұр-Сұлтан қаласы 60
Павлодар облысы (Павлодар) 37

Солтүстік Қазақстан 60
Түркістан облысы 310
ШҚО (Өскемен) 80
Шымкент қаласы 60

 
Сынамаға қатысуға тиісті 17 өңірдің 16-сы шараға онлайн және офлайн форматында бел-
сене араласып, өз қорытынды топтамаларын берді. Шараға 1 өңір, Алматы қаласы белгісіз 
себептермен қатыспады.

2-кесте. Диакритикалық таңбаларды сынамадан өткізу нәтижесі
(сандық көрсеткіш 16-дан):

Қолданылған
диакритика

қол-
дайды қарсы жартылай ˅ қолдау

пайызы
қарсы

пайызы

1 Ң әрпін
Ññ (тильда) 8 –         

     3 (12%)
68 % 32 %

Ŋŋ  (энг) 5 – 32% 68 %
2 Ш әрпі  Şş седильмен 15 – 1 (Павлодар) 94 % 4 %

https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%91
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3 Ә, Ө, Ү дыбыстары 
Ää, Öö,Üü умлаутпен 16 – – 100 % –

4 Ғ дыбысы Ğğ 
бревиспен 14 1 (Павлодар) 1 (Жамбыл) 87 % 13 %

5 У дыбысы Ūū 
макронмен 13 2 (Ақтөбе,  

БҚ) 1 (Жамбыл) 81 % 19 %

Өңірлерден түскен пікірлер барысында қандайда бір диакритикалық үстемелер тө-
ңірегінде айтарлықтай талас-талқы байқалмады. 2-кестеде көрсетілгендей, /ә/, /ө/, /ү/ 
дыбыстарын таңбалайтын Ää, Öö, Üü (умлаут) – 100%, /ш/ дыбысын беретін Şş (седиль) 
– 94 %,  /ғ/ дыбысына алынған Ğğ  (бревис) – 87 %, /ұ/ дыбысын таңбалауға берілген 
Ūū (макрон) – 81 % қолдау тапты. Ал /ң/ дыбысын беруге ұсынылған Ññ (тильда) және 
Ŋŋ (энг) таңбаларының бірін таңдауға келгенде, 68 % де 32 % пайыз көрсеткішімен Ññ 
(тильда) басымдыққа ие болды. 

Кейбір қайталанып келетін пікірлер /і/ мен /и/ дыбыстарының таңбасына қатысты 
айтылады: /и/ дыбысын і әрпі арқылы, керісінше /і/ дыбысын (төбесі түртілмеген) ɪ 
таңбасы арқылы таңбалау оларды бір-бірінен ажырату тұрғысынан оңай болмағаны, 
дауысты /і/ дыбысының үстіндегі үйреншікті нүктенің алынып тасталғаны пікірталас 
тудырғаны айтылады.  

Жекелеген ұсыныстар: 

Батыс Қазақстан:
•	 Қазақ тілінде төл дыбыстар саны 28 болғандықтан, әліпбиде де 28 ғана таңба 

болғаны, тиісінше әліпби жобасындағы өзге тілден енген әріптердің (в, ф, х, һ, и) алы-
нып тасталғаны жөн. Өйткені жат әріптер жазылым, айтылым нормаларын, тілдің таби-
ғи болмысын бұзады. 

•	 1991 ж. түркі тілдерінің ортақ әліпбиіндегі үлгімен  /ы/ – ı, /i/ – і арқылы, /й/ – у, 
/у/  – w арқылы таңбаланғаны жөн.

Ақтөбе облысы:
•	 /у/, /ұ/, /ү/ дыбыстарына ұқсас таңба  беруге болмайды, себебі  бұл  таңдау қазақ 

тілінің /ұ/, /ү/ төл дыбыстарына қауіп тудырып, /у/ дыбысына  артықшылық береді. /У/ 
дыбысын базалық латын әліпбиіндегі w  таңбасымен  беру  ұсынылады.

Жамбыл облысы: 
•	 Дауысты /ә/, /ө/, /ү/ дыбыстарын таңбалауда жіңішкелік белгісі ретінде «умлаут» 

қоятын болсақ,  /ы/ дыбысының жіңішкесі ретінде /і/-ні y үстіне «умлаут» қою арқылы 
таңбалап, кісіні шатастыратын көп і-ден арылуға болады. Нүктесі жоқ ɪ дауысты /и/ 
болса, нүктесі бар і /й/-ді таңбалар еді.

•	 /ы/ мен /і/ дыбыстарының жуан-жіңішке жұптығын ескеріп, сыртқы формасы-
ның ұқсастығын былайша сақтауға болады: /ы/ – y, /і/ – ÿ, мысалы, tyl – tÿl (тыл – тіл), 
ydys – tÿgÿs (ыдыс – тігіс).

•	 Термин сөздерді халықаралық тұрпатына ұқсатып жазғымыз келсе, и/й-дің бас 
әрпіне нүкте қойылмағаны дұрыс болады, нүкте қойылса, ол сөз толықтай халықаралық 
тұрпатын сақтамайды: İnstitut. І әрпінің бас әрпі халықаралық стандартқа сай жазылмай, 
тек кіші әрпі ғана халықаралық стандартқа сай жазылатыны түсініксіз.  

https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%91
https://en.wiktionary.org/wiki/%C3%91
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Қызылорда облысы:
•	 Х, в әріптерін әліпби құрамынан алып тастаған жөн, х әрпі жазылмай, «рақмет», 

«дастарқан» болып қолданылып жүр.

Павлодар облысы:
•	 /ш/ дыбысы sh қос әріппен берілсе де қиындық тудырмайды немесе S әрпінің 

үстіне нүкте, сызық таңбаларын қою арқылы жазуға да болады. 

Қорыта айтқанда, диакритикалық таңбаларды республикалық деңгейде сынамадан 
өткізу шарасының нәтижесі көпшіліктің пікірі негізінен бір жерден шығатынын көрсетті: 
жетілдірілген әліпби жобасында қолданылған диакритикалық таңбалар бұрынғы әліпби 
жобаларындағы нұсқаларға қарағанда әлдеқайда көзшалымға оңтайлы, эстетикалық 
тұрғыдан көркем; жіңішке дауыстыларды умлаут, жуан дауыстыларды макрон арқылы 
беру халықаралық стандарттардағы және басқа әліпби тәжірибелеріндегі қолданысқа сай 
жүйеге түскен. Умлауттар қолшалымға бастапқыда аздаған қолайсыздық келтіргенімен, 
қолдағдысы қалыптасқан соң жеңіл болады.   
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ІІІ ТАРАУ

ӘЛІПБИ, ЕМЛЕ ЕРЕЖЕЛЕРІ: 
ҰСЫНЫС, ТАЛҚЫ ЖӘНЕ НӘТИЖЕ

«ЛАТЫННЕГІЗДІ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ: ҰСЫНЫСТАР, ТАЛҚЫ 
ЖӘНЕ НӘТИЖЕ» АТТЫ ҰЛТТЫҚ 

КОМИССИЯ ЖАНЫНДАҒЫ ЖҰМЫС ТОПТАРЫНЫҢ
БІРЛЕСКЕН КЕҢЕСІНІҢ СТЕНОГРАММАСЫ

Алматы қаласы,                                                         
2020 жылғы 20 ақпан

Қатысқандар: Н.Дәуешов, Ә.Қаба, Е.Тілешов, Е.Қажыбек, Ә.Жүнісбек, Н.Уәли, 
А.Алдаш, З.Базарбаева, Ж.Жақыпов, Б.Момынова, Қ.Күдеринова, А.Фазылжанова, 
Г.Мамырбек, Л.Еспекова, Ж.Жұмабаева, Қ.Сәрекенова, Н.Рсалиева, М.Тұрсынова, 
Қ.Қалыбаева, Ж.Қоңыратбаева, А.Хабиева, Қ.Ерғалиев, М.Ахмет-төре, Ш.Құрманба-
йұлы, Б.Ысқақова, С.Құлманов, Қ.Айдарбек, Б.Жөнкешов, Қ.Рысберген, Ә.Сатыбалдин, 
Д.Көшім,  Е.Сәлім, А.Үдербаев, А.Сейтбекова, М.Мұхаметқали, Т.Аяпова, М.Жолшаева, 
С.Сапина, Т.Ермекова, Б.Қапалбек, Ж.Абуов, Н.Төлебаев, М.Адамова, А.Мұқышева, Ж.Е-
сепбай, Н.Әміржанова, А.Аманбаева, Н.Төленбергенова, Р.Ізғали, Н.Исин, М.Бақытқызы, 
М.Зәкиев, Ж.Жақыпов.

Ә.Қаба: Қайырлы күн, құрметті ғалымдар! Бүгінгі кеңестің жауапкершілігі өте жо-
ғары. ҚР Премьер-Министрінің бұрынғы орынбасары Сапарбаев Бердібек Мәшбекұлы 
әліпбиді жетілдіру жұмыстарын қортындылау, қабылдау және қолданысқа енгізу саты-
сындағы стратегиялық жоспарға қол қойып, бекіткен болатын. Ол жоспарда қадам-қадам 
бойынша атқарылатын жұмыстар нақты көрсетілген, оны жүзеге асыруға Мәдениет 
және спорт, Білім және ғылым, Ішкі істер, Ақпарат және қоғамдық даму министрліктері 
жауапты. Бүгін біз сол жоспарды орындау бойынша жиналып отырмыз және латынға 
көшу жұмыстарының барлығы осы әліпбиді бекіту мәселесімен тығыз байланысты екені 
белгілі. Сол үшін жұдырықтай жұмылып, жазу реформасының дұрыс әрі сәтті жүзеге 
асуына жанашырлықпен қарайық.  Жалпы латын әліпбиіне көшу жұмыстарына қатысты 
Мәдениет және спорт вице министрі Дәуешов Нұрғиса Мұратұлына сөз беріледі.

Н.Дәуешов: Құрметті, кеңеске қатысушылар! Баршаңыз жақсы білетіндей, Қазақ-
стан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2019 жылдың 21 
қазанында Мәдениет және спорт министрі Райымқұлова Ақтоты Рахметоллақызына бе-
кітілген латын әліпбиі нұсқасын жетілдіру жөнінде тапсырма берді. Содан бергі уақытта 
министрлік тарапынан бірқатар ғылыми, әдістемелік және ұйымдастырушылық шаралар 
жүзеге асырылды. Ұлттық комиссия жанындағы Орфографиялық, Әдістемелік, Терми-
нологиялық, Ақпараттық және  техникалық сүйемелдеу жұмыс топтарының жеке және 
бірлескен семинарлары өткізілді. Бұл отырыстарда ғалымдар мен мамандар әліпби, оның 
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емле ережелері мәселелерін талқылады. Осындай талқылаулар барысында әліпбидегі 
кейбір дыбыстардың таңбалануында жазылым мен оқылымда қолайсыздық тудыратын 
таңбалар бар екендігі анықталды. И/Й (I), Ұ (U), У (У́), Ш (Sh), Ч (Ch) таңбаларына бай-
ланысты қолайсыздық туындағанын өздеріңіз жақсы білесіздер. 

Осы таңбалар мен жалпы әліпбиге байланысты қазан, қараша, желтоқсан айларында 
оқушылар, студенттер, ересек тұрғындар, оқытушылар, әдіскерлер арасында сынама 
жұмыстары ұйымдастырылды.  Бұл жұмыстар ғылыми мониторинг негізінде қорытын-
дыланды. 

Латыннегізді қазақ әліпбиінің халықаралық жүйелерге сәйкестігі маңызды екендігі 
ескеріліп, Ақпараттық және  техникалық сүйемелдеу жұмыс тобы мүшелерінен Unicode 
стандарты бойынша техникалық сараптама алынды. Бұларға қоса Министрлік әліпбидің 
ғылыми және әдістемелік мәселелері бойынша «Жаңа әліпби: әдістеме және халықаралық 
тәжірибе» атты ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Конференцияға Нұр-Сұлтан, 
Алматы қалаларынан және өңірлерден жетекші ғалымдар қатысып, латыннегізді әліпби-
дің мазмұны, оның емле ережелері және оларды үйретудің бағыттары ортаға салынды. 

Бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде әліпби жөнінде айтылған 
пікірлерге мониторинг жүргізілді. Сол бойынша ғалымдар сараптама жасады. Яғни 
көпшіліктің әліпби жөніндегі пікірлері де назарға алынды. 

Президент тапсырмасынан кейін Министрлікке өздерінің әліпби жобаларын ұсына-
тындардың саны артты. Атап айтқанда, 20-дан аса жоба келіп түсті. Осылармен таныса 
келе, олардың өзара ұқсастықтары ескеріліп, Орфографиялық және Әдістемелік жұмыс 
топтарының 8 және 15 қарашада өткізілген біріккен отырыстарында 8 жоба ғылыми 
талқылаудан өткізілді. Бұл арада әліпби ұсынушылардың қазақ тілінің төл табиғатын 
ескермей, ағылшын тілінің әліпбиін негізге алғандары, сонымен бірге компьютерді тілге 
емес, керісінше тілімізді компьютерге бейімдегісі келетіндіктері байқалды. 

Орфографиялық жұмыс тобының 15-қарашада ұйымдастырылған отырысында жетіл-
дірілген әліпбидің нұсқасы мақұлданды. 

Министрлік тарапынан атқарылған мақсатты жұмыстардың бір бағыты Министрлік, 
Тіл саясаты комитеті, «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы өкілдері 
мен мамандары әліпбиге байланысты теле, радио хабарлардағы әліпбиге байланысты 
талқылауларға  қатысып көпшіліктің сауалдарына жауап берді. 

Сондай-ақ Мәдениет және спорт министрі Райымқұлова Ақтоты Рахметтоллақызы 
жоба ұсынған азаматтарға жеке қабылдаулар жүргізді. 

2020 жылы осы жұмыстар жаңа қарқынға ие болғандығын айтуға тиіспіз. 
Орфографиялық жұмыс тобының 15 қарашадағы отырысында мақұлданған жобаға 

балама ретінде екінші нұсқа дайындалды. Бірінші нұсқа бекітілген әліпби бойынша акут 
диакритикалық белгісіне негізделсе, Орфографиялық жұмыс тобының бірнеше мүшесі 
дайындаған екінші нұсқада қазақ тілінің табиғаты, әліпби түзудің қағидаттары мейлінше 
ескерілді. Бүгінгі бірлескен кеңесте осы нұсқаларды таныстырып, өзара талқылап, пікір 
айтысып, ортақ шешімге келіп, бір нұсқаны Ұлттық комиссияға ұсынатын боламыз. Біз 
бүгінгі бірлескен кеңеске үлкен дайындықпен келдік, бірнеше бағытта жұмыстар атқарылды.

Біріншіден, бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде ғалымдардың, 
әдіскерлердің 30-ға жуық мақалалары жарық көрді. Бұл еңбектерде бекітілген әліпбидегі 
қолайсыз таңбалар, ұсыныстар мен пікірлер кең түрде айтылды. Олар жөнінде қоғам 
тарапынан үлкен қызығушылық болғанын да айтуға тиіспіз. 

Екіншіден, Нұр-Сұлтан қаласындағы мектептер мен жоғары оқу орындарында жоға-
рыда аталған әліпби нұсқалары бойынша сынама жұмыстары жүргізілді. Оған мектеп 
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мұғалімдері мен оқушылар, жоғары оқу орындарының ғалымдары, оқытушылары, ма-
гистранттар мен студенттер қатысты. Олардың нәтижесі бойынша бүгінгі кеңесте ақпарат 
алатын боласыздар. 

Үшіншіден, әліпби жобаларының халықаралық Unicode жүйесіне сәйкестігі жөнінде 
сараптамалық қорытынды алынды. 

Төртіншіден, Министрлік Ұлттық банкке арнайы хат жолдап, аталған нұсқалардың 
біреуі қабылданған жағдайда ол банк жүйесіне, банктік операцияларға қаншалықты 
тиімді болатындығы жөнінде анықтама алды. 

Құрметті әріптестер, бүгінгі бірлескен кеңесіміздің мақсаты биік, жауапкершілігі 
жоғары екенін әрқайсымыз терең түсініп, бүгініміз бен болашағымыз үшін жасайтын 
қадамымызды мұқият пысықтағанымыз жөн. Барша халық сіздер мен біздерге қарап отыр-
ғанын терең сезініп, ғылыми негізі мықты, тіліміздің төл табиғатын сақтауға құрылған 
әліпби нұсқасын таңдауымыз қажет. Таңдау бізде болғанымен, оны қолданатын жалпы 
халық, ертеңгі ұрпақ. Сол үшін де бұл мәселеге ерекше азаматтық позиция, ғылыми 
принцип ұстануымыз қажет. 

Кеңес жұмысына сәттілік тілеймін!
Ә.Қаба: Рақмет, Нұрғиса Мұратұлы! Кеңесімізді ары қарай жалғастырайық. Бүгін тал-

қылауға 4 әліпби нұсқасы шығуы керек еді, бірақ оның біреуін алып тастадық. Ол аралас 
әліпби жобасы болған. Ол жобада ә, ө, ұ, ү дауыстылары қазіргі кирилдегі тұрпатымен 
әліпбиге енгізілген болатын. Бірақ ол әліпби нұсқасы Орфографиялық топ мүшелері тал-
қысынан өткізілмеген және 14 ақпандағы ашық талқылау шарасы негізінде бұл жобаны 
қоғам қолдаған жоқ. Сондықтан ол жобаны күн тәртібінен мүлде алып тастадық. Соңғы 
шешім дауыс санау арқылы анықталады. Сол үшін есеп комиссиясына араларыңыздан 
адам ұсыныңыздар.

Г. Мамырбек: Мархаба Тұрсынова, Ләззат Еспекова, Алмас Үдербаев.
Ә.Қаба: Олай болса енді бірінші әліпбиді талқылауды бастайық. Әліпби жобасын 

таныстыру үшін сөз Тіл білімі институтының директоры, филология ғылымдарының 
докторы, профессор Қажыбек Ерден Задаұлына беріледі. 

Е.Қажыбек: Құрметті, әріптестер! Бүгінгі ұсынылып отырған жоба Тіл білімі институ-
тынікі емес, бұл жоба 30 жылдан бері қарай белгілі ғалымдар тарапынан әбден зерттеліп 
жасалған әліпби. Атап айтқанда:

1. «Бірінші халықаралық түркі әліпбиі симпозиумының» қарары (1991)
2. Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан және Түркияда өткізілген арнайы халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциялардың қарарлары (1992-1995) және осы қарарларға 
сәйкес даярланған Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры, 
академик Ә.Т.Қайдардың нұсқасы.

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті Ахмет 
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының нұсқасы (2006-2015)

«Жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын реформалау: теориясы мен практикасы» 
бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру бойынша жүзеге асырылған ғылыми-зерттеу 
қорытындысы. «Жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын реформалау: теориясы мен 
практикасы». Монография. –Алматы, 2016. 395 б.

4. «Türk Keneşi» Халықаралық ынтымақтастық ұйымының ұсынымы (2012 жылғы 1 
желтоқсан)

«Türk Keneşi» («Turkic Council») мақұлдаған Ортақ түркі әліпбиі негізіндегі қазақ 
латынграфикалы әліпбиінің нұсқасы

5. Халықаралық Түркі академиясының нұсқасы 
«Түркі ортақ латын әліпбиі». Монография. –Астана, 2017. 239 б.
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6. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Рухани жаңғыру» қоғамдық 
сананы жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі ұлттық комиссияның Қазақ тілін 
латын графикасына көшіру жөніндегі Жұмыс тобы ұсынған «Қазақ тілінің классикалық 
латыннегізді әліпбиі» (2017)

7. «Екінші халықаралық түркі әліпбиі симпозиумының» қарары (2018 жылғы 20-21 
қараша)

8. «Қазақ тілінің жаңа әліпбиі: Тіл мамандарының ортақ тұжырымы» атты ғылыми-
практикалық дөңгелек үстелдің қарары (2019 жылғы 6 қараша)

9. «Ұлы дала тұлғалары: Қазақтану іліміндегі академик Ә.Т.Қайдардың тілдік әлемі» 
атты халықаралық форумның қарары 

(ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты, Қазақстан халқы Ассамблеясы, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы) 
(2019 жылғы 6 желтоқсан) 

 Бұл жобаның басты ерекшеліктері: 
[й] дыбысы y әрпімен беріледі: bay, say, ayaq. 
[і] дыбысының [ы] сыңары ұқсас  ı  таңбасымен беріледі: qır, jır.
w әрпімен қазақтың төл дауыссыз дыбысы таңбаланады: taw, sawap.
Халықаралық практикаға сәйкес, кейбір кірме дыбыстар төл дыбыстарды таңбалайтын 

әріптермен таңбаланады. Бұл мәселе арнайы ережемен реттеледі:
[і] әрпімен төл сөздерде [і] дыбысы (ini, kim, til, din) және кірме сөздерде [и] дыбысы 

(ministr, internet [министр, интернет]) беріледі.
[u] әрпімен төл сөздердегі [ұ] дыбысын да (ult, tul, tur, Nur-Sultan), кірме сөздерде 

кездесетін дауысты  [у]  дыбысын да (universitet, prokuratura) таңбалаймыз. Назарлары-
ңызға рақмет!

Ә.Қаба: Рақмет, Ерден Задаұлы! Енді осы әліпбиді талқылауды бастайық. Кімде қан-
дай пікір бар? Пікір айтушылар сіздерге өтініш, толық аты-жөндеріңізді, қай топ мүшесі 
екендіктеріңізді айтып, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Пікірлеріңіз нақты, қысқа да 
нұсқа болғаны дұрыс. 

Ж.Жақыпов: Баяндамаңызда қазақтың төл дыбыстарына ғана таңба алу керек дей-
сіз. Бірақ, әліпбиде кірме дыбыстардың да таңбасы алынған. Әліпби құрамындағы в, ч 
әріптерін алып тастауға болмай ма? Екінші сұрағым, бір таңба екі түрлі дыбыстың мәнін 
білдіреді. Мұның кірме сөздерді қазақ тіліне икемдеуге қандай әсері бар? Әр таңбаның 
дыбыстық мәні болады. Мұны балаға қалай үйретеміз. Емле ережесінің заңында бір ғана 
тоқтам болуы керек, екіұдай ереже болмауы керек. 

Е.Қажыбек: Әбдуәли Қайдаров нұсқасын ұстанып, ч таңбасын әліпбиден алып тас-
тауға болады. Бұл әліпбиде  ол таңбалар әрі дауыссызды, әрі дауыстыны береді.

Ж.Жақыпов: Әліпбидегі w таңбасының түрі де жаман, әрі оның құрамында в да бар, 
у да бар. Мұны қазақ әліпбиіне енгізудің қанша қажеті бар?

Ә.Жүнісбек: Әріптің тұрқына қарамау керек. Ерін жуысыңқының мәнін білдіретін 
таңба болғандықтан, әліпби құрамына ала аламыз.

М.Адамова: Ерден Задаұлы баяндамасында сауалнама жүргізілді, сынамадан өткізілді 
деген. Бірақ бұл әліпби халықтың талқысына салынған жоқ, сынамадан өткізілген жоқ. 
Неге ашық талқылауға шығарылмады? Мәдениет және спорт министрлігі тарапынан 
талқылауға берілген әліпби жобаларының ішінде бұл нұсқа болған жоқ. Сіздер үлкендер 
тарапынан ғана ойлап отырсыздар, ертең қолына қалам ұстаған оқушы бала бұл әліпбиді 
қалай үйренеді. Біз w, и, у таңбаларының қолданылуына қарсымыз.

Т.Аяпова: Тіл білімі институты ғалымдарын аса құрметтеймін. Талай еңбектер жасап 
жатыр. Бірақ мына әліпбидегі і-ні «и» деп оқу балаларға психологиялық тұрғыдан ауыр. 
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W кейіннен шыққан ағылшындардың таңбасы. Екі у-ды жазу қиындық тудырғандықтан 
w-ды ойлап шығарған. Сондықтан ағылшынның әрпін алып келіп, қазақ әліпбиіне енгізу 
дұрыс емес. Біз 6-7 жастағы балаларды ойлауымыз керек.

Қ.Ерғалиев: Әліпбиге ч дыбысын да алыпты, бірақ ч-мен келетін сөздердің жиілігі 
өте төмен. Сондықтан бұл дыбыстың таңбасын әліпбиге алудың қажеті жоқ. Бір таңбаға 
бір дыбыс қағидасын ұстанамыз дейді де, оған қайшы келетін жүйе ұсынған. Мысалы: і, и 
дыбыстарын бір таңбамен  ұ, у дыбыстарын бір таңбамен алады. Бұл жүйе әріп үйренетін 
жас балаға шатастыру тудырады. Мысалы: тіре-тире, тұр-тур. Бұл сөздер мәтін ішінде 
келгенде мағынасы ажыратылатын шығар, ал жеке тұрғанда бала оның кірме немесе төл 
сөз екенін қайдан біледі? Біз қазір жуу деген сөзді 3 әріппен жазамыз, бұл әліпбимен 5 
таңбаға ұзарады, сол сияқты иіссу сөзін 5 әріппен жазамыз, бұл әліпбимен 7 таңба болып 
кетеді. Таратып жазу қаншалықты тиімді?

Ә.Жүнісбек: 2005-2007 жылдары 5-6 институт қосылып 1 жинақ шығарды. 2016 жылы 
тағы бір жинақ шықты. Сол жинақтың ғылыми жетекшісі А.Фазылжанова, редакторла-
ры З.Базарбаева, Қ.Күдеринова болды. Қаншама қаражат шықты, министрлік қабылдап 
алды, нәтижесін дұрыс деді. Енді неге сол нәтиже ескерусіз қалады! W-ға келгенде қарсы 
шығудың қажеті жоқ. Ол таңба біздің артикуляциямыздан айырмашылығы жоқ. 1986 
жылдары Әбдуәли Қайдаров алғашқы ұлттық  жобаны жасаған. Ол жобада 28 дыбысқа 
28 таңба ғана берейік деген. 

Е.Тілешов: Менің екі сұрағым бар. Бірінші сұрағым, ұлттық жоба мен сіздер ұсынып 
отырған жобаның айырмашылығы қандай? Екінші сұрағым, халықаралық терминдерді 
қазақ тіліне икемдеп жазып отырсыздар. Неге в, ф әріптерін алып тастамайсыздар? Кірме 
сөздерге берілетін таңбаларды әліпби құрамында емес, неге бөлек бермейсіздер? 

Е.Қажыбек: Біз 30 жыл бойы зерттелген әліпби жобасын ұсынып отырмыз. Мәселе 
орысша дыбысталатын сөздерде болып тұр. Орысша дыбысталатын сөздер қазақ тіліне 
икемделуі керек. 

Б.Қапалбек: Мен пікірлерімді Abai kz сайтына жарияладым. Бұл жерде акут пен ум-
лауттың біреуін ғана талқылау керек. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін айқын көрсететін 
әліпби нұсқада 3 түрлі диакритика тұр. Ноқаттарды барынша пайдаланбау керек. Қазір 
техниканың мүмкіндігі өте зор. Кірме дыбыстарды әліпбиден мүлде алып тастау керек. 

Қ.Күдеринова: 2016 жылы Тіл білімі институты зерттеу жүргізген ортақ түркі әліпбиі 
болатын. 2015 жылы СДУ, АГУ университеттері мен ҒЗИ –ден ақылы сауалнама алынды. 
Сауалнама нәтижелері сақтаулы, 2016 жылғы жинақтың 340-шы бетінде тұр. Сондағы 
и мен у-ға байланысты қорытындыда таратып жазуды қолдамаған. Біз таратып жазуды 
қазір күштеп енгізіп жібергенмен, кейін қайтадан ықшамдалатын болады. 

Ә.Жүнісбек: И мен у-ды  орыс әліпбиімен жазып үйренген адамнан сауалнама алуға 
бола ма? Өйткені олардың санасында и мен у жеке тұр. Егер таратып жазуды ұсынсақ 
жазу арқылы оңай үйреніп кетеді. 

Н.Уәли: Таласа бергеннен ештеңе шықпайды. Қазір халықтың атынан сөйлейтін 
болдық. Ол дұрыс емес. Бұл жағынан байыпты болайық. Үш жоба да ғылыми жоба, 
негіздемелері бар. Жазуға келгенде қайсысы тиімді соны шешуіміз керек. Жазу – көп-
тің құралы. Орфографияның елу жылдан бергі маманымын. Жазуға абай болайық. Бұл 
әліпбимен Исаев, Уәлиханов, Уәлиді қалай жазамыз? Кірме ме, төл ме? Оны бала қалай 
ажыратады? Уақыт деген сөзді қалай жазамыз? Инжил, інжіл бұларды қалай жазамыз. 
Әсіресе оқытушыларға қиын болады. Сондықтан бір пәтуаға келейік. Халық ғалымдар 
бар ма, жоқ па? деген дәрежеге жетті. Бұл жоба жазудың тәсілдеріне қайшы келеді.

Н.Исин: Әліпби бекіту оңай емес. Бірталай кемшіліктер айтылды. Халыққа ашық 
дауысқа салып таңдайық. Референдуммен шешейік. 



87

М.Ахмет-Төре: Өнер мен ғылымның мәселесін дауысқа салып шешуге болмайды. 
Мамандардың пікірі ескерілуі керек.

Е.Қажыбек: Біз бұл әліпбиді интернетке шығарып, талқылауға салғанбыз. 
Н.Дәуешов: Осы күнге дейін әр адамға мүмкіндік берілді. Барлық пікірді тыңдап 

келеміз. Әрине, халық – әрқашан биік. Бірақ ғалымдардың пікіріне сүйенуіміз керек. 
Сондықтан маман пікірі басты назарда болуы керек. Әңгімені ұзартпай, тұжырымға 
келуіміз қажет.

Ә.Қаба: Пікірталас барысында бірқатар мәселелер айтылды. Соларға жауап беру үшін 
сөз Ерден Задаұлына беріледі, регламент 5 минут. 

Е.Қажыбек: Бұл біздің 30-жылдың ішінде қаралып жасаған ортақ жұмысымыз бола-
тын. Дауыссыз дыбыс дауыссыздың таңбасымен берілуі керек. В, ф дыбыстарын алып 
тастауға біз де дайынбыз, бірақ қоғам оны қабылдамайды. Бұл әліпбидің артықшылығы 
бір дыбысқа бір таңбамен беру.

Ә.Қаба: Құрметті ғалымдар, осымен Ерден Задаұлы ұсынған әліпбиді талқылау аяқ-
талды. Келесі жоба бекітілген әліпбидің жетілдірілген әліпби нұсқасы. Бұл нұсқа орфог-
рафиялық топтың талқылауынан өткен және жетілдіру жұмыстарын осы орфографиялық 
топтың мүшелері жүргізген. Жобаны таныстыру үшін сөз А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері,  филология ғылымдарының докторы, 
профессор Базарбаева Зейнеп Мүсілімқызына беріледі. 

З.Базарбаева: Қазақ тілін латын графикасына көшіру мәселесімен Тіл білімі институ-
ты 90-жылдардан бері шұғылданып жүр. Менің алғашқы мақалам 1998 жылы «Караван» 
газетінде шығыпты. Сонда латын графикасына көшкен Еуропа және түркі тілдерінің 
тәжірибесі жан-жақты зерттелген болатын.

Латыннегізді жобаны ұсынғанда, оның ғылыми негізі болу керек, тілдің тарихын, оның 
диалектикалық дамуын ескеру қажет. Дыбыс пен әріптің қарым-қатынасын анықтау керек. 
Барлық тілдерге ортақ бірнеше әмбебап қағидаттар бар: әліпбидің әр таңбасының өзіндік 
мағынасы болуы керек және ол басқа таңбалардан ерекшеленуі тиіс, әліпбиде қосымша 
әріптер болмауы керек, олардың функциясы басқа таңбалармен қайталанбау керек, емле 
ұлттық тілдің табиғатына сәйкес болуы керек және басқа тілдің ережесін алмаған абзал, 
төл болмаса тілге бейімдемей сол күйі алуға болмайды.  Жазбаша және ауызша сөйлеу 
формалары арасындағы нақты арақатынас емле ережелері арқылы және ұлттық әліпби 
негізінде белгіленеді. 

Әріп дыбыстың (фонеманың) таңбасы. Әріп фонеманың таңбасы болғанымен, оның 
тілдегі дыбыстардың санымен бірдей болуы шарт емес. Еуропа тілдерінің фонетикалық 
жүйесі жақсы дамыған. Бір әріп бірнеше фонеманы таңбалайды. Әріптер  әрдайым ды-
бысқа дәлме-дәл сәйкес келуі мүмкін емес. Мысалы,  француз және ағылшын тілдерінде 
35, 44 фонема бар, бұл фонемалар 26 латын әрпімен беріледі. Оның себебі неде?

Әр тілдің фонетикалық құрылымның дамуы оның жетілген дыбыс жүйесінің нәтижесі 
болып табылады. Әр тілдің  фонетикалық жүйесі даму үстінде. Оған сыртқы және ішкі 
фактілер әсер етеді. Сыртқы фактілер: жаңа фонемалар жаңа ұғыммен, терминологиямен 
толығады және көршілес мәдениет пен өркениеттің ықпалымен толығады. Ішкі фактілер – 
ол тілдің өзіндік заңдылықтары, фонологизация құбылыстары. Фонеманың аллофондары 
тәуелді позициясынан айырылып, дербес фонемаға айналады. 

Жаңадан пайда болған фонемаларды таңбалау керек. Оның екі тәсілі бар: диграф және 
диакритикалық таңбалар арқылы. Жазуы ертерек қалыптасқан тілдерде диакритикалық 
таңбалар, диграфтар әліпбидің құрамына кірмеген: итальян, француз, ағылшын тілдері. 
Олар тек жазуда пайдаланады. 
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Жазуы кейінірек қалыптасқан тілдерде диграф, әсіресе диакритикалық таңбалар 
әліпбидің құрамына кірген. Сондықтан Шығыс Еуропа тілдерінің әріптер саны 30-40-қа 
жетеді. Неміс тілінің әліпбиі 30 әріпті қамтиды. 26 әріпке 3 умлаутпен жасалған (ä, ö, 
ü) әріп және бір лигатура қосылған. Скандинав (швед, фин, норвеж) тілдерінде 29 әріп. 
Румын, молдован тілдерінің әліпбилерінде 31 әріп, поляк, литва, эстонда 32 әріп, латышта 
33, венгр, чех әліпбилерінде 40-42 әріп бар. 

Әр тіл төл фонетикалық жүйесіне сәйкес диакритикалық таңбаларды пайдаланады. 
Диакритикалық таңбалардың өз қызметі болады. «Умлаут» дауысты дыбыстардың жі-
ңішкелігін көрсетеді. «Седиль» ызың дауыссыздардың қасиетін көрсету үшін пайдалана-
ды. «Бревис» дауыссыздардың, ал «макрон», «тильда», «трема» дауысты дыбыстардың 
ерекшелігін көрсетеді. 

2018 жылдың 18 ақпанында латыннегізді жаңа қазақ әліпбиі бекітілді. Қазақ тілінің 
ұлттық дыбыстары «акут» арқылы белгіленді. Акут дегеніміз -   әріпүсті диакритикалық 
белгі. Диакритикалық белгілер латын әріптерінің негізгі дыбыстық мағынасын түсіндіру 
немесе өзгерту үшін Еуропалық және түркі тілдерінде кеңінен қолданылады. Жаңа әліпби 
32 әріптен тұрады, соның ішінде 6 әріп акутпен таңбаланған және екі диграф (sh, ch) бар. 

Бекітілген әліпбиде ұлттық дыбыстар акут диакритикалық таңбасымен берілген. 
Ғалымдардың пікірі бойынша, осы әліпбиге кейбір өзгерістер енгізу керек. І мен Й, И 
дыбыстарын беретін таңбаларды өзара алмастыру және и-дің бас әрпін нүкте арқылы 
/İ/ түрінде таңбалау ұсынылады: İnstitut, universiada, respublika, ministrlık, kino, jinalys; 
bilık, Irımşık, ızgılık, kırıspe, bılım. Себебі  І дыбысы Й, И қарағанда қазақ сөздерінде жиі 
кездеседі, сондықтан әріпүсті ноқаттар көбейіп кетеді. Ал түркі тілінің және жалпы түрік 
әліпбиінің тәжірибесі бойынша І ноқатсыз ұлттық дыбыстарды таңбалауда қолданылады, 
мысалы, Istanbul. 

У дыбысын U таңбасымен беру ұсынылады: Universitet, turizm, magistratura, juu, qaru, 
beru, buu. Сонда халықаралық сөздер көп тілдердегі тұрқына ұқсас жазылады, ал қазақ 
сөздерінде базалық норма сақталады.

Ұ дыбысын  Ū таңбасымен беру ұсынылады: Ūsynys,  jūrnaq, maǵlūmat, qūrylys. Ды-
быстық жағынан өзара ұқсас таңбаларды әліпбиде қатар орналастырған дұрыс. Сонда  
/U/, /Ū/, /Ú / таңбалары  оңай танылып, қабылданады және «кирил жазуындағы Ұ әрпінің 
ортасындағы сызық латында осы дыбысты таңбалайтын әріптің үстінен қойылады» деп 
ассоциация арқылы үйрету /Ū/ графемасын тез танып, жазуға септігін тигізеді.

Ш (Sh) дыбысын седиль таңбасымен (Ş) беру ұсынылады: Şańyraq, qaşyqtyq, alaş, úşınşı, 
şeşım. Седиль диакритикалық таңбасы еуропа және түркі тілдерінде жиі кездеседі және 
ызың (жуысыңқы) дауыссыздардың ерекшелігін белгілеу үшін пайдаланады. Sh диграф 
екі түрлі оқылып, шатасу тудырады, мысалы, shema (шема/схема), sholast (шоласт/схо-
ласт), ashana (ашана/асхана), Еshil (Эсхил, Эшил), Ashat (Ашат/Асхат). Сонымен бірге 
қазақ тіліндегі «бір дыбыс – бір таңба» принципін сақтауға да мүмкіндік туады.

СҺ (Ч) таңбасын әліпбиден алып тастау ұсынылады, себебі Ч дыбысы қазақ тілінің 
төл сөздерінде кездеспейді және әліпбидің базасында С әрпі жоқ. Сондай-ақ біраздан 
бері Шымкент, Шамалған деп жазамыз да айтамыз.

Ғ дыбысын бревис диакритикасы арқылы Ğ таңбасымен беру ұсынынылады: jaŋğyru, 
ğylym. Еуропа және түркі халықтарының әліпбиінде бұл белгі негізінен қысқа дыбыстарды 
таңбалау үшін қолданылады және   UNICODE жүйесінде бар. 

Ң дыбысын халықаралық фонетикалық әліпбиде бар Ŋ (энг) таңбасымен беру ұсы-
нылады. Мысалы: aŋşy, jaŋbyr, köleŋke. Бұл белгі кирилнегізді қазақ әліпбиіндегі Ң гра-
фикасына ұқсас болғандықтан тез дағдыландырады, әріпүсті таңбаларын көбейтпейді 
және қолды үзбей жазуға ыңғайлы.
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«Акут» диакритикалық белгінің екі қызметі бар:
Біріншіден, акут – сөз екпінінің белгісі. Мысалы, Janár, Аisaulé, Nazgúl, Qyzdarhán.  

Екпін сөздің соңғы буынына түсетінін көрсетеді.
Екіншіден, акут француз тілінде accent égu қысаң дыбыстарды белгілейді: écouter, écho, 

émotion, événement. Ашық дыбыстарды accent grave белгілейді: prière, poème, rivière, frère.  
Сондай-ақ, өзге тілдер үшін қазақтың súzbé, álém, sálém, kúmán, tárbié, kóleńké, kúrés 

деген сөздерінде акут белгісі сөз екпінінің белгісі ме, әлде төл дыбыстарының ерекшелігін 
көрсетіп тұр ма, бірден анықтау қиын. Біздің ойымызша, акут диакритикасын  умлаут 
диакритикасымен ауыстырса, бұл диакритикалық белгі дауыстының жіңішкелігін көр-
сетуші өз қызметін атқарады.

Акут диакритикалық белгісі басқа тілдерде көбінесе дауыстыларға қойылады. Сон-
дықтан дауыссыз ғ әрпі ǵ - мен ң әрпі ń – мен таңбаланғаны латынжазулы кеңістікке аса 
таныс емес практика. Сонымен, Ғ әрпі бревис диакритикалық белгімен  берілсе, ğ өзінің 
фонетикалық қызметін дұрыс атқаратын болады. Ал ң әрпі ƞ таңбамен белгіленсе, жолүсті 
таңбалар азаяр еді. Бұл өзгерістердің арқасында, латын графикасына негізделген жаңа 
қазақ әліпбиі жалпы түркілік әліпбиге де жақынырақ болады. Назарларыңызға рақмет!

Ә.Қаба: Рақмет, Зейнеп Мүсілімқызы! Енді осы әліпбиді талқылауды бастайық. Кімде 
қандай пікір бар? Акутқа қатысты ешқандай пікір болмаса, келесі қазақ тілінің дыбыстық 
жүйесін айқын көрсететін әліпби жобаны таныстырсын. Құрметті ғалымдар, осымен 
бекітілген әліпбидің жетілдірілген нұсқасын талқылау аяқталды. Келесі жоба умлаут 
негізді әліпби. Бұл нұсқа Орфографиялық топтың талқылауынан өткен және жетілдіру 
жұмыстарын осы топтың мүшелері жүргізді. Жобаны таныстыру үшін Еуразия Ұлттық 
университетінің оқытушысы, филология ғылымдарының докторы, профессор Жантас 
Алтайұлына сөз беріледі. 

Ж.Жақыпов: Ә, Ө, Ү – жіңішке дауысты дыбыстарын умлаутпен( ̈ ) таңбалаудың 
(älıpbi, örkeniet, ükımet) негізіне тоқталайық. 

Біріншіден, умлауттың  жіңішке дауыстылардың жеке таңбасын жасайтын диакри-
тикалық белгі екенін латын әліпбиін қолданатын осы заманның жұрты түгел біледі. 
Әрі бұл – түрік, әзербайжан,  түркімен, неміс, фин, кельт т.б. тілдерде тек осы қызметте 
қолданылады. Және бір айғақ қосайын: бұл әріптер неміс тілінде диграфтарға балама 
ретінде: ä – ае-нің, ö – ое-нің, ü – уе-нің орнына пайдаланылады екен. Соңғы айғақты 
жіңішке дауыстыларды диграфпен бергісі келгендер үшін келтіріп отырмын. Ө, Ұ, Ү 
дыбыстары қазақ тілінің ерекшелігін, басқалар үшін экзотикасын көрсететін дыбыстар 
екенін білеміз, осыған орай стилистикалық мақсатта қолданылатын еркін умлаут туралы 
да ескерте кеткен жөн. Кейбір жағдайларда умлаут фонетикалық мәнде емес, экзотикалық 
түр беру үшін, мәселен, ағылшын атауларын «германдық түр» беру үшін қолданылады 
екен. Демек, умлауттың ұлттық реңге қандай да бір қатысы бар. 

Екіншіден, умлаут диакритикасы мәтінде көзшалымға ыңғайлы, танымдылығы жоғары. 
Бұл  белгі  UNICODE жүйесінде жиі қолданылады. 

Бұл жобаның негізгі ерекшелігі умлаутты. Енді осы қосалқы таңба алынғандықтан, 
жобада өзгертуге тура келген әріптерге тоқталайық. Акут әліпбиде дауысты да, дауыс-
сыз да бір акутпен ажырап тұрды. Ал умлаутта олай жасай алмаймыз, себебі умлаут тек 
дауыстылардың жіңішкелігін көрсететін қосалқы таңба, ол дауыссыздарға қолданыл-
майды. Қолданылған күннің өзінде ешқандай функциямен байланбайды. Сондықтан Ғ 
дыбысын бревис диакритикасы арқылы Ğ таңбасымен беру ұсынылады jaŋğyru, ğylym. 

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін айқын көрсететін әліпбидің тағы бір ерекшелігі: І мен 
Й, И дыбыстарын беретін таңбалардың өзара алмастырылуы және и-дің бас әрпіне нүкте 
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қойылуы: İnstitut, jinalys, universiada,  paida, ırkıt, ızgılık, bılım. Сонда термин сөздер халы-
қаралық тұрпатына ұқсас әрі көзшалымға қолайлы болады, мысалы, piramida, respublika;

Сол сияқты Ң дыбысын Ŋ (энг) таңбасымен беру тиімді. Себебі бұл әріптің жиілігі 
жоғары екен, сонда оған диакритиканы қолданбасақ, қосалқы таңба көбеймейді, қолжа-
зуда қол жазу жолынан үзілмейді деп көрсетті әдіскерлер, әрі мына таңбаның графикалық 
кескіні бедерлі, көзге бірден ерекше ажырап көрінеді, сол арқылы тіліміздегі мұрынжолды 
ң дыбысынан айрылып қалмаймыз деп санаймыз.

Ұ дыбысы әріпүсті сызықша (макрон) арқылы Ū  таңбасымен берілді. Сонда бұл 
жобада еріндік У, Ұ, Ү дыбыстыран таңбалауға /U/, /Ū/, /Ü/ қатары алынды, тексеріп 
көргенімізде, әдістемешілер мен ғалымдардың көбі мұның көзшалымға, қолдағдыға 
икемділігін айтты. Бұлай бағалануына маңызды себеп У дыбысын базалық латын әліп-
биіндегі өз таңбасымен, яғни U таңбасымен берілуі  еді: konstitusia, respublika сияқты 
сөздердің тұрпаты халықаралық қолданыстағы нұсқасына ұқсас келеді. Сөйтіп олар мәтін 
ішінде тез танылады, әрі ғалымдардың зерттеуі бойынша У әрпінің Ұ әрпіне қарағанда 
жиілігі аса жоғары, диакритиканың көптігін тудырмас үшін де У-ды диакритикасыз U-
мен таңбалаған ыңғайлы екен. 

Ш дыбысы Ş (седиль) таңбасымен берілді, әзербайжан, өзбек, түркімен, түрік және 
т.б. көптеген әліпбиде ызың дауыссызға қолданылады.  Бекітілген жобадағы SH дигра-
фымен таңбаланған Ш дыбысын Ş таңбасымен беру қазақ тілінің дыбыстық жүйесін 
айқын көрсететін әліпби жобасы тұтастай «бір дыбыс – бір әріп»  принципіне негіздеді. 

СҺ (Ч) таңбасын әліпбиден алып тастау ұсынылды. Ч дыбысы қазақ тілінің төл сөзде-
рінде кездеспейді, әдеби нормада жоқ. Ал шеттен кірген сөздерде белгілеу үшін герман 
тілдеріндегі сияқты тш дыбыс тіркесін пайдаланған жөн. Мысалы: koutşiŋ, tşarter. Ч-мен 
келетін шеттілдік сөздердің саны да аз әрі олардың қолданылу жиілігі де төмен.

Бұл жобалық нұсқада қазақ тілінде қалыптасқан әліпби дәстүріне сай әріптердің 
реттілігі мен жүйелілігі қалпына келтірілді. Ескерілген ұсыныстар мен пікірлердің негі-
зінде жаңа қазақ әліпбиін көпшілікке оңай үйретуге, көздағдысы мен қолдағдысын тез 
қалыптастыруға, сондай-ақ оның емле ережелерін меңгертуге де қолайлы болмақ. 

Ә.Қаба: Рақмет, Жантас Алтайұлы! Үш әліпби де таныстырылды. Пікірлеріңізді 
ортаға салыңыздар. 

Е.Қажыбек: Таныстырылған әліпби жобалары бірте-бірте жақсарып келе жатыр. И 
мен у дыбыстарының таңбалануы шешілген жағдайда даулы мәселелер де шешімін та-
бады. Бұл жерде негізгі принципіміз төл дыбыстарды таңбалауға басымдық беру болуы 
керек. Дауысты у-дың таңбасын дауыссыз у-ға беруге болмайды. Қазақтың дауыссыз 
у-ын орыстың дауысты у таңбасымен беру қате. 

Ж.Жақыпов: 11-пункттегіні амалсыз алып отырмыз. Латындағы таңбаның дыбыс-
талуына еріп отыруымыз керек. Таңбаны дыбыс деп емес, әріп деп үйретуіміз керек.   

Т.Аяпова: W-ды қазақ әліпбиіне қолдануға болмайды. Ол екі у-дан тұрады, қысқа 
у-ды білдірмейді. 

Ә.Жүнісбек: Акутқа нүкте қойдық, дұрыс. Дауысты мен дауыссызды бір таңбамен 
беруге болмайды. 24-пунктті қараңыздар, қазақтың у-ын беріп отырмыз. Егер у-ды 
орыстың у-мен берсек, қазақтың у-ы жоғалады. И де солай. Сондықтан 11 мен 24-ші 
пункттерді ақылдасуымыз керек.

Қ.Күдеринова: Жазу – шартты нәрсе. Жазудың қызметін дұрыс түсінуіміз керек. Алаш 
зиялылары «аз әріп көп дыбыс – жақсы жазудың шарты» деген. Ж.Аймауытов мектепте 
мұғалім болған адам. Ол кісі: «Таластың үлкені у туралы, бір дыбыс болып естілетін 
и мен у-ларды бір әріппен жазатын ереже шығару керек» деген. Орыстанған сана жоқ 
болған кездегі пікір осындай болған. 
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Н.Төленбергенова: Тіл – қоғам өзгерген сайын өзгеретін жанды құбылыс. Мемлекеттік 
қызметкерлерді оқытып жүрген әдіскермін. И мен у-ды таратып жазбай қазіргі күйінде 
қалдыру керек. Халық әліпбиді күтіп отыр. Бүгін нақты бір нұсқаны қабылдауларыңызды 
сұраймын.

М.Адамова: И мен у мәселесін үлкен адам тарапынан қарамай, әдістемелік жағынан 
қарау керек. Сауалнама алғанда халықтың басым бөлігі қазақ тілінің дыбыстық жүйесін 
айқын көрсететін әліпби жобасын қолдады. Сол жобаны қалдыру керек. 

Ж.Жақыпов: Бәрі бірдей еріндік дыбыс болғандықтан, 11 және 24 пунктке мәселе 
көтерудің қажеті жоқ.

Ж.Абуов: Оқушылармен көп кездесемін. Әліпбиде с әрпі жоқ. Түрік, әзербайжанда 
бар. С таңбасын ш-ға алуды қарастыру керек. 

Н.Рсалиева:  Қазіргі заманда и мен у дыбысын таратып жазайық деген мәселе ойдан 
жасалып отырған жасанды проблема сияқты көрінеді.  Бұл екі дыбыс шетел тілдерінің 
біразында да бар. Орфоэпияның нормаларын орфографияға қалай шығаруға болады? 
Шұбалыңқы жасаудың қажеті жоқ. Соңғы төрт ғасырда сөздер қысқарған екен. Әсерлі 
тілдер сөзі қысқа нұсқа тілдер. Әсерсіз тілдерде сөз шұбалыңқы ұзақ жазылады, оқуға 
қиын. Ұзартып жазу қазір ұят нәрсе.

Ә.Қаба:  Өте жақсы пікір. Қазақ сөзге тоқтаған халық. Жақсы пікірлер айтылды, 
талқыланды. Үш жобамыздан бір жоба шығып отыр. Нақты шешіп алатындай бір-екі 
мәлеле бар. Ч дыбысын алып тастаймыз ғой? Иә, барлығыңыздың дауысыңызбен алып 
тастаймыз. Келесі мәселе Ғ дыбысының үстіне бревис әлде умлаут  қоямыз ба? Бревис 
дұрыс па, онда соны қалдырамыз. Ң дыбысы осылай қалатын болды. Келесі мәселе 11 
мен 31 айырмашылық соған не айтасыздар?

Ж.Жұмабаева: Менің ойымша, Тіл білімі институтының жобасында берілген ы мен 
і бір жүйеде кеткен дұрыс.

Ә.Қаба: 11 мен 31 ге байланысты дауыс берсеңіздер. И дыбысын і-мен, і дыбысын 
ı-мен беруге. Дауыс санаушылар есептеңіздер. Келесі мәселе у дыбысын умлаут бойын-
ша беруді дауысқа салайық. Дауыс санаушылар есептеңіздер. Басқа дыбыстар бойынша 
барлығымыз бір ауыздан келістік деп ойлаймын. Ешқандай қарсылық жоқ. Бұл жерде 
осы шешім қабылданып, бірден бекітіліп кетеді деп ойламаңыздар. Ұлттық комиссия 
қарайды, содан кейін президент қарайды. Жалпы қазақ тілінің дыбыстық жүйесін айқын 
көрсететін әліпби жобасы қолдауға ие болды.  

А.Фазылжан: Тіл білімі институтының бір топ ғалымдары ұсынған жобаны да дауысқа 
салу керек. Төрт жұмыс тобының басы жиі қосыла бермейді. 

Ә.Қаба: Дұрыс, Тіл білімі институтының бір топ ғалымдары ұсынған жобаны дауысқа 
салайық, дауыс санаушылар есептеңіздер.

Құрметті ғалымдар, керемет талқылау болды. Келелі пікірлеріңізді айттыңыздар. Тіл 
тағдыры шешіліп жатқан жерде өз ойларыңызды білдірдіңіздер. Сіздер бүгін үлкен тарихи 
мәселені талқыладыңыздар. Қорытынды сөз Нұрғиса Мұратұлына беріледі.

Н.Дәуешов: Құрметті қатысушылар, бүгін біраз талқылау жасап бір тұжырымға, 
ымыраға келіп жатырсыздар. Сіздер қабылдаған шешімді негізге ала отырып, әліпби 
жобасын Ұлттық комиссияға ұсынатын боламыз. 

Ә.Қаба: Бүгінгі кеңес ғылыми негізде қызу талқыланды. Мына нәрсені баса айтқым 
келеді. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының, Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универ-
ситетінің, Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің, Сү-
леймен Демирел университетінің, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің, 
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Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің, 
Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының ғалымдары қатысты. Бұл бүгінгі кеңестің 
жоғары деңгейде өткендігін көрсетеді, шешім қабылдауға толық негіз бар. Дауыс беру 
қорытындысы бойынша қатысқандар саны –  53 адам, дауыс бергендер саны – 43 адам, 
қалыс қалғандар  саны – 4 адам. Қатысқандарыңызға алғыс білдіремін, барлығыңызға 
рақмет!

«ЖҰМЫС ТОПТАРЫНДА МАҚҰЛДАНҒАН ӘЛІПБИ ЖОБАСЫН  
ЖЕТІЛДІРУ» АТТЫ ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ЖАНЫНДАҒЫ 
ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН 

КЕҢЕСІНІҢ СТЕНОГРАММАСЫ
                             

                    Нұр-Сұлтан қаласы,    
 2020 жылғы 13 наурыз

Қатысқандар: Ғ.Мелдешов, Ә.Қаба, М.Бақтиярұлы, Ә.Асқар, Е.Тілешов, Ә.Жүнісбек, 
З.Базарбаева, Ж.Жақыпов, А.Фазылжанова, Г.Мамырбек, Л.Еспекова, Ж.Жұмабаева, 
Қ.Сәрекенова, Н.Рсалиева, М.Тұрсынова, Ж.Қоңыратбаева, А.Хабиева, Қ.Ерғалиев, Т.Ая-
пова, Қ.Сартқожаұлы, Б.Әбдуаәлиұлы, Н.Әшім, Е.Сәлім, А.Шәріпбай, М.Мұхаметқали, 
С.Омарова, С.Кенжемұратова, А.Қадырхан, Н.Жұмаханова, М.Оразғалиева.

20 ақпандағы төрт жұмыс тобы мүшелері мақұлдаған әліпби жобасындағы кей-
бір дыбыстардың таңбалануын қайта қарастыру және C, W, X таңбаларын ұлттық 

әліпби құрамына енгізу мәселесін талқылау

Ә.Қаба: Құрметті ғалымдар, тіл жанашырлары, шақырылған мамандар, өздеріңізге 
белгілі Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Әшімбаев Мәулен Сағат-
ханұлы  ғалымдар тарапынан бірқатар ұсыныстар түскенін айтып өтті. Осыған байланысты 
әліпби жетілдіруге қатысты  қысқа мерзімдік жұмыс жоспары жасалынды және сонымен 
бірге бір ай көлеміндегі жұмысты халыққа жеткізу, насихаттау мақсатында  тағы да ме-
диажоспар жасалынды. Жұмыс жоспары бойынша 4-наурыз күні аймақтардағы барлық 
Тіл басқармаларымен әліпбиді жетілдіруге қатысты онлайн конференция өткізілді. Яғни 
бұл жердегі мәселе С әрпін әліпбиге енгізу керек пе?, егер С әрпін әліпбиге енгізетін 
болсақ, оны қандай таңбамен белгілеуіміз керек. Бұл ц бола ма басқа әріп бола ма деген 
мәселе. Екінші, ч әрпін әліпбиге енгізу керек пе, керек жоқ па? деген мәселе. Сонымен 
бірге й/и мен ı-нің таңбалануы мен екеуінің  орындарын ауыстыру мәселесі. Өйткені ке-
шегі талқылау барысында шешімін таппаған мәселелердің барлығы осы  дыбыстардың 
шатасу болатындығы жөнінде айтылды. Сондай-ақ осындай талқылау барысында жаңағы 
и дыбысын ауыстыру мәселесі туралы айтылды. Ң дыбысын жазудың қиыншылықтары 
бар деген  пікірлер болды. Сонымен бірге w, х ,с дыбыстарын біз әліпбиге еңгізуіміз ке-
рек пе жоқ әлде оны кірме сөздердің пайдаланылатын дыбыстары ретінде әліпбиге басқа 
жерлерге белгілеу керек пе? осы мәселелер төңірегінде талқылаулар болды. 5-наурыз 
күні осы төңірегінде біз бүкіл республикадағы, аймақтардағы Тіл басқармаларына осы-
ны түсіндіріп, осы мәселелер төңірегінде  ашық талқылаулар өткізіңіздер дедік. Өйткені 
осы  тілді пайдаланатын барлық қажетіне жарататын халқымыз. Сондықтан да оны бүкіл 



93

халықтық демесек те, барлық облыстарда, үлкен қалаларда осы біздің сұрақтарды фило-
лог ғалымдар мен тіл мамандары арасында талқыланды. Оның қорытындылары туралы 
Анар Фазылжанова таныстыратын болады. Талқылаудың қорытындылары шығарылды. 
Сол сияқты Еуразия Ұлттық университетінде талқылау өтті. Олардың қорытындылары 
дайын болды. Қарағанды университетінде талқылау болды. Олардың қорытындылары 
алынды. Білім ғылым министірлігінде оқушылар мен студенттер арасында  қазір талқылау 
жүріп жатыр. Оның қорытындысы алынады. Сондай-ақ күні кеше Жазушылар одағында, 
жазушылар үйінде бір топ  қаламгерлер мен ғалымдардың кездесуі өтті. Сол жерде  осы 
мәселе ашық талқылау болды. Сондай-ақ күні кеше біз Еуразия Ұлттық университетінде 
үлкен ғалымдардың бастарын қосып талқылау болды. Ол жерде ғалымдар өз көзқараста-
рын айтты. Ерекше үлкен тартыспен өтті. Бұлардың барлық жасалған қорытындылардың 
ішінде бүгін енді нақты қай мәселеге тоқтаймыз, қандай дыбыстарды аламыз, қайсысын  
қалдыруымыз керек деген мәселе төңірегінде бүгін талқылайтын боламыз. Сіздерге көп 
рахмет! Ашық талқылаулар өткіздік, кездесулер өткіздік, халыққа жеткізіп жатырмыз, 
талқылап жатырмыз. Осының қорытындыларымен таныстыруға Анар Фазылжанова 
ханымға сөз берейік.

А.Фазылжанова: Құрметті әріптестер, әліпби мәселесіне қатысты бүгінгі маңызды 
жиында барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын! Әділбек мырза барлығын жақсылап 
түсіндіріп кетті. Өткенде Орфографиялық жұмыс тобы әзірлеген жалпыхалықтық талқы-

лауға түскен умлаут-
ты жобаны жетілдіру 
бойынша Президент 
әкімшілігінде өткен 
жиналыстан кейінгі 
тапсырмамен біраз 
жұмыс атқардық. Ол 
үшін біздер 17 өңірді 
қамтитын Мәулен 
Әшімбаевтан келіп 
түскен ұсыныстар-
ды тексеру үшін 17 
өң ірд і  қамтитын 
талқылау шарасын 
өткіздік. Енді осы 
талқылауда Әділбек 
мырза тоқталып кет-
кен бірнеше мәселе 
бойынша алдыңғы 
әліпбиді өзгертуге қа-
тысты проблемалар-
ды мүлде қабылда-
маған өңірлер болды. 
Бүкіл 17 өңірдің 52,9 
пайызы ғой. Яғни же-
тілдірілген әліпбиді 
ешқандай өзгеріссіз 
тура осылай қабыл-
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даймыз деген өңірлер: Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Қарағанды, 
Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстары.

Президент әкімшілігінде ұсыныс айтқан ғалымдардың пікірін мүлде қолдамады. Яғни 
мына әліпбиді тура осы  күйінде өзгеріссіз қабылдаймыз деген қорытынды шығарып бізге  
жіберді. Келесі мәселелерге тоқталайық, ц және ч әріптерін әліпби құрамына аламыз 
ба, алмаймыз ба мәселеде бүкіл 17 өңірдің 88,2%-ы,  яғни 15 өңір толықтай бұны қолда-
майтынын айтты. Яғни ч мен ц-ны арнайы таңбамен әліпбиге алмаймыз депті. Екі өңір 
осы мәселеге басқаша көзқараста болған. Қостанай облысы мен Жамбыл облысы ч мен  
ц-ны алуды қолдап отыр. Бірақ Жамбыл облысының 50%-ы ғана осы мәселені қолдаған.

Өткен отырыста и дыбысын j-мен беріп, ж дыбысын седильді ȥ таңбасымен беру ту-
ралы ұсыныс айтылған болатын. Бұл ұсынысты айтқан тәуелсіз сарапшымыз, академик – 
Әділ Ахметов мырза болған. Бірақ бұл ұсынысқа бірде-бір өңірден қолдаушылар болмады. 

Енді i (й/и) – ı (і)  алдарыңызда жатқан жобада кирилл графикасындағы й-дің орнына 
ноқатты таяқшаны алып, ал өзіміздің қысаң і дыбысына ı ноқатсыз таяқшаны береміз 
деп, Орфографиялық жұмыс тобының мүшелері шешкен болатын. Осы мәселені қайта-
дан қараңыздар, бұрынғы қалпына келтіріңіздер деген ұсыныс болды. Өңірлер бойынша 
алдарыңызда жатқан жобадағыдай қалу керек İ (й/и) – І (і)  дейтіндер 70,5% екен. Осы 
мәселеге күмәнмен қарайтындар 29,4% болып шықты. Алматы қаласының ұсынысы 
мүлдем өзгешелеу болды. Кіші әрпінде ноқат бар, үлкен әрпінде ноқат жоқ.

 Президент әкімшілігінің қызметкерлері құжат жасаймыз, ҚР Үкіметінің дегенде ң 
құйрығын қайырып қойып (ŋ) жазу біз үшін көзге оғаш көрінетін сияқты, сондықтан 
осы пікірді де тексеріңіздер деген ұсыныс айтты. Содан кейін осыны қолдайсыздар ма 
деп сұрағанымызда, 15 өңір бұл мәселені қолдағандар 88,2%. Ал қолдамайтындар 11,7% 
болды. Яғни бұлар ң-ды бревиспен беруді қолдаймыз депті және бір қызығы w таңбасы-
мен ң-ды  берген дұрыс деген пікірлер болды.  

W, Х,  С  таңбаларды неге ұлттық әліпби жүйесіне алмайсыздар деген ғалымдар да 
болды. Жаңа айтып кеткен өзіміздің құрметті Әділ ағамыз осы пікірде екен. W, Х, С  
келетін шеттілдік сөздерді біз солай жазуымыз керек, ол біздің мұрамыз деген сияқты 
пікір айтты. Бұл әріптерді ұлттық әліпбидің құрамына  кіргізбеу керек дегенді 94,11% 
айтып қолдап отыр екен. 

Ал Алматы қаласы w-ды кіргізуді  қолдап отыр. Алматыда өткен жиынында w әліпбиде 
болуы  керек деген ұсыныс айтылды.

Енді Алматы қаласының ұсыныстарына тоқталайық, мына әліпби бойынша:
10-қатарадағы (Йй) дыбысын Yy әрпімен таңбалау;
26-қатардағы Uu таңбасын Ww әрпімен таңбалау;
27-қатардағы (Ұұ) дыбысын Uu әрпімен таңбалау;
30-қатардағы (Ыы) дыбысын нүктелі  Ii әрпімен таңбалау деген ұсыныс айтылған 

екен. Әріптердің орналастыру тәртібін мынау латын, ағылшын тілінің әліпбиінің ретімен 
емес, жұп-жұбымен қойып шығу керек деген ұсыныс айтылған екен. Ал басқа өңірлер 
бойынша мынадай жекелеген ұсыныстар айтылған:

У дыбысын W таңбасымен беру;
Ы, І дыбыстарын бір ғана таңбамен (ы-і, і-і) беру;
Й дыбысын Y таңбасымен беру;
Ал  W, Х, С, Һ, В, Ф таңбаларын мүлдем әліпбиден  алып тастау керек деген ұсы-

ныстар түсті. 
Содан кейін сауалнама өткіздік. Сауалнамаға 550 адам қатысты. Уақыттың тығыз-

дығына байланысты (Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Еуразия 
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гуманитарлық институты, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік  универ-
ситеті) жоғарғы курс магистранттарына ғана жүргізе алдық.

Енді осы сауалнама бойынша,  латынның с таңбасы туралы: 
- Cс әрпін алмау, ц-ның орнына қазіргі бекітілген әліпбидің емлесіндегідей  s жазу 

дегенді 60% сауалнамашы қолдады;
- Сс әрпін алып, оны ц-ның орнына таңбалау дегенді  35% қолдады; 
- Басқа пікір айтқандар 5%, яғни с-ны ш таңбасы ретінде алайық дегендер.  
Енді ч таңбасына тоқталайық: 
- Çç әрпін алмау, ч-ның орнына кәдімгі ş (ш) жазу дегенді 58% қолдады;
- Чч-ны алып, оның таңбасына седильді  ç әрпін аламыз дегенді 36% қолдады; 
- 6%-ы басқа пікір иелері де болды. Олар сол бұрынғыдай  ch-ны қалдыру, ч-ның 

орнына с таңбасын алса деген ұсыныстар айтылды. Ол жерде ж таңбасы туралы да ұсы-
ныс болған. 

- Жж-ны j әрпімен беруді 36% қолдады;
- Жж-ны ȥ әрпімен беруді 18% қолдады;
Енді кирилдегі и таңбасы туралы сұрақтың нәтижесін қараңыздар:
-  И-ді ноқатты і әрпімен алуды 87%  қолдапты, яғни жобадағыдай болғаны дұрыс 

деп  отыр;
-  И-ді j әрпімен алуды 5%  қолдады;
- Басқа пікір білдергендер де бар. Ол бекітілген, қолданып жүрген жобадағыдай 

ноқатсыз Iı таяқшамен берейік деген немесе Үу берейік дегендер барлығы 8% болып тұр. 
 Енді кириллдегі Уу таңбасы туралы:
- У-ды біздің жобадағыдай Uu әрпімен беруді 87%  қолдады; 
- У-ды  Ww әрпімен алуды 11%  қолдады;
Енді келесі мәселе латынның Хх таңбасы туралы:
- Х таңбасын алмау, оны қазақ мәтінінде ks тіркесімен таңбалау керек дегендер 81%;
- Х таңбасын алу керек дегендер 19%;
Ң дыбысының таңбасы туралы:
- Ң дыбысын жетілдірілген жобадағыдай берейік деушілер 69 %; 
- Бревиспен Ňň беру керек дегендер 29 %;
- Тильданы  (Ññ) қолдағандар 12 %. 
Ww, Xx, C дыбысының таңбасы туралы:
- Пернетақтаға алу керек деген ойды 70% қолдаған;
- Пернетақтаға алмаймыз, оларды  u, v, ks, s әріптерімен алмастырып жазамыз 

дегендер 30%;
- Ал әліпби құрамына енгізу керек дегенге бірде-бір пікір болған жоқ. 
Оқу үдерісі жайлы 
Мәтінді оқу уақытына назар аударатын болсақ: 
- 1-5 минут аралығында – 317 қатысушы;
- 5-10 минут аралығында – 124 қатысушы;
- 10-15 минут аралығында – 50 қатысушы;
- 15-20 минут аралығында – 27 қатысушы;
Қалған 32 респондент жарты сағаттан артық уақыт көлемінде оқыған.
Енді қараңыздар, дәл осы мәтінді жетілдірілген әліпби негізінде де жазып бердік. 

Ц-ны – ts арқылы, ч-ны – tş әріп тіркесімен бердік. Жетілдірілген әліпбимен жазылған 
мәтіннің  оқу жылдамдығына назар аударсаңыздар:

- 1-5 минут аралығында – 364 қатысушы;



96

- 5-10 минут аралығында – 80 қатысушы;
- 10-15 минут аралығында – 32 қатысушы;
- 15-20 минут аралығында – 23 қатысушы;
Қалған 51 респондент жарты сағаттан артық уақыт көлемінде оқыған. Сонымен бірін-

ші мәтінді 1-5 минут аралығында 317 қатысушы оқыса, екінші мәтінді 364 адам оқыған, 
яғни екінші мәтінді респонденттерге оқу біршама қолайлы болғанын көрсетеді. Міне 
жүргізілген сауалнама нәтиежелері осындай. Тыңдағандарыңызға рақмет!

Ә.Қаба: Құрметті әріптестер, мына жерде қазір бір-біріміздің сөзімізді бөліп, эмоцияға 
беріліп, артық әңгіме айтпай таза аргументпен нақты бүгінгі мәселеге байланысты тал-
қылау жасайық. Енді ұсынылып отырған қаріптерге жеке-жеке тоқталып, солар енгізілу 
керек пе, керек емес пе?  Егер енгізсек, оны қандай дыбыспен белгілейміз сол жөнінде 
жеке-жеке тоқталайық. Бағдарлама бойынша бірінші И дыбысының таңбалануы туралы 
осы  төңірегінде кімде қандай пікір бар? И жөнінде кім айтады? Анар ханым ең алдымен 
өзіңіз И-ге байланысты қандай пікірлер бар сол жөнінде айтып берсеңіз, сосын ары қарай 
кімнің қандай пікірі бар соны тыңдасақ. 

А.Фазылжанова: Президент Әкімшілігіне Ерден ағай да барған. Сол уақытта ағай 
сөзінің соңында мына жоба біздің де ұсынып отырған жобамызбен бірдей екен деген 
болатын. Екі жобаның айырмашылығы у және и әріптерінің дыбыстық мазмұнында бо-
лып тұр. Мұқият қарасаңыздар мұнда 31 таңба бар. Сол 31 таңбаның тек екеуі ғана и/й, 
у таңбаларының дыбыстық мазмұны күрделі болып тұр. Қалған әріптердің барлығының 
да дыбыстық мазмұны жалаң, бір ғана дыбысты білдіреді. Осы жобадағы и мен у күрделі 
әріп. Бұлар бір контексте дауыссыз дыбыстың таңбасы ғана жүреді (ай дегенде). Бірақ 
институт, ине дегенде бұл і және й дыбыстарының тіркесін білдіреді, екі дыбыстың 
тіркесіне бір таңба ретінде жүреді. Біз неге и дыбысын осы жобада бір таңбамен қал-
дырдық. Қалдырдық дегенім, осы күнгі жазып жүрген кирилл әліпбиінде де бұл әріптің 
функциясы осындай. Мысалы, ине дегенде 4 дыбыс бар, бірақ біз 3 әріп жазамыз. Бұл 
дәстүрді сақтағанда соған үйреніп қалған жұртшылыққа да жазуға ыңғайлы. Біз и-ді 
осылай алып отырған себебіміз, қазір бізде шет тілінен енген сөздердің тұрқын осылай 
жазсаңыздар біраз елдердегідей жазылуына қатты ұқсап тұрады да, қазақтілді оқырман ол 
сөзді мәтін ішінен қармап-қармап, тез-тез жылдам оқып кетеді. Ал егер біз и-ді таратып 
жазатын болсақ, онда шеттілдік сөздердің тұрқы қиындау болады. Тіл білімі институты 
бұның шешімін былай берген. Мысалы, институт деген сөзде де ноқатты таяқшаны 
жазамыз і-мен, іні деген сөзді де осы таңбамен жазамыз. Сонда институт деген сөзді 
ертең қазақтың балалары інстітүт деп айтып кетеді деген бұл өте тамаша идея. Бұл орыс 
сөзін қазақшалаудың жақсы жолы. Бірақ мұнда гарантия жоқ. Ертең сол бала керісінше 
іні деген сөзді ини деп оқуына, ішік деген сөзді ишик деп оқуына, тіре деген сөзді тире 
деп оқып кетуіне кепіл жоқ. Заман басқаша болып тұр. Ол бала қазір оқшау емес, ол орыс 
тілін күнде тыңдап жүр, ағылшын тілін біледі. Міне сол себепті біз осындай шешімге 
келіп отырмыз.  И дыбысының жағдайы осындай. Рақмет!

Ә.Жүнісбек: Қадірлі әріптестер, мен осындай жиындарға келуге ұялатын болдым. Не 
істеп жүргендерімізді білмей қалдық қой қазір. Әр нәрсенің ғылыми шешімі болу керек. 
Біріншіден, мына и-ға байланысты. Дауысты дыбысты дауыссыз дыбыспен белгілеуге 
болмайды.  Сол секілді дауыссыз дыбысты дауыстымен белгілеуге болмайды. Осыны 
ұстануымыз керек. Екінші бір тілдің дыбыстық таңбасымен, екінші тілдің дыбыстық 
таңбасымен тағы да ортақ белгілеуге болмайды.  И-ге байланысты мәселе осы. Сондық-
тан Тіл білімі институтының атынан сөйлеймін, солардың шешімін айтамын. Біріншіден, 
базалық ұстаным дейміз де і-ні алып келіп орыстың и-ына береміз. Екіншіден, қазақ 
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тілінде дауысты дыбыстар жұптасып тұрады. Өздеріңіз бәрін жақсы білесіздер. Ендеше, 
і әрпін ноқатпен береміз, ы дыбысының ноқатын алып тастап ı таяқша күйінде береміз. 
Сонда әріптің тұрпаты екі дыбысқа ортақ болып шығады. Анау а-ә, о-ө, ұ-ү деген секілді. 
Бұл негізгі ұстаным осы болу керек деймін. Ал енді кім дегенді ноқатсыз әріппен жазсақ 
«kım», оны балалар қалай оқиды. Қадірлі ағайын 10-ші 11-ші таңбаларға біз осындай 
өзгеріс енгізіп отырмыз. Соны ұсынып отырмыз және біз ол ұсынысымыздан әзір қайт-
паймыз. Ғылыми негіздемесіне сүйеніп айтып отырмын. Ал енді бұрынғы үш әліпбиде 
де, мынау төртінші әліпбиде де амал жоқ екі ескерту жүреді. І-ні кірме сөздерде и деп 
оқимыз деген ескерту болады, у дыбысына келгенде де тағы да сондай ескерту болады. 
Қадірлі ағайын, қазақ тілінде созылыңқы, қысқа дыбыс деген жоқ. Сондықтан қысқа й 
дегенді ұмыту керек. Бізде қысқа й емес, өзі бір-ақ и бар. Қысқа й деген атының өзі бізді 
шатастырады. И туралы менің айтайын дегенім осы. 

Ә.Қаба: Сізге тағы бір сұрақ, мынау і-ні ноқатпен сол күйінде алдық, ал ы дыбысын 
ноқатсыз ı деп алдық, ал енді и-ді қайтеміз?

Ә.Жүнісбек:  И-дің өзінің халықаралық таңбасы бар, ол – Үу. 
Ә.Қаба: Рақмет, тағы пікір білдірушілер бар ма? Қуаныш Ерғалиевқа сөз беріледі.
Қ.Ерғалиев: Құрметті әріптестер, Әлімхан ағамыз енді дыбыстарды жұптап беруді 

жөн деп санап отыр ғой. Ол да дұрыс шығар. Бірақ мына жерде халықаралық у (уай) – мен 
халықаралық ы дыбысы да беріледі ғой. Ал мына і дыбысымен келетіндер үстінде ноқат, 
ноқатсызы әзірбайжан мен түріктерде і дыбысы жоқ екен. Сондықтан да құр таяқшамен 
ı беріледі. Ал бізде ы мен і-нің жиілігі жоғары. Сондай-ақ Батыс Еуропа халықтарында 
у (уай) мен берілетін сөздер ы дыбысын береді екен. Егер ы дыбысын таяқшамен бере-
тін болсақ, Сыдық, сығып деген сөздерге күлкі болмаймыз ба тағы да. Бірінші кездегі 
әліпбиді қабылдап, жұртшылықтың күлкісіне ұшырап едік қой. Сондықтан ы дыбысы у 
таңбасымен қалған жөн болар деген ойдамын. 

Ә.Қаба: Жақсы, рақмет. Өткенде сауалнама барысында и мен і дыбыстарының таңба-
ларын өзара алмастырсақ деген сауал болған. Яғни і дыбысын ноқатпен (і), ал и дыбысын 
ноқатсыз (ı) деп берсек. 

Ә.Жүнісбек: Ноқатсыз әріпті ы-ға берсек. Онда тұрған ешнәрсе жоқ. Бәрібір әліпби 
құрастырып жатырмыз ғой. Ал енді қазіргі Almaty  дегендегі соңына у жазып отырғаны 
ол қазақтардың емлесі бойынша емес, ол ағылшындардың алып келген әдісі. Орыс, 
ағылшындар ы дыбысын естімейді, олар үшін ол немой звук, олар ол дыбысты есту үшін 
Алматы деу керек. Сондықтан анау ағылшындар солай жазды екен деп, біз сол күйінше 
ала қойғанымыз қалай болады екен деген пікір бар менде. 

А.Шәріпбай: Өзімді таныстырып өтейін. Есімім – Алтынбек. Еуразия университетінің 
Жасанды интеллект  институтының директорымын. Әлімхан ағаны толық қостаймын. 
Бірінші принцип дауыстылар қосарланып берілу керек, жуан-жіңішкесімен симметрия 
болу керек. Екінші, фонетикада фонема, аллофон деген бар. Жалпы орыстың дауысты и 
деген дыбысы қазақ тілінде жоқ. Бірақ аллофон ретінде кірме сөздерді оқыған кезде ғана 
дыбыстауға болады. Сондықтан і-ні қазіргі қазақтар қалай белгілеп жүр солай қалдыру 
керек. Бір дыбысқа-бір әріп деген принципті ұстап отырмыз ғой. Енді бір әріппен қалай 
дауыстыны да, дауыссызды да белгілейміз оны жаңа Әлекең жақсы айтып кетті. Сондық-
тан осыны қолдау керек, бұл тілдің ережесіне де кейін әсер етпейді. 

Ә.Қаба: Рақмет.  Тағы қандай пікірлер бар.
З.Базарбаева: Құрметті әріптестер, қазір жобалар бөлініп жатыр. Мынау – Тіл білімі 

институтының жобасы, мынау – Тіл-Қазынаның жобасы. Бұл мүлдем дұрыс емес. Себе-
бі бірншісі Тіл білімі институтының жобасы  болса, екіншісі – Орфографиялық жұмыс 
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тобының жобасы. Ал Орфографиялық жұмыс тобының құрамында көбінесе Тіл білімі 
институтының қызметкерлері отыр. Сонда біз Тіл білімі институты 30 жылдан бері осы 
проблемамен айналысып жүрміз. Сонда барлық проблемалар шешілген, бәрі зерттелген. 
Сондықтан қазір осы Орфографиялық топ құрылды ғой, сонда біз осы Тіл білімі инс-
титутының жобасын практикаға енгіздік, сол кезде қателер көрінді. Сонда кірме сөздер 
мен төл сөздерді екі ережемен береді. Бір әріп екі дыбысты да белгілейді.  Осы дүниелер 
қиыншылық тудырды. Тіл білімі инстиутының жобасы, яғни бұрынғы жобамыз. Осы 
соңғы жоба – жетілдірілген жоба. Мұнда барлығы дұрыс. Тек менің бір ұсынысым бар. 
Жалпы Әділ Ахметов дұрыс айтады. Біз өркениетке жақын болуымыз керек, сондықтан 
с туралы айтайын деп едім.

Ә.Қаба: С-ны қазір жеке сұрақ ретінде қараймыз. Ал қазір і мен и-дің таңбаларын 
белгілеп алайық.

З.Базарбаева: Онда и туралы айтайын, институт, интернет дегенде ноқатпен жаза-
мыз, ал түрік тілдерінде і ноқатсыз бар. Ол бірақ жуанға беріледі. Сондықтан и дыбысын 
ноқатпен қалдырсақ дұрыс болады. Мысалы, інісі дегенді ноқатпен берсек, көп нүктелер 
болып кетеді, сондықтан оны ноқатсыз қалдырған дұрыс. 

Ж.Жақыпов:. Мынау и-ді талқылағанда бірнәрсе есімізде болсыншы. Қазір мынау 
амал жоқ жұртқа түсінікті болу үшін латын таңбаларының жанына кирилл әріптері дей 
ме, дыбыстары дей ме соларды беріп отырмыз. Соңында анау кирилл әріптерінің бәрі 
түсіп қалады. Соны еске алыңыздаршы. Сіздер қайта-қайта и-ға жабысып қалдыңыздар 
ғой, ұзын и, қысқа й деп. 

Ә.Қаба: Мынау с, w, х деген таңбаларды ағылшынша оқитын, ағылшынша білім 
алған адамдар соған жабысып алған. Осылар қайтсе де кіру керек, өйткені әлемдік 
өркениетке кірмей қаламыз дейді. Ц, ч, в, ф деген кірме дыбыстар кірсе, қазақ болмай 
қаламыз  деген де пікірлер бар. Біздің мақсатымыз не еді, мақсатымыз – дұрыс ұлттық 
әліпби жасау. 

М.Тұрсынова: Кез келген әріпті жаза бастағанда немесе оқи бастағанда қиындықта-
ры шығады. Енді Қарағанды университетінде латын әліпбиі кейбір мамандықтарға пән 
ретінде енгізілді, сол кезде ең алғаш әліпби үйретіп бастағанда осы и мен у мәселесі сөз 
болды. Кейбіреулер халықаралық қолданыстағысын айтады, кейбіреулер ағылшын тілін-
дегі таңбаларды неге ала салмадық дегенді айтады. Содан кейін и мен і дыбыстарының 
таңбаларын неге өзара ауыстырмайды деген де пікір бар. Сондықтан біз дыбыстарға таңба 
беруде (и мен у) дыбыстарына қарапайым халықты да ойлауымыз керек. Олар оның төл 
сөз немесе кірме сөз екеніне мән бермейді, жазу барысында әріптің ыңғайлылығына, 
бастысы дұрыс деп танылып, оқылып тұрса болғаны. Сондықтан таңбаларды біржақты 
қарамау керек.

Т.Аяпова: Қазір тек и туралы ғана айтып отырмыз ғой. Мен бірнәрсені түсінбеймін, 
неге біз ағылшын тіліне жабысып қалдық. Ағылшын тілі латын графикасын қолданған, 
соны қалай қолданған. Біз барамыз да ағылшын тілінде былай, бізде де сондай болу керек 
деп қинаймыз. Біз ағылшын тіліне емес, латын графикасына қарауымыз керек. І деген 
таңба бар ма, болса соны алу керек. Мен бір ғана мысал айтайын ш деген дыбыстың ды-
бысталуының 13 түрлі вариантты бар. Сондықтан ағылшын тілінің әліпбиін қазақ тілінің 
әліпбиіне жалғастыра беруге болмайды. Латын графикасында и дыбысы, і дыбысы қалай 
берілген соған қарауымыз керек. Меніңше, бұл жоба өте жақсы берілген. 

Ж.Жұмабаева: Менің жеке пікірім мынау и мен і мәтін ішінде қатар келсе, қалай 
болады. Көзшалым үшін қиын ба, оңай ма? Мысалы, киім деген сөзде біреуі ноқатпен, 
біреуі ноқатсыз таңбаласақ, қалай болады? Сол секілді и дыбысын у таңбасымен беріп 
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таңбасалақ та, ол сөз танылмай қалмай ма деген сауал бар. Жалпы үстінде ноқат тұрса 
оның өзі жіңішкелікті білдіреді. Сондықтан і-ге кирилл графикасындағы таңбалануын 
қалдыру керек деп есептеймін. 

Ж.Жақыпов: Қатар қолдануына байланысты бірнәрсе айтайыншы. Ы мен і-нің про-
содикада бір ерекшелігі бар. Жазбай кетсең де оны айтасың. Бұл да бір осы жобаның 
тағы бір ұтымдылығы деп ойлаймын. Оны қатар келгенде бала жазады, неге жазбайды. 
Сондықтан оны проблема қылудың керегі жоқ деп ойлаймын. Тағы бір ескермей отырған 
мәселеміз, дауыссыз дыбысты дауысты таңбамен деген мәселені мен емес айтқан. Ахмет 
Байтұрсынұлы біз дауыссыз деп отырған и мен у-ды жартылай дауыссыз деді. Сондықтан 
оны дауысты таңбамен белгілеудің әбестігі жоқ. 

Л.Еспекова: Ағайдың сөзіне толық қосыламын. Ы мен і-ні жұптастырып, біреуі жуан, 
біреуі жіңішке деп қарастырудың еш қажеттілігі жоқ. Өйткені бізде қазақ тілі жалғамалы 
тіл болғандықтан, бір сөздің құрамында қаншама қосымшалар келеді, яғни ы мен і-нің 
қолданылу жиілігі өте күшті. Осы жағынан келгенде бір сөздің ішінде ы мен і біреуі 
нүктемен, біреуі нүктесіз жалғап қолдана беретін болсақ, ол көпшілікті шатастыруға 
алып баратынын ұмытпауымыз керек. Сондықтан қайта осы екеуі екі түрлі тұрғаны өте 
тиімді. Бізде қазақ тілінде и-дің дауыссыз дыбыс екені Ахмет Байтұрсынұлының, Алаш 
зиялыларының еңбектерінде талай айтылған. Сондықтан ол дауыссыз и-ді қайта-қайта 
дауыстылармен теліп, оны шатастырмас үшін бұл жерде мына и мен і-нің таңбалары 
өте тиімді деп ойлаймын. Осы арада бұл таңбаларды ауыстырудың қажеттілігі жоқ деп 
ойлаймыз. 

Ә.Қаба: Ал енді меніңше біраз талқыладық. Барлық пікірлер айтылды деп ойлаймын. 
Тағы да пікір білдіремін деушілер бар ма?

Н.Рсалиева: Мен і дыбысының ноқатпен қалғанын қолдаймын. Себебі осыған бай-
ланысты мысалдарды қалай да жаза беремін. Болашақта жазу деген қалатын шығар. 
Менің мысалы і дыбысымен келетін сөздерді ноқатсыз жазып, қасымда жүрген адамдарға 
оқытсам, оқи алмайды. Ал егер оны ноқатпен берсем бірден жүгіртіп оқиды. Сондықтан 
осыны әлі де ойлану керек сияқты.  

Ә.Қаба: Жақсы, рақмет! Олай болса қорытындылайық. Қазір енді дыбыстарға бай-
ланысты шешім қабылдаймыз ғой, соны қалай істегеніміз дұрыс. Көпшілік айтылған 
пікірлерге сүйеніп отырып істейміз ба, әлде дауыс беру арқылы ма? Қалай болғаны дұрыс 
деп ойлайсыздар?  

З.Базарбаева: Алдымен осы әріптерге байланысты пікір алмасайық, содан кейін 
дауысқа саламыз. 

Ә.Қаба: Әрқайсысын түйіндеп кетіп отырғанымыз дұрыс болатын шығар. Бағанадан 
бері байқап отырмын, негізінен екі пікір ғой. Біріншісі и мен і-нің орнын ауыстыру мә-
селесі. Олай болған жағдайда оны жақтаушылар да бар, негізінен жақтамайтын адамдар 
көбірек болып отыр. Өйткені Сыдық деген сөздің өзі жаман болып аталуы, ертеңгі күні 
күлкіге қаламыз деген осындай мәселелер. Сондықтан жалпы бұл жерде менің байқаға-
ным осы әріптер әліпбидегі қалпында қалсын деген пікірлер жеңген сияқты.     

Ә.Жүнісбек: Біз ғылыми негізін айттық, енді тыңдамасаңдар өздерің біліңдер. 
Ә.Қаба: Бүгін сіздер үшін ең жауапты күн. Сондықтан ешқандай топқа бөліну деген 

әңгіме жоқ. Бір адамдай жасаған әліпби ретінде осыны бәріміз келісіп алып шығайық. 
Сондықтан бүгін бір тоқтамға келейік.  

А.Фазылжанова: Құрметті әріптестер, айтпаса сөздің атасы өледі демекші, мен сіз-
дерге жазып көрсетейінші. Бізде і-нің жиілігі өте жоғары. І деген дыбыс  жіңішке сөздің 
барлық жалғауларында, жұрнақтарында бар. Міне қараңыздар, ömiriŋizdiŋ қанша ноқат 



100

болды, ал егер біз и мен і-нің жиілігін салыстырайық. Кирилл әліпбиінде и дыбысы 
дауыстының да, біздегі ый/ій дыбыс тіркесін беретін и дыбысы і-ге қарағанда жиілігі 
төмен, яғни і-нің жиілігі өте жоғары. Қазір құр әріпті ешқандай контекссіз қарап отырмыз. 
Ал сіз оны мынау үлкен мәтіннің ішінде қараңызшы. Сонда әріпүсті қосалқы таңбалар 
азайды ма, азайған жоқ. Енді керісінше мен осыны ноқатсыз жазайын  «ömırıŋızdıŋ». 
Енді тап-таза болды. Ал енді и-ді былай жазсақ «institut» және осындай и-мен келетін 
терминдердің санын санадық. Ол өте көп екен. Осы и-лер мынандай ноқатпен берілсе, 
ана мәтіннің ішінде мұны оқып отырған қазақтың баласы оны тез-тез қармап-қармап 
оқып кетеді. Біз ы+й, і+й дыбыс тіркестерін де бір ғана и-мен береміз. 

Ә.Жүнісбек: Сонда да «ай» деген й-мен, «ине» дегендегі и бірдей ме?
А.Фазылжанова: Ағай сіз әріп пен дыбысты шатастырмаңыз. Дыбыс ол бөлек дүние, 

әріп ол оның таңбасы. Дыбыс дауысты болады, дауыссыз болады. Ал әріп ешқашан олай 
жіктелмейді. Ол – таңба. Жазудың мақсаты аз таңбалардың жүйесі арқылы соғұрлым 
көп ақпаратты соғұрлым түсінікті оқырман үшін жеткізу. Жазудың мақсаты – дауысты 
дыбысты, дауыссыз дыбыстың бір-бірінен айырмаларын көрсетіп отыру емес. Сондықтан 
біз әрбір аузымыздан шыққан дыбысты түгендеп отырмайықшы.

Ә.Жүнісбек: Дұрыс емес. Қадірлі ағайын ана мысалдарды ноқатпен жазғанда шатас-
қан жоқпыз ба? Енді і-нің ноқатын алып тастап, і деп қалай үйретесің? 16-жылы шыққан 
үлкен жинақ бар. Тіл білімі институтының ғылыми кеңесі бекіткен. Сол жерде нәтиже 
жазылған, линвгистикалық сараптаманың арқасында, зерттеудің арқасында, математи-
калық сараптаудың арқасында. Сөйтіп келіп Тіл білімі институты өзінің әліпбиін берген. 
Ал енді соны жасаған кімдер? Басында А.Фазылжанова, ар жағында Қ.Күдеринова, 
Н.Уәли. Ғылыми кеңесшісі – З.Базарбаева. Енді сол қанша жылдың істелген еңбектің 
нәтижесін көрсетпей, мына жақтан бүйректен сирақ шығарып отыр. Біз кімнің әліпбиін 
жасап жатырмыз? 

А.Фазылжанова: Ағай, сіз кешіріңіз, үлкен басыңызбен қате пікір айтып тұрсыз. Біз-
дің монографияда 250 адамға эксперимент жасағанбыз. Зейнеп апай ғылыми жетекшіміз 
болды, оның басында Нұргелді Уәли тұрды. Құралай Күдеринова екеуміз осы жобада 
и мен у-ды таратып жазуға байланысты 250 адамнан сауалнама алдық. Оған докторлар, 
магистрлер, сосын Сүлеймен Демирел университеті мен АГУ-дың мұғалімдері қатыс-
ты.   Ғылыми зерттеу институттарының ғалымдары қатысты. Сонда у мен и-ды таратып 
жазған жерде 250 адамның 78 пайызы қате жіберген. Бұл туралы жинақтың 432 бетінде 
берілген. Сосын осының негізінде біздің қазақтілді қоғам 
и мен у-дың таратылып жазуынан қате жібереді екен, ол 
тиімсіз деп мен қорытынды жаздым. 

Ә.Жүнісбек:  Зерттеудің нәтижесін көрсетейін. Алдымен 
қазақтың төл дыбыстарының басын ашып алуымыз керек. 
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Мінекей, алдарыңызда қазақтың төл дыбыс-
тары тұр, осының сыртынан дыбыс іздеудің 
керегі жоқ.

Ал енді кірме сөздерді қалай жазамыз де-
ген сұрақ туындайды ғой. Оны міне төменде 
ерекшелеп көрсеттік. Кірме сөздердің жазы-
луының халықаралық үлгісі бар оны орыстар 
да пайдаланады. Бізде осыны пайдаланамыз 
мінеки. Енді жаңағы жинақтың бірінші бетін 
қараңыздар.

Міне мынау соның қорытындысы. Мына 
жерде бәрі көрініп тұр.
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Мына жерде екі ескерту тұр, мың жерден әліпби жасайық, бәрібір. Бұл ескертулерден 
бас тарта алмаймыз. Енді қараңыздар, қадірлі ағайын! Мына жерде мен и дыбысының 
дауыссыз екенін дәлелдеу үшін арнайы зерттеу жүргіздім.

Мынау Тіл білімі институының дайындаған 
әліпбиімен жазылған мәтін, көріңіздер. 

Бар айтайын дегенім осы.
Г.Мамырбек: Менің айтайын деген пікірім: и 

мен у мәселесі. Осыған дейін бірнеше талқылау 
болды, анау Зерендіден бастап. Одан кейін Қапша-
ғайда, Меркіде осы и мен у мәселесі әлі жалғасын 
тауып келе жатыр. Бірақ оған ғалымдардың басым 
көпшілігінің қолдауымен нүкте қойылған еді. 
Осы и мен у-ға кезінде Ахмет Байтұрсынұлы өз 
еңбектерінде осы дыбыстарға әртүрлі сипаттама 
берген. Бірінші жарты дауысты дейді, үнді дауыс-
сыз дейді, ортақ дыбыс дейді, яғни и мен у-дың 
дыбыстық мәнін бірнеше рет өзгертіп отырған. 
1935 жылы Құдайберген Жұбанов қазақтың бел-
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гілі фонетик ғалымы «Дара ма, қосар ма?» деген мақала жариялаған. Сонда айтады осы 
Ахмет Байтұрсынұлындай ғұламаны әуреге салған и мен у-дың не қасиеті бар дейді. Ол 
и мен у-дың дауысты, дауыссыз қылып та айта беретін функциясынан дейді. Сондықтан 
бұл мәселеге осымен нүкте қойып, әліпбидің нақты, соңғы нұсқасына тоқтасақ екен. 
Халық күтіп отыр. И мен у-ды қайта-қайта талқылай бергеннен ештеңе өнбейді. Ахмет 
Байтұрсынұлы өзінің еңбектерінде басында таратып жазған, кейінгі еңбектерінде оларды 
бір ғана дара таңбамен берген. Бұл дау араб жазуының кезінде пайда болды. Ол кезде 
бастауыш мұғалімдері таратып жазуға қатты қарсы шықты. Одан кейін бұл дау 1957 
жылға дейін кириллицада жалғасын тауып, ол кезде бәріңіз білесіздер жазуда ала-құлалық 
болып сауатсыздық орын алды. Содан кейін барып 1957 жылы біздің Советтік ғалымдар 
бір-ақ таңбамен таңбалау туралы шешім шығарған. Одан бері қарай ешкім шатасқан жоқ. 
Сондықтан осы бір таңбамен ары қарай кете беруіміз керек.

Ә.Қаба: Ал ендеше бұл мәселені қорытындылауға жақын қалдық. Осы мәселеге бай-
ланысты Мұрат Бақтиярұлының да айтары бар.

М.Бақтиярұлы: Мен тіл маманы емеспін, саясаткермін. Мынау айтыс тартыстың 
болып жатқанына 3 жылға жуық уақыт болып қалды-ау деймін. Екі жақты тыңдасақ, 
бәрі дұрыс сияқты. Бірақ бәрібір бір шешімге келу керек. Қазір анау орыстілді біздің 
әріптестеріміз бар  осы латынға көшудің түкке қажеті жоқ, өздеріңіз әлі айтыс-тартыспен 
келе жатырсыздар деген. Демек, «мына тіл латынға келмейді, сіздер келесіздер де босқа 
айтысып жатырсыздар», - дейді. Сондықтан мына айтыс-тартысты азайту керек. Әрине 
әлемнің өзінде жібі түзу әліпби жоқ. Біз айтып жүрген ағылшындардың өзі реформа жа-
сау керек деген пікір айтып жүр. Сондықтан бір шешімге келгендеріңіз дұрыс болады. 
Қатып қалған дүние жоқ, оны кейінде ішінара өзгертуге болады. Менің айтарым осы.

Қ.Сәрекенова: Біздің осы мақсатымыз – жетілдіруде халықаралық таңбаларды оқыл-
мағандықтан, жетілдірілсін деп Президентіміз тапсырма берді. Ал енді осы жетілдірілген 
әліпбиде и онсыз да халықаралық тұрпатымен сәйкес келіп отыр ғой. Сондықтан и мен 
і дыбыстарының таңбасын өзара алмастыру деген мәселені жабу керек. Ал енді ы мен 
і дыбыстары жұп болу керек десек, онда і дыбысын да умлаутпен берейік. Бізде әліпби 
құрамында жіңішке дауыстылар умлаутпен ажыратылып тұр ғой, солардың қатарына і-ні 
де қосайық. Ал ол мүлде келмейді бізге. 

Ж.Жақыпов: Бір тарап фонологияны ұстанып отыр. Ал жазу деген ол грамматология 
деген бөлек пән ғой. Ол әрине фонология еленбейді деген нәрсе емес. 

Т.Аяпова: Ағылшындардың өзі созылыңқы, қысқа дыбыс дегендерді транскрипция-
сымен береді де, оны жазу барысында бір таңбамен береді. 

Ә.Қаба: Жарайды, ендеше қорытындылайық. Менің түсінгенім – бұрынғы төбесіне 
ноқат қойылып келген і-ні сол күйінде қалдырсақ, жазғанда, оқығанда да ыңғайлы болар 
еді. Бір жағынан біз ұлттық бір дыбысымыз болса да сақтап қалар едік деген көзқарас бар. 
Бұл бір жағынан дұрыс, ал енді екінші жағынан енді латынға көшіп жатырмыз ғой, сол 
латында пайдаланған таңбаларды сол күйінде қалдыруымыз керек. Осы айтылып жатқан 
аргументтердің барлығын ескеріп келіп, бір тоқтамға келетін уақыт келді деп ойлаймын. 
Сондықтан осы әліпбидегі дыбыстардың орнын ауыстырмай, сол қалпында қалсын деген 
тоқтамға келеміз бе? Сөз басында айтқанымдай, бұл ұлттың мәселесі. Біздің бәлкім бір 
күніміз кететін шығар. Бірақ ертеңгі күні халық қолданатын дүние болғандықтан, бүгін 
бір күнімізді қиып, асықпай отырып, ашу-ызаға, эмоцияға салынбай ғалым ретінде әрбір 
дыбысқа осылай тоқтап-тоқтап талдап өтетін болайық.  

Енді екінші кезектегі дыбысымыз – Ң дыбысы. Ң туралы өткенде біз Жазушылар 
одағында болдық. Сонда Қаржаубай ағамыз керемет бір әңгіме айтты. Біздің ң дыбысы-
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мызға Украина елінде ескерткіш қойылған екен. Өйткені  бір кездері ң дыбысы біздің 
түркі аталарымыздың бүкіл әлемді билеген замандарында талай елдер ң дыбысын пайда-
ланған. Осы күнге дейін мәселен, француздар да, басқа елдер де пайдаланады. Мысалы, 
түріктер өздерінің ң дыбысын жоғалтып алды. Қазір біздің мектептегі балалар ң дыбысын 
айтпайды. Жазуда ұмытып кетеді. Оны былай қойған кезде тіпті дикторлар да айтпайды. 
Сондықтан жоғалып бара жатқан дыбысымызды одан ары жоғалтып алмас үшін дұрыс 
таңба беруді ойластыруымыз қажет. Ң дыбысын мына нұсқадағыдай құйрықты «ŋ», 
бревиспен «ň», тильдамен «ñ» береміз бе? Осы жағын шешіп алуымыз қажет. 

Н.Рсалиева: Егер ң дыбысына диакритика қоятын болсақ, ол жазу барысында түсіп 
қалуға ыңғайлы келетін таңба ғой. Ағылшын тілінің тәжірибесінде де бар. Мысалы, көп 
сөздерде ағылшын тілінің өзінің 26 әрпі жетпегендіктен, үстіне диакритика қойып жаза-
тын тәжірибе өте көп. Меніңше пілге ұқсас таңбамен, бревистің орнына тильда қойылу 
керек. Себебі тильда жалпы тіл білімінде  мұрын жолды дыбысты  білдіретін таңба. Бұл 
диакритикалардың жалпы қабылданған мағыналары бар. 

Л.Еспекова: Бревис таңбасы ң дыбысына келмейді. Келмейтін себебі, халықаралық 
фонетикалық әліпбиде әр шартты таңбаның мағыналық қызметі бар. Мына жерде бре-
вис – ызың дыбыстарға қолданылатын таңба. Ал ң дыбысы бізде қазақ тілінде мұрын 
жолды дыбыс болып табылады. Яғни біз мұрын жолды дыбыстың өзінің қызметін жо-
ғалтып аламыз. Ал екінші – біздің әліпбиде ұсынып отырған таңба ŋ (энг) халықаралық 
әліпби бойынша ол мұрын жолды дыбыстарға берілетін таңба. Осы жағынан келгенде, 
бір ескеретіні бар. Сосын екінші жағынан сіздер айтып отырсыздар ң дыбысын айта 
алмайтындар бар деп, ендеше егер біз ң дыбысын осы ŋ (энг) таңбамен беретін болсақ, 
онда ол көпшіліктің еріксіз сол дыбыстың бар екенін мойындатуға жол ашады. Сонда 
біз сол дыбыстың жоғалып кетуінің алдын аламыз. Сондықтан жетілдірілген әліпбидегі 
ң дыбысының таңбасы дұрыс.  

Ә.Қаба: Ң дыбысына  ŋ (энг), ň бревис таңбаларынан бөлек басқа қандай таңбаларды 
қоюға болады?

Жарыссөз. Тильда берсек болады.
Ә.Қаба: Тильда деген қандай мағына береді, оның қызметі не?
Л.Еспекова: Егер біз ң дыбысын ñ тильдамен беретін болсақ, ертең ол дыбыстан 

айырылып қалмаймыз ба? Жазу барысында бұл таңбаны салу балаларға ауыр болады. 
Сондықтан бұрынғы қалпында қала бергені дұрыс.

Ж.Жақыпов: ŋ латынның базасында осы таңба тұр ғой. Оны неге қайта-қайта тал-
қылай береміз?

Қ.Сартқожаұлы: Бұл таңбаны о баста мына латында Томсон пайдаланған. Енді бұл 
таңба – өзі ғажайып әріп. Неге десеңіз, біз кейде ағылшындарды үлгі тұтып солар сияқты 
ойланып, кейде солар сияқты болып кете жаздаймыз. Қазақтың өзінің бір ерекшелігі болу 
керек қой. Біз енді ойлауымыз бойынша ң дыбысының аяғын созып бергеніміз дұрыс. 
Бұл енді базада тұр, ешқандай қиындық тудырмайды. 

Т.Аяпова: Енді бұл ң әрпі біріншіден ағылшын тілінде бұл транскрипция. Ал енді 
латын графикасына алып отырғанның бір пайдасы бар. Балалардың көзі кириллицаға 
үйреніп қалды. Сол сияқты тұмсығы төмен қарай түскен. Адам баласының санасына ң 
дыбысын ŋ (энг) таңбалау өте оңай және есте қалады. Меніңше бұл таңба жақсы тұрған 
сияқты. Енді мұның бір кемшілігі бар. Оның бас әрпі жоқ. Бірақ қуанышқа орай қазақ ті-
лінде ң әрпінің бас әрпімен келетін сөз жоқ. Сондықтан мен мынаны 100 пайыз қолдаймын. 

Ә.Жүнісбек: Тіл білімі институтының ұсынған таңбасы да осы таңба. Бірақ енді бас 
әрпі жоқ дегенді қойыңыздар, тұр ғой бас әрпі. Менің айтайын дегенім, ұлттық әліпбиде 
де осы әріп, оның бас әрпі бар.
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Н.Әшім: Біз енді техникалық жұмыс тобының мүшесі ретінде ң әрпіне байланысты бір 
пікір бар. Сіздер қазір оны енді таза лингвистикалық тұрғыдан қарастырып жатырсыздар 
ғой. Шрифті таңдау барысында бұл таңбада шектеу болады. Мысалға, плакат сызатын 
болсаңыз да, компьютермен жазатын болсаңыз да Times New Roman секілді шрифтің 
төңірегінде ғана қазақ әріптері дұрыс танылады. Егер біз ң дыбысына осы таңбаны қал-
дыратын болсақ, сол күйді тағы кешетін боламыз. 

А.Фазылжанова: Нартай сізге сұрақ қояйыншы. Ң-ды диакритикасыз өзінің тұрқымен 
берсек, оқу барысында тез танылады. Яғни бала алғаш сауатын ашқан кезде әрбір әріпті  
жаттайды, кейін ол оқыған сөздің образын тұтас жаттап алады. Өткенде Орфографиялық 
жұмыс тобының үлкен жиынында біз ң дыбысын ұзақ талқылаған болатынбыз. Сол кез-
де де осы ң-ның таңбасына қатысты мәселе көптеген шрифтілерде бұл таңба жоқ деген 
жауаппен ғана шектеліп қойды. Сосын біз сол отырысқа сіздің әріптесіңіз Аршат Оразды 
шақырдық. Ол кісі былай деді, сөзбе-сөз айтып берейін: «Құрметті ғалымдар егер қазақ 
тілі үшін, қазақ жазуы үшін осы таңба дұрыс деп тапсаңыздар, біздер ІТ саласының ма-
мандары бұл мәселені сізге аз шығынмен, аз энергиямен шешіп беруге дайынбыз», - деді.

Н.Әшім: Өкінішке қарай, бұл пікірмен келіспеймін. Егер ол кісілер дизайн жағынан 
керемет болатын болса, онда қазір кирилл нұсқасындағы шрифтілердің саны артар еді ғой. 
Бір әріптің дизайнын салудың өзі өте қымбат. Әрбір шрифтің авторлық құқығы болады. 
Егер «Аdobe» компаниясы келіссе, біз бұл шрифтерді фотошоптың көмегімен жасап бере 
аламыз, егер келіспесе, онда қисық-қисық жолдармен барамыз.  

Ә.Қаба: Біз өткен жолы жеке-жеке әріптерге байланысты мысалы, банкке, цифрлық 
министрлікке т.б. жерлердің барлығына апробацияға жібердік. Не себеп, өйткені біз 
өзімізге ыңғайлы, оқығанда көзге визуалды жақсы деп алғанның өзінде ертең жазу-сы-
зу басқа дүниелерде   қандай да бір кедергілер туындап қалатын болса, ол ертеңгі күні 
әліпби жұмыс істемей қалады. Әріп оқылмай қалады, жазылмай қалады мәселе. Өткен 
жолы әңгіме болды. Банк саласында кодталмай қалуы мүмкін. Сондықтан осыған лайық 
келетін дүниені қарау керек. Осы мәселеге байланысты тағы қандай көзқарастар бар.

Н.Рсалиева: Егер де біздің қорқынышымыз жоғалтып алу болатын болса, менің 
ойымша бізде ондай қорқыныш болмау керек сияқты.  Өйткені үстем тілдердің (ағылшын, 
француз) басым көпшілігінде бұл дыбыс бар, әрі олар оны тильдамен берген. 

З.Базарбаева: Бұл әріптің екі жағы бар. Біріншіден, 30- жылдары бізде құйрықшамен 
бергенбіз, сосын кирилде де ң осы таңбамен бердік. Біз соған үйрендік. Бірақ біз халықа-
ралық транскрипцияны алсақ, ол шынында да ñ тильдамен  беріледі. Мұрын жолды испан 
тілінде де бар. Оларда тильдамен берілген. Сондықтан қайсымен беру керек екенімізді 
қазір шешу керек. 

Ж.Жұмабаева: Пілге ұқсас әріпті жаңа Анар апайдың баяндамасынан көріп отырға-
нымыздай көп адам қолдапты. Екіншіден, Зейнеп апайымыз айтқандай, ХХ ғасырдың 
басында да қолданылыпты. Үшіншіден, біз қазір қаламмен жазуды ұмытып бара жатыр-
мыз, компьютермен жазамыз дейміз. Бірақ 1-сыныпқа барған бала 11-сыныпқа дейін 
қаламмен жазады ғой, сол кезде мына пілге ұқсас ң-ды жазу қол үзбей жазуға алып келеді. 
Сондықтан әріпүсті, әріпасты диакритикаларды неғұрлым аз пайдаланғанымыз дұрыс. 

Ә.Қаба: Осы мәселеге байланысты тағы сөйлеймін дейтіндер бар ма? Жоқ болса, 
қорытындылайық. 

Г.Мұқанова: Қазіргі жастар визуальды информацияны көп қабылдайды екен. Сон-
дықтан ң дыбысының таңбалануын әлі ойластыру қажет сияқты. Егер ауысуға үлкен 
қаражатты талап ететін болса, тағы да шығынға ұшырап қаламыз. 

А.Фазылжанова: Әзірбайжан осы мәселені қалай шешті екен. Нартай, сіз білесіз бе? 
Мысалы, ә деген әзірбайжан әліпбиіндегі әріп латында атымен жоқ. Бірақ ЮНИКОД-та 
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тұр ғой, соны қалай шешті. Мысалы, Аршат Ораз нақты есімде жоқ осы таңба бірнеше 
шрифте болғанымен, көп қолданылмайды деді.  

Е.Тілешов: Осы мәселені мен айтайыншы. Мен көптеген бағдарламашылармен сөй-
лестім. Біз мынаған мән беруіміз керек, жаңа Гүлфаризаның да сөзінің жаны бар. Анар 
мұнда тілдік тұрғыдан, тілді сақтау тұрғысынан, ң-ды сақтау жөнінен беделі тұтас бір 
таңба қолданайық деп айтты. Оны біздің біраз әріптестеріміз қолдады. Енді мәселенің 
екінші жағы бар. Бағдарламашылардың басым көпшілігі әліпби мен емле ережесі бе-
кітілгеннен кейін істейтін жұмыс – шрифт мәселесі. Осы шрифті дереу арада көбейту 
керек. Сол кезде бұған жол ашылады. Сондықтан біз осы екі ортадан шығуымыз керек. 

Ә.Қаба: Нартай бұл мәселеге көзқарасыңыз қалай?
Н.Әшім: Олай да істеуге болады. Бірақ енді біз осы уақытқа дейін кириллицада бол-

ған кезде қазақтар өзінің дыбыстарына шрифт жасады дегенді естіген емеспін. Біздегі 
мақсат – бүкіл әлем қолданатын, кең қолданатын ешқандай шектеу болмай мүмкіндігінше 
жағдай жасау. 

Ә.Қаба: Ал енді осы айтылған пікірлерді қорытындылайық. Сіздер бір шешім қабыл-
дағаннан кейін Үкімет жанындағы комиссия қарайтын болады. Қазір енді осы латынды 
күтіп отырған адамдар бар. Ң дыбысының таңбалануын қазірден бастап дұрыс шешіп 
алуымыз керек. Өйткені ертең бекітіп алып, сосын Ң дыбысының шрифтке сәйкес дизай-
нын жасату керек, оған мынша қаражат керек деп бір таңбаға бола жұмысымыз тоқтап 
қалмасын. Сондықтан менің айтайын дегенім классикалық деген дүние бар ғой. Яғни 
бүкіл әлем пайдаланып отырған классикалық үлгі тұрғанда сондағы ортақ пайдаланатын 
таңбалардың мүмкіндігін дұрыс пайдалана алуымыз қажет. 

А.Хабиева: Егер ң дыбысына тильданы беретін болсақ, бала оқытқанда бревиспен 
шатастыру болмай ма? Себебі екеуінің таңбалануы бір-біріне ұқсайды.

Н.Әшім: Негізі жобада ұ әрпіне макрон қою ұсынылған ғой. Жалпы і әрпінің жоғарғы 
тұсына да осы белгіні қойып жасауға болады. 

Е.Тілешов: Тыңдаңыз, макрон келмейді. Не себепті келмейді? Макронды дауыстыға 
қойып отырмыз, келсе бұған бревис келеді. 

Л.Еспекова: Бревис ол ызың дауыссыздардың таңбасы.
Е.Тілешов: Онда тильданы қалдыру керек.
Ж.Жұмабаева: Егер тильданы қоятын болсақ, бір әліпбиде қаншама диакритика 

болады: седиль, тильда, бревис, макрон, умлаут. Оқыған бала бәрін шатастырады ғой.
А.Фазылжанова: Бір пікір айтайыншы. Мысалы, әзірбайжандар ә-ні алды, бүкіл 

мәселені шешті. Бүкіл графикалық кеңістігі бір-ақ латынмен жазылып тұр. Басында 
әзірбайжанша, астында ағылшынша. Орысша жоқ. Әзірбайжандар сол ә-нің мәселесін 
шешті ғой. Енді менде мынадай ұсыныс бар: неге біздің еліміздегі бағдарламашылар бір 
ғана әріпімізге шрифт жасап бере алмайды. Қазір техниканың дамыған заманы емес пе?!

Ә.Қаба: Қазіргі уақытта қабылдап, кейін ң мәселесін қайта көтеріп, сатып алып өз-
герту мәселесін тағы қарауға болатын шығар. Дәл қазіргі шектеулі уақытта ң-ды күтіп 
отыратын болсақ, онда латынды кіргізбейміз.

А.Фазылжанова: Тағы бір сұрақ. Мысалы, ұялы телефонда латынға көшсеңіз біз 
ұсынып отырған ш бар.  Седильді ş таңбасы жоқ. Онда не істейміз?

Н.Әшім: Екі нәрсе бар. Біреуі клавиатурадағы нәрсе ол бір бөлек, ал шрифт деген 
нәрсе ІТ-ға қатысты емес. Шрифт – ол таза дизайн. Сондықтан екеуі екі түрлі нәрсе. 

Ә.Қаба: Ендеше пікірталасты тоқтатып, қорытындысын жасайық. Бірауыздан клас-
сикалық үлгідегі ң дыбысының ñ тильдамен таңбалануын қабылдаймыз ғой?! Үкіметке 
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барғанға дейін тағы бір саралап көру керек. Осымен ң дыбысына қатысты талқылау 
аяқталды. Енді келесі дыбысқа көшейік. Келесі енді с таңбасы. Егер әліпби құрамына 
с таңбасын енгізетін болсақ, оны қай дыбысқа береміз. Оны негізі таңбалайтын бір-ақ 
дыбыс бар екен ол – ц. Егер ц-ны таңбалайтын болсақ, онда бәленбай әріп кіріп кетеді 
деген мәселе тағы бар. Осы жөнінде Зейнеп Базарбаева апайымызға сөз берейік.

З.Базарбаева: Құрметті әріптестер, с, w, x таңбалары туралы Әділ Ахметов айтқан 
болатын. Әділ Ахметов ол үлкен ғалым, қазақ, ағылшын тілдерінің маманы. Меніңше біз 
бір тоқтамға келуіміз керек. Себебі с таңбасы – латын әліпбиінің таңбасы және барлық 
Еуропа тілдерінің барлығында бар. Түркі тілдерінің (әзірбайжан, түрік, өзбек, түркімен) 
барлығында бар. Оны алып тастасақ, ұтыламыз. Сонымен қатар жалпы түрік тілінде де бар. 

Е.Тілешов: Біз әліпби құрамына в әрпін кіргізіп отырмыз. Бірақ в-ны кіргізу деген 
сөз, орыс тілінен енген сөздердің барлығын в-мен жаза бер деген сөз емес (тауар, зауыт, 
ауто). Ц дыбысына да солай қарауымыз керек, ц кірсін деп отырған жоқпын. Әділетті 
болсын деп отырмын в-ға солай қарадық па, демек ц-ға да солай қарауымыз керек. Ц-
ның келетін жері бар болса ц-мен жазыңыз, келмейтін жері болса с-мен жазыңыз. Солай 
ережемен шешіңіз. Мысалы, заводта - зауыт дейсіз, бірақ вагонда - уагон демейсіз ғой. 
Екеуіне мен неге бірдей қарап отырмын. Өйткені екеуі де сырттың таңбасы. С таңбасын 
әліпбидің құрамына енгізу керек пе, керек емес пе оны сіздер шешесіздер. Бірақ ц-ға 
байланысты айтарым оқу кезінде де, халықтың ішіне барған кезде де латын әліпбиі бол-
ғаннан кейін шығар, санада a, b, c  бар. Сондықтан көп адам осы с-ны сұрайды. Бірақ 
кеше талқылаудың барысында оны қолдамады. 

Ж.Жақыпов: Мен ең бірінші айтайын дегенім, профессор Зейнеп Базарбаева апа-
йымыздың өзінің мақаласына сүйеніп айтайын деп едім. Ол кісі деривациялық үдерісті 
зерттегенде ц-ның орыстарда да жоқ екенін айтады. Кейін келе деривациялау барысында 
орыстарда ц фонемаға айналып кеткен. Қазір с таңбасын әліпбиге қойғанда ол міндетті 
түрде ц-мен ассоциация болады. Содан кейін сол ц-ңыз біздің қазаққа фонема болып 
кетеді. Сондықтан жат дыбысты беретін таңбаны әліпбидің ішіне енгізудің қажеті жоқ. 
Бірақ пернетақтаның ішінде тұра берсін. Қазір де тұр ғой, сол сияқты тұра берсін. Бірақ 
әліпбидің қатарына сапқа тұрғызудың керегі жоқ. 

А.Шәріпбай: Мыңдаған терминдер бар, адам аттары бар, қаланың аттары бар, елдің 
аттары бар толып жатыр ғой оны қалай жазасыз?

А.Фазылжанова: Біріншіден, ц деген дыбыс Зейнеп апай өзінің зерттеуінде жақсы 
айтқан, ол орыс тілінде фонологизация құбылысының нәтижесінде кейіннен пайда болған 
фонема. Ол мағына ажыратады. Ц-мен келетін сөздердің қазақ тілінде саны шамамен 
1569 сөз. 1569 сөздің 924-і –ция-мен келетін сөздер. Осы -ция ол ағылшын тілінде -tion 
болып дыбысталғанда (шион/шн) жаңа Алтынбек аға шет тіліндегі жер-су аттарын, кісі 
есімдерін қалай жазамыз деді. Tsvetaeva,  Tsehovoi, Eltsin ағылшындар орыстың ц-ларын 
тура осылай жазады екен, яғни -ts дыбыс тіркесінің негізінде жазылады. Шеттілдік сөздер 
үшін біз ц-ны осылай бере аламыз екен. Қазақ тіліне енген жалпы мағынадағы сөздерді 
біз silindr, sentr, desimetr деп беріп отырмыз. Егер біз с таңбасын әліпбидің құрамына 
енгізетін болсақ, онда оның атауын қалай береміз сы деп береміз бе, әлде ци деп береміз 
бе? Осы жағын ойласаңыздар екен. 

Ж.Жақыпов: Біз бұрынғы Совет өкіметінің уақытында да A, B, C витаминнің атын 
өзіміздің С (сы) деген жоқпыз. Ол латынша дыбысталуы бойынша айтылды. Геометрияда 
да латынша ци деп айта береміз ол қазақтың сөзі емес, қазақтың дыбысы емес.

З.Базарбаева: Басқа тілдерде с таңбасы к дыбысын да, ц дыбысын да береді, оны 
ажыратады ғой. Ол қалай? Олар сонда бізден ақылды ма? 
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А.Шәріпбай: Егер с таңбасын әліпби құрамына енгізсек, одан қандай мәселе туын-
дауы мүмкін. 

Б.Әбдуәлиұлы: Құрметті әріптестер, тілге басқа сөздер мен қосымшалар енеді. Тілдің 
тарихында басқа тілдің дыбыстары екінші бір тілге енгенін көрдіңіздер ме? Мысалы, ә 
деген дыбысты араб тілінен енді деп жүр. Қазір зерттеп қараған кезде ғалымдардың өзі 2 
топқа бөлінеді. Тілдің ішіне кірген дыбыс бұл вирус. Біз кеше кіріп кеткен дыбыстардың 
қаншама зардабын шегіп отырмыз. Қаланың баласы бір түрлі сөйлейді, ауылдың баласы 
екі түрлі сөйлейді. Қаланың баласының сөйлеген сөзің ұқпаймыз, сол кірме дыбыстардың 
кесірі. Сондықтан менің ойымша егер сол таңба керек болып жатса, тек клавиатураға 
ғана қалдырайық. Әліпбидің құрамына енгізудің қажеті жоқ.

Ә.Қаба: Келесі пікірді тыңдайық Ербол мырзаға сөз берейік.
Е.Сәлім: 13 жылдай Қазақ тілі мен латын графикасы кафедрасының меңгерушісі бол-

дым. Ц дыбысы негізінен медицинада көп қолданылады. Алғашқы кезде ц әрпі әліпбиде 
болмаған соң, медицина сөзін қалай жазамыз деп ойландық. Кейін оны с дыбысымен 
алмастырып medisina деп көрсетілді. Кейіннен соның бәрін біртіндеп-біртіндеп қарап 
шықтым. Ағылшын тілінде де ц деген дыбыс жоқ. Біз «с» (си) деп айтқанымызбен, ол 
латынша сы. Қазақ тілінің әліпбиін жасағанда бірнәрсеге мән беруіміз керек. Біз тек таң-
баларды ғана ауыстырып қойып жатқан жоқпыз ғой. Тілдік реформа жасап жатырмыз ғой. 
Өзіміздің тіліміздің дыбыстарын алып келген уақытта өзге тілдегі дыбыстарды кіргізудің 
қаншалықты қажеті бар. Меніңше, ешқандай қажеттілігі жоқ. Ол пернетақтада онсыз да 
осы уақытқа дейін болды ғой coca-cola, microsoft деген сөздерді біз осы уақытқа дейін 
кирилмен жазған емеспіз. Оны сол таңба күйінде таңбалап келе жатырмыз. 

Л.Еспекова: Осы тұста Ербол мырзаның пікірін толықтыра кетсем. Бұл кісінің сөзінің 
жаны бар. Бұл бір жағы. Екіншіден, кірме сөздерді өзіміздің қазақ тіліне бейімдеу мақса-
тында соларды игеруде енгізілген дүниелер. Сондықтан біз сол секілді ч, ц дыбыстарын 
қалдыратын болсақ, кірме сөздерді тілімізге бейімдей  алмай қаламыз. Мысалы, кезінде 
қаншама сөздер тілімізге игеріліп кірді ғой конфет - кәмпит, ящик – жәшік. Сол сияқ-
ты біз қазір шет тілінен енген көптеген терминдерден құтыла алмаймыз. Өйткені бұл 
қазір өркениеттің заманы болғандықтан, заман ағымына сай күнделікті лексикалық қор 
жаңа сөздермен толығып жатыр. Осы тұрғыдан келгенде, біз егер бұл таңбаларды алып 
тастайтын болсақ, Орфографиялық ереже қабылдағаннан кейін өзіміздің тілімізге қарай 
бейімдеп қолданамыз. Сондықтан бұл жерде  A, B, C деп реттілік сақтаудың ешқандай 
қажеттілігі жоқ. 

Н.Рсалиева: С әрпіне байланысты екі мақала жариялағанмын. С таңбасы керек деп. 
Кейін адамның пікірі өзгереді екен біз бәрібір цемент деп айтпаймыз. Қаншалықты 
қажет болса да, барлығын қазақшаландыруымыз керек екен ғой. Олардың барлығын 
кіргізіп алсақ, рухани жаңғырғанымыз қайда деп сондай ойлар мазалап мен қазір қалыс 
қалып, үндемей отырмын. Өзімнің әріптесім Шынар Қапантайқызының сөзін жеткізсем 
бе деймін. Ол кісі былай деді: «Математикалық есептердің құрамында С әрпі көп кезде-
седі. Біздің балаларымыз сол есепті шығарып отырғанда мына есеп біздің есеп емес деп 
қабылдайды. Жат дүние секілді қабылдайды». Енді осындай екі ұдайы пікірде қалып 
отырмыз. Бәрібір ұлттық рух жағынан шешуіміз керек сияқты деп ойлаймын. 

Ә.Қаба: Осы тұста өзімнің бір ойымды айта кетейін. Мәселен, осы бірнеше рет талқы-
лау өткізіп жатырмыз. Сол жерде мынандай пікірлер де айтылды. Мәселен с таңбасын ц-ға 
берген жағдайда біздің сөздік қорымызға енген оны дұрыс жазу, оқу үшін бір дыбыспен 
белгілеуіміз керек. Ал енді біздің с әрпіміз бар, ананы да, ананы да береді деген ол толық 
мағынасында соны бере ма, бермей ме деген бір сұрақ болды. Одан кейін екінші мәселе 
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жоғарғы жақтағы кісілермен сөйлесіп қалған жағдайда айтқан мәселесі біз мысалы түрлі 
жиналыстар өткіземіз. Сол кезде бір орыстың аты-жөнін айтқан кезде ол кісілердің тегі 
өзгеріп кетпей ме? Зейнеп апай сіздің пікіріңіз.

З.Базарбаева: Мен өз пікірімде қаламын. Себебі біздің қоғамымыз тек қазақ фило-
логиясының мамандарынан тұрмайды. Бұл жерде әлеуметтік лингвистикалық фактор 
тұрғысынан қарастыру қажет. Біздің артикуляциямыз жақсы қалыптасқан. Біз ц деп айта 
аламыз, ал француздар айта алмайды, олар сы дейді. Сондықтан, мен ойлаймын, неге 
біз одан қорқамыз.

Ж.Жақыпов: Қорыққанда былай, бізде мынадай бір көзқарас бар. Бізде қазір тіліміз-
дің бұзылуы тіліміздің дамуы деп ұғамыз. Ал мен латынға көшкенде өзіміздің тіліміздің 
асыл нұсқасын қайтып келтіретін шығармыз деп ойлағанмын. Олай болатын түрі жоқ. 
Дегенмен, барынша сол асыл нұсқасын қалпына келтіруге тырысу керек. 

З.Базарбаева: Құрметті әріптестер, тіл дамиды ол бір қалпында қалмайды. Неге 
ағылшын тілінде 45 фонема бар. Себебі олардың тілі дамыған тіл. Неғұрлым дыбыс көп 
болса, соғұрлым ол байлықты көрсетеді. Фонологизация деген құбылыс бар олар көбейеді.

Ж.Жақыпов: Біз басқа тілден енген сөзді өзіміздің тілімізге бейімдеп алмасақ, ды-
бысталуы жағынан бейімдеп алмасақ, бұл әліпбидің құны бес тиын.

А.Хабиева: Ц әрпін әліпбиге енгізетін болсақ, онда неге латынға көшіп жатырмыз. 
Мысалы, полиция сөзін polisia деп жазылғанға адамдардың көзі үйренді ғой. 

Ж.Жұмабаева: Ең алдымен латын графикасына үгіт-насихат жүргізген кезде ең бірінші 
біз латынға не үшін көшіп жатырмыз деген кезде тілдік реформа өзіміздің тілдік табиға-
тымызға қайтадан қайтып келеміз деп осыны бірнеше рет қаншама халыққа айттық. Енді 
қайтадан келіп әліпбидің ретіне ц әрпін кіргізсек, бізде қандай реформа болады. Егер де 
біз фонологизациялану процесіне келетін болсақ, хатшы дегенде ч-мызда фонологиялық 
болып тұр. Ол кезде біз ч-ны да енгізуімізге тура келеді ғой. Үшіншіден, емле ережелерін 
жасау барысында сөз басында, ортасында, аяғында ц-мен келгенде ешқандай қиындық 
келіп тұрған жоқ. Барлық шет тілінен енген терминдер соған бейімделіп, игеріліп жазы-
лып кетті. Сондықтан да ц әрпін қазақ тілі әліпбиіне алудың қажеті жоқ.

Ж.Қоңыратбаева: Жалпы латынға көшу ұлттық жаңғыру, рухани жаңғырумен бай-
ланысты дүние. С таңбасы ц әрпінің табиғатын толық аша алмайды. Екіншіден, өзіңіз 
айтып отырсыз неге кириллицадағы с-ны ала салмаймыз деп. Біз латынға көшкенде s әрпі 
дайын тұр ғой. Мысалы, medisina, polisia. Соған бүкіл халық үйреніп қалды. Сондықтан 
оны неге алмайды деген сұрақ болмайтын шығар. Орыс тіліндегі -ович дегендегі ч-ны 
айтып тұрсыз. Біз оларды қалай айтамыз орыстардан ұят болмай ма деген. Орыстар бізден 
улы, кызы дегенге ешқашан ұялмайды ғой. Сондықтан ц мен ч-ға келгенде жеке таңба 
ретінде алудың қажеті жоқ деп ойлаймын.  

Ә.Қаба: Мен әр әріпке оппонент ретінде қарсы пікір айтуым мүмкін. Сіздер соның 
қажет екенін маған дәлелдеп шығыңыздар. 

Н.Рсалиева: Ц секілді дыбыстардың факультативті әріптердің қатарына енгені менің 
ойымды өзгерткені соншалықты семент деп айту, медисина деп қазақшалап айту мақта-
ныш сияқты көрінеді маған. 

М.Бақтиярұлы: Әлеке, біз мына түрімізбен келіспейміз. Бір әріптің негізінде он 
түрлі пікір айтылып жатыр. Бұл латын әліпбиіне көшу әлі оншақты жылға кетеді. Жалпы 
менің өзімнің ойым бағана айттым ғой, мен тілдің маманы емеспін. Бірақ енді ұлттық 
код дегенде мен өзімнің ұлтымды, тілімді қолдайтын азаматтың бірімін. Біз расында 
да цемент деп айтпаймыз семент дейміз. Сондықтан да ағайындар, бір мәмілеге кел-
сеңіздерші. 
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Ә.Қаба: Латынға көшудің негізгі мақсаты – рухани жаңғыруға байланысты өзіміздің 
ұлттық кодымызға қайтып келеміз деген ол жақсы. Емле ережелері арқылы айтылу, 
сөйлеу мәселелерінде де реформалар жасауға болады. Бұрынғы кириллица кезіндегі 
өзгеріп кеткен сөзді пайдаланудағы кейбір өзгерістерді қайтып орнына алып келуге 
болатын шығар. Бірақ мынадай мәселе өздеріңіз біліп отырсыздар, қазір Қазақстанда 
қаншама ұлттар бар. Басқасын қойғанда тіпті өзіміздің қазақтардың да көпшілігі қазір 
орысша сөйлейді. Үкіметтің барлығы орысша жүріп жатыр. Біз өзіміз қазақтар латынға 
көшіп алайық, орыстар кириллицасында қала берсін деген айтылды. Одан кейін көшсе 
көшетін шығар деп. Біздің негізгі мақсатымыз – осы тіл ұлтты біріктіруші тіл болуы 
керек болатын. Бұл енді біріктірудің орнына бөлейін деп тұр. Қазірден басталып жатыр 
кириллицаға үйреніп алған қазақ балаларын орыс мектебіне беріп жатқан. Бұны неге 
айтып отырмын? Айтып отырған себебім, біз бір жағынан 1-2 дыбыс қосылу арқылы 
осы әліпбиімізді универсальды жасаса деген бір ой болып еді. Мысалы, ертең латынға 
орыстілділер көшу керек десе, оларға тағы да осындай бір әліпби жасау керек бола ма, 
сонда біздің елімізде латын әліпбиіне байланысты екі әліпби жүруі мүмкін. В-ны алдық, 
осы дыбыспен бізге тоғыз мың сөз кірді ме, ф-ны алдық онымен бірге бәленбай мың 
сөз кірді. Сонда мына жерде бір жарым мыңмен келетін ц-ны алғымыз келмей отыр. Ал 
егер ертең универсальды жасайтын болсақ, бұл әліпбимен орыс тілді мектептерді оқыта 
алатындай мүмкіндігіміз болса біз оны да ескерсек. Осы мәселеге қалай ойлайсыздар?

Ж.Жақыпов: Онда орыс әліпбиі болып кетеді. 
Н.Әшім: Рұқсат па?! Бір-ақ пікір айтып жатырсыздар ғой бұрынғы қазақ әліпбиіне 

қайтып оралсақ деген. Екі түрлі көзқарас бар мен үшінші көзқарасты қосайын. Бірін-
шіден, бұрынғы қазақы артикуляция, орфоэпиясымен қолданса, екіншісі орыстардың 
әріптерін, сөздерін, дыбыстарын бәрін айта аламыз деген пікір. Біз қазір өткенді емес, 
қазіргіні емес, болашақты ойласақ. Біз енді техника саласының маманы болғандықтан, 
көп дүниені бәрібір ағылшыннан аламыз. Қанша жерден біз кереметпіз деп кеудемізді 
ұрсақ та. Сондықтан кейбір сөздерді әсіресе мына жастар оқыған кезде олар бәрібір 
ағылшынға жақын оқығанын қалайды. Бағанағы ц деген әріпті алып тастап, оның орнын 
с-мен беруді мен қолдаймын. Себебі ол көбіне-көп орыс тілінен енген сөздерде қолданады. 
Осының негізінде ертең ережелерді қалыптастырып қабылдап тастаса, ешкім күлмейді. 
Ереже бекітілгеннен кейін бәрі үйреніп кетеді. Бірақ мүмкіндігінше ағылшын тіліндегі 
нұсқасына жақындауымыз керек екені анық. 

Е.Тілешов: Енді мұнда ц-ны сұрайтыны да рас. Бірақ біз бәрібір қазақ тілінің әліпбиін 
жасап отырмыз. Біздің өрістейтін, шығатын жолымыз қазақ тілінің жолы, қазақ тілінің 
тілдік табиғаты болуы керек. Шындығында бәріміз осыны айтып отырмыз. Бірақ әрқай-
сымыз бір мәселеге әртүрлі жолмен келіп отырмыз. Мүддеміз ортақ қой. Бірақ бәрімізде 
оның аржағын ойлап отырмыз. Он бір мың сөзі бар в дыбысын, мен 30 томдықтың негі-
зінде сөйлеп отырмын жеті жарым мың сөз кездесетін ф дыбысын алғанда, мың жарым 
сөзде кездесетін ц дыбысына біз жол тапқымыз келіп отыр. Факультативті белгі деген 
бар. Өзі факультатив деген не? Біз қосымша деп жүрміз. Ол грек тілінен аударғанда 
мүмкіндік (возможность) деген сөз екен. Яғни факультатив арқылы бірнәрсеге мүмкіндік 
(возможность) беру. Сонда бірнеше таңбалар оның ішінде біз талқылап отырған с, w, x, 
одан кейін Еуропа дыбыстары үшін U шеттілінен енген сөздерді белгілеу үшін әліпбидің 
астына факультатив таңбалар деп тізіп қояды екен. Ол қандай тілде? Ол роман тілінің 
ішінде португал тілі. Португал тілінде дүниежүзі бойынша 240 миллион адам сөйлей-
ді. Неге көп десеңіздер 200 миллион адамы бразилиялықтар. Италия тілінде 21 таңба 
классикалық латын ол Италияда. Мына 26 таңба ол классикалық емес, бұл кеңейтілген 
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латын. 23 таңба ол базалық латын. Италияда гарица тілінде, аситан тілінде, арагон тілінде, 
роман тілдерінде жаңағы сіздің W, С, Х факультативті таңба ретінде біледі. Әліпбиіне 
кіргізбейді. Герман тілінде, исланд тілінде факультатив болады, фин-угор, фин, венгр 
тілдерінде кіргізбейді факультатив болады. Славян тілдерінің ішінде хорватта ғана екен, 
германда, исландта, одан кейін түркі халықтарында ғағауызда осылай қолданады екен. 
Осындай тәжірибелер бар екен. Кейбіреулер шведтер W әліпбидің ішіне кіргізеді екен 
де сұрмен бояп қасына «кірме сөздер үшін» деп жазып қояды екен. Сондықтан менің 
өзімнің ұсынысым осындай дыбыстарды тізбектеп қана көрсетсек қайтеді деген ұсыныс. 
Ол әлемде бар ғой, өзі латынның елі Рома ғой енді Италия.  Италия соны шешіп отыр, 
Португалия соны шешіп отыр. Сондықтан осындай бір ой салу үшін осындай пікірімді 
айтқым келеді. Рақмет! 

Ә.Асқар: Қазіргі грузин мен армян неге акцентпен сөйлейді? Өйткені олар өзінің 
мақамында сөйлейді, алфавиті өздерінде қалды. Сондықтан қазіргі әңгімеде сол орыстан 
әзер құтылып отырғанда, тағы да ағылшынның қоластына кіретіндей етіп, тағы да әліп-
биді көбейте бермеген дұрыс. Мүмкіндігінше Жәкеңді қолдаймын. Рухани жаңғыруда 
сол өзіміздің мақамды қайта-қайта сақтауды ойлаңыздар. Сіздер мамансыздар.

Т.Аяпова: Ерболдың айтып отырғаны өте орынды, ойға қонымды. Өйткені ол әлемдік 
деңгейде бар. Мысалы, ағылшын тілінде дж деген дыбыс бар. Бірақ шеттілінен кіретін 
сөздерді бөлектеп тастаған ғой. Өзінің жазылуы мен айтылуымен бөлек жазады. Сол ды-
быс өзінің ана тілінде болса да, анау шет тілінен кірген сөздерді бөлек ықшамдап, бөлек 
қойып қойған. Сондықтан оны жеке факультатив ретінде көрсеткен дұрыс.

Ж.Жақыпов: Бұларды сапқа кіргізбеу керек (W, С, Х). Пернетақтада тұрады әліпбиге 
кіргізбеу керек.

Ә.Жүнісбек: Бағана мен ұлттық әліпбиді көрсеттім ғой, сосын астына қызылмен кірме 
сөздерді жазатын халықаралық үлгісін көрсеттім. Орыстарда соны пайдаланып жатыр. 
Орыстың сөзін қараңыздаршы компаниялардың аты, адамдардың атын жазғанда латынмен 
жазып қойып отыр. Кирилдің ішінде жазып қойып отыр. Қытай да соны пайдаланады, 
араб та соны пайдаланады. Сондықтан егер біз уагон, путбол деп қалай айтамыз дей 
берсек, қайтадан баяғы 42-ке барамыз. Соған жол ашылып тұр өзі. Біз алдымен ұлттық 
әліпби жасауымыз керек. Ұлттық әліпбидің негізі бізде  болғаны 28 дыбыс бар. Сол 28 
дыбысымызға ие болайықшы. Осыған орай қадірлі ағайын, ой салу үшін айтайын деп 
отырмын. Мынау W-ды құрттық. Орнына U-ды алайық деп отырмыз. Енді қараңыздар, 
бірінші сабақ ағылшын тілінің сабағы оны дауысты деп оқытамыз, екінші сабақ қазақ 
тілінің сабағы дауыссыз деп оқытамыз. Бұл жағын ойланып отырған адам бар ма? Екінші 
айтайын дегенім, мынау әліпбиді санаңыздар. Дауыссыздарды санасаңыздар бір дауыссыз 
кем. Бәрін қосып санасаңыз бір дыбыс кем. Ондай әліпби болмайды ғой. Мінеки, осы 
жағын ойласаңыздар деген әңгіме. Әліпбиде қазақтың дыбыстары түгел өз таңбасымен 
тұрсын. У дыбысының дауыссыз болатын себебі ол буын құрай алмайды. Jýý (жуу) деп 
жазайық мынаның үшеуі де дауыссыз, енді ауа деп жазайық aua енді дауыссызы жоқ сөз. 
Ондай да бола ма?

М.Бақтиярұлы: Аға, енді өзіңіздің әліпбиіңізбен жазыңызшы.
Ә.Жүнісбек: Мынау сөзіміз шұбалаңқы, тіліміз ұзарады дегеннен қашпау керек. A/

wa мына жерден буын жігі өтеді. Жуу деген ju/wuw болады бұдан буын өтеді, морфем 
жігі өтеді. 57-жылға дейін осылай жазып келгенбіз. 

Е.Тілешов: Аға, енді Сұлтан деп жазыңызшы.
Ә.Жүнісбек: Sultan.
Е.Тілешов: Аға, енді университет деп жазыңызшы.



112

Ә.Жүнісбек: Өздерің жазып алыңдар. 
Е.Тілешов: Аға кетпеңіз, сіздің Сұлтан дегендегі ұ дыбысыңызбен, университет 

дегендегі у дыбысыңыз бірдей ғой. Жұрт содан шатаспай ма? 
Ә.Жүнісбек: Екі ескерту болады. І-ге байланысты сосын u-ға байланысты. Кірме сөз-

дерде у болып оқылады, төл сөздерде ұ болып оқылады. Кірме сөздер и болып оқылады, 
төл сөздерде і болып оқылады.

Ж.Жақыпов: Оның қайсысы кірме, қайсысы төл сөз екенін қайдан білеміз? 
Е.Тілешов: Аға, кешіріңізші. Ертең Sultan-ды осылай жазсақ, біздің онсызда орысша 

сөйлеп жүргендер Султан болып кетпей ме? Олар ұ-ны айтпайды ғой. Мынаны ешкім 
Сұлтан деп оқымайды, Султан деп оқиды. Содан біздің ұ-мыз жоғалып кетеді. Қоғамда 
сондай қауіп бар ғой.

Т.Аяпова: Мен W туралы айтып жіберейінші. Мен айтайын дегенім ағылшындар 
латын графикасын қалай қолданған? Соның кішкентай ғана тәжірибесін айтқым келеді. 
Латын графикасы Батыс Еуропа елінде б.д. ХІ ғасырында бастаған. Ағылшындар бірін-
ші болып бастаған. Олар модернизация жасаған. Яғни көптеген өзгеріс жасаған, қандай 
өзгеріс десеңіздер:

• Латын әліпбиін қолданайын деп жатқан тілге байланысты жаңа сызықшалар 
қосылды;

• Латын тіліндегі кейбір сызықшалар алынып тасталды;
• Сол тілдің дыбыстық ерекшелігіне қарай жаңа символдар енгізілді (латын әліп-

биінде жоқ болғандықтан) тілдің ерекшелігін көрсету үшін;
• Сол тілдің дыбыстық айтылуын толық беру мақсатында жаңа әріптер ойласты-

рылды;
• Кейбір латын әріптерінің жазылуына өзгерістер енгізілді.
Көрдіңіз бе қанша модернизация жасаған. Бірақ ағылшындар басқа тілден алмаған 

латын графикасына негізделген. Міне осыны біз есте ұстауымыз керек. Біз өйткені жаңа 
әліпбиді латын графикасына негіздеп отырмыз. 

Латын әліпбидегі 23 әрпінің британдықтар 19 әрпін ғана пайдаланды:
• ί және ә әріптері жиі алмастырылып шатастырылды;
• V және U әріптері де жиі шатастырылды;
• k, q, x әріптері көп жылдарға дейін қолданысқа енгізілмеді;
• a әрпі e әрпімен қосылып æ әрпі боп жазылды; оларда ә деген дыбыс бар, яғни үш 

түрі бар. А мен е әрпін қосып æ ә шығарған. Міне өзінің тілінің, яғни ағылшын тілінің 
ерекшелігін көрсету үшін латынның екі әрпін алды да оны бір-біріне қосып бір дыбыс 
шығарды. Ары қарай көне ағылшын тілі әліпбиі “бір әріп – бір дыбыс“ деген принципке 
жасалынған.

• Ағылшын әліпбиінде латын әліпбиіне ұқсамайтын тұстары жетерлік. Өйткені 
олар тек 19 ғана алған ғой.

•  Қысқа немесе созылыңқы айтылатын қайталанып беріледі;
• Әріптің жоғары жағына макрон белгісі қойылады: ā, ō немесе ðð. 
• W әрпі көп жылдардан соң жаңа әріп болып қолданысқа енді ағылшын тіліне. 

Ол латын графикасында жоқ. Бұл әріпті ағылшындар ойлап тапқан. Бұл әріп екі U, U 
әріптерінің қосындысын жазуға ыңғайлы болу мақсатында ойластырылған, сондықтан 
да оны (яғни W), “double U“ (қос Ю) деп атаған. Бұл өте маңызды нәрсе. Біз барамыз да 
ағылшын тілінің әріптерін алып қолданамыз. Алғашында біз Ш дыбысын Sh деп таң-
балағанда ағылшын тілінің емлесінен алдық. Қазір, Құдайға шүкір, оны алып тастадық. 
Өйткені ол ағылшын тіліне тән нәрсе. Латын гарфикасында болған емес, бірақ герман 
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тілдері қолданады. Мен ағылшын тілінің маманымын, мен мұны нақты білемін. Ол гер-
ман тілдері тайпаларының ішінде қолданылады. W әрпінің дыбысталуын [yͻ/yә/yί] бұдан 
бұрын рунамен белгілеген: ƿ ƿynn “wynn“.

• a
• æ
• b
• c[k] or [kˊ]¹
• d
• e
• f [f] or [v] ²
• ȝ [ɡ],[ɡ΄],[ϒ],[︠ j]³
• h [x], [ɡ΄], [h]
• i
• y [y]4

• l
• m
• n
• o
• ǫ or å [ͻ], [õ]
• p
• r
• s [s] or [z]
• t
• [θ] or [ð] shown also as a crossed d : ð or đ
• u
• W

Көне ағылшын тілінде «бір әріп-бір дыбыс» дедік қой. Оны барған да француздар 
әбден бүлдірген ғой. Француздардың әсерінен бұл әліпби көптеген өзгерістерге түсті. 
Енді осыдан шығатын қорытындыға келетін болсақ:

1. Қазақ әліпбиіне [у] дыбысының орнына қолданысқа ұсынылып отырған W әрпі 
латын әрпі емес. Егер біз шынайы ұлттық әліпбиді латын графикасына негіздейтін болсақ, 
біз ағылшын әліпбиіне негіздемеуіміз керек. Бұл үлкен қателік. Міне осыны есте сақтау 
керек. Ағылшын тілінің мамандары осыны білу керек. 

2. Бұл W әрпі өзінен кейін келетін дыбыстарға байланысты тек [U] дыбысы емес 
оның қосымша дыбысталуы пайда болады:

              What`s up [wɔts….]
               Window [wɪndәʊ]
3. Орыс тілінде және БАҚ-та Wәрпін [в] деп дыбыстайды.
                a business woman [вуман]
4. Қазақ әліпбиінде берілген әріпті “double U” деп атай алмаймыз. Біз әліпби жасауда 

латын графикасына негіздеп жасап отырмыз ғой, ал біз барамыз да ағылшын тілінің 
таңбаларын жұлып-жұлып алып соны қолданғымыз келеді. Британдықтардан үйренейік. 
Олар не істеді? Өздерінің ŋ таңбасын олар ойлап тапты. Өйткені оның тіліндегі дыбыстық 
ерекшелікті қалай ұлттық тілдің дыбысын жоғалтпау үшін берді. Ал енді біз жастарды 
да ойлауымыз керек қой. Не себепті? Созылыңқы дыбыс дегенді қысқа дыбыс дегенді 
транскрипция бар бүкіл әлемде әлемге әйгілі транскрипция бар. Кез келген елде бар. 
Міне осыны естен шығармау керек. 

А.Шәріпбай: Дауысты дыбыс у қазақ тілінде жоқ. Ол дәлелденген. Біз дауысты деп 
есептесек, қазақ тілінің төл морфологиялық ережелері бұзылады. Мысалы, дауысты-
ға аяқталатын тәуелдік жалғаудың 3-жағы. Мысалы, су, гу дауыстыға аяқталса ереже 
бойынша -сы, -сі жалғануы керек. Бізде гу, ту-да у дауысты. Сонда біз ережені айтып 
қоямыз да оны бұзамыз. 

Тағы ереже түбір сөзде бірнеше дауысты дыбыс қатар кездеспеуі керек. Ереже бар ғой, 
бар. Мысалы, жауын дегенде үш дауыссыз дыбыс қатар келіп отыр. Бұзыла ма? Бұзылады. 
Ереже айтамыз, өзіміз бұзып отырмыз. Ал, енді осыны қалай түзеуге болады? Осыны біз 
морфологический анализды автоматизировать еткен кезде ереже жазып қойып істесек 
осындай нәрселер шыға береді. Неше түрлі оқулықтардан қазақ тілінің дыбыстық жүйе-
сін қарасақ 40-тан бастап 28-ге дейін әлгі күнге дейін сондай. Ахмет Байтұрсынұлының 
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кітабын қарадым. Ол жақта тек 28-ақ дыбыс. Біз компьютерлік программамен экспери-
мент жасадық. Сол эксперимент нәтижесі де Әлімхан Жүнісбектің айтып жүргендерінің 
шындыққа жанасатынын дәлелдейді. Дауысты дыбыс жоқ деп Әлекең айтып жүргені 
кириллицада белгіленбей қалған. Оны тек бір дауыссызбен, орыстың «У» деп белгілеп 
жіберген. Ол дұрыс емес. Сондықтан, орыстың дауысты дыбысы бізге керек жоқ. Бізге 
дауыссыз, үндес «W»-мен беретін дыбыс керек. Мысалға, taw, tawlar. Дауыссыз дыбыстан 
кейін жаңағы айтып жатқан дыбыс кездессе мысалға, жіңішке сөзде «ҮУ» жуан сөзде 
«ҰУ» сонда ғана түбірге жалғау дұрыс жалғанады. Айтайын дегенім осы.

Ә.Қаба: Нұрсәуле Рсалиева сөз сізде.
Н.Рсалиева: Бір-ақ нәрсе айтайын. Мәселе, W таңбасы тарихында ол кімдікі болды? 

Қайдан шықты деген сұрақ қойылып тұрған жоқ қой. Ұсынылып отырған нәрсе қолда-
нысқа қолайлы ма, қолайсыз ба деген сұрақ тұр қазіргі кезде. Біз соған жауап беруіміз 
керек. Ол қазіргі базалық латын әліпбиінің құрамында тұр ғой.

А.Фазылжанова: Сіз сол сұраққа жауап берсеңізші.
Н.Рсалиева: Менің ойымша қолайсыз. Ұсынылып отырған нәрсеге W қолайсыз.
Ә.Қаба: Ал енді олай болатын болса, «X (икс)»-ті айтып болғаннан кейін, үшеуіне 

бірақ қорытынды шығарайық. «X (икс)» қатысты қандай пікірлер бар? «Х (икс)»-ті талай 
қазақтың сөздерінде қолданамыз, сондықтан оны әліпбиге енгізейік дейтіндер бар ма? 
Болмаса «КС» әріптері арқылы жазуға болады ғой, оның қажеті жоқ дегендер бар ма? 
Гүлфар Мамырбек сөйлесін. 

Г.Мамырбек: «Х (икс)» таңбасын әліпби құрамына енгізу керек деп жүрген пікірді 
ағылшын тілді адамдар айтып жүр. Сондықтан бұл ағылшын тілінде «КС» тіркесін бе-
реді бірақ оның қазақтың төл сөздеріне керегі жоқ. Сондықтан оны әліпбидің құрамына 
алудың қажеті жоқ. Әліпбидің астына шет тілінен енген сөздерді таңбалау үшін деп 
көрсетсек болды. Біз бірнеше сөзді «Х (икс)»-пен де «КС» тіркесімен де беріп көрдік. 
Слайдқа қараңыздар, «Х (икс)»-пен берсек Ақсұлу деген сөзді ел «Axulu» деп беріп кетіп, 
тіліміздің шұбарланып кету қаупі жоғары. Сондықтан, егер «Х (икс)»-ті әліпби құрамына 
кіргізсек барлық төл сөздердегі «КС» тіркесі сол «Х (икс)»-пен белгіленіп кетуі мүмкін. 
Сол үшін, оны әліпбиі құрамына кіргізбеу керек деп ойлаймын. 

Ә.Қаба: Жақсы. Тағы қандай пікір бар?
З.Базарбаева:. Керегі жоқ.
Қ.Сартқожа: Керек емес.
Ә.Қаба: Ондай болатын болса, ғалымдардың барлығы келсін. Соңғы айтылған үш 

дыбысқа байланысты бөлек-бөлек қол көтерейік пе?
Ж.Жақыпов. Бір-ақ қол көтере салайық.
Ә.Қаба: Бөлек болғаны дұрыс шығар. Әрқайсысы бөлек дыбыс қой, өз орны бар. 

Ендеше, бірінші айтылған дыбыс «C» болған. Алайық деген пікір бар. Негізі екі түрлі 
пікірдің де жаны бар. «С-Ц»-ға берсек басқа дыбыстарды да кіргізу керек болады. Яғни, 
оның бала-шағасы да бірге кірейін деп тұр. Ал енді алмайын десек оның да өзінің қажет-
тіліктері бар. Сондықтан бұл тұрғыда бұл таңбаны басқа дыбысқа береміз бе? Басқаша 
таңбалау керек пе екен? Қалай қарайсыздар? «Ш» мен ауыстыру керек деген сияқты 
пікірлер болды. Тағы қандай пікірлер бар? «С»-ны кіргізудің қандай жолдары бар? Әлде 
керек жоқ па біз үшін? 

Ж.Жақыпов: Керегі жоқ.
С.Қаржаубай: Керек емес. Пернетақтада тұрсын. 
Ә.Қаба: Дауыс бермейік десек те беру керек болатын секілді. «С»-ны – «Ц» ретінде 

әліпбиге кіргізейік деп қолдағандырыңыз қол көтеріңіздер. 5 адам қол көтеріп отыр. Ал 
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енді «С»-ді кіргізбейміз дегендер қол көтерсін. Көпшілік деп жазып қойғанымыз дұрыс 
болар.

Г.Мамырбек: Дауыс беру парағына Қ.Сәрекенова, Л.Еспекова, Н.Әшім, Ж.Қоңырат-
баева «С» таңбасын алуға қарсымын» деп қол қойып кетті. Осы кісілердің дауысын да 
ескерсек.

Ә.Қаба: Жақсы. Енді «W»-ға қатысты айтсақ. Әліпбиге кіргізейік дегендер қол кө-
терсеңіздер. Енді кірбізбейік дегендер көтеріңіздер. Түсінікті. Енді үшіншісі «Х (икс)»-
ті кіргізейік дегендер қол көтеріңіздер. Кіргізбейік дегендер қол көтерсеңіздер. Жақсы. 
Берілген ұсыныс парағында жазылғандай әліпбидің астындағы кірме сөздерге қатысты 
осы әріптерді қолдануға ұсыныс ретінде беруді қолдайсыздар ма? Оларға сілтемелер 
беріледі және пернетақтаға енгізіледі.  

А.Фазылжанова: Цитаталық ұстаныммен жазылатын кірме сөз деп жазып қою керек. 
Әйтпесе, бөтелке дегенде кірме сөз ғой.

Ә.Қаба: Мұның екі нұсқасы ұсынылған болатын. Біріншісі, әліпбидің ішіне кірігізіп, 
сұрмен белгілеп, қасына тек цитаталық ұстаныммен жазылған кірме сөздерге қолданы-
лады деп жазып қояйық. Болмаса астына қалдырайық деген.

Ж.Жақыпов:Астына қояйық.
Ә.Қаба: Олай болса осы пікірді қолдамайтындарыңыз қол көтеріңіздер. Енді қол-

дайтындар қол көтерсеңіздер. Құрметті ғалымдар, бүгін үлкен тартысты отырыс болды 
деп ойлаймын. Осылай болу керек еді. Бірақ мен негізі кешке дейін отыратын шығар-
мыз деп ойлағанмын. Солай болғаны тіптен жақсы еді. Дегенмен, сіздер үлкен жұмыс 
атқардыңыздар. Біраз нәрселердің беті ашылды. Осында айтылған және қолдау таппа-
ған пікірлер әлі де болса көтеріледі, дамиды, жазылады деп ойлаймын. Негізінен осы 
отырыста осы әріптерді көпшілікпен шештік. Мәулен Әшімбаевтың берген тапсырмасы 
бойынша біз өзіміздің жұмысымызды атқардық. Сөйтіп, әліпбидегі кейбір қаріптерге, 
дыбыстарға байланысты мәселелерді талқылап, басым көпшілікпен бір шешімге келдік 
деп ойлаймын. Ал енді, бұл мәселелердің нүктесін қою біздің міндетіміз емес. Бұл әлі 
де болса Ұлттық комиссияда талқыланады. Одан кейін Президенттің алдына барады. 
Сондықтан, алдағы уақытта әлі де болса өзгерістер болып жатса оған ешкім таң қал-
мауы керек. Бұл ешкімнің меншікті дүниесі емес. «Біз бекітіп кеттік», «бұл осылай 
болу керек еді», «тек қана осылай болу керек» деуге болмайды. Қажеттілігіне қарай 
өзгерістер де болуы мүмкін. 

Құрметті әріптестер, сонымен бүгінгі кеңесте мақұлдаған әліпби жобасындағы кейбір 
дыбыстардың таңбалануына және C, W, X таңбаларын әліпби құрамына енгізу мәселе-
лерін дауысқа салу барысында төмендегідей көрсеткішке ие болды:

Дауыс берушілердің жалпы саны – 22.
- Іі дыбысын İі таңбасымен, Ии (Йй) дыбысын Іı таңбасына беру туралы
Қолдайтындар – 4, 
Қолдамайтындар – 17, 
Қалыс қалғандар – 1;
- Ии (Йй) дыбысын Jj таңбасына беру туралы
Қолдамайтындар – 20,
Қалыс қалғандар – 2.
- Ŋŋ таңбасы туралы
Қолдайтындар – 11;
Тильдамен беруді Ññ ұсынатындар саны – 11 адам.
- Сс таңбасы туралы
Әліпби құрамына енгізуді қолдайтындар –5 
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Әліпби құрамына енгізбеуді қолдайтындар –16
Қалыс қалғандар – 1
- Ww таңбасы туралы
Әліпби құрамына енгізуді қолдайтындар –1 
Әліпби құрамына енгізбеуді қолдайтындар –19
Қалыс қалғандар – 2
- Хх таңбасы туралы
Әліпби құрамына енгізуді қолдайтындар – 0
Әліпби құрамына енгізбеуді қолдайтындар –20
Қалыс қалғандар – 2
Құрметті әріптестер, бүгін мінеки негізгі тоқтамға келіп, пікірлеріңізді айтып, осы 

жерде ұлт мүддесі үшін қызмет қылып жатқандарыңызға көп-көп рақмет. Осымен отырыс 
аяқталды. Сау болыңыздар!

«ӘЛІПБИДІ ЖЕТІЛДІРУ: ТАЛҚЫ ЖӘНЕ ШЕШІМ» 
АТТЫ САРАПТАМАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ СТЕНОГРАММАСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы,
2020 жылғы 30 мамыр

Қатысқандар: Е.Тілешов, Ә.Жүнісбек, З.Базарбаева, Ж.Жақып, А.Салқынбай,  
Қ.Қалыбаева, Б.Қапалбек, Қ.Күдеринова, О.Жұбаева, А.Фазылжанова, Қ.Сәрекенова.

1-күн
Й/И дыбыстарының таңбасы

Ә.Қаба: Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Барлығымызға белгілі Қазақстан 
Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылғы 21 қазандағы тап-
сырмасына орай, латыннегізді қазақ әліпбиін жетілдіру бойынша бірқатар жұмыстар 
атқарылғаны өздеріңізге белгілі. Бүгінде қоғамда ғалымдар арасында әліпби жоба-
сына байланысты бірізді пікір жоқ деген қауесет тарауда. Осыған орай, бүгін біз екі 
тараптың ғалымдарының басын қосып, ортақ шешімге келіп, жаңа қазақ әліпбиінің 
тиімді жобасын ұсыну мақсатында сіздерді жинап отырмыз. Ісіміз сәтті болсын деп 
жұмысымызды бастайық. 

Е.Тілешов: Бағдарламаны алыңыздар. Бағдарлама шартты. Біз мынау и тобы мен у 
тобын екі күнге бөліп алдық. Екі үлкен басты мәселені жеке-жеке талдау, пысықтау үшін 
осылай 2 күнге қойып отырмыз.

З.Базарбаева: Менде ұсыныс бар. Бүгін маңызды жиналыс нақты сөйлейік. Бәріміз 
патриотпыз, бәріміз қазақ тілінің жанашырымыз, сондықтан бүгін әліпбиді қалай практи-
каға енгіземіз соны ойластыруымыз керек. Сосын бір таңбаға ұсыныс бергенде, мысалы 
осы дыбысқа мына таңбаны береміз дегенде оны жазып көрсетсін. Мен латынша жаза 
алмаймын деген болмайды. 

Ә.Қаба: Жақсы, былай істейік қазір бағдарлама бойынша жекелеген дыбыстардан 
бастаймыз. Содан кейін соның ережелері, қағидалары, негіздемелерін жазып көрсет-
сек. Содан кейін осы дыбысты қолдансақ қалай болады, қолданбасақ қалай болады 
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деп тек қана осының төңірегінде талқылайық. Олай болатын болса, біздің білуімізше, 
бағдарлама бойынша Й/И дыбыстары тұр. Й/И дыбысы өздеріңізге белгілі қазақша і 
сияқты белгілеп келген болатынбыз. Қысқа й және созылыңқы и дыбыстарын бүгінгі 
күнге дейін бір таңбамен алып келдік. Ал енді қазіргі көзқарас екеуін бір таңбамен 
белгілеген соншалықты дұрыс болмайды деген болғандықтан, екінші таңба ретінде 
у таңбасын й ретінде алсақ деген ұсыныстар болды. Осы мәселенің төңірегінде әңгі-
мемізді бастайық. Бірінші сөз кезегін Әлімхан Жүнісбекке бергім келіп отыр, сосын 
ары қарай жылжимыз.

Ә.Жүнісбек: Бабаш ағамыздың бір сөзі есіме түсіп отыр: «Барған жердің бәрінде 
мен үлкен боламын да, маған бәрі бата жаса» - дейді. Сол айтқандай, енді Әлеке маған 
баста деп отырсыз. Қарап отырсам 5-6 рет жиналған екенбіз. Бәрінде бір-ақ әңгіме. 
Бізге мынадай жоба ұсынасыздар. Сондықтан ғалымдар тіліміздің дыбыстық жүйесін 
айқын көрсететін нұсқа деп атады, қай ғалымдар? Оның ішінде мен жоқпын. Мен олай 
деп айтқан жоқпын, айта алмаймын да. Мынау аспаннан түскен таңбалар емес, әрқай-
сының өзінің фонетикалық негіздемесі тұр. Соған лайық таңба қалыптасқан, халықа-
ралық жүйеде қалыптасқан таңбаларды беріп отырмыз. Оның бер жағында 2016-2017 
жылдары екі жинақ шықты. Тіл білімі институтында жүргізілген зерттеуге 40-тан аса 
адам қатысты. Соның нәтижесі жарияланған. Нәтижесі Институттың ғылыми кеңесінде 
бекітілген. Сол жерде тасқа басқандай етіп мына әліпби жарияланған. Жарияланғанда 
да кәдімгі мінеки фонетикалық талдаудың негізінде, әлеуметтік талдаудың негізінде, 
статистикалық талдаудың негізінде т.т. 5-6 параметрлермен шығарылған. Ол жерде 
нақты жобалардың ішінде ең дұрысы осы деген сөз де тұр. Яғни Тіл білімі институ-
тының ғылыми кеңесі бекітті, осы жерде отырғандардың бәрі соның мүшелері. Менің 
айтайын дегенім қадірлі әріптестер, мына жерде фонетистер отыр, грамматистер отыр 
бәрі тілдің маманы. Әліпбидің әрбір таңбасының фонетикалық негіздемесі болу керек, 
ғылыми ақиқаты болу керек. Егер біз соған тоқтасақ, бір пікірге келеміз. Жоқ оған 
тоқтамасақ, онда жоқ. Сондықтан әрбір дыбысты талдайды екенсіздер алдымен соның 
маған анықтамасын айтып беріңіздер, тілдегі қызметін айтып беріңіздер, содан кейін 
барып мінеки егер Тіл білімі институтының анықтамасы дұрыс емес, оның анықтама-
сы мынадай десеңіздер оны көрейік. Біз қай тілдің әліпбиін жасап отырмыз, біз қазақ 
тілінің әліпбиін жасап отырмыз. Сондықтан бірінші кезекте қазақ тілінің төл әліпбиі-
нің басын ашып алайық. 29 дыбысымыз бар. 29 дыбысқа 29 таңбаны алайық бірінші 
кезекте. Содан кейін ағылшыннан келіп жатыр ма, орыс тілінен келіп жатыр ма, енді 
біз орыссыз күн көре алмаймыз, орыс тілін ескермей тағы да болмайды. Сондықтан 
үстіне тағы да қосылатын мәселелер болып жатса, сол төл әліпбидің қабатына әкеліп 
қосайық. Сондықтан бірінші кезекте біз қазақ тілінің төл әліпбиін жасап аламыз, осы-
ған келісейік, тоқтайық. Осыны жасап алғаннан кейін ғана қалған мәселеге көшеміз. 
Осыны жасай алмаймыз ба, онда ар жағын өздеріңіз білесіздер. Өткенде өздеріңізге де 
айттым он рет жиналдық, осы әңгіме. Былай шығара береміз, артынан мынау шығады. 
Біздің айтқанымыздың бәрі бір нәрсе, ескерілмейді. Сондықтан осы жағы да естеріңізде 
болсын. Сөздің басы осы Әлеке. 

Ә.Қаба: Жақсы, енді былай істейік. Бұл өзі айтылуы жөн бұғанға дейінгі болған әң-
гімелерді айтып отырсыз ғой енді осылай болды, осылай талқылап келіп едік деп. Жаңа 
сөз басында айтып өткенімдей, бұл жерде келіспеушілік неде тұр осыдан бастайықшы. 
Қане кім айтады толық түсіндіріп, осының ара-жігін ажыратып, осының төңірегінде 
көзқарас қандай, Құралай?
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Қ.Күдеринова: Мен айтпаймын.
А.Салқынбай: Мен айтайыншы. Құрметті әріптестер, бұл бір жауапкершілігі өте 

жоғары іс. Алдымен осында ғалымдардың басын қосқан Сіздерге көп рақмет айтқы-
мыз келеді. Біз бұның өте жауапты іс екенін сезіп отырмыз. Бірінші біз қазақ тілінің 
әліпбиін жасауымыз керек. Ең бірінші У дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па осы-
ны айырып алсаңыздар. Мен фонетист емеспін, бірақ грамматологиядан дәріс оқып 
жүргендіктен бұл саладан шетте емеспіз. Біз алдымен әріпке келген кезде біз дауысты 
дыбысты таңбалап отырмыз ба әлде дауыссыз дыбысты таңбалап отырмыз ба дегенді 
Ұлттық комиссия жанындағы жұмыс топтарының кеңейтілген кеңесінде мақұлданған 
әліпбидің жобасын жасап отырған ғалымдар қазір ойын ортаға салса деп ойлаймын. 
Өйткені әлемдік лингвистикада қалыптасқан бір үрдіс бар. Ол үрдіс емес қалыптасқан 
дағды. Ол дауысты дыбыстың өзінің таңбасы бар, дауыссыз дыбыстың өзінің таңбасы 
бар. Мінеки осы мүддеден шығатын болсақ, яғни бүгінгі мәселе болып отырған у мен 
и дауысты дыбыстың таңбасымен таңбаланып отыр ма, әлде дауыссыз дыбыстың таң-
басымен таңбаланып отыр ма? Сонда өзінен-өзі шыға келейін деп тұр. Мысалы, мына 
жерде у дыбысы u таңбасымен белгіленіп тұр. Әлемдік лингвистиканың барлығында 
ағылшын дейсіз бе, француз дейсіз бе барлығында бұл дауыссыз дыбысты таңбалайды. І 
таңбасы да дауысты дыбысты таңбалайды. Сондықтан құрметті әріптестер, сіздер бізге 
айтыңыздаршы ана жазған кітаптарыңыз рас па, әлде халыққа айтып отырғандарыңыз 
өтірік пе? Егер біз осыны ашып алатын болсақ, онда мына әріптердің өзгеретіндігі 
ақиқат. Өйткені мынау екі дыбыс та дәл қазіргі осы көрінісінде дауысты дыбыстың 
таңбасы. Тыңдағандарыңызға рақмет!

З.Базарбаева: Ахмет Байтұрсынұлы кезінде осы дыбыстарды жарты дауыстылар 
деген болатын. Себебі олардың бойында дауыстының да, дауыссыздың да қасиеттері 
бар. Және осындай дыбыстар қазақ тілінде емес, басқа да тілдерде бар. Француз тілін-
де, поляк тілінде, ағылшын тілінде бар. Сонда олар әртүрлі таңбалайды. Жалпы таңба 
деген ол шартты нәрсе. Қазір жұрт айтады дауыстыларды дауыссызбен таңбалаймыз, 
дауыссыздарды дауыстымен таңбалаймыз деп. Бұл жалпы дұрыс емес. Себебі таңба ол 
дауысты, дауыссыз болмайды. Жаңа мына u таңбасын дауыстыны көрсетеді дедіңіздер. 
Француз тілінде бұл жарты дауыстыны көрсетеді. Поляк тілінде де солай. Сондықтан ол 
шартты нәрсе. У-ды былай таңбалай берсек те бола береді. Жұрт айтады бұл болмайды, 
ол дауысты біз тау дегенді жаза алмаймыз дейді. Неге жаза алмаймыз, жаза аламыз, ол 
шартты нәрсе. 

Ж.Жақып: Шартты болғанда, акустика жағынан ол дауысты. Тек бізде буын жасай 
алмайды. 

З.Базарбаева: У мен и-ды дауыссыз дейміз. Мысалы, б мен п-ны салыстырып көр-
діңіз бе, ж мен у-да бар ма айырмашылық, бар. Үн бар ма, бар, ал ж дыбысында үн жоқ. 
Сондықтан А.Байтұрсынов дұрыс айтқан болатын жарты дауысты деп. Сондықтан бұны 
жарты дауысты деп айтуға болады.

Ә.Жүнісбек: Кезінде ХІХ ғасырда қазақ фонетикасын зерттеген орыс ғалымдары 
болды ғой. Солар «полугласный» деген термин ұсынған. Сол бізге кезінде шала дауысты, 
жарты дауысты болып әлі келе жатыр. Ал енді оны біз қалай түсіндіреміз. Біріншіден, бұл 
дыбыстардың жасалуында ауыз қуысында ақиқат кедергі жоқ. Бірақ бұл екі дыбыс буын 
құрай алмайды. Оның басты қызметі осы. Дауысты мен дауыссыздың айырмашылығы 
осында. Буын құрай ала ма, буын құрай алмай ма? Буын құрай ма ол – дауысты, буын 
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құрай алмай ма ол – дауыссыз. Сондықтан ақиқат бұл екеуі дауыссыз дыбыс. Сондықтан 
бұл жерде дауысты ма, дауыссыз ба деген мәселеге таластың керегі жоқ. 

А.Фазылжанова: Кешіріңіздер, Зейнеп апайдың айтып отырғаны әріпке дауысты, 
дауыссыз деген термин қолдануға болмайды.

Ж.Жақып: Әріп деген акустиканың таңбасы ғой.
А.Фазылжанова: Ал егер дыбыс туралы айтсақ, ол әрине не дауысты, не дауыссыз 

болады. Функциясына қарап у мен и-ды дауыссыз деп айтамыз, рас ол солай. Бірақ таңба 
таңдағанда дауыстыға мына таңбаны ғана аламыз, дауыссызға мына таңбаны ғана аламыз 
деген бірде-бір әліпби жоқ. Апай соны айтып отыр.

Ә.Жүнісбек: Өзі 28 дыбыс бар, 9 дауысты, 19 дауыссыз. Бұған талас жоқ қой, болды. 
Ол үн бар, үн жоқ деген емес, екеуін ажырататын бір-ақ белгі бар. Буын құрай ма, құрай 
алмай ма?

О.Жұбаева: Бір ауыз сөз қосып өтейінші. Біріншіден, Анар ханымның сөзіне байла-
нысты қаріп таңбаланады оны бәрі біледі. Байтұрсынов өз еңбектерінде а, у, и дегендердің 
бәрі дыбыстар дейді, ал дыбыстардың таңбасын біздер дауысты, дауыссыз деп жіктейміз 
соған сәйкес біз оларды дауысты қаріп, дауыссыз қаріп деп ажыратамыз деген. 1918, 1921, 
1927, 1929 жылғы «Тіл-құралдың» бәрінде дауыссыз қаріп, дауысты қаріп, дауысты таңба, 
дауыссыз таңба деп айтқан – біріншіден. Екіншіден, Ахмет Байтұрсынұлы айтады у мен 
и-ды Зейнеп апай айтып отырғандай шала дауысты, жартылай дауысты, орта дауысты деп 
үш түрлі айтқан. Тек қана и мен у-ды айтпаған. Ол жерде үнділердің бәрін айтқан. Жеке 
тұрғанда у-дың алдына дауыстыны қоймаса, қазақ айта алмайды дейді. У-ды да, и-ды 
да қазақ айта алмайды дейді. Міндетті түрде оның алдында ы, і қандай да бір дауысты 
болса ғана соны шығара алады дейді. Бұл менің сөзім емес. Бұл – А.Байтұрсыновтың 
сөзі. Сондықтан біз осындай нәрселерге кішкене тоқтауымыз керек сияқты. Егер біз у 
мен и-ды дауысты деп алатын болсақ, онда м, н, ң, р, л олардың бәрін А.Байтұрсынов 
дауысты деп айтқан. А.Байтұрсыновтың үлгісінен кейін Қ.Кемеңгеров те, Т.Шонанов 
та, Қ.Жұбанов та солай айтқан. Енді олардың дауысты емес екені бесенеден белгілі ғой. 
Оларға таласпайтын болсақ, неге біз мына екеуін олардан бөліп шығарып алуымыз керек. 
А.Байтұрсынов та кезінде сол сұрақты қойған. Қазақ білімпаздарының бірінші сиезінде 
осы мәселеге байланысты бірнеше күн талқылау болған. Сонда Байтұрсынов бастаған 
5 адамнан комиссия құрылып, Халел бар, Байтұрсынов бар барлығы дәлелдеп шығады 
және осыған нүктесін қояйық дейді. Бір ғасырдан астам уақыт өтіп кетті. Біз сол мәселеге 
қайтадан келіп отырмыз.

Ж.Жақып: Жаңағы айтып жатқан дауысымыз табиғи нәрсе. Ал біздің талқылап 
отырғанымыз шартты, жасанды нәрсе. Сондықтан сіздер мынау таңба мен дыбысты 
табиғи, екеуін бір жерден шыққандай қылып істегілеріңіз келеді ғой. Олай болса жақсы 
ғой! Бірақ жасанды екенін ұмытпаңыздар. 

Қ.Күдеринова: Менде сұрақ бар. Ербол ағай өткенде осы мәселе талқыланады деген 
кезде біз айтылып жатқан пікірлерді осы уақытқа дейін неше рет тыңдадық қой. Қанша 
жиналыста тура осылай осы сценарий қайталанды. Енді бұл сценарий қайталанбау үшін 
өткенде келісіп едік қой біз емес жазатын. Жазатын мынау мектепте бастауыш, педагогтар 
солардың эксперименттері қандай нәтиже берді біз соған көнейік деп едік қой. 

Е.Тілешов: Эксперимент кеше бітті. Оның нәтижесін ертең алып келеміз. Бүгін мо-
ниторинг жасалып жатыр. 

Б.Қапалбек: И дауыссыз ғой, иә?! Енді оны қалай таңбалаймыз соған көшейік те. 
Жәке, и дауыссыз ба?
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Ж.Жақып: Жартылай дауысты.
Б.Қапалбек: Жартылай дауысты деген термин жоқ қой. Сіз фонетикада жүйені қа-

рамайсыз ба? Жартылай дауысты деген бағана бар ма сол жерде, не айтып отырсыздар. 
И дауыссыз болды.

Ж.Жақып: Оны Ахмет Байтұрсынов айтқан жартылай дауысты, жартылай дауыссыз 
деп.

Ә.Қаба: Модератор ретінде мен айтайын. Осы отырған отырыста сіздер сараптау ке-
ңесінің құрамындасыздар. Мынау кешегі Тіл комитетінің бұйрығымен арнайы құрылған 
сараптау кеңесі. Бұл Орфографиялық топ емес, бір топ ғалымдар өздерінше бөлініп алып 
отырған жоқ. Бұл кәдімгі Комитеттің бұйрығымен жасалып отыр. Яғни сіздер бұл жерде 
тарихи шешім қабылдай аласыздар. Мен сіздерге соны айтайын деп отырмын. Сіздер 
кәдімгі қорытынды шығара аласыздар. Жаңа сіздер дұрыс бастадыңыздар. И дауысты ма, 
дауыссыз ба, буын құрай ала ма, жоқ па? Ондай болатын болса біз қайсысын пайдаланға-
нымыз дұрыс, кімге сүйенеміз, неге сүйенеміз осыны қазір жазып көрсетіңіздер, сызып 
көрсетіңіздер. Дәлелдеңіздер, сөйтіп бір-біріңізге дәлелдеңіздер де, бір тоқтамға келейік. 

Ә.Жүнісбек: Әлеке, тағы қайталамаймын. 28 дыбысымыз бар ма мойындаймыз ғой. 
Тілімізде бар ғой, мойындаймыз ба? Осы төл дыбыстарымызға төл таңба аламыз. Таң-
баның шартты екені шартты. Шарттың ішінде шартты емесі бар. Ол мынау халықаралық 
фонетикалық әліпби деген бар. Бүкіл дүние жүзі мойындап отыр. Ол мынау дыбыстың 
артикуляциясынан туындайды. Дыбыстың артикуляциясын айтамыз қазір соған мынадай 
таңба қоямыз. Мінеки болды, ал ол жарты ма , ширек пе, ол полякта бар ма, басқа да бар 
ма онда біздің жұмысымыз жоқ, ағайындар. 

Ж.Жақып: Жұмыстарыңыз болып отыр ғой, қайта-қайта соны айтып отырсыздар. 
Қазіргі жазып жүрген тәжірибеде й – у/і беріледі. Мен қазір бір мысал жазайын: Aian 
qoidy aidady / Ayan qoydı aydadı. Мен екеуіне де теріс қарап тұрған жоқпын. Екеуі де 
ыңғайлы. Қазір мынау Аян деген қысқа й-мен (у) жазылып жүрген жағдай бар. Мен 
осыған дауыс беруді ұсынамын. Келесi: Kiımdı inemen tıgedı. Енді Тіл білімі институты 
бойынша жазатын болсам: Kyimdi ynemen tigedi. Егер бізше жазатын болсақ, институт 
сөзін «institut» болады, ал Тіл білімі институты бойынша былай жазамыз «ynstytwt». Мен 
ойлаймын егер Тіл білімі институты бойынша жазсақ, соңыра емледе мынадай жұмыс 
істеуіміз керек институт сөзін іністөтүт деп оқытатын боламыз. Мен екеуіне де дауыс 
бермеймін қалыс қаламын. 

Е.Тілешов: Мәселе мынаған бара жатыр, тыңдап алыңыздаршы. Біз жаңа шет тілін 
енгізбейміз, кіргізбейміз дедік қой. Біздің ғылым мен білімдегі қолданып жүрген мен сізге 
ескертемін 30 томдықтың 6,7 пайызы ғана қазақтың сөзі екен. 93,7 пайызы орыс тілінен 
енген сөз. Біз шет тіліне бармайық деп айтып жатқандарыңыз да дұрыс, бірақ оның ар 
жағында перспективасын қараңыздар.

З.Базарбаева: И мен у-дың функциясы бірдей. Егер и-ге у алсақ, онда у дыбысына 
w алу керек болады. 

Ә.Жүнісбек: Мың жерден керемет әліпби жаса, екі ескертпеден құтыла алмаймыз. 
Е.Тілешов: Осы тұста екі ескертпе арқылы біз «бір дыбыс - бір таңба» принципін 

бұзып тұрмыз. 
Ә.Қаба: И дыбысына у таңбасын беру қаншалықты дұрыс осы мәселеге келейікші. 

Жаңа оның дұрыс екенін дәлелдедіңіздер, енді дұрыс емес екенін кім дәлелдейді.
З.Базарбаева: Айтуға бола ма? Мен оған қарсы емеспін, маған ұнайды. Назарбай, 

Базарбай дегенде, мен өзімде Зейнеп дегенде й-ды у таңбасымен жазамын. Онда біз 
таратып жазамыз басқа амал жоқ. Ал таратып жазуға мен қарсымын. Сондықтан мен 
оны қолдамаймын. 
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Ә.Қаба: Таратып жазғанның қандай кемшілігі бар?
Қ.Күдеринова: Мен айтайыншы. Мысалы таратып жазғанда қазақтың сөздерін тара-

тып жазуға болады. Кәдімгі кино деген кірме, шеттілдік сөздерді қояйықшы, біз кәдімгі 
иман, илһам кірме арабтан кірген, шығыстан кірген сөздерді мысалы, илләһи, табиғи, 
мәдени, тарихи, Иран, Иншалла, Иса деген сияқты сөздерді қалай жазамыз?

Б.Қапалбек: Біз мынаны қалай жазамыз демеуіміз керек? Дауыссыз ба фонетикада 
солай тұр ма кетті ары қарай ол емленің мәселесі. Ананы қалай жазамыз түрі ұнамайды 
деген болмайды. Қазақ тілінде дыбыстардың тіркесімділігі бар соған салынады. Орыс 
тілінде шет тіліндегі сөздерді қалай жазамыз деген ереже жоқ. 

Ә.Қаба: Біз жаңа басында айттық қой рухани жаңғыру, қазақша дыбыстау, қалай 
дыбыстайды солай айтамыз деп, яғни бұл жерде егер ол сөз орыстікі болмай, арабтікі 
болып өзгеріп кетсе онда тұрған түк те жоқ. 

О.Жұбаева: Жаңа Әлімхан аға керемет сұрақ қойды ғой, сол сұраққа қарсы келетіндер 
болса ғылыми баяндама айтсыншы. Жантас ағай өте керемет мәселе көтеріп отыр соған 
қарсы дау айтатындар болса соны айтайықшы. Егер қарсы пікір болмаса онда мақұлдады 
деген сөз.  

Ә.Қаба: Сонымен у таңбасын й дыбысына беруге ешқандай қарсылық көріп тұрған 
жоқпын. Осы тұрғыдан дауысқа салсақ, қалай болады?

А.Фазылжанова: Қазақтың баласы қандай болу керек, қазақтың баласы ертең ға-
ламмен құрмаласқан болу керек. Ол енді төл сөз деген бірінші орында тұрады. Мына 
жобада төл сөздің ешқайсысы танылмайтындай жазылмайды. Екіншіден, бұл жобаның 
тағы бір артықшылығы бұл жобамен жазған кезде шеттілдік сөздер мәтіннің ішінде қармап 
оқуға өте ыңғайлы. Мен сіздерге бірнәрсені қатты айтқым келеді, құрметті әріптестер, ды-
быстық жүйе деген бар, жазу жүйесі деген бар. Дамыған тілдерді қараңыздар. Дамыған тіл 
ағылшын тілі болса, солар сияқты бізде халықаралық деңгейде дамимыз десек, солардың 
тәжірибесін қараңыздар. Олардың ешқайсысы да ауыздан шыққан дыбыстың барлығын 
таңбалап отырмайды. Өйткені жазудың функциясы ақпаратты неғұрлым тез және түсінікті 
жеткізу. Міне, сондықтан біз қазір ең алдымен жазуды ойлайықшы. Дыбыстық жүйені біз 
қазір сіздер бізден кем, біз сіздерден кем білмейміз емес, барлығымыз бір деңгейде біле-
міз. Ал енді жазуға келейікші, біздің жетілдірілген жобада мына Іі таңба бар. Бұл таңба 
жаңа Жантас ағай айтқан й дыбысын және ый/ій дыбыс тіркестерінің мәнін білдіреді. 
Бұл әріптің мәні күрделі. Әріп деген шартты таңба. Біз әріпке қандай мән береміз ол әріп 
солай түсіндіріледі. Бір қуаныштысы Орфографиялық жұмыс тобындағы ғалымдар әрбір 
әріпке берген мазмұн қазіргі қазақ тілділердің санасындағы мазмұнға сәйкес келеді. Енді 
осы таңбаның бір үлкен артықшылығы, біз қазір өзімізді емес, болашақты ойлауымыз 
керек. Біз ХХ ғасырдағы дүниені қайтадан қайталап отырмыз. Мен сол үшін ұяламын. 
Сондықтан мен осы жетілдірілген жобаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі ый/ій мына мазмұн 
төл сөздің де тұрқын қазақшалайды, шеттілдік сөздің де тұрқын қазақшалайды. Мысалы, 
қараңыз біз жазғанда kino сөзінің транскрипциясы [кійнө] болады. ій дыбыс тіркесінің 
мәні і (и)-ды беріп тұр. Таратып жазуға мен қарсымын. Өйткені мысалы ит деген сөздің 
мен қазіргі кириллдегі дыбыстық мазмұнын жаздым [ійт]. Мына жердегі і мен қысқа й 
бұлар тұтасып кеткен дыбыстар. Бұны біз бір таңбамен жазсақ, бұның фонетикалық негізі 
күшті. Ит деп жазғаннан ешбір қазақтың баласы бұны айт, өйт, ойт деп оқымайды. 
Бұны тек қана ит деп оқиды. Яғни ондай болатын болса, біз ол жерде оны неге таратамыз. 
Жазу деген ол ауыздан шыққан әр дыбысты таңбалап отыруға арналған құрал емес. Ды-
быстық жүйе мен жазу жүйесін шатастырмайық. Енді қараңыздаршы, мына і дыбыстың 
күшті болып тұрғанын қараңыздаршы, мысалы, institut, respublika осы сөздерді қалың 
мәтіннің ішінде елестеңіздерші бұны қазақтың баласы тез-тез, қармап-қармап оқиды. 
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А.Салқынбай: Бұл жерден бір-ақ нәрсе көріп тұрмын. Мына жердегі мысалдардың 
барлығы орыс тілінің сөзі. 

А.Фазылжанова: Ал жақсы қазақтың сөзін жазайын. Мысалы, itmūryn міне жетілді-
рілген жобамен жазғанда тез оқылады, ал енді сіздердің жобамен жазайын iytmurın міне 
қарайық қайсысы тез оқылады. Тағы бір сөз жазайын тарихи – tarihi ал мына жобамен 
жазсам  tarıyhıy бола ма әлде tarіyhіy қалай жазамын деген сұрақ тек қана жас бала емес, 
жазу-сызу қолында қаламы бар адамда туындайды. Яғни бұл қауіпті орфограмма. Егер 
бұл әліпбимен жазатын болсақ, қауіпті орфограммалар көбейеді. Жазуда плюрализм 
туындайды. Жазуда қате көбейеді. Ал егер бұл сөзді біз Орфографиялық жұмыс тобының 
жобасымен былай жаза салатын болсақ tarihi сөз жоқ ешкім қате жібермейді. Бұны біз 
талай эксперименттен көрдік, Әділбек мырза. Сондықтан мен у мен и-дың таратылып 
жазуына қарсымын. 

Ә.Жүнісбек: Мынау қандай сөз qi? Ал енді әліпбиде мынадай тапсырма бар екен. Сөз-
дің құрамындағы дыбыс (дауысты, дауыссыз) буын, тасымал. Ал енді осы сөзді дауысты, 
дауыссызға бөліп беріңдерші кәнеки?

А.Фазылжанова: Ағай бұл дауыстыға да, дауыссызға да бөлінбейді. Себебі бұл жазу, 
оның транскрипциясын жасап дыбыстарды дауысты, дауыссыздарға бөлеміз. 

Ә.Жүнісбек: Сонда сендер qi деген сөзді транскрипция арқылы qiу деп көрсетесіңдер 
ме? Жарайды.

З.Базарбаева: Дұрыс біреуі орфография, біреуі орфоэпия болады.
А.Салқынбай: Сонда сендер біздің тілімізді ағылшынның транскрипциясына салып 

қояйын деп тұрсыңдар ма? Ағайдың әліпбиімен транскрипция жасалмайды.
О.Жұбаева: Анардың ойын ары қарай сабақтастырайын. Анар айтты: «Мына і 

таңбасы екі түрлі дыбыстың мәнін береді» - деді. Олай болған жағдайда бізде кеми, 
байи деген сөздер бар. Бұл сөздердің түбірі бірі - кем, бірі – бай, яғни сын есімдер, 
ал бұларға жалғанған и-ды көсемше деп түсіндіреміз. Көсемше ешқашан сын есімге 
жалғанбайды. Университеттің адамдары кеми, байи деп жазып жүр. Сонда біздер сын 
есімге көсемшені жалғап отырмыз. Ол миға сыймайтын нәрсе. Мысалы, байып, байыт 
осы сөздердің құрамында ы дыбысы сақталады, себебі екі дауыссыз дыбыстың ара-
сында тұр. Енді кеми дегенде й дыбысы бізде дауыссыз неге і, ы дыбысы кетіп қалады. 
Осы тұрғыдан келген кезде Ахмет Байтұрсынұлы былай дейді: «ы, і дегендеріміз бүкіл 
басқа а, о, е сияқты толық дауыстылар» - дейді. Дауыстыларды естілмей қалады екен 
деп өшіріп тастауға болмайды дейді. Мысалы, мылтық, ірімшік, қырық, қылмыс де-
гендер де бастапқы буындағы ы, і-лер естіледі де, қалған буындарда естілмейді. Олар 
естілмейді екен деп бәрін қысқарта беруге болмайды. Тілде не жүйе қалады? Алдымен 
өзіміздің төл сөздірімізді анықтап алайықшы, буын жігі, морфема жігі. Қазір әліпбиге 
дейінгі кезең бар. Балалардың құлағын үйретеді. Қандай дыбыс бар, дауысты, дауыссыз. 
Дыбыспен жаттығады. Мысалы буынға тасымалдағанда байы дегенді ба-йы болады. 
Немесе қазіргі кезде біздің мамандар былай деп жүр киін деген сөзді тасымалдайтын 
болсақ, ки-ін тасымал онда дауыстыға келеді. Буын тасымалданған кезде, тасымал еш-
қашан дауысты дыбыстан басталмайды. Ол қазақ тілінің заңдылығына қайшы. Буын 
тек қана дауыссыздан басталу керек. 

Қ.Күдеринова: Былай істейікші. Біз мұндай пікірді 5-6 рет естідік. Орынай саған бір 
сұрақ қояйыншы. Жаңа байы, кейі дегеннің қалай түбірін табады дедің, енді маған ойна-
ды дегеннің түбірін жазып көрсетші. Менің бүйрегім ауырып отыр дегенде, бүйректің 
түбірін қалай табады?

О.Жұбаева: Ол кірігіп кеткен сөздер.
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А.Салқынбай: Біз жаңа Анар ханымды тыңдадық. Республика, кино деген сөздерді 
қалай жазамыз дегенде, яғни таратып жазбайтын болсақ, орыс тіліндегі сөздерді былай 
жазуымыз керек деп тәптіштейтін болсақ, онда бізге ең алдымен Елбасы рухани жаң-
ғыруды не үшін қойды? Онда біз не үшін кириллицада қалмай, латынға өтіп жатырмыз. 
Латынға өтуіміздің себебі не? Менің ойымша, Елбасының да, Президенттің де қойып 
отырған талабы бізге қазақ тілінің әліпбиін жасау. Яғни кириллицада еніп кеткен орыс-
тың әріптерінен құтылып, қазақтың өзінің төл таңбасын жасау. Сондықтан да дәл қазіргі 
таңда алдымен президентті қалай жазу емес біздің мақсатымыз, қазақтың өзінің төл 
сөздерін қалай жазуға ыңғайлануымыз керек. Кино деген сөзді қалай жазу дәл бүгінгі 
күннің мақсаты болатын болса, онда мен шынымен де қазір қайтамын. 

Ж.Жақып: Сендер емлені неге айтып жатырсыңдар?
Ә.Қаба: Біраз жерге бардық. Енді қорытындылайтын жеріне келейік. Әріп туралы 

айтайық. Сонымен мынау Йй дыбысына Үу таңбасын аламыз ба, алмаймыз ба? Осы 
мәселенің төңірегінде қазір тоқтаймыз да, дауысқа саламыз ба қалай істейміз?

Ә.Жүнісбек: Әлеке, мен ол дыбыстың табиғатын айттым ғой. Болды. Соған қарсы 
уәж айтатындар болса.

З.Базарбаева: Құрметті әріптестер, әліпби жазу үшін жасалады. Егер біз й дыбысы-
на латынның у таңбасын берсек, онда біз таратып жазамыз. Басқа амал жоқ. Ал егер ол 
таңбаны бермесек, онда таратпай жазамыз. 

Ә.Қаба: Яғни, у таңбасын береміз де төл сөздерді таратып жазамыз, сол кезде ол 
қазақшаға келеді. 

З.Базарбаева: Анар жаңа егер таратып жазатын болсақ, қандай қауіп болатынын 
айтты ғой. 

Б.Қапалбек: Біз осы 42 әріппен жазылған терминдердің орфографиясын көрсеткенбіз. 
Абай.кз сайтында тұр. Сол жерде Орынайлар тілдің жүйесін көрсетіп берді. Сол жерге 
мысалдарды салғанда ана мысалдар тура қазақша болып тұр. Сонда орфографияны жа-
сағанда мына принциппен кеткен ғой. 

Ә.Жүнісбек: 1957 жылға дейін таратып келгенбіз.
Ә.Қаба: Ендеше қорытындылайық. Түркімен тілінен басқалары й дыбысына у таңба-

сын алады дұрыс қой?! Қазіргі й дыбысына у таңбасын алуды қолдайық. Таратып жазу 
мәселесін алайық, ол біздің рухани жаңғыруымызға келеді. Осы мәселені дауысқа салып 
көрейік. 3 адам қарсы, 2 адам қалыс қалды, 5 адам қолдады.

Ы/І дыбыстарының таңбасы

Ә.Қаба: Құрметті әріптестер, түске дейін жақсы талқылау болды, пікірлерімізді айт-
тық. Енді соны ары қарай жалғастырайық. Екінші тұрған мәселе бізде ол ы дыбысының 
таңбалануы. Біз жаңа у таңбасын й дыбысына қойсақ, онда ы дыбысына қандай таңба 
береміз? Ғалымдардың арасында ы дыбысына Іı таңбасын берсек деген ұсыныстар 
айтылып жүр. Бұл таңба көзге таныс, әрі бірнеше елдерде осылай Іı таңбасымен беру 
мүмкіндігі бар. Осы таңбаға қолдау бар ма, қарсылық жоқ па?

А.Салқынбай: Қолдау бар, қарсылық жоқ.
Ә.Жүнісбек: Сосын бізде а-ә, о-ө, ұ-ү деп ы-і жүйе сақталады.
Е.Тілешов: Онда і дыбысына да умлаут берсеңіз жүйе бұзылмайды.
Ә.Қаба: Енді ол дыбысқа да келеміз. Өйткені жаңа біз й дыбысының бір түрін алдық 

та, екінші орыстың и қалып қойды. Бірақ та енді ол біздің алдымыздан бәрібір шығатын 
шығар деп ойлаймын. Біз барлық и-ды у таңбасымен бермейтін шығармыз. 
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Е.Тілешов: Үу таңбасын тек қысқа й-ге ғана береміз ғой.
О.Жұбаева: Ұзын и-дың қажеті жоқ. Ол қазақ тілінде жоқ қой.   
Ә.Қаба: Бағана біз й дыбысына – у таңбасын алдық, мына и дыбысына – і таңбасын 

берсек, і дыбысына – ï таңбасын алсақ. Осының төңірегінде ұсыныстарыңызды беріңіздер, 
мысалдарыңызды ойлаңыздар, пікірлеріңізді айтыңыздар.

Ж.Жақып: Кейін компьютерден мына таңбаны (ï) таба аламыз ба?
Ә.Қаба: Бар-бар, мен қазір ғана қарадым.
Е.Тілешов: Юникодта бар, халықаралық фонетикалық әліпбиде бар барлық жүйеде 

бар.
О.Жұбаева: Бірыңғай жіңішкелікті білдіретін болады ғой, ол жақсы ғой.
А.Фазылжанова: Бір жердегі и-ды ы және й екі әріптің тіркесімен бересіз, бір жерде 

жалаң і-мен бересіз, иә? Маған интернет, институт дегенді жазып беріңізші. 
Б.Қапалбек: Олар і-мен жазылады.
Ж.Жақып: Нүктесі бар İ-ні мына қызылдың ішіне кіргізу керек шығар. 
Б.Қапалбек: Оны Әлекең дұрыс айтты ғой. Емле ережені талдағанда 40 түрлі менде 

бар бір ереже бір ережені терістейді. Мына жерде екі-ақ қосымша ереже болады. І орыс 
сөзінде дауыстының қызметін атқарады, у-да сол секілді. 

Ә.Жүнісбек: Мың жерден бас-аяғы бүтін әліпби дайындаңыздар, орыс тілінен құтыла 
алмаймыз. Умлаутты і дыбысына алған кезде жыбырлап кетпей ме? Сондықтан мына 
умлаутымыздың өзі сол жағынан қиын болайын деп тұр. Бізде базалық норма деген 
бар, ол мынау – і. Көзіміз үйренген, бүкілі қабылдаған, бүкіл әліпби сонымен жазылған 
мынау – і. Сондықтан біздің өзімізге тән әріптен, көзіміз үйренген қазақ тілінің жіңішке 
әуезін беретін мына нүктелі і әріптен қашқанымызға мен қарсымын. 

Ж.Жақып: Әлекеңнің айтайын деп тұрғанын мен былай түсіндім. А-Ä, О- Ö, U-Ü, 
І-Ï осы жүйені ұстанғысы келіп тұр. 

Е.Тілешов: Таңбаларға байланысты айтып жатқан тұжырымдарыңыздың бәрі дұрыс. 
Бірақ біздің адамдар і-ні и қылып айтып жүргенін ұмытпасаңыздар екен. Ертең әліпбиің-
ді емес, біздің Совет үкіметі кезінде әліпби болды ғой, соның өзінде қазақ өзінің тілін 
ұмытты ғой. Дұрыс па?! Ол тілді ұмыту қандай әліпбиің мықты болса да ұмытатын заман. 
Қазір сондай заман келе жатыр. Біз соған жол ашамыз.

А.Салқынбай: Мәселе мынада болып тұр ғой, құрметті әріптестер. Бағана мен у мен 
и мәселесін ашып алайық дедім. Олар дауысты ма, дауыссыз ба деп. Өздеріңіз айтты-
ңыздар и мен у дауыссыз деп, дауысты и мен у жоқ деп. Сонда мен түсінбеймін біз нені 
талқылап отырмыз. У мен и неге дауысты болып кетті, өйткені олардың алдындағы ұ мен 
ү, ы мен і дыбыстары айтылмаудан. 

Ж.Жақып: Нақты мәселе қойылды ғой, неге соны айтпайсыздар. Қазір мәселе умлаут 
қоямыз ба әлде бір нүктемен береміз бе?

Ә.Қаба: Құралай ханымға сөз кезегін берейік.
Қ.Күдеринова: І дыбысының таңбасын умлаутпен берсек жүйеге сәйкес келеді дұрыс. 

Бірақ бір ғана кедергі бар екен. І әрпі бізде қолданылу жиілігі жағынан 5 орында көп кез-
деседі. Мен жазып көрдім кәдімгідей төбелері моншақ-моншақ болайын деп тұр. Біріншісі 
ә болса, екіншісі міндетті түрде і-мен аяқталады екен. Сонда ә де умлаут, ө де умлаут, і де 
умлаут төбесі моншақ-моншақ болып кетейін деп тұр. Бір кедергісі сол әйтпесе болады.

Е.Тілешов: Біз басында ашып жазуға келістік қой. Әріптің саны көбейсе де, тілдің 
табиғатын сақтап ашып жазамыз дедік. Бұл ашып жазудан қиын мәселе емес. Онымен 
салыстырғанда қиын емес. Ашып жазуға келгенде тілдің табиғатын сақтаймыз дейміз, 
ал мынаған келгенде табиғатты сақтағымыз келмейді. 
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Ә.Қаба: Енді келесі мәселеге көшейік. С (ц) мәселесі. Әліпбидің құрамында жоқ, бірақ 
дегенмен біз оны айтуымыз керек. А, В, С дегенде алдыңғы екеуі бар да, неге С жоқ деген 
сұрақтар туындауда. Сондықтан С таңбасын мынаның қатарына енгізсек.

Ә.Жүнісбек: Әлеке, тиянақтап алайық. Ы дыбысы нүктесіз І таңбамен, ал і дыбысы 
нүктелі і таңбасымен алынды. Болды. С таңбасын қосасыздар ма, жоқ па мен оған ара-
ласпаймын. 

Ж.Жақып: Жоқ оны әліпбидің қатарына енгізудің қажеті жоқ. 
Ә.Қаба: Мәселе ц-да болып тұр ғой. Витамин С деп жазатын болсаңыздар оны немен 

жазасыздар?
А.Салқынбай: С-ды алфавиттің құрамына енгізудің қажеті жоқ. Онда кирилден 

айырмашылығымыз қалмай қалады. Ертең сынайтын адамға біз әдемілеп факт тауып 
берейік деп отырмыз. 

Б.Қапалбек: Баяғыда кириллицаға өткенде бүкіл орыстың әріптерін алып, қазақтың 
дыбыстарын артына тіркеп еді ғой. Сол сияқты біз өзіміздің төл дыбыстарымызды А, В, 
С емес бізде а, ә, б ғой тәртібі солай тізіп шығайық. Сосын қызылмен қанша әріп кіргі-
зеді, кіргізе берсін астына.

Ә.Қаба: Кейбір мәселелерге байланысты бір мәмілеге бару керек. Сондықтан бұның 
да қазіргі қажеттілігін ескере отырып, С таңбасын ц дыбысымен кіргізуге тура келеді.

Ж.Жақып: Біз кірмеде В дыбысын құрта алмадық. Володя дегендегі.
А.Салқынбай: Бұл жерде Володя да тұр, фабрика да тұр. 
Ж.Жақып: Фабрика тұра береді.
А.Салқынбай: Неге?
Ж.Жақып: Бізде қазір ф дыбысы мағынаға ие болып кеткен сияқты. Х мен ф бізге 

кіріп кеткен. Олар бізге арабтан келген ғой. Ал енді в-ның керегі жоқ.
Ә.Қаба: Онда әліпбидің құрамына С таңбасының керегі жоқ дегенді барлығыңыз 

қолдайсыздар ма? Біз ертең Үкіметке береміз, ар жағында Президентке береміз. Одан 
кейін ол жақтан мына әріптер жоқ екен қайта жетілдіріңдер деп қайтып келмесін деген 
әңгіме біздікі. Қалай дегенде де біз ол кісілердің көзқарастарын біліп отырмыз. 

А.Салқынбай: Елбасының сөзі бар ц, я, ъ, ь, белгілері керек жоқ деген. 
Е.Тілешов: 30 томдық сөздікте в-дан келетін сөз 14 мың, ф-дан келетін сөз 7500, 

ц-дан келетін сөз 1600 сөз-ақ. 21 мың сөзді кіргіземіз де, 1600 сөзге келгенде тарылып 
қаламыз. Біз егер осы ғалымдар деп шешіп отыр екенбіз мен Бижомарттың сөзіне қосыла-
мын. В-ны да, ф-ны да мынадай етіп қызылдың ішіне беру керек. Біз өзіміз бірізділіктен 
шығып отырмыз. Біз ақыры төл әліпби істедік пе, онда бұлардың қатарына в мен ф-ны 
қоспай цитаталардың қатарына енгізу керек. В мен ф-ны әліпбидің құрамына кіргіземіз 
де С таңбасына келгенде дауласып отырмыз. 

Ж.Жақып: Ерболдың айтқанына байланысты ұсыныс тыңдайсыздар ма?! Тыңдаса-
ңыздар в-ны да төменге түсіреміз, сонда 30 әріп қалды, ф-ны да түсіріп бас-аяғы тек 29 
әріп болу керек.

А.Фазылжанова: Маған мынаны айтыңыздаршы, сіздер әліпби жасағанда ұстаным 
басымдық па жоқ әлде бұл жасалған әліпбимен адам тезірек оқып, жазып ойын жеткізу 
басымдық па?

Е.Тілешов: Басымдық қазақ тілінің дыбыстық жүйесі сақталу керек болды бітті. 
А.Фазылжанова: Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін сіз қалай істесеңіз де сақтай ал-

майсыз. Негізгі база әліпби болғанымен, әліпби бәрібір де жазуға қызмет етеді. 
Қ.Күдеринова: Әлімхан ағайға сұрақ қояйыншы. Ағай бізде тоғысыңқы дыбыс көп 

айтыла ма, әлде жуысыңқы дыбыс көп айтыла ма? Сөйленісте, артикуляциямызда, біздер 
қазір қайда кетіп бара жатырмыз тоғысыңқы ма, жуысыңқы ма?



126

Ә.Жүнісбек: Тоғысыңқы көп айтылады.
Қ.Күдеринова: Тоғысыңқы көп айтыла ма?! Өйткені орфоэпияны жасағанда тоғысың-

қының бәрі жуысыңқыға айналып жатты ғой. Вариацияларымыз солай шықты. Мысалы, 
қ деген тоғысыңқы болса, біз оның жуысыңқы қ-ны шығардық. Тіл эволюциясында бізде 
қазір жуысыңқыға қарай кетіп бара жатырмыз. Ал мына ф, в және х қазақ тілін жуысыңқы 
айтуға көмектесетін дыбыстар. Олар араб кезінде кірген ол бізге оңай сіңіп кетті. Себебі 
біздің тіліміз жуысыңқы айтуға кетіп бара жатыр. 

Ә.Қаба: Құрметті әріптестер, біз бұрынғы заманда емес, қазіргі заманда өмір сүріп 
жатырмыз. Тіліміз күнде дамып жатыр. Кезіндегі арабтан сіңген сөздер әбден сіңісіп 
кетті тілімізге. Қазіргі орыс тілінде айтылып жүрген халықаралық терминдер, қаншама 
сөздеріміз бар. Қазіргі жастар, оқыған қауым, ертеңгі өсіп келе жатқан жастар тура солай 
айта ма? Жарайды енді мен С-ға байланысты айтпай-ақ қояйын, в, ф дыбыстарымызды 
алып тастаймыз. Менің ойымша осынша жасалып келген дүниеге тиісудің қажеті жоқ. 

О.Жұбаева: Соңғы жылдары термин сөздіктерді қайта шығарып жатыр. Қазір геоло-
гия деген секілді неше түрлі сала бар ғой, солар терминдерді орыс тілі бойынша емес, 
түпнұсқаға негіздеп алып жатыр. Олар бізге таңқалып отыр неге Орфографиялық сөздікте 
мысалы вольфрам деген түпнұсқа бойынша олай қолданылмайды сендер неге оны орыс 
тіліне сәйкестендіріп отырсыңдар дейді. Сондықтан біз сол ғалымдарға мүмкіндік берейік.

Ә.Қаба: Бізде кірме сөздер миллиондап саналады олар қалай болады?
О.Жұбаева: Біз Терминология бөлімімен отырып бәленбай терминдерді істедік қой 

сонда терминдерді жүйеге салдық дыбыс тіркесімімен. Формулаға салғанда бәрі шығып 
тұр. Егер әліпби осылай кететін болса, онда ол мақтаныш болады. Бәрі қуана-қуана көшеді. 

Е.Тілешов: Мен италияның әліпбиімен таныстым. Неге таныстым италиямен ағыл-
шынның бәрі қоспа. Мәселенің бәрі w таңбасынан шықты. Әлімхан ағама қарсы болу 
үшін, w таңбасының керек емес екенін өзімше дәлелдеу үшін италияның әліпбиімен 
таныстым. Сонда 21 әріп тұр. 21 әріп архаикалық әліпби, 23 әріп классикалық әліпби, 
26 әріп базалық әліпби. Сол 21 әріптен италия әліпбиі қосымша 6 әріпті төменге қойған. 
Осындай әліпби Еуропаның бәрінде қолданылады. Ешкім төменге 6 әріпті болмаса 10 
әріпті тізіп қойыпты деп жатқан жоқ. Өйткені бәрі өзінің дыбыстық жүйесін сақтап, 
әліпбиін жасады. 

А.Фазылжанова: Мен бірнәрсе айтайыншы. Мынау цитаталық принциппен жазы-
латын сөздерге арналған таңбалар ұлттық әліпбидің жүйесінде бұларға орын жоқ дедік. 
Ербол ағай айтқандай, цитаталық принциппен жазылған сөз тырнақшаның ішіне аламыз 
да ол брэнд атауларында ғана солай жазамыз дедік. Мысалы «Windows» немесе Кока-
кола компаниясында жұмыс істейді дегенде «Сoca-cola» дегенді тырнақшаға аламыз. 
Енді сіздер осылардың қатарына ф дыбысын түсірсеңіздер Фараби дегенді тырнақшаға 
алып жазамыз ба? 

Ә.Жүнісбек: Керек десеңдер Фараби да кірме сөз, Фердоуси да кірме сөз. Өзбектердің 
өзі Фердоусиды ерін-еріндік қылып айтады. Біз айтып жүрген ф дыбысы емес, басқаша 
айтады. Сондықтан қазіргі шешім былай болсын төл әліпби басы ашылды. Басында ре-
тімен тұрады. Төмен жағына қимаған дыбыстардың бәрін тізіп көрсетейік.  

А.Салқынбай: Бәрінің не керегі бар. Ц, ч дыбыстары дифтонгтар олардың қажеті жоқ. 
Е.Тілешов: Ол әңгімені неге айтып отырмын. Біз өзіміз жарым-жартылай жұмыс 

істеп отырып, әңгіме неден басталды С таңбасынан басталды. Егер біз в мен ф-ны кір-
гізетін болсақ, ц дыбысы да кіру керек. Ол кірмейді екен аналар да кірмеу керек. Егер 
әліпбиіміз өтеді деп Әлекең соған сенімді болса, онда ц-ды қосақтап кіргізуіміз керек. 
Принцип жоқ қой. 
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Ә.Қаба: С-ға әкеп тіреудің керегі жоқ. С-ны қоссаң қос, қоспасаң астында тұра берсін. 
Менің айтайын дегенім А, В, С латынның өзінде бар базаны пайдаланыңдар, қалдырыңдар 
ертеңгі сөйлеген сөзімізде бізде толық болсын деген әңгіме. Осындай әңгіме айтылды, 
ескерту жасалды. Біз өткенде Әшімбаевқа барған кезде осы әңгіме айтылды. Айтылған 
адамдардың да пікірін ескерейік. Тек қана мына жерде өзіміз отырып заң шығармай, 
қоғамды да ескеру керек. Сіздер ғалымсыздар. Сіздердің ғылыми тұжырымдарыңыз 
дұрыс, бүгінгі ертеңгі болатын дүниені біліп отырсыздар. Ал қарапайым халық бар ғой 
олар қалай пайдаланады, ертең олар соны айта ма? Мысалы сіздердің балаларыңыз айта 
ма, мысалы, футбол дегенді путбол деп.

А.Салқынбай: Оның жауабы мынадай. Кез келген адам қолына латын қарпін алған 
кезде латын дегеннен кейін А, В, С-ды іздейді. Менде іздедім С қайда кеткен, С жоқ қой 
деп. Ағылшында неге С бар, себебі С мен S оларда екі түрлі. С-ның өзі бір жерде к бо-
лып оқылады, бір жерде ц болып оқылады. Ал біздің тілдің табиғатында ондай жоқ қой. 
Сондықтан біз ол С-ның біреуін ғана алып отырмыз.

Е.Тілешов: Әлеке былай болып тұр, мынаны түсініңіздерші. Біздің айтып отырға-
нымыз в мен ф-ның мәртебесін түсіреміз, вольфрам деп айта бересіз Зейнеп апай, Вла-
димир деп айта бересіз. Бірақ оның мәртебесі түсіп, бөтен дыбыс екені астында тұрады. 
Италия айтпайды емес, италия айтады. Бірақ оның бөтен екенін көзіне шұқып астына 6 
әріпті қосып қойған. Сіздер мынаны түсінбей отырсыздар, әліпбиден алып тастау деген 
айтпайды деген сөз емес. Италия жаңағы 6 әріпті айтады цитата емес, кірме сөздер үшін. 
Біз қазақтың ұлттық әліпбиінің құрамына бермейік, астына қоямыз. Путбол деп ешкім 
айтпайды, футбол деп айтады, вольфрам деп айтады. 

Ә.Қаба: Қорытындылайық. Біз тілдік эволюцияны ескеруіміз керек, қалай дамып 
жатырмыз, мысалы біздің өмірімізге қаншама сөздер кіріп жатқандығын, біздің интел-
лигенцияның қалай сөйлеп жатқандығын, жастарымыздың қалай сөйлеп, қалай жазып 
жатқандығын ертең біз мәселен жаһандануға еніп жатырмыз оны қалай пайдаланып, 
қалай сөйлейміз осылардың бәрін ескеруіміз керек. Бұл – бір. Екінші нәрсе, бір жүйеге 
келуіміз керек. Нақты, өзгертпейтіндей соңғы бір нұсқаға келуіміз керек. Оған келу үшін 
әбден зерттеңіздер. Оны құрғақ эмоциямен, құрғақ патриотизммен шешуге болмайды. 
Өйткені қанша дегенмен бұл халық пайдаланатын дүние. Оны тұтынушы ретінде сол 
тұрғыдан келіңіздерші. Сөйтіп қараңыздар. 

Ә.Жүнісбек: Әлеке былай, керек дыбысын іздеген адам таппай қалса онда әңгіме басқа. 
Тұр ғой астында. Және мынау астында тұрғанның өзінде бір ақпарат жатыр. Сондықтан 
төл дыбыстарды қалдырып, қалғанын нешеу соларды астына түсірейік. 

Ә.Қаба: Енді былай жасауға болады. Кірме дыбыстардың бәрін астына түсіріп, и мен 
у-ды таратып жазу арқылы қазақыландырып, басқа да дыбыстарды солай келтіреміз. Бірақ 
қазіргі тілдік эволюция соны қабылдай ма, қабылдамай ма? Мәселе сонда. 

Б.Қапалбек: Мен бірдеңе айтайыншы. Бұл Әлекеңнің идеясы. Мысалы, біз 28 ғана 
алып, сонымен бүкіл жаңағы 14 мың сөзді бірден игеріп жіберсек, халықтың бәрі шу ете 
қалады. Ол дұрыс емес. Ал анау гибкий нәрсе, в мен жаза береді бірақ мына жақта Тіл 
білімі институты шапан тігеді, яғни кірме сөздер қалай кіру екеніне. Сөйтіп сөздік жасала 
бастайды. Мына жақта Шерубай сияқты сөздік жасалмайды, ол дұрыс емес сөздік. Сөздік 
музей, уагон сондаймен болады қазақтың сөзімен сөздік болады, анау орыс орфограмма-
сымен мына жерге әкеліп көшірген ол сөздік болмайды. 42 әріппен жазылатын нәрсеге 
мына кісілер формула тауыпты. Соның ішінде біршама сөз кәдімгідей қазақ болып тұр 
да. Ол енді бұрынғы әліпбиден қазіргі әліпбиге көшудің жолын көрсетіп отырмыз. 

Е.Тілешов: Біз осы әліпби арқылы ертең бүкіл халықтың ұлт болатынының алғышар-
тын істеуіміз керек. Бұл алғышарт, бұл бастама. 
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Қатысқандар: Е.Тілешов, Ә.Жүнісбек, З.Базарбаева, Ж.Жақып, А.Салқынбай, Қ.Қа-

лыбаева, Б.Қапалбек, Қ.Күдеринова, О.Жұбаева, А.Фазылжанова, Қ.Сәрекенова.

2- күн 
У дыбысының таңбасы

Е.Тілешов: Бүгін бағдарлама бойынша бізде У дыбысы. 
З.Базарбаева: Кеше қорытынды жасамадық, соны жасайық.
Қ.Күдеринова: Тәжірибелік сабақтың нәтижесін айтамын деп едіңіз. 
Е.Тілешов: Нәтижелерді алып келдім. Мұғалімдерге байланысты айтатын болсақ, 

біз тәжірибелік сабақтың нәтижесімен танысуға міндеттіміз. Қорытындысымен таныс 
болайық.

Қ.Сәрекенова: Жетілдірілген әліпби жобасы бойынша өткізілген сынама сабақтың 
қорытындысы. Бірінші мектеп мұғалімдерінен алынған. 21 адам қатысыпты. Қорытын-
дысы мынадай: осы сабаққа қатысушы мұғалімдер екі жүйе бойынша оқу тапсырмаларын 
орындауға аздау, ал жазу тапсырмаларын орындауға көбірек уақыт жұмсаған. Дегенмен 
сөйлемдерді оқу ең тез оқыған адамдар әр жүйе бойынша 16-дан 30 секундқа дейін, ал 
ең баяу оқыған адам 3-тен 5 минутқа дейін уақыт жұмсаған. Және жекелеген сөздер мен 
сөйлемдерді жазуға кеткен уақыт ең тез жазған адамдар 1 минутта, ең баяу жазған адамдар 
7 минутта жазған. Айырмашылығы көп емес екендігі байқалады. 

Қазақтілді аудитория оқылым барысында әрбір сөздің басынан аяғына дейін әр әріпті 
оқуға күш, уақыт жұмсамайды. Сөздер қазақы жадымызда сақталғандықтан, сөздердің 
тіркесімін жақсы білетіндіктен сөздің басын оқығаннан-ақ соңын тани береді. Оқылымға 
уақыттың аз жұмсалуын біріншіден осымен, екіншіден бұрын бекітілген әліпби бойынша 
жазу, оқу тәжірибемізге еніп үйреншікті болып қалғандығымен, сынақтан өткізіп отырған 
мына әліпби жобасы бекітілген сол әліпбиден айырмашылығы аз екендігімен түсіндіруге 
болады деп ойлаймыз. Жазылым жаттығуларының орындалу барысы туралы да осыны 
айтуға болады. Ескерту. Тыңдаушылар жазылым жаттығуларында берілген у-ларды ұу, 
үу түрінде таратып жазамыз ба әлде ыу, іу деп таратып жазған дұрыс па, сөздердің қай-
сысы кірме сөз ажырата аласыз ба осыларды ұу, үу дыбыс тіркесімен таратып жазғанды 
қолдайсыз ба, сөздер буынға қалай бөлінеді деген тапсырмаларды орындамаған. Оларға 
мән бермеген немесе орындай алмаған. Қолымыздағы жұмыстарды қарай отырып, тыңдау-
шылардың жазылым тапсырмаларын орындауда жіберген қате аз екендігін өзінің қатесін 
өзі түзеткен ішінара жұмыстар болмаса тыңдаушылардың барлығы дерлік жаттығуларды 
бірден таза орындағанын көруге болады. 

Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары ұсынған әліпби жобасы бойынша өткізіл-
ген сынақ сабақ жөнінде қорытынды. Осы топ тура мектеп мұғалімдері қатысқан адам 
саны – 21. Қорытынды: осы сабаққа қатысушы мұғалімдер екі жүйе бойынша оқылым 
тапсырмаларын орындауға аз уақыт, ал жазылым тапсырмаларын орындауға көп уақыт 
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«Әлем тілдеріндегі диакритикалық таңбалар» халықаралық сұхбат алаңы

«Түркі әлемі: тілдік ахуал, латын әліпбиі және әдістеме» халықаралық 
семинар кеңесі



Конвертер, пернетақта және таңбалардың IT-ге сәйкестігін талқылау

Онлайн семинар
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жұмсаған. Сөйлемдерді оқуға кеткен уақыттың жазылымға кеткен уақыттан аз болған-
дығына екі себеп бар деп ойлаймыз. Біріншіден, аудитория қазақтілді болғандықтан, 
әрбір сөздің басынан аяғына дейін әр әрпін оқуға күш уақыт жұмсамайды, бұл сөздер 
қазақы жадымызда сақталғандықтан сөздің басын оқығаннан-ақ соңын тануға болады. 
Екіншіден, бұл сөйлемдер сабақтың алғашқы бөлігінде таныстырылған, жетілдірілген 
әліпби нұсқасында да болды. Сондықтан тыңдаушылар оқыған сол сөйлемдерін естері-
не түсіруі мүмкін. Әйтсе де аудиторияда дауыстап оқу барысында сөйлемдердің таныс 
екендігіне қарамастан, іркіліс көп болды. Ал жазылым жаттығуларын орындауға ұзақ 
уақыт кетуінің себебі біріншіден, и, у дыбыстарын таратып жазу ұсынылды. Бұл сөзді 
алдымен іштей немесе дауыстап дыбыстау қажеттігі ұу ма, ыу ма, үу ме, ый ма, ій ме 
деген сияқты қосымша ойлау әрекеттері талап еткендігінен, екіншіден осы уақытқа де-
йінгі жазу тәжірибемізде мұндай құбылыс болмағандығы да әсер етті ме деп ойлаймыз. 
Ескерту. Тыңдаушылар жазылым жаттығуларында берілген у-ларды ұу, үу түрінде таратып 
жазамыз ба деген әлде ыу, іу түрінде таратып жазғанымыз дұрыс па, сөздердің қайсысы 
кірме сөз ажырата аласыз ба осылардың ұу, үу тіркесін таратып жазғанды қолдайсыз ба, 
сөздерді буынға қалай бөлінеді деген тапсырмаларды орындамаған. Оларға мән бермеген 
немесе орындай алмаған. Қолымыздағы жұмыстарды қарай отырып, тыңдаушылардың 
жазылым тапсырмаларды орындауында жіберген қате аз екенін өз қатесін өзі түзеткен  
ішінара жұмыстар болмаса тыңдаушылардың барлығы дерлік жаттығуларды бірден таза 
орындағанын көруге болады. 

Жалпы қорытынды сынаққа қатысқан адамдар тұлғалық психологиялық білімі жақсы, 
мамандығы тағы басқа жағынан әртүрлі болғандығымен жоғарыда келтірілген нәтижелер 
сабақ барысындағы ауызша пікірлер, сұрақтар жетілдірілген әліпби жобасын қолданысқа 
енгізілгендігін байқатты бізге. Сарапшы филология ғылымдарының кандидаты С.Сапина. 
Келесі оқытушылар, докторанттар, магистранттар және студенттер. Дәріске қатысқан 
адам саны – 14. 

Қорытынды: Орфографиялық жұмыс тобының әліпби жобасы бойынша жетілдірілген 
әліпби нұсқасы қолданысқа анағұрлым ыңғайлы екендігі байқалды. Бір дыбыс - бір әріп 
қағидасы сақталған. Жазылым мен оқылым тапсырмаларын практикалық тұрғыда орындау 
барысында аса қиындықтар туындаған жоқ. Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары 
ұсынған жоба бойынша бірінші таратып жазу қолданысқа ыңғайсыз тудыратындығы 
өтілген сабақтардан байқалды. Сөздердің шұбалаңқы жазылатындығы жазуда қиындық 
тудырады, екінші і мен и таңбаларын бір ғана ортақ і таңбасымен беру шатастыруға 
әкеледі. Латын әліпбиін жаппай халыққа енгізу үшін нақты жүйелі әліпбиді таңдау ма-
ңызды. Латын әліпбиін үйрететін арнайы сауатты ғалым, мамандар ұстаздарды көпшілік 
қауымды оқытатын дәрістер жүргізу керек.

А.Салқынбай: Мынау мәтінде саяси қате бар. Неге, өйткені оқыған дәрістер дейді. 
Қалай дәріс алады БҒМ белгілі бір аудиторияны жинап алып отыр ма әлде кез келген 
аудиторияны жинап алып отыр ма мәселе осында. Екіншіден, неге екі сараптамада да 
С.Сапина жүреді. 

Е.Тілешов: Анар апай мен сізге осыған байланысты бір-ақ нәрсе айтамын. Осылай 
өтуіне байланысты біз бұның есебін есепке, назарға алмаймыз. Ары қарай жүрейік. Бағ-
дарлама бойынша бізде у дыбысының таңбасы. Тақта тұр, пікірлеріңіз, ойларыңыз болса 
ортаға шығып түсіндірулеріңізге болады. Әлеке сіз бастайсыз ба?

Ә.Жүнісбек: У дыбысының халықаралық таңбасы мынау W. Орыс тілінде бұл жоқ. 
Қазақ тілінде бұны әртүрлі белгілеп біраз әуреледік. Ең өкініштісі ту, су, бу дегенде анау 
дауысты деп үйреттік. Қазір мұғалімдердің өзі осы таңбаның екі дыбыстан тұратынын 
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білмейді ұу/үу. Сондықтан қадірлі ағайын менің ұсынысым осы. Осындай дауыссыз ды-
бысымыз бар. Оның дәлелдейтін жолы көп. Оны қайталап жатудың керегі жоқ. Сондықтан 
осы таңбаны алуды мен ұсынамын. Осы менің айтайын дегенім.

Ж.Жақып: Екі дыбысты біріктіру үшін амал жасау керек болған. Содан екі дыбыс-
ты біріктіру үшін лигатура жасаған. Сөйтіп лигатурада екі vv в-ны қосқан. Бұл негізі, 
жолдастар, екі дыбыс. Үндіеуропа тілдерінің ауыспалығын білдіретін ауыспалы екі 
дыбыс. Бұл Әлекең айтқандай анау у емес. Атының өзіне қарасаңыздар бұл қос в. Бұл 
дыбыстың тарихына қарасаң бұл у мен в-ның ауыспалы кезеңінде пайда болған нәрсе. 
Бұның қос дыбыс екенін білдіретін тағы бір нәрсе дабль ю дегенде қараңыздаршы бұл 
қос дыбысты білдіретін таңба. Бір қызығы үндіеуропа, фин-угор тілдері осы латынды 
қолданатын тілдер бұл әріпті шеттілінен кірген сөздерде ғана қолданады. Латынның 
негізі роман тілдері ғой, роман тілдерінде бұны шеттілінен кірген сөздерде қолданады. 
Менің ұсынысым латынның V таңбасын у-ға берсек қалай болады. В мен у-дың естілі-
мінде ұқсастық бар. Қабылдамасаңыздар ренжімеймін. Жетілдірілген әліпбиде біз у-ға 
латынның Uu таңбасын алдық. Біз у-дың дауыссыз екенін білмей отырған жоқпыз. Жалпы 
таңба дегеннің бәрі шартты. Мысалы біздегі Аа деген барлық жерде а деп жүрсек, кейбір 
жерлерде дауыссызды белгілейді екен. Егер менің ұсынысымды қабылдамасаңыздар, онда 
мен у-дың бұрынғы жетілдірілген әліпбидегі нұсқасымен қалғанын қалаймын. Өйткені 
ол акустиканы таңбалайтын әріп. Буын жасау, жасамауға байланысты емес, акустикаға 
байланысты. Бұл жерде дауысты, дауыссыз дегенді ұстанбай, өзінің Uu таңбасын қал-
дырған дұрыс деп ойлаймыз. 

З.Базарбаева: Құрметті әріптестер, мысалы, қауын, тауық деген сөздерде жаңағы 
таңба жақсы келеді. Мен мысалы, орфоэпиялық сөздікте солай жазамын tawıq, qawın. 
Ww таңбасы тек ағылшын тілдерде ғана бар, басқа тілдерде ол жоқ. Кезінде Ахмет Бай-
тұрсынұлы қазақ тілінде екпін соңғы буынға түседі деп, осы екпінмен ол француз тіліне 
ұқсас деген. Сондықтан Ww таңбасын алғанша өзінің Uu таңбасы тұр ғой соны алайық. 

А.Салқынбай: Құрметті әріптестер, бүгінгі мәселе өте маңызды. Маңызды болатын 
себебі бұл жүз жылдан астам тарихы бар атақты у. Бұл тек қазақ тілі үшін мәселе емес, 
әлемдік тілдердің бәрінде бар. Тіпті қазіргі өзімізге үлгі ретінде алатын ағылшын тілінің 
өзінде бұл мәселе. Бірақ бәріңізге ағылшын тілінің өз ішінде проблемалары өте көп. Олар 
жазылу мен айтылудағы айырмашылықты біріктіріп жіберген. Жантас ағайдың сөзіне 
қосыламын біздің у-да в-ның да қасиеті бар, у-дың да қасиеті бар. Мысалы, Еуразия уни-
верситеті деп те айтамыз, Евразия университеті деп те айтамыз басқа мысалдың керегі 
жоқ. У-дың тілдік табиғатында у-дың қасиеті бар, в-ның да қасиеті бар. Ағылшынның 
в-сын біз бәріміз у қылып алып жатырмыз. 

Е.Тілешов: Түркі халықтарында Ww таңбасы бар деп айтпаңыздар. Оларда жоқ. Бүгін 
сіздерге арнайы материал алып келдім. Яғни қай тілдердің әліпбилерінің құрамында кірме 
дыбыстарды таңбалайтын әріптер төменде көрсетілетіні жөнінде. Гаевица деген 7 славян 
халқы бір әліпбиді пайдаланады. Соларда Q, W, X, Y таңбаларын әліпбидің құрамына 
енгізбейді де, оны ескерту ретінде төменге кірме сөздерді жазу үшін қолданылады деп 
көрсетеді. Келесі ирланд тілінде 18 таңба бар. 6-7 әріпті төменде көрсетеді. Шотланд 
тілінде де 18 таңба және оларда 5-6 таңбасын астына көрсетеді. Және бәрінде бірдей 
жазып қояды оларда цитата деген сөз жоқ, кірме сөз деп қолданады. Міне итальян тілі 21 
классикалық таңбаларын сақтайды, J, W, K, X, U таңбаларын әліпби құрамына енгізбеген.

З.Базарбаева: Неге олай екенін айтайын ба? Себебі итальян тілі І ғасырда қалыптасқан 
онда 21 таңба бар. Тілдің даму процесінде әріптер сол күйінде қалады ол өзгермейді. Ал 
фонемалар өсе береді. Сол кезде олар фонемаларды артына қоя салады. Басқа тілдерде 
де солай. Ал қазір ХХІ ғасыр бәріміз осы таңбаларды пайдаланамыз.
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А.Фазылжанова: і-і, ı-ы, ī – й /ый/ій мынаның дыбыстық мазмұнын қарасаңыздар 
бұлардың барлығы қазақтың дыбыстары. Мына у таңбасын біз – й дыбысына алатын 
болдық. Жалпы түркілермен біздікі енді сәйкес келетін болды. И мен у Байтұрсыновтың 
айтқанындай олар тел әріптер. Бұл тел әріп деп айтатын себебі ұу дыбыс тіркесін – у беріп 
тұр, ый дыбыс тіркесін – и беріп тұр. Сонда біз кирилде қалыптасқан қазақ жазуындағы 
базалық норманы да сақтаймыз, екінші жағынан сіздердің айтқан ұсыныстарыңызды 
ескеріп отырмыз. 

А.Салқынбай: Анар ханым сіз дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбысты бір таңбамен 
беруді ұсынасыз. Бұл әлемдік тәжірибеде дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбысты бір 
таңбалау жоқ. Ертең балалар мектепке барған кезде әліпбидегі таңбаларды дауысты, 
дауыссыз деп оқиды. Сонда сіз балаға қайсысын дауысты, қайсысын дауыссыз деп бере-
сіз. Бала қай жерге ы жазады, қай жерге й жазады. Ал егер оны латынның у таңбасымен 
берсеңіздер мүлдем бөлек екені көрініп тұр. 

Ә.Жүнісбек: Егер біз u-y, ū-ұ , ü-ү осы таңбалардың ішіндегі у дыбысына латынның 
w таңбасын алсақ мәселе шешіледі.

Б.Қапалбек: Тілдің жүйесі нені айтып тұр біз соны жүйелеп көрсетіп беруіміз керек. 
Басты мақсат сол. И мен у дыбысының жүйесі бірдей, қызметі де бірдей. Буын құрай 
алмайды, үнді. Міне дауыстылардың жүйесі 9. Жүйе сақталу керек. 

Ә.Жүнісбек: Былай болсын. Латынның Іі таңбасы әліпбидің құрамында тұрады ол 
төл сөздерде і болып оқылады, төменге де түсірейік ол кезде ол кірме сөздер үшін и 
болып оқылады. У да сол сияқты. Латынның Uu таңбасы әліпбидің құрамында тұрады 
ол ұ дыбысын береді төл сөздер үшін, ал кірме сөздерде у болып оқылады. Сондықтан 
осыған келіссек мәселе жоқ. 

Қ.Күдеринова: Құрметті әріптестер, біз 17 миллион халыққа қолына қалам алатын 
адамға жазу жасап берейік деп отырмыз. Жақсы таратып жазуды қолдайық, осы әліпби-
дің ертең болашағын ойластырайықшы. Күтейік не болады ары қарай. Осы тұста жазу 
тарихына назар аударып и мен у ға қарасақ не болды олар. И мен у-ды ый деп тараттық, 
ұу деп тараттық бірақ екі рет бізде қайтып келді. Біріншісінде латында қазақтар өздері 
қайтты. Оны ең бірінші Құдайберген Жұбанов айтты. Құдайберген Жұбанов айтады 
біздегі ең көп қате осы и мен у-да болып тұр дейді. Біз бұл дыбыстарды фонетикалық 
тұрғыдан дұрыс айтып отырмыз, бірақ жазғанда осы дыбыстардан қате көп кетіп жатыр. 
Рабиға Сыздықовада өзінің бір мақаласында ең қиыны и мен у болып тұр, сондықтан 
оларды бір таңбамен жазайық деп сол кісінің өзі ұсынады. Тіпті Жүсіпбек Аймауытовтың 
өзі бізді мына қатеден құтқарыңдаршы деді. 1957 жылы таратылды енді содан бері қарай 
қате бар ма деп мен қарадым. Неге қате жоқ себебі ол айтылуға зиянын тигізбейді екен. 
Егер біз осы таратып жазуды қолдайтын болсақ, онда сол замандағы қателікті, тарихты 
қайталаймыз. 

Ә.Қаба: Құрметті әріптестер, сонымен 2 күндік талқылауымызды қорытындылайтын 
сәт жетті. Сондықтан бүгін бір ортақ шешімге келу керек. Екі жобадан жақсы бір дүние 
алып шығайық. Бірақ ол дүние тілге зиянын келтірмеу керек. Қай дыбысты талқыласақ 
та әлі де бір тоқтамға келгеніміз жоқ. Сонымен тағы бір нақтылап алайық. Й дыбысына 
Уу таңбасын бердік, и дыбысы керек емес ол орыстікі дедік жақсы. Бірақ бұл и дыбысын 
алып оған Іі таңбасын берейік. Енді өзіміздің і дыбысымыз бар ғой соны ī таңбамен бере-
йік. Ал енді ы дыбысымызға Іı таңбасын бердік. Енді у дыбысына келдік. Онда кирилдің 
у дыбысын w таңбасын белгілеп, ұ дыбысын u таңбасымен, ү дыбысын ü таңбасымен 
берсек. Бұл бір нұсқа енді осыны талдап көріңіздер. Бұл ұсыныс енді өздеріңіз жазып 
көріңіздер, қай жері келмейді соны айтыңыздар. 
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Ж.Жақып: Мына сөзді оқып көріңіздерші JUWUW. 1 минуттан кейін жуу деп оқыды-
ңыздар. Енді JUWIW жуу яғни жақындау деген мағынадағы жуу бар. Жуықтау дегендегі. 

Ә.Қаба: Тағы бір нұсқа бар й-у, и–і, у-u, ұ–ū, ү–ü осындай болғанда қалай болады?
О.Жұбаева: Бұл жерде и дыбысына қандай заңдылық ұстансақ, у дыбысына да сондай 

заңдылықты ұстануымыз қажет. Ахмет болсын, Жұбанов болсын қай-қайсысы да екеуін 
бірге қарастырған, себебі екеуі дауыссыз. Й дыбысына дауыссыз у таңбасын алдық па, 
онда у дыбысына дауысты U таңбасын алуға хақымыз жоқ. Байтұрсынов айтады у мен 
и жеке дара дыбыстала алмайды дейді. Сондықтан екеуіне бір заң жүреді. Біреуіне бір 
заң, екнішісіне бір заң деген болмайды.

А.Салқынбай: Ы-ның жіңішке варианты і болатын болса сіздің ұсынып отырған нұс-
қаңызда ы мен і, а мен ә сияқты, о мен ө сияқты негізгі жүйені ұстап тұрсыз. Сол тұрғыдан 
ол бізге ұнайды. Ал енді и деген ол қазақ тілінің дыбысына жат дыбыс. Бұл негізінен 
орыс тілінен енген сөздерде ғана қолданылады. Ал енді мысалы, иман деген сөзді осында 
ғалымдар айтып жатыр, менің ойымша иман дегенді 4 әріппен емес, 5 әріппен ыйман деп 
жазатын болсақ қазақ баласы оны қабылдайды деп ойлаймын. Сондықтан сіздің мына 
и-ға қатысты бірінші нұсқаңызды мен қабылдаймын. Енді екінші нұсқаңызда ұ дыбысы 
мен ү дыбысын бұрынғыдай қалдырып, у дыбысын w бергеніңізді қабылдаймын. Неге 
өйткені мұнда ғылыми тұрғыдан жүйе бар. Ұ мен ү екеуі де дауысты дыбысты таңбалап 
тұрған әріп болғандықтан, ол екеуінің арасында табиғи сәйкес байланыс бар. Сіз осыны 
дұрыс аңғарып, дұрыс пайымдап отырсыз. 

А.Фазылжанова: Мысалы туу туралы куәлік дегенді таратып жазатын болсақ, Tuwuw 
tuwralı küwälik болады, ал егер оны жетілдірілген әліпбимен жазсақ онда тұрпаты мы-
нандай болады: Тuu turalу küälik.

Ә.Жүнісбек: Бір қараған адамға таратып жазылған оқуға қиын болатын шығар бірақ 
ертең сауат ашылады ғой мынау сонда буынға оп-оңай бөлінеді, дауысты өзіңінің орнында, 
дауыссыз өзінің орнында тұр. Біздің шырылдап отырғанымыз осы. Бәрі өзінің орнында 
тұр. Ал енді екінші нұсқасына келейік буынға қалай бөлеміз, екінші Тuu мына буынның 
ішінде дауыссыз жоқ. Акуттың кезінде дауысты жоғалып кетіп еді. Енді мына жерде 
дауыссыз жоғалып кетеді. Тіпті ең оңай аuа дегенде де дауыссыз жоқ қой. 

Ә.Қаба: Қазір мен соңғы нұсқаны ұсынамын қалайсыздар ма, қаламайсыздар ма бір 
шешімге келу керек. 

й-у    у-w
и-і     у-u
і-ī    ұ–ū
ы-ı    ү-ü
Мен сіздерге бәрін ұсындым, ұлттық әліпби жасайық дедім. Сонымен жетілдірілген 

әліпбидің құрамына мына өзгерістердің бәрі салынды. Бұл жерде бір кеткені у дыбы-
сын w таңбасымен емес, u таңбасымен аламыз. Басқасының бәрі сол күйінше. Қазір 
мен дыбыс-дыбыс бойынша жүріп өтемін келіспейтін жеріңізді айтыңыздар. Әйтпесе 
осымен кетеміз. Мінеке, а, ә, б, г, ғ, д, е, ж сол күйінше қалады, й-у таңбасымен аламыз, 
к, қ, м, н, л, ң, о, ө, п, р, с, т сол күйінше қалады. И дыбысын ī макронмен алдық. Енді у 
дыбысына келген кезде у-u, ұ–ū, ү–ü солай алдық. Содан кейін в, ф, х/һ, ш сол күйінше 
қалады. Ы дыбысын таяқша қылдық ı, і және з дыбыстары сол күйінше қалады. Қалған 
С, W, Х дегендеріңіз астына түседі. 

Ә.Жүнісбек: Енді бәрібір жаңағы ескерту, негіздемеге бәрібір қайтып келдік. Орыстың 
у мен қазақтың дауыссыз у мына жерге ереже керек. Университет дегенде орыстың – у, 
уқалау дегенде қазақтың дауыссыз– у. Екеуі екі нәрсе. Біреуі дауысты, біреуі дауыссыз. 
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Б.Қапалбек: Қазақтың дауыссыз у дыбысын таңбасыз қалдыруға болмайды. Орыстың 
у дыбысы керек жоқ. Тілдің жүйесін бұзып тұрмыз ғой.

Ә.Жүнісбек: Әлеке мына әліпбиде біздің тау, ауа дегендегі у дыбысымыз жоқ. 
Қ.Күдеринова: Латынның негізгі таңбасы Uu (ю-ды береді). Осы латынның негізгі 

таңбасын біз қазіргі у-ға алып отырмыз. Біз балаларға түсіндіргенде бұл ұу, үу дыбыс 
тіркестерін береді деп айтамыз. у-u, ұ–ū, ү–ü бұның барлығы грамматология тұрғысынан 
негізгі базалық таңбадан мынадай таңбалар жасалып тұр. Бұл оқытуға және тануға же-
ңіл. Біз жазба тілді үйретіп жатырмыз. Бір таңбаға әрі дауысты, әрі дауыссыз дыбыстың 
тіркесін үнемдеп беріп отырмыз. 

А.Салқынбай: Бұл ғалымдардың айтып отырғаны и мен у, ұ мен ү бір ғана таңбамен 
берейік деген. Бұған екі түрлі ой айтылады. Егер біз осылай деп алғымыз келетін болса, 
онда я, ц-ларды да қосып шығайық. 

Ә.Қаба: Құрметті әріптестер, бір шешімге келдік деп ойлаймын. Мынадай мәселені 
ескерейік. Бұл жерде біздің негізгі мақсатымыз ұлттық әліпби жасау ғой. W таңбасының 
өзі ертең бізге таратып жазуға керек болады. Сондықтан да мына у дыбысына W таңбасын 
алу керек. Осыменен бітті. Ертеңгі өтетін отырысқа негіздемелеріңізді дайындаңыздар. 
Рақмет!

Е.Тілешов: Мен өз басым бұл шешімге қуанып та, ренжіп те отырған жоқпын. Бастысы 
шешіміміз дұрыс болса болды. Ертеңгі отырысқа Әлекеңе осы әліпбидің негіздемесін 
әзірлеуді жүктеймін. Рақмет, сау болыңыздар!

ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ЖАНЫНДАҒЫ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ЖҰМЫС 
ТОБЫ КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫНЫҢ СТЕНОГРАММАСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы,
2020 жылғы 2 маусым

Қатысқандар: Ғ.Мелдешов, Ә.Қабаев, Е.Тілешов, А.Әлібек, Ә.Жүнісбек, З.Базар-
баева, Ж.Жақыпов, Қ.Күдеринова, А.Фазылжанова, Г.Мамырбек, Л.Еспекова, Қ.Сә-
рекенова, Н.Рсалиева, М.Тұрсынова, Қ.Қалыбаева, Ж.Қоңыратбаева, А.Салқынбай, 
О.Жұбаева, Б.Қапалбек, С.Абдрахманов, Н.Уәли, Б.Момынова, А.Хабиева, Ж.Жұмабаева,  
Д.Қамзабекұлы.

Ә.Қаба: Құрметті, ғалымдар! Өздеріңізге белгілі Президентіміз Қ.Тоқаев мырза латын 
әліпбиіне байланысты тағы да тапсырма беріп отыр. Соған байланысты бүгінгі отырыс-
қа дейін ғалымдар арасында 2 күндік талқылау жұмыстары болды. Бүгін сол жұмысты 
жалғастыратын боламыз. Отырысты ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты 
комитетінің төрағасы Ғалымжан Сәрсенбайұлы ашып берсін. 

Ғ.Мелдешов: Қадірлі, әріптестер мен ғалымдар! Бір емес бірнеше талқылаулар 
болып жатыр. Қанша кездесулер болды, оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Бірнеше 
апробациялық жұмыстар, бірнеше онлайн дәрістер, қанша талқылаулар өтіп жатқанын 
да хабардарсыздар. Бүкіл қауым болып бізден нақты шешімді күтіп отыр. Сондықтан 
бұл арада көп сөйлейтін әңгіме жоқ. Тек қана ғылыми тұрғыдан ғана емес, әдістемелік 
тұрғыдан да қарауға болар еді ғой деп ойлаймыз. Неше күнгі кездесудің нәтижесін шы-
ғарудың реті келген сияқты. Бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бір-біріңізбен 
қауымдасып, ұжымдасып бір нәтижеге қол жеткізейік. Сондықтан жұмысымызды ары 
қарай жалғастырайық. Рақмет!
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Ә.Қаба: Рақмет! Енді олай болатын болса, тәртіп бойынша жұмысымызды бастайық. 
Президентіміз Қ.Тоқаев тапсырма бергеннен кейін жұмыс тобының 6 (алты) кеңейтілген 
кеңесі өткізілді. Олардың ішінде нақты икемге келеді деген 34 әліпби жоба қаралды. 
Әліпби жобалары сараптамадан өтіп, жауаптар берілді. Одан кейін апробациялар өткі-
зілді. Халықтан жасыратын ештеңе жоқ, талқылау, сараптама жұмыстары ашық түрде 
жүріп жатыр. Осыған орай медиа жоспар құрылып, тартыс тудырып жүрген мәселелерге 
байланысты интернет желілерін қоспағанда 582 материал басылып шықты. Әліпбиден де 
басқа пернетақтаға байланысты 3 нұсқасы жасалды. Ол нұсқаларды сараптауға бердік. 

Ендігі мәселе бірқатар таңбаларға байланысты болып отыр. Ол жағдаймен Қасымжо-
март Кемелұлы Тоқаев мырза хабардар. Осыған байланысты басшымыз БҒМ-мен бірлесіп 
жұмыс жасаңыздар деген тапсырма берген болатын. Сол тапсырманың негізінде бірнеше 
күннен созылған кездесу ұйымдастырып біраз шешімін шешкендей болдық. Дегенмен, 
ол жобаны 100 пайыз толықтай қолдады. Жоғары жаққа сол жобаны ұсынамыз демейміз. 
Қазір Әлімхан мырза баяндамасын жасап сіздерге түсіндіретін болады. Соған байланыс-
ты ары қарай атқаратын жұмыстарымызды бірігіп ойластыратын боламыз. Олай болса, 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология 
ғылымдарының докторы Әлімхан Жүнісбек мырзаға сөз береміз.

Ә.Жүнісбек: Құрметті, әріптестер! Алдарыңызда дауысты дыбыстар мен дауыссыз 
дыбыстардың жүйесі. Қазақ тілі басты типологиялық белгісіне қарай үндесім (сингар-
монизм) және жалғамалы (агглютинатив) тіл болып табылады. Дыбыс артикуляциясы 
мен буын әуезі үндесім тұрғысынан түрленіп отырады. Дыбыстың латын таңбасы (әрібі) 
артикуляциялық белгісіне қарай Халықаралық фонетикалық әліпби құрамынан алынды.

Қазақ тілінде 9 дауысты дыбыс, 19 дауыссыз дыбыс бар, барлығы – 28 дыбыс. Әрбір ды-
быстың фонетикалық (артикуляциялық) анықтамасы жіктелім кестелер мен слайдтар арқылы 
өрнектелді. Алдарыңыздағы алып келіп, таныстырып отырғанымыз біздің ұсынысымыз: 

1. Академик Ә.Қайдари 1991 жылы негізін салған. 
      2. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты жүргізген гранттық зерттеулер 

нәтижесі (2007, 2016) жарияланған. 
3. Халықаралық Түрік академиясының зерттеу-талданымы (2013) өткен болатын.
4. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының жүйелі зерттеулер нәтижесі 

(1990-2020)
5. Академиялық «Қазақ грамматикасы» мен «Қазақ фонетикасы» атты еңбектердің 

теориялық талданымы (2000, 2009) талданған болатын. 
[Yy] [Ww] – дауыссыздарының жасалымында ауыз қуысында ақиқат кедергі жоқ, бұл 

жағынан олар дауыстыға ұқсайды, бірақ олар өзге дауыссыздар тәрізді буын құрай ал-
майды, сондықтан олар дауыссыз дыбыс болып табылады. Буын құрай алмайтын белгісі 
басты болып табылады. Халықаралық фонетикалық әліпби тәртібі бойынша олардың 
таңбасы (әрпі) [Yy], [Ww] болып табылады.

Біз бұған дейін дыбыс таңбасын, кирилге алаңдамай, артикуляциясынан туындатып 
отырдық. Өйткені біздің мақсатымыз әліпбидің ұлттық үлгісін құрастыру болды. Ал 
әліпби дыбыс артикуляциясынан барып шығады.

Бетпе-бет кездесуден кейін ақылдаса келіп, мынадай кесте түзіп келдік. 
Бұл әліпбиде «İі» дыбысының жиілігі ескеріліп, дәстүрлі İі таңбасы қалдырылды, 

сондай-ақ айналымға еніп кеткені ескеріліп «Ұұ» дыбысының Uu таңбасы да өз орнында 
қалдырылды.

Шет тіл (атаулар) сөздерінің жазылымын ескеріп, кірме таңбаларды арнайы бөлектеп, 
кестенің төменгі жағына орналастырылды.
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Сонымен қатар дәстүрлі қазақ әліпбиіне кірігіп кеткен «и», «у» дыбыстарына арнайы 
таңба қарастырылды. 

№
latɪn 

älip-biy ata-luwu

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

Аа 
Әә 
Бб
Дд  
Ғғ 
Гг 

Жж 
Зз
Еe
Йй 
Ққ 
Кк 
Лл 
Мм 
Нн

Aa
Ää
B b
D d
Ǧ ǧ
Gg
J j 
Z z 
Ee
Yy 
Q q
Kk 
L l 

M m 
N n

а
ә
bɪ
dɪ
ǧɪ
gi
jɪ
zɪ
e
ɪy
qɪ
ki
ɪl
mɪ
nɪ

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

Ңң
Оо  
Өө
Пп
Рр
Сс 
Тт 
Уу 
Ұұ 
Үү 

Шш 
Ыы 
Іі

Ии
Уу

Ŋŋ
Oo 
Öö
Pp
Rr
Ss
Tt

Ww
Uu
Üü
Şş
Iı
İi
Īī

Ūū

ıŋ
o 
ö 
pı 
ır 
sı 
tı 

uw 
u 
ü 
şı 
ı 
i
i: 
u:

Негізгі айтайын деген ойым осы. Тағы да талқылап көресіздер. Рақмет!
Б.Момынова: Бұл жобада диакритикалық таңбалар көп болғандықтан, олардың са-

нын азайту керек. Өйткені мектеп жасындағы балалар қабылдай алмауы мүмкін. Тағы 
да айтатын бір мәселем, w-ды алуға қарсымын. Мұны шешу жолы басқа да ұсынылған 
әліпбимен қатар халық талқысына беріп, пікірлерін білуіміз керек. Осы айтылған мәсе-
лелер жөнделетін болса әліпби бір ретке келетін шығар. Менің ойым осы.

Ә.Қаба: Жақсы, рақмет! Сіздің әліпби жайлы пікіріңізді тыңдадық. Қазір ғалымда-
рымыз өздерінің пікірлерін айтады деген ойдамыз. Мұндағы диакритикалардың өзінің 
белгілі себептері бар: 

Умлаут – жіңішке дауыстыларды белгілейді;
Бревис – қысқа дыбыстыларда;
Тильда – мұрын жолды дауыссыз дыбыстарда;
Макрон – дауысты дыбыстардың созылыңқылығын білдірсе;
Седиль – ызың дауыссыздарда қолданылады екен. Сондықтан ғалымдарымыз диак-

ритикаларды ойдан алып қоса салған жоқ шығар деп ойлаймын. Осыған байланысты өз 
ойларыңызды білдіре отырсаңыздар. 

Н.Рсалиева: Бағдан апайдың айтқан ойының негізі бар. Әр диакритикалық таңбаға 
байланысты Әлібек Қаба мырза дұрыс айтып кетті. Мұндағы әр диакритикалық таңбалар 
өздерінің халықаралық мағынасына қарай тағайындалған. Бағдан апайдың айтуы бойынша 
ә таңбасын өзіміздің үйреншікті ә орнына беру керек деген пікірі көңілге қонымды деп 
ойлаймын. Себебі, ары тартып бері тартып і орнына өз таңбасын бердік. Сол себепті ә 
орнына өз таңбасын беретін болсақ, диакритика саны да азайып, үйренуге де қолайлы 
болар еді.

Ә.Қаба: Жақсы. Тағы пікір айтушылар бар ма?
Қ.Күдеринова: Үстіміздегі желтоқсан, ақпан айларында әліпбиді сараптауға байла-

нысты жұмыстар жүргізілгенін жақсы білеміз. Бүгінгі ұсынылып отырған әліпби сол 
кезде неге сараптауға берілмеді? Ұлттық комиссияның отырысы алдында сараптаудан 
өтпеген жоба ұсынылып отыр. Соның себебін білгім келеді. Өйткені әліпбиді сараптау 
және ұсыну процедурасы бұзылып отыр. Осыған нақты жауап берсеңіздер.
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Ә.Қаба: Бұл сұрағыңызға отырыс соңынан кейін жауап беретін боламын. Алдымен, 
бүгінгі мәселемізді анықтап алайық. 

Қ.Күдерионова: БҒМ-ның ғалымдары жетілдірілген әліпби жобасы мен Тіл Білімі 
институтының кейбір ғалымдары ұсынған әліпби жобасына сараптама жүргізген болатын. 
Бүгінгі кеңейтілген отырыста сараптама нәтижесі неге таныстырылмады? Сараптама 
жасаған ғалымдар неге шақырылмады? Соның жауабын білгім келеді.

Е.Тілешов: Оған байланысты кеше де айттық. Өзінің баяндамасында төраға орынба-
сары да айтты. Осы отырыстан кейін барып бүгінгі ұсынылып отырған әліпбиді сынамаға 
беретін боламыз. Ұлттық комиссия апробация жұмыстары біткеннен кейін ғана өтетін 
болады. 

Қ.Күдеринова: Сынама жұмыстарын неге ертерек ақпан, наурыз айларында баста-
мадыңыздар? 

Ә.Қаба: Біріншіден, ол кезде сіздер нақты бір шешімге келмедіңіздер. Бірқатар таң-
баларды ауыстырдыңыздар.

Е.Тілешов: Ұлттық комиссия отырысы наурыз айына белгіленген болатын. Карантин 
мерзіміне сәйкес келгендіктен кейінге шегерілді. 

Г.Мамырбек: Жасыратын ештеңесі жоқ, осы отырыста жетілдірілген әліпби талқылану 
керек болған. Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары ұсынып отырған жоба сол кезде 
талқылануға берілуі керек еді. Осының алдындағы отырыста әліпбилерге дауыс берген 
болатын. ТБИ-дың әліпби жобасына сол уақытта 4 адам ғана жақтап дауыс берді. Одан 
кейін қаншама жетілдіру жұмыстары жүргізілді, мәреге жеткен уақытта жалт бұрылып 
мына әліпби келіп отыр. Бұл әліпбидің соншама созылып жатқаны А.Байтұрсынұлының 
жазу жүйесін, ережесін алу мәселесіне келіп тұр. Байтұрсынұлының барлық жазу жүйесін 
алсақ, кезінде Байтұрсынұлы сілтеу есемдігін қайсыға деп берген. Қазіргі уақытта қайсыға 
деп ендіре алмаймыз. Сол сияқты жіктеу есімдігінің екінші жағын -сын жалғауымен бер-
ген. А.Байтұрсынұлы барлық еңбектерінде өмірінің соңына дейін адамсын, баласын деп 
келген. Бірақ қоғам қабылдаған жоқ. Сондай-ақ, Байтұрсынұлы ы дыбысын бас буында 
және бітеу буында ешуақытта таңбаламаған. Қазіргі қоғамда біз А.Байтұрсынұлынша 
жазумыз керек деп айта алмаймыз ғой. Содан кейін сіздер білесіздер, ы дыбысы бітеу 
буында таңбаланбайды. А.Байтұрсынұлының еңбектерінде ми сөзі ешуақтта мый деп, 
оқы сөзін оқыу  деп бермеген. А.Байтұрсынұлы өзінің әліпбиінде төл сөздердегі и-ге 
бөлек, кірме сөздердегі и-ге бөлек таңба арнамаған. Ол барлығында бір ғана и-ді береді. 
Басында и мен у-ды жарты дауысты деп келді, кейіннен ғана дауыссыздардың қатарына 
ендірді. Сондықтан, дауысты, дауыссыз деп таласып отырмай Байтұрсынұлының жарты 
дауысты деген осы жүйесін неге ұстанбаймыз. Одан кейін таратып жазу мәселесі 1924 
жылғы Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде үлкен дау болған. Одан кейін 1926 жылы 
Бакуде, 1929 жылы Қызылорда қаласында өтті. Сол уақытта таратып жазу мәселесі даумен, 
жүйесіздікпен ұласты. Одан кейін латын келді. Сол кездегі бүкіл конференциялардың 
барлығы и мен у-ды таратып жазу мәселесіне арналды. Тек қана 1957 жылы ғана бұл 
мәселеге нүкте қойылды. Сонда 40 жыл дау болып келген мәселені қайтадан талқыға 
салуымыз дұрыс па? Осы мәселені 20 жылдары Ж.Аймауытов та көтерген. Бірақ ол 
кісінің сынын әдебиетші деп қабылдамайсыздар. 1924 жылғы Қазақ білімпаздарының 
тұңғыш съезіндегі «балаға оқыту, үйрету қиын» деген бастауыш мектеп мұғалімдерінің 
сөзін білесіздер ғой. Сол уақытта «бір дыбыс болып естілетін нәрсені, екі әріппен жаз 
деп қалай үйретеміз» деген. ХХ ғасырдың басындағы газет, журналдардың барлығын ақ-
тарып қарасаңыздар и мен у-дың мәселелері толып жатыр. Сол кезде мұғалімдер «Тілдің 
заңы, ғылым жолы деп, жазуды қиындатпаңыздаршы» деген мәселе көтерген. Қазір біз 
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жетілдірілген әліпбиді талқылауымыз керек еді, бірақ ол әліпбиді жасаған ғалымдардың 
ғылыми негізі жеткіліксіз, аргументі жеткіліксіз деген себеппен мына әліпбиді ұсынып 
отырсыздар. Сонда осы уақытқа дейінгі қаншама мақала жазған, еңбектері жарияланған 
орфографиялық топ мүшелерінің жетілдірілген әліпбиге қатысты жасаған жұмыстары 
қайда қалды? Ол сіздерге аргумент емес пе? Олай болса жетілдірілген әліпбиге үлес 
қосқан Орфографиялық жұмыс тобы ғалымдарын топтан шығарып, мына жобаны жасап 
отырған ғалымдарды топқа алыңыздар. Менің ұсынысым осы. 

Ә.Қаба: Жақсы. Екі жобаны салыстыра отырып, ғылыми негіздемемен дәлелдеңіздер.
Г.Мамырбек: Жетілдірілген әліпби Республика көлемінде ашық талқылауға шықты. 

Өзіңіз жақсы білесіз, тіл мамандары, әдіскерлер, бастауыш мектеп мұғалімдері барлығы 
отырып талқылады. Бірақ ол кезде Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары ұсынған 
әліпби берілген жоқ. Одан кейін жетілдірілген әліпбиге 500 адамнан артық адамға қаншама 
сынама-сауалнама жұмыстары жүргізілді. Соның барлығын қоқысқа тастап ешқандай 
сынама-сауалнамадан өтпеген, Орфографиялық топтың талқысына берілмеген басқа 
әліпбиді қайтадан келіп талқылап отырмыз.

Ә.Қаба: Бұл – қабылдау емес, талқылау. Соны түсініңіздер. Бүгінгі жиналып отырға-
нымыздың да себебі сол. Бұл мәселені аяғына дейін жеткізу. Екі әліпбиден ортақ әліпби 
жасау. 

А.Фазылжанова: Фонетикалық әліпби деген – фонетикалық зерттеу жүргізетін сала 
мамандарының құралы. Ол бір халықтың тіліне негіз болатын әліпбидің базасы бола ала 
ма? Бұл қандай ғылыми негіздеме. Осыған ойланайықшы. Әліпби түзу ұстанымы – бір 
дыбыс, бір таңба болып табылады. Құрметті, әріптестер! А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының 2007, 2009, 2016 жылдары шығарған ғылыми монографиялық 
зерттеулерін қараңыздар. Сонда: «Әліпби түзудің басты ұстанымы – бір әріп, бір дыбыс» 
делінген. Бірақ оның басқа да принциптері бар. Әлемдегі әліпбилердің тәжірибесі бір ғана 
принципке сүйенген әліпбидің өте икемсіз, өте қолайсыз аморфты сипатта болатынын 
дәлелдеп отыр. Егер қандай да бір ереженің астында ескертулер болмаса ол ереже ереже 
ме, жоқ әлде догма ма? Ол – догма ғой. Сондықтан да әліпби түзудің басты принципі – 
бір әріп, бір дыбыс. Біздің әліпбидің принциптері – 2007, 2009, 2016 жылдары Тіл білімі 
институтынан шыққан ғылыми монографияларда берілген. Олардың авторлары беделді 
ғалымдар. Соның ішінде Әлімхан ағайымыз да бар. Соның ішінде бір дыбыс, бір әріптен 
басқа да 14 принципті анықтаған. Бұл принциптерді анықтауда қаншама ғалымдардың 
зерттеу нәтижесі негізге алынды. Бұлардың барлығы монографияның ішінде тұр. Айны-
малы принциптің саны – 10, ықтимал принциптің саны – 8. Яғни қасаң принциптің ішінде 
бір әріп, бір дыбыс принципі бар. Оның ішінде айнымалы принципті де ала аламыз. Мына 
жерде: «А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты жүргізген гранттық зерттеулер 
нәтижесі негіз болды» деп жазылған. Мен сол институттан түлеп шықтым. 2007 жылғы 
Тіл білімі институты шығарған монографияда мына әліпби жоқ. Ол монографияда 5 
әліпби бар. Ол кездегі директорымыз Көбей Құсайынұлы: «Бұл мәселе әлі саяси шешімін 
таппайды, сондықтан алуан түрлі әліпбилердің ішінен 5 әліпбиді ұсынайық» деді. 2016 
жылғы монография мына әліпбиге негіз болады деп жазылған. Әділбек мырза егер мына 
негіздемені үкіметке алып барсаңыз, біз үндемей отыра алмаймыз.

2016 жылғы монографияда мына әліпби бар. Себебі 2013 жылы латын әліпбиін зерт-
теңіздер деп тапсырма берілген кезде диграф, апостроф алфавиттер ұсынылып қаптап 
кетті. Сонда барлық ғалымдар бір дыбыс, бір әріп принципінде жасалған әліпбилерді 
бір-бірімен салыстырайық деп шештік. Солардың ішінде Әлімхан ағайдың анау Әбдуәли 
ағай ұсынған, дәстүрмен келе жатқан бір жобаны алдық. Оның ішінде w болды. Мен өз 
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басым оған қарсы болдым. Мынау сол кездегі эксперименттің нәтижесі. Сол эксперимент 
нәтижесінде ең оңай танылатын әріптер мен ең қиын танылатын әріптердің ішінде w 
таңбасы жүр. Эксперимент алған 250 адам сауатсыз адамдар емес, жаңа жазып жүрген 
бүлдіршіндер емес, ол адамдар – зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері, 
С.Демирел университетінің, Абай атындағы оқыту университетінің магистранттары мен 
докторанттары. Солардың өзі мына әріп өте қиын деген болатын. Мінекей мынау - экс-
перимент нәтижесі. Үш әліпби типі бойынша кему ретімен берілген қуат сыйымдылық 
көрсеткіші. Құрметті әріптестер, әліпби жасау деген фонетикаға, грамматалогияға сүйене 
салатын ғылыми ізденіс емес екен. 

Қуат сыйымдылығы бойынша ең жоғары әріптерге назар аударсақ, w-ды көріп тұрсыз-
дар ма? Қуат сыйымдылығы 30 пайыз. Яғни, сауалнамаға қатысқан адамдар осы таңбаға 
байланысты қаншама қате жіберді деген сөз. Ал, о таңбасы 0 пайызды құраған, қате жоқ. 
Біз бұл зерттеулермен қаншама жылдар бойы айналысып келе жатырмыз. 

Әлімхан ағай мықты фонетист маман. Фонетист дегеніміз – ауыздан шыққан дыбыстың 
әрқайсысының жігін шағып, жіліктейтін маман. Ал, ауыздан шыққан дыбысқа негізделе-
тін жазу болса онда қазір бір-бірімізді жазу арқылы 100 пайыз түсінеміз дегенге кепілдік 
бере аласыздар ма? Мен мүмкін сақау сөйлейтін шығармын. Сондықтан жазудың өзінің 
жүйесі бар. Оны сол үшін ғылымда грамматология деген сала қалыптастырып, сол сала 
бойынша еңбек етіп жатқан Нұргелді Уәли мен Құралай Күдериноваларды атауға болады. 
Мысалы, й – /ый,ій/ у - /ұу,үу/ жақша ішіндегі тіркестерді бір таңбамен беруді ұсынып 
отырмыз. Яғни, су сөзін su деп жазуды ұсынамыз. Осылай бір таңбамен берудің бернеше 
негіздемесі бар. Бірінші негіздемесі грамматалогиялық негіздеме. Жазудың негіздемесі 
алдымен жазу теориясынан шығуы керек. Менің айтпағым – фонетикалық  негіздеме. 
Сондықтан жазу теориясының фонетикалық негіздемесі осындай. Рақмет!

А.Салқынбай: Орфографиялық топ ұсынып отырған әліпби жобасын өзгерткеніміз 
жоқ. Сондықтан да менің өз басым ешкімнің авторлығына ұсынып отырғаным жоқ. Осы-
ны жақсылап ұғып алыңыздар. Біздің алдымызға қойылған мәселе – екеу болды. Біреуі 
и дыбысын қалай береміз, екінші у дыбысын қалай береміз деген. Біздің негізгі шешпек 
болған күн тәртібіндегі мәселеміз осылар болды. Оны өздеріңіз де біліп отырсыздар. 
Шешімді төрағалық етіп отырған Әділбек Қаба мырзаның өзі қабылдады. Осыған бай-
ланысты айтатын, теориялық тұрғыдан уәждеріңіз бар ма дегенге ешкіміңіз жауап бер-
медіңіздер. Енді бүгін сыпайы бола қалу дегенді өз басым түсінбеймін. Әліпбиде кирилл 
негізде емес, қазақтың төл жазуы болуы керек, ағайындар! Ұлттық жазу болуы керек. 
Қазіргі ұсынылып отырған екі жобаның екі негізі бар. Біріншісі, кирилл негізді, екінші 
төл дыбыстар негізінде. Екінші, диакритикалық таңбаларды жүйелеп, бір сипатта жасап, 
өзгертсек деген ұсынысым бар. Балаға қайсысы ыңғайлы соны отырып шешкеніміз жөн 
болар. Сонда біздің диакритикамыз азаяды. Сондықтан ұлттық таңба болғаннан кейін 
үстіндегі таңба мен астындағы таңба біреу болсын. Мен осыған келісемін деген ойымды 
айтқым келеді.

Ә.Қаба: Жақсы. Рақмет! 
Ә.Жүнісбек: Қазір әліпби мәселесі қайтадан көтеріліп жатыр. Әліпби емес, әліппе. 

Сонда дауысты және дауыссыз дыбыстар, буын және тасымал жасаудан басталады екен. 
Мысалы, су сөзіндегі у-ды бірде дауысты, бірде дауыссыз деп үйретіп келдік. Дәл осылай 
беретін болсақ у-ды дауыссыз дейді әрине. Сондықтан сауалнамаларды жалған сауалнама 
деп қараймын. Ал, суы сөзін қалай буынға бөлеміз, қалай түсіндіреміз? Мұнда дауыстысы 
қайсы, дауыссызы қайсы?

А.Фазылжанова: Андағы әріп қой ағай. Әріп пен дыбысты шатастырмасаңызшы.
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Ә.Жүнісбек: Осыдан кейін араласпаймын. Бұдан кейін мені шақырмаңдар. Әліппе, 
әліпби сауат ашу үшін жасалмай ма? Сонда жаңағы тақырыпты қалай түсіндіреміз? Суы 
сөзін қалай дауыстыға, қалай дауссызға бөлеміз? Қалай буынға бөлеміз? 

Қ.Қалыбаева: Егер мен сіздерге орысша бір сөйлемді айтсам, оны дәл сол айтылуы 
бойынша жазу мүмкін емес. Орыс тілінде мүмкін емес, себебі оның жазу тарихы мың-
даған жылдарға созылып кеткен. Олар талпынды, реформа жасағысы да келді. Бірақ 
болмады. Ал мен сіздерге қазақша «Біз осы жерде алфавитті талқылап отырмыз» десем. 
Мұнда қалай естиміз солай жаза аламыз. А.Байтұрсынұлының айтуынша, бір дыбысқа бір 
таңба бере аламыз. Сондықтан қалай сөйлейміз, солай жазуға мүмкіндігіміз бар. Бірақ, 
кейбір әріптестеріміз түсінбеген сыңай танытып отыр. Себебі жазудың емле ережесі бар. 
Транскрипциялық жүйе мен фонетикалық ұстанымды білмегенсіп шатастырмаңыздаршы. 
Ол емле ережесі арқылы реттеледі. Сол уақытта қырық адам қырық түрлі оқып, жазады 
деген мәселе өзінен-өзі шешіледі. Ал, енді и мен у-ға келгенде неге дау туа береді? Біздің 
тілімізге кірме сөздер лек-легімен кіріп жатыр. «Тіл-Қазына» орталығы сауалнама жүргі-
зіп, сынамадан өткізіп жатыр деп отырсыздар. Ол сынама жұмыстарының қорытындысы 
дәлел бола алмайды. Себебі, дәл қазір Ұлттық әліпбиді қоғам қабылдай алмайды. Оған 
біраз уақыт керек. Маған ешқандай атақ, даңқтың керегі жоқ. Менің иық емес, ыйық деп 
жазғым келеді. Қазір осылай қалыптастырсақ, кірме сөздерді де солай икемдеп жібереміз. 
Бізге керегі осы. Кірме сөздерге қарауыл болып тұрған осы құбылыс. Сондықтан осы 
жағын ескерсеңіздер екен.

Қ.Күдеринова: Осы и мен у мәселесі үшін 5-6 рет басымызды қостық. Яғни, қанша-
ма уақытты осы мәселеге арнадық. Бірақ әлі шешімін таппады. Неге десеңіздер сіздер 
фонетика тұрғысынан сөйлейсіздер, біз грамматалогия тұрғысынан сөйлейміз. Сіздер 
ауызша тіл тұрғысынан, біз жазба тіл тұрғысынан сөйлейміз. Сондықтан біз бір-бірімізді 
түсінбейміз. Сол себепті дауласып, алысып, жұлысып келе жатырмыз. Сол үшін әдісте-
мелік тұрғыдан мұғалімдердің пікірі керек болатын, өкінішке қарай сараптама жасаған 
әдіскерлер бұл отырысқа қатыса алмай отыр. 

Г.Мамырбек: Кешіріңіз, Құралай апай! Өткенде 4 топтың отырысында Ы.Алтынса-
рин атындағы Білім академиясының директоры орынбасары Манара Адамова сараптама 
қорытындысымен таныстырған болатын.

Қ.Күдеринова: Жаңа айтып жатырсыздар, ашып жазуда не тұр, нені экономдаймыз 
деген сияқты. Мәселе экономдауда емес екен. Өткенде «Нені экономдайық деп отырмыз» 
деген тақырыпта мақалам да шығып еді ғой. Жаңа көрсеткен әліпбиде ұзын и-дің таңбасы, 
қысқа й-дің де таңбасы бар. Сонда 350 сөзден тұратын мәтінді тексерген кезде 29 рет ұзын 
и-ді жазады екен. Арасында тарихи, мәдени деген сөздерін жазатын кезде қалай жазамын 
деп ойланады, тарыйхый ма, тарихи ма? Бағанадан бері бір и-мен жазып келе жатты. 
Әдістеме арқылы үйретуге болады дейсіздер. Басында қате жазамыз, соңында барлығын 
тастап ашып жазудан бас тартады екенбіз. Ол ғылымда дәлелденген шындық. Мысалы, 
ырас, ырақмет дегендегі ы-ны келте естілгендіктен рас, рақмет деп түсіріп тастады-
ңыздар. Рухани дегенде алдында ұ бар. Оны қосуға қарсы емессіздер. Нағыз профессор 
Байынқол Қалиев: «Фонологиялық жүктемесі жоқ қысаңдарды жазудың қажеті жоқ» 
дейді. Енді Әлімхан ағайдың у-ның артикуляциялық белгісінде «ерін-еріндік-жуысың-
қы-үнді» дейді. Ағай осы арадағы жуысыңқы дегеннің нақты анықтамасын айтыңызшы. 
Өйткені, мына жерде у жасалуы жағынан дауыстыға ұқсайды деп жазасыз. Бұл жерде сіз 
айтқан з, л, р, ш төртеуі жуысыңқы және у мен и жуысыңқы дейсіз. Сондықтан әліпбиді 
қабылдамас бұрын дұрыстап ойланыңыздар дегім келеді. Рақмет!

О.Жұбаева: Баршаңызға сәлем бердік. Бағанадан бері айтылып жатқан ұсыныстар-
дың барлығын белгілеп отырмыз. Жантас аға w-ды екі у-дан шыққан деп айтып кетті. 
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Бірақ қазақ үшін ол маңызды емес. Біз w дауыссыз болғаннан кейін немесе у дауыссыз 
болғаннан кейін y таңбасын бердік. Жантас ағай дауыстылар мен дауыссыздар бөлек 
берілгеннен кейін түсінбей отырған болар. ХХ ғасырдың басында А.Байтұрсынұлы 
араб жазуын реформалаған кезде a деген әріпті е деп алды, шын мәнінде h еді. Ол әріп 
дауыссыз, бірақ А.Байтұрсынұлы дауыстының орнына алды. Себебі, таңба шартты бол-
ғандықтан дауысты, дауыссыз деген жоқ. Екіншіден, «w» б мен у-ға қатысты жүреді дейді. 
Қазақ тілінде Москва-Мәскеу деп айтатынымыз сияқты б мен у да алма-кезек жүреді. 
Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлймын. Мысалы, WINDOWS- ВИНДОВС. Сондықтан 
Юнесконы айтқан кезде, о баста Әлімхан ағай кірме сөздерге келгенде мынаны, төл сөз-
дерді жазғанда мынаны жазайық деп айтқан болатын. Қоғамдық-әлеуметтік жағдайдың 
барлығын түсініп отырмыз. Қазір бірден барлық кірме сөздерді игеріп кетеді десек, оны 
ешкім қабылдамайды. Сондықтан амалдың жоғынан астына келтіріп беріп отырмыз. 
Жаңа Бағдан апай өз сөзінде и мен у-ды дифтонг деді. Ол ешқандай да дифтонг емес. 

Жаңа өз сөзінде Гүлфар Мамырбекова ханым: «А.Байтұрсынұлы ұстанымдарының 
барлығын бастан аяқ қолдана беруге болмайды» деді. Қазақ білімпаздарының съезінде 
А.Байтұрсынұлы «сын-адамсын» сөзінің этимологиясында сен деген сөзден шыққан. 
Сол себепті соңында ң болмауы керек деп айтып шырылдады. Бірақ қабылдаған жоқ. 

Бізде ХХ ғасырдың басында жазу мәселесі қатты күрделі болды, сосын бастауыш 
мектеп мұғалімдерінің шырылдағаны рас. Оның себебі не? Оның себебі, А.Байтұрсынұлы 
бастапқыда мысық деген сөздегі ы-ны алып тастап, бітеу буында жазбай-ақ қояйық дейді. 
Осы бітеу буын теориясы көпке дейін қазақ даласында пайдаланылды. Сосын Қазақ білім-
паздарының съезінде қате екенін дәлелденіп, бітеу буын болса да, ашық буын болса да жаза 
берейік дегенге келіспеді. Әркім өз теориясы бойынша жазды. Сол кездегі жағдайды да 
ескеруіміз керек. Сосын Гүлфар ханым өз сөзінде: «А.Байтұрсынұлы мый сөзін ешқашан 
ми деп, оқыу сөзін оқу деп жазбаған» деді. Олай емес, қателесесіз. А.Байтұрсынұлының 
1929 ж. «Еңбекші Қазақстан» газетіндегі 27 наурызда жарияланған мақаласында: «ұу-
мен таңбалаймыз дегендер қателеседі, оқыу дегендегі ы-ны сақтауымыз керек» дейді. 

Одан кейін у мен и мәселесі 1924 жылы Қазақ білімпаздарының съезінде біржақты 
шешілді. Себебі, олар Елдес Омарұлының өзі бірнеше сағат бойы баяндама жасады. 
Одан кейін реплика жасаушыларды қазіргідей тоқтатқан жоқ. Олардың барлығы да 
кереметтей баяндамалар жасады. Сонда олардың баяндамаларының барлығында у мен 
и-дің дауыссыз екендігі, оларды жеке таңбалауға болмайтындығы жөнінде баяндалды. 
Өздеріңіз білесіздер, 1929 жылы Қызылордада ғылыми Орфографиялық кеңесі болады. 
Сол конференцияға Алматыда профессор болып жүрген кезінен А.Байтұрсынұлы кеңеске 
келмекші болып, поездан түскен бойда ұстап әкетіп, Арханелскіге жер аударып жібере-
ді. Ол конференцияға Елдес Омаров пен Қошке Кемеңгерұлы қатысады. Қазақ тілінің 
бүкіл заңдылығы сол жерде бұзылады. Сонда Қошке мен Елдес олай емес былай еді деп 
шырылдайды. Ең соңында комиссия мүшесі болып отырған екеуі орындарынан тұрып 
кетуге мәжбүр болады. Өйткені бүкіл терминдерімізді бұздыңдар, бүкіл тілдік жүйені 
бұздыңдар деп дымдарын қалдырмайды. Соңында Елдес Омаровты ату жазасына кесумен 
тынады. Сол кездегі саяси мәселеге мән беруіміз керек. 

Түсінемін, Жүсіпбек Аймауытов керемет жазушы. Бірақ ол кісі лингвист емес, А.Бай-
тұрсынұлымен қатар қоюға келмейді. 

Жаңа өз сөзінде Анар ханым: «Орынай, Рәбиға апайдың еңбектерін оқыса да түсі-
не алмай жүр» деген сын айтты. Рәбиға апай үнемі и мен у-ды дара таңбалай береді 
деп айтпайды. Мысалы, ол кісінің анықтағышын қарасаңыз немесе қазақ әдебиетінде 
шыққан мақаласында байы, кемі деген бірнеше сөздерді келтіреді. Сондағы сөз соңын-

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81+10&sa=X&ved=2ahUKEwiynO-btfbpAhUcBhAIHf3cDCcQ1QIoAHoECBYQAQ
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дағы ы мен і сақталып, байиды емес байыйды болуы керек дейді. Бұл жердегі бай-сын 
есім, ы-сөз жасамдық қосымша, й-көсемше бола алады. Ал егер байи дейтін болсақ, 
сын есімге көсемше жалғап жіберген боламыз. Ол дегеніңіз қазақ тілінің заңдылығына 
қарама-қайшы. Бұл жағын да ескеруіміз керек. Анар ханым өз сөзінде и-ді қысаң деді. 
Қазақ тілінде дауысты и жоқ, ол дауыссыз. Сол себепті қысаң деп айта алмаймыз. Одан 
кейін А.Байтұрсынұлы бүкіл еңбектерінде позицияға ерекше мән береді. Жаңағы Анар 
ханымның слайдта көрсетіп отырғандарының барлығы позиция. Бүкіл қазақ зиялылары 
қатысқан Қазақ білімпаздарының съезінде и мен у-дың тек дауысты екені дәлелденді, 
нүктесі қойылды. ХХ ғасырда қайтадан у-ды бірде дауысты, бірде дауыссыз деп келді. 
Ол дегеніңіз миға қонымсыз. Ол туралы Ы.Маманов: «Сөз табы ретінде әрі үстеу, әрі 
есімдік деген ақылға сыймайды» деп айтады. 

Құралай өте дұрыс айтып отыр. Біз екі тұрғыдан кетіп отырмыз. Бұлай екі жаққа кете 
бермейік. Бұл жерде өз қазағын, тілін жек көріп отырған адам жоқ. Бәріміз де қазақ тіліне 
жанымыздың ашығанынан отырмыз ғой. Ортақ пікірге келе алмады деген шикілік бар 
деген сөз. Мысалы, Әлімхан ағайдың тұжырымдары – А.Байтұрсынұлы мен Қошкенің 
тұжырымдарымен үйлеседі. Себебі, шындық біреу. Осы нәрсеге мән берсек. 

А.Байтұрсынұлы айтқандай сөз басында ы, л, у, й тұрған жердің бәріне дауысты 
дыбыстардың тіркесуін мен де қолдамаймын. Себебі, А.Байтұрсынұлының 1929 жылғы 
«Емле туралы» деген мақаласында «Кез-келген жерге ы-ны жазбайды оған қазақтың 
құлағы керек» дейді. 

1927 жылы «Жаңа мектеп» журналының №3 санында шыққан мақаласында А.Бай-
тұрсынұлы у мен и-ді айтпайды, оқулықтарында айтады. Оқулықтарында у, й, л, р ауыз 
шығысты, м, н, ң-ды мұрын шығысты деп айтады. Жантас ағай бар және басқалар у 
мен и буын құрай алмайды деп айтып жатыр ғой. Ия, буын құрай алмайды. Себебі, ол 
дауыссыз болғандықтан буын құрай алмайды. Екіншіден, А.Байтұрсынұлы «у мен й- ді 
жеке тұрғанда дыбыс дей алмайсың» дейді. Оған міндетті түрде дауыстыны тіркестіресің. 
Менің айтайын дегенім осы. Айтқанымның барлығын қабылдаңыздар дей алмаймын. 
Бұдан кейін мұндай жиналыстарға қатыспаймын. Бірақ, пікірлерімізді ескерсеңіздер екен. 

Г.Мамырбек: А.Байтұрсынұлы ұстанымы бойынша м-ашық, сық-бітеу буын. Сон-
дықтан мсқ деп жазылады. Мысалы, мысығына дегенде мы-басқы буын, сы-ашық буын, 
ғы-ашық буын. Енді ол кісінің ережесінде жаз, оқы түбірі болса, жазуды-жазұу деп 
жазады. Оқуға келгенде оқу деп жазылады, ы жазылмайды. Оқуына дегенде оқыуына деп 
жазады. Ондай ешқашан болмаған деп айтылғаннан кейін, А.Байтұрсынұлының ережесі 
осындай екенін көрсетіп жатырмын. Бірақ осы ережемен жазу процесінде балалар қи-
налған болатын. Сол үшін де мұғалімдер қарсылық білдірген.

Ә.Қаба: Өздеріңіз білесіздер, Орфографиялық жұмыс тобында жетілдірілген әліпби 
талқыланып, бекітілген болатын. Оны сол кезде мен емес, өздеріңіз бекіткен болатын-
сыздар. Одан кейін онлайн отырыста кейбір таңбаларға байланысты ұсыныстар болды. 
Сондықтан қазір жеке таңбаларды жетілдірілген әліпбиге енгіземіз бе, жоқ па? Сол 
мәселені нақтылап алайық: 

1. й таңбасын у-пен аламыз ба, алмаймыз ба? 
Жауап: аламыз
2. и таңбасын i-мен аламыз ба, алмаймыз ба? 
Жауап: аламыз. Бұл қазақ тілінің жүйесінде жоқ болғандықтан, астында тұрады. Сол 

себепті әліпбидің ішінде тұрмайды. 
3. Одан кейін і таңбасына қарсы пікірлеріңіз бар ма?
Жауап: жоқ
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4. ң-ň таңбасына пікірлеріңіз қалай? Біз өткен жолы осылай айттық. Бірақ жұмыс 
тобында бекітілген жоқ. 

      Жауап: Бағдарламашылардың жауабын тыңдаймыз деген болатынбыз. 
5. Ендігі мәселе у-u болып тұр. Ол таңбаға деген пікірлеріңіз қалай?
Жауап: дұрыс, қалсын
6. Енді у-ды w-мен беру мәселесі. Бұған кімнің қандай пікірі бар? 
Жауап: бірауызды пікір жоқ, сұрақ белгісін қойыңыз
7. Ары қарай ы-ı дыбысына деген көзқарастарыңыз қандай?
Жауап: қолдаймыз
Жетілдірілген әліпбиге ы мен і-ні енгіземіз. Ары қарай ң-ды дауысқа саламыз. Бұған 

Орфографиялық жұмыс тобы мүшелері ғана дауыс береді. 
Е.Тілешов: Қазір менің ойымша дауыс берудің қажеті жоқ. Таңбалардың ішінде үшеуін 

ғана қабылдадық, қалғанын апробацияға пысықтауға жіберуіміз керек. 
Ә.Қаба: Мен түсініп отырмын. Менің айтайын дегенім – ертең осы мәселелерді ал-

дыларыңызға қайтарып береміз ғой. Бұл арада бірауыз пікірлеріңіз жоқ болса нг тіркесін 
де қосып жібереміз. 

А.Салқынбай: Бұл өзі қызық жағдай болды. Айналып-айналып осыдан үш жыл бұ-
рынғы нүктеге қайтып оралып отырмыз. Бұл арада w таңбасын ұсынып отырғанымыздың 
өзіндік себебі бар. Ол – ұ мен ү дыбысы дауысты дыбыс. Сол себепті оған халықаралық 
деңгейдегі u-еріндіні алғанымыз сол еді. Ал, у-ға басқа таңба алып отырғанымыздың 
мәнісі үшеуі де бір таңбамен кетіп қалайын деп тұр. Мынаның қасиеті басқада. Мынау 
дауыссыз у болып тұр. Бұған дейін де Орфографиялық жұмыс тобы мүшелері дауысқа 
салып бізді жеңген болатын. Қазақ тілінде дауысты и дыбысы жоқ. Біз жаңадан әліпби 
ұсынған жоқпыз, и мен у-ға қатысты ғана айтып жатырмыз. Мына алдымыздағы әліпби 
біздің емес, Орфографиялық жұмыс тобының әліпбиі. 

Ә.Қаба: Өткен жолы Орфографиялық топта ң дыбысы туралы талқыланған болатын. 
Бірақ қай таңбаны алатынымыз жөніндегі сұрақ ашық қалған. Ертеңгі күні апробацияға 
берген кезде кестеге жазып көрсетеміз ғой, сол кезде қайсы таңбамен бергеніміз дұрыс. 
Бірінше осы мәселені шешіп алуымыз керек. 

О.Жұбаева: Бұл жерде бәрібір біздің сөзіміз өтпейді. Екі-үш күндік уақытымыз босқа 
өтіп кеткеніне қынжыламын.

Е.Тілешов: Орынай, сендер ұсынған әліпбидегі үш таңбаны Жетілдірілген әліпби 
жобасына алып отырмыз ғой. Бұл үш күндік шаруа үшін аз ба? 

Ә.Қаба: Жұмыс тобы үш күннің ішінде үш таңбаны өзгертті. Оның барлығы Әлімхан 
мырзаның бұрыннан ұсынып келе жатқан таңбалары. Өзгертілді, орнына келді. Сіздерге 
қарсы ғалымдар еш қарсылықсыз ескеріп, көніп отыр. Екі жақ неше күн отырып әліпбидегі 
таңбалар мәселесін талқыладық. Бүгін бір шешімге келеміз бе деген ой болып еді, олай 
болмады. Мақсатымыз ұлттық деп есептеген әліпбиде кірме сөздердегі артық таңбаларды 
астына қойып, ұлттық сөздерімізді таратып жазайық деген ойымыз болған. Таратып жазу 
үшін уақыт керек екенін ғалымдарымыз да айтып өтті. Таратып жазатын болсақ, оқытуда, 
қабылдауда, жазылуда көптеген қиыншылықтар болады деп отыр. Онымен бірге ертеңгі 
күні ол сөздерді маңдайшаға жазамыз және төлқұжат береміз. Сол кезде жұртшылық 
қалай қабылдайды екен? Ол да бір сұрақ. Мұның барлығы менің сөзім емес, сіздердің 
сөздеріңізден шығып отырған қорытынды. Қорыта келгенде айтарым, жетілдірілген 
әліпбиді толықтырамыз. Бұл – Орфографиялық жұмыс тобындағы ғалымдардың өткізген 
жұмыстарының жетістігінің біреуі. Неше күннен бергі жасап келген жұмыстың нәтижесі 
ретінде Ұлттық әліпби жобасы пайда болды. Яғни, біз осы уақытқа дейін бірнеше әліпби 
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ұсынып жүрдік. Осы уақытқа дейін ұсынып жүрген Жетілдірілген әліпби жобасын да 
апара салып, бекіте салмаймыз. Оның барлығын жазып, оқып көріп, халық талқысынан 
өткізуіміз керек. Сондықтан сіздерге айтарым, осы екі әліпбиді ескере отырып, арнайы 
апробацияға берейік. Бізге төрелігін жазатындар, оқытатындар айтсын. Апробациядан 
қай әліпби өтеді, соны негізге алатын боламыз. Келістік пе? Осымен бүгінгі отырысымыз 
аяқталды. Барлықтарыңызға рақмет!

ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ЖАНЫНДАҒЫ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ 
ЖҰМЫС ТОБЫ ОТЫРЫСЫНЫҢ СТЕНОГРАММАСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы, 
2020 жылғы 22 шілде 

Қатысқандар: Ә.Қаба, Е.Тілешов, М.Бахтиярұлы, Ә.Жүнісбек, Н.Уәли, А.Алдаш, 
З.Базарбаева, Ж.Жақыпов, Б.Момынова, Қ.Күдеринова, А.Фазылжанова, Г.Мамырбек, 
Л.Еспекова, Қ.Сәрекенова, Ж.Жұмабаева, Н.Рсалиева, М.Тұрсынова, Қ.Қалыбаева,  
А.Хабиева, Ж.Құрманғалиева, Г.Әбелдинова, Ж.Өтелбаева, Р.Ізғали, Н.Аитова.

Ә.Қаба: Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті ғалымдар, тіл жанашырлары, қо-
нақтар. Өздеріңізге белгілі 2020 жылдың 28 мамырында ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев әліпби ңұсқасына байланысты Білім және ғылым министрі А.Қ.Аймағамбетовке 
және Мәдениет және спорт министрі А.Райымқұловаға әліпбиді тиісті мамандармен ег-
жей-тегжейлі талқылау туралы тапсырма берді. Оған дейінгі біздің, әрине, Президенттің 
тапсырмасы бойынша 9 айға жуық уақыт ішінде үлкен жұмыстар жасадыңыздар, сондық-
тан да бүгін осы әліпбиді жетілдіру мәселесін тағы да бір рет талқылап, қорытындыласақ 
деп жиналып отырмыз, қазір жұмысымызды бастаймыз. 

Күн тәртібі өздеріңізге белгілі, алдарыңызда тұр. Сондықтан, енді бүгінгі күні кворумға 
байланысты айтатын болсақ, мынау, орфографиялық жұмыс тобының 27 мүшесінің 19-ы 
қатысып отыр қазір, яғни кворум бар. Жұмысымызды әрі қарай жүргізе беруімізге болады. 
Бұдан бөлек, біздің бүгінгі жұмысымызға ҚР БҒМ Ғылым комитетінің төрағасы, белгілі 
қоғам қайраткері Жанна Дулатқызы Құрманғалиева қатысып отыр. Өздеріңізге белгілі, 
бұрынғы уақыттарда ҚР Мәдениет және Ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы қыз-
метін атқарды, өзге де биік лауазым атқарды, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
бүгін, енді, мінекей, жұмысымызға қатысып, осы қорытындылау жұмысымызға пікірін 
айтатын болады. Негізгі жұмыс тобының төрағасы, министрдің орынбасары Дәуешов 
Нұрқиса Мұратұлы бүгін қатыса алмайды. Қазір ҚР БҒМ Ғылым Комитеті төрағасы 
Жанна Дулатқызы Құрманғалиеваға сөз береміз. 

Ж.Құрманғалиева: Рақмет, сәлеметсіздер ме? Баршамыздың аман-есен болғаны-
ңызға, осы жиынға қатысқандарыңызға өте қуаныштымын. Біз алдын ала 2-3 жұма 
бұрын кездесіп, бірнеше мәселелерді талқылаған болатынбыз. Жазу реформасын үкімет 
бекіткен қадамдық жобасында өздеріңіз білесіздер, қазақ тілін орфографиялық, орфоэ-
пиялық тағы басқа нормативтік сөздіктерін жасау, үлкен академиялық қазақ граммати-
касын әзірлеу, 2-3 тілдік сөздіктер дайындау, ономастикалық, топонимикалық атаулар 
анықтағышын жасау, сонымен бірге оқулықтарды, оқу әдебиетін латын әліпбиіне қайта 
шығару, сол сияқты мемлекеттік тілдің бүкіл ғылыми лингвистикалық базасын латын 
әліпбиінде жағыртып, қайта жасақтау тапсырмасы бар. Бұл шаруалардың көбі осы жыл-
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дың соңына дейін, сол жоспар бойынша бітуі керек болатын. Бірақ түсінікті, бұл үлкен 
жұмыс, бірінші кезекте Тіл білімі институты, оқулық орталығына министрлік тарапынан 
тапсырмалар болған. Бірақ бұл жұмысты межелі мерзімде орындау үшін жетілдірілген 
әліпбидің бекітілуі аса қажет. Сондықтан мемлекет басшысының тапсырмасы болды, 
өткен жиналыста да оны біз талқыладық, сол тапсырманы қалай тиімді орындауымыз 
қажет деп. Осы бірден-бір қажетті шаралардың бірі – осы Орфографиялық жұмыс то-
бының кеңесіне шығарып, орфографиялық кеңестің отырысында жан-жақты талқылап, 
бір шешімге келу керек деп өзіміз де жоспарлаған болатынбыз, естеріңізде болса, өткен 
жылы. Сондықтан мен бұл шараға қатысып отығаныма қуаныштымын және бүгін бізде 
27 мүшенің 20-сы осы жерде, сондықтан біз бұл мәселені, бізге жіберген материалдар-
ды жан-жақты қарап шықтық. Бірінші кезекте бұл мәселе бойынша ең басты адамдар 
бұл – біздің ғалымдарымыз, сондықтан ғалымдарға ғылыми-зерттеу нәтижелеріне арқа 
сүйеп бір шешім қабылданады немесе сол шешімді қабылдау үшін бүгінгі отырыстан 
жақсы, қомақты бір нәтижелер жеткіземіз деген үміттемін. Сондықтан барша ісіміз-
ге, әріптестер, сәттілік тілеймін! Ағаларымыз айтып жатыр ғой, мынау, «біз айттық 
«Первое время чумы»», - деп, осы мәселелерді мүмкін қазіргі кезде талдау керек пе, 
жоқ па дегендей. Біз егер ғылыми тұрғыдан алатын болсақ, қазір бүкіл әлемде, мына 
психологтар да осы пандемия жағдайында адамның мінезінде жалпы қандай өзгерістер 
болып жатқаны, соны әлемде көп ғылыми орталықтар зерттеп жатыр. Сол мәселені 
мына Ресей Ұлттық Ғылым Академиясының Психология институтының директоры 
Дмитрий Ушаков жуырда жиын өткізіп, анау әйгілі орта ғасырларда чума, испанка деген 
аурулар, пандемиялар болды ғой, сонда былай жазыпты «После чумы и испанки в США 
и в Европе часто оказывалось что выжившие в них люди жили дольше, а инноваций 
пошли быстрее». Сондықтан да сондай бір әлеуметтік оптимизмді ешқашан жоғалтуға 
болмайды. Оның бірден-бір жолы – қоғам қайраткерлері үшін, қоғамдық санасы жоға-
ры, бірінші кезекте, біздің ғалымдар үшін де ол сондай маңызды ұлтқа, рухқа қатысты 
үлкен шаруалармен айналысу, сондықтан бүгінгі отырысты да терапияның бірден-бір 
жолы деп қабылдайық, әпкелер мен ағалар. Үлкен мәселемен айналысып жатырмыз. 
Кеше де бір жиналыста айтып кеттім – «аурулар, пандемиялар келеді-кетеді, ал бізден 
кейін қалатыны – осы: ғалымның сөзі, қабылдаған шешіміміз. Мүмкін кім біледі бір-
неше жылдан кейін, бір жарты ғасырдан кейін, осы латын қаріпіне көшу бір шешуші 
отырыстардың бірі осындай заманда, осындай кезде болды» деп еске алынар. Рақмет 
азаматтар! Енді іске сәт!

Ә.Қаба: Рақмет! Өте мағыналы болды сіздің пікіріңіз, рақмет, өйткені шынымен де, 
өзіңіз айтқандай, мына індет ол бір өтетін- кететін дүние, ал ұлт қалады, ұлттық мүдде 
қалады, сондықтан бізде тоқтау жоқ болуы керек. Қайта неғұрлым осындай қиындық 
туындаған сайын, біз кемшіліктерімізді алып шығып, одан әрі дамып өсуіміз керек. Бұл 
жерде сіздің сөзіңізге 100% қосыламыз. Ал енді осы тұрғыда, мына жерде отырған осы 
біздің ғалымдарымыз соңғы Президенттің тапсырмасын, тапсырма бергеннен бері қарай, 
былайша айтқан кезде тынбай еңбек жасады, үлкен еңбек жасады, пікірталастар болды, 
қаншама жиындар болды өздерінің уақыттарын арнап, қиын болып жүрсе де, ауырып 
сырқап жүрсе де, жиындардан қалмай пікірлерін айтты. Мынадай үлкен бір жұмыс тын-
дырылды. Осыған байланысты бір кішкентай фильм дайындап едік, рұқсат етсеңіздер, 
соны көрейік қазір.

[Фильм көрсетілді]
Ә.Қаба: Құрметті ғалымдар, өздеріңіз көргендей, бұның барлығы сіздердің атқарған 

жұмыстарыңыз. Бүгін енді мынау өздеріңіздің, осы уақыттың ішінде қандай үлкен іс 
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тындырғандарыңыз жөнінде де мына бір фильмде айтылған және айтылмаған мәселелер 
бойынша мен бір-екі ауыз айтып өтейін, кішкене ұзақтау болуы мүмкін, бірақ, кейбір 
мәселелер бойынша нақты ақпараттарыңыз болғаны дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан 
маған бір ауыз сөз сөйлеуге рұқсат етіңіздер. 

Қадірменді орфографиялық жұмыс тобының мүшелері, құрметті Жанна Құрманғали-
қызы, шақырылғандар! Ең алдымен барлығыңызды осы әліпбиді жетілдірудегі ерекше 
еңбектеріңіз үшін үлкен алғысымызды жеткізгіміз келеді. Осылай тынымсыз еңбектері-
ңіз бен ізденістеріңіздің арқасында біз бүгін әліпбидің қорытындылау кезеңіне жеттік. 
Мұндағы әр таңба – сіздердің ғылыми дәйектеген зор еңбектеріңіз. Сондықтан маған 
біршама уақыт берсеңіздер сіздер жасаған орасан зор жұмысты рет-ретімен қашан, не 
жасалғаны туралы көз алдырыңыздан өткізіп бір баяндап өтейін. 

Тіл – қазақтың жаны, мемлекеттілігіміздің символы, сондықтан елбасы рухани жаң-
ғыру бағдарламасы аясында тілімізді жаңа деңгейге көтеру міндетін жүктеді. Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа Жолдауында «Қазақ тілінің қолданыс ауқымын кеңейту 
мәселесіне ерекше маңыз беріп, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін, бірақ мұндай дәрежеге 
жету үшін бәріміз даңғаза жасамай жұмыс жүргізуіміз керек», - деген сөзі отаншылдық 
сезімі бар әр қазақстандықтың мемлекеттік тіл – қазақ тілін құрметтеуге үйренуге де-
ген құлшынысын оятты. Бұдан кейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев латын 
графикасына негізделген жаңа қазақ тілінің әліпбиін жетілдіруді тапсырды. Әліпбиді 
латын қаріпіне көшіру туралы тарихи шешімнің қабылданғанына 2 жылға жуықтады. 
Бірақ қаріпімізде әлі де олқылықтар бар. «Тіл мамандары жаңа әліпбиді жетілдіру керек», 
- деді Президент. Содан бері қанша уақыт өтіпті міне? Не істелді? Осы уақыт ішінде құ-
рамында 70-тен астам ғалымы бар ұлттық комиссия жанындағы 4 жұмыс тобы әліпбиді 
жетілдіруге арналған жеті отырысын өткізіпті. Бүгінгі отырысымыз – сегізінші. Қазақ 
сегізді құт санайды, қасиетті сан санайды, сондықтан да бүгін сегізінші отырысымызда 
бір үлкен қорытындыға келеміз деп үміттенеміз. Әрине, ғалымдар арасында, жалпы 
әліпби жобасын ұсынушы қоғамдағы азаматтар арасында пікір қайшылықтары болды, 
әлі де бар. Бұл – қалыпты нәрсе. Сіздер сол ұсыныстар мен пікір алуандығын қаперге 
ала отырып үлкен іс тындырдыңыздар. Жіліктеп айтсам, біріншіден, осы 9 айға жуық 
уақыт көлемінде ҚР Мәдениет және спорт министрі Тіл комитетінің ұйымдастыруымен 
өздеріңіз сияқты еліміздің ең маңдайалды ғалымдары жұмылдырылып, бұған дейін 
атқарылған жұмыстар түгел пысықталды. Жұмыс барысында жаңа әліпбидегі кейбір 
дыбыстардың таңбалануы жазылым мен оқылымында қолайсыздықтар тудыратыны 
анықталды. Техникалық мүмкіндіктері жағынан сәйкессіздіктер шықты. Екіншіден, қо-
ғам тарапынан ұсынылған ұсыныстар, пікірлер зерделенді, ұтымды ұсыныстар назарға 
алынды. Тәуелсіз сарапшылар тартылды. Осы уақытқа дейін латын графикасына қатысты 
30-дан астам жобалар қарастырылды. Жобаны ұсынушылардың сапалық құрамы әртүрлі, 
олар - филолог ғалымдар, жаратылыстану, техника ғалымдары, жеке азаматтар, кәсіпкер-
лер, т.б. азаматтар бар кейінгі кезде БАҚ беттерінде «Осынша уақыт ішінде ғалымдар 
не бітірді, неге тездетіп әліпбиді жасап ұсынбайды, осынша созғаны несі?» деген сияқ-
ты сауалдар қойылып жүр. Алайда өздеріңіздің қатысуыңызбен осынша үлкен жұмыс 
жасалып, барлық пікірлер ескеріліп, мүмкіндігінше, талқыланып, әр таңбаға ғылыми 
дәйектеме берілмесе, бұл жұмыс тағы да шала болар еді. Сондықтан, бүгінгі әліпбиді 
жетілдіру жұмысын қорытындылау күні «Осынша уақыт ішінде ғалымдар не бітірді?», 
«Жұмыс тобының әр жиынының мақсаты не?», «Не нәтиже берді?» - деген сұраққа осы 
уақыт ішінде жасалған бүкіл жұмысты кезең-кезеңімен, көз алдымыздан өткізе отырып, 
нақтырақ тоқталуды жөн көріп отырмын.
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Жаңа айтып өттік, ең алдымен, Қасым-Жомарт Кемелұлы тапсырма берді. Бұл 21 қазан 
болатын. 2019 жылы 8 қарашада Нұр-Сұлтан қаласында латын графикалық негізді жаңа 
әліпби жобалары атты Орфографиялық және Әдістемелік жұмыс топтарының бірлескен 
семинары өтті. 

Мақсаты – министрлікке келіп түскен жобаларды талқылау, отырысқа орфография-
лық әдістемелік ақпараттық және техникалық сүйемелдеу жұмыс топтарының және 
«Нұр-Отан» партиясы жанындағы Мирас Республикалық қоғамдық кеңесінің мүшелері 
сарапшылар әліпби жобаларын ұсынушылар қатысты. Нәтижесі: ұсынылған жобаларға 
лингвистикалық әдістемелік және техникалық сараптамалар жасалды, әліпби түзеудің 
критерийлері түсіндірілді. Бұл жерде мен әдейі тоқталып айтып жатырмын, «мақсаты, 
нәтижесі» деп, өйткені әрбір жиын бекер өткен жоқ, мақсат қойылды, нәтижеге жетті. 

Әрі қарай, 2019 жылы 13 қарашада Нұр-Сұлтан қаласында Л.Гумилев атындағы 
Еуразиялық ұлттық университетінде және мектептерде әліпбиге «Ш, Ң, Ұ, І, И/Й, Ч» 
дыбыстарын таңбалауға байланысты сауалнама жүргізілді. Оған университеттердің 
магистранттары және мектеп мұғалімдері мен оқушылар – барлығы 117 респондент 
қатыстырылды. 

Мақсаты: Сауалнама арқылы әліпбиді түзу принципі мен кейбір дыбыстарды таңба-
лануын анықтау. 

Нәтижесі: Қатысқандар сауалнама сұрақтарына жауап берумен бірге, алғаш рет қазақ 
тілінің дыбыстық ерекшелігіне қарай тиісті диакритикаларды алу қажеттігін және диг-
рафтарды қолданбау керектігі айтылды. Бұл қаперге алынды.

2019 жылғы 15 қараша, Министрлікке келіп түскен жобаларды талқылау. Орфография-
лық жұмыс тобының бұл отырысында әліпбиді жетілдіруге байланысты ұсыныстар мен 
пікірлер талқыланды. Әліпбиді жетілдіру бойынша жүргізген апробация жұмыстарының 
нәтижесі тыңдалды.

Мақсаты: Жобаларды талқылау және әліпбиді жетілдіруге байланысты ұсыныстарды 
сараптап, ғылыми қорытынды жасау.

Нәтижесі: Апробация нәтижелері назарға алынды, ғылыми сараптамалар жасалды. 
Ұсынылған жобаларға лингвистикалық, әдістемелік және техникалық сараптамалар 
жасалды, әліпби түзудің критерийлері түсіндірілді.

2019 жылғы 18 желтоқсан, Жұмыс топтарының «Латын графикасына көшу жұмыста-
рының нәтижесі және міндеттер» атты кеңейтілген кеңесі өткізілді. 

Мақсаты: әліпбиді жетілдіру апробациясының қорытындысы және «Қазақ тілі әліп-
биін латын графикасына 2025 жылға дейінгі кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі іс-шара-
лар жоспарында» көрсетілген «Қазақ тілінің пунктуациялық ережесі» және «Қазақстан 
азаматтары аты-жөндерінің және географиялық атауларының латынграфикалы әліпби 
негізінде жазылу ережелерінің» жобаларын  талқылау. 

Нәтижесі: кеңесте әліпбиді жетілдіруге байланысты және аталған ережелердің кейбір 
тұстарын өзгерту және толықтыруға байланысты міндеттер қабылданды.

2020 жылғы 18 қаңтар ҚР Премьер-Министрінің сол кездегі орынбасары Б.М.Сапар-
баев әліпби жобасымен танысып, нақты тапсырмалар берді. 

Мақсаты: әліпбиді жетілдіру, қоғамға латын негізді қазақ әліпбиінің қажет екендігін 
жеткізу. БАҚ беттерінде қоғамға түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттігін тапсырды. 
Өйткені осы кезде, қоғамда «Осы латынның бізге не керегі бар? Кириллицада қала бере-
йік» деген сияқты ойлар айтыла бастаған болатын, сондықтан, осындай тапсырма болды. 

Нәтиже ҚР латын негізді қазақ әліпбиін жетілдіру қабылдау және оны жүзеге асы-
руын қамтитын 2020-2025 жылдарға алған стратегиялық план жасалды. Осы планды  
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Б.М.Сапарбаев қабылдаған кезде мен өзім алып бардым, сол жерде көрсетіп, қолма-қол 
қарап шығып бекітіп берді және сол жерде біз, БАҚ жұмыс жөніндегі медиапланды да 
бекітіп алдық, сөйтіп осы бойынша үлкен жұмыс жасалды.

Қоғамдық пікірмен жұмыс және БАҚ-тағы жарияланымдарға келетін болсақ, қоғамда 
жаңа әліпбидің қажеттілігін жеткізу мақсатында 2 медиаплан жасалды. Барлық БАҚ-та 
осы отырған өздеріңіздің ғылыми материалдарыңыз жарық көрді. Сол кезде бүкіл БАҚ-та 
әрқайсысыңыз біреуден, екеуден мақала жаздыңыздар. Яғни барлығы сол кезеңде 600-ден 
астам материал жарық көрді. Яғни, әліпбиді жетілдіру жөніндегі сіздердің жұмыстары-
ңыздан бүкіл ел, қоғам үнемі хабардар болып отырды. Ешкім ештеңені жасырып жасаған 
жоқ. Қоғамға жария етіп отырып жасадық. Барлық орфографиялық жұмыс тобының, 
жұмыс тобы ақпараттық құралдар шақырылап жария етіліп отырды. Артынан тағы бас-
пасөз релиздері таратылып отырды. Сондай-ақ әліпби жобасын ұсынған әр авторға және 
әліпбиге қатысты қойылған әр сұраққа жан-жақты әрі уақытылы жауап беріліп отырды.

2020 жылғы 14 ақпан бірінші рет Республикалық ашық талқылау өткізілді, бұған 
дейін ашық талқылау өткізілген жоқ болатын, өздеріңіз білесіздер, алдыңғы 2 әліпбидің 
кезеңінде де ондай ашық талқылау болғаны есімде жоқ. Ол осы бірінші ашық талқылау 
да бұл Республика көлемінде өтті, оған бүкіл Республикадағы филология саласының 
ғалымдары, азаматтар, ғалымдар ұсынған 30-дан астам жобаның ішінен осы біздің 
ғалымдарымыз іріктеп алған 3 жоба ұсынылды. Олар – орфографиялық жұмыс тобы 
дайындаған жетілдірілген жобаның сол кездегі нұсқасы, екіншісі сол кездегі алдында пай-
даланылуға берілген, кейін кемшіліктері шыққан бекітілген акутты жоба дейміз, үшіншісі 
кейбір ғалымдардың айтуынша біздің өзіміздің «Қ, І, Ө, У» деген сияқты кириллицадағы 
дыбыстарымызды алып қалайық деген ұсыныстар негізге ала отырып жасалған жоба. 
Осы үш жоба берілді. Бұған ЖОО-ның, мектептердің, өңірлік оқыту орталықтарының 
қазақ тілінің мұғалімдері мен әдіскерлері, ғалымдар қатысты. Барлығы 1366 тіл маманы 
қатысып, талқылады. 

Мақсаты: еліміздегі тіл мамандарының әліпби жобаларына қатысты пікірін анықтау 
болатын.

Нәтижесі: талқылау барысында Орфографиялық жұмыс тобы дайындаған жетілдірілген 
әліпби жобасын 52,9%, бекітілген акутты әліпби нұсқасын 23,5%, аралас жобаны 23,5% 
адам қолдады. Осы әліпби жобалары жұмыс топтарының кеңейтілген кеңесіне ұсынылды.

Яғни 2020 жылы 20 ақпанда ашық талқылаудан бөлек осы мезетте жетілдірілген 
әліпби нұсқасына байланысты 2 апробациялық жұмыс өткізілді. Бұл, былай айтқанда, 
параллель жүргізіліп жатқан жұмыс болды. Біріншісі – Білім және ғылым министрлігімен 
бірлесіп Нұр-Сұлтан қаласында С.Сейфуллин атындағы Агротехникалық университет-
те, Гуманитарлық колледжде және мектептерде 551 респондент қатыстырылып, ЖОО 
оқытушылары, студенттері, колледж және мектеп мұғалімдері, оқушылары арасында 
сауалнама ұйымдастырылды. Екіншісі – еліміздегі барлық 17 аймақта «Jas Otan» Жастар 
қанаты филиалдарының ұйымдастыруымен жасотандықтар және студенттер арасында 961 
респондент қатысқан сауалнама өткізілді. Оған осы біздің жаңағы әліпбиіміз ұсынылып, 
олар ол туралы өздерінің пікірлерін айтты.

Мақсаты: Орфографиялық жұмыс тобы мүшелері дайындаған жетілдірілген әліпби 
нұсқасын сынамадан өткізу болатын. 

Нәтижесі: апробацияға қатысқан ғалымдар ұсынған нұсқаны қолдап, оның кейбір 
таңбалары бойынша ұсыныстар берді. Оның ішінде Й/И-ді таңбалау, Ш дыбысын қалай 
таңбалау, У дыбысын таңбалау мәселелері дұрыс шешім тапты. Бұл сауалнамада умлаут, 
бревис, макрон, седиль диакритикаларын әліпбиде қолдануды респонденттердің басым 
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көпшілігі қолдады. Яғни, біздің қазіргі әліпбиіміздің ішіндегі осы диакритикалардың 
қолдануы, бұл тек қана, ғалымдардың ғана ұсыныстары емес, қоғамның қолдауы, ма-
мандардың қолдауы.

2020 жылғы 20 ақпан
Ұлттық комиссия жанынан құрылған Орфографиялық, Әдістемелік, Терминологиялық, 

Ақпараттық және техникалық сүйемелдеу жұмыс топтарының қатысуымен Алматы қа-
ласында «Латыннегізді қазақ әліпбиі: ұсыныстар, талқы және нәтиже» атты кеңейтілген 
кеңес өткізілді. Бұл отырысты бір бетбұрысты отырыс деп айтуымызға болады. Өйткені 
бұл отырыстың мақсаты жетілдірілген әліпби, бекітілген акутты әліпби және А.Байтұр-
сынұлы атындағы Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары ұсынған әліпби жобалары. 
Әр жоба бойынша баяндамалар жасалып, ғылыми талқылау өткізілді. Талқылау негізінде 
әліпби жобалары дауысқа салынды. Бұл жерде өздеріңіз түгелдей қатыстыңыздар.

Нәтижесі: кеңеске қатысқан жұмыс топтары мүшелерінің 81,4%-ы жетілдірілген әліп-
би нұсқасын, яғни қазіргі сіздер осы қарап отырған нұсқаны, 9,3%-ы А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары ұсынған әліпби жобасын қолдаса, 
бекітілген акутты әліпби нұсқасы, яғни бұрын қолданылған нұсқа бірде-бір дауыс алмады. 
Сөйтіп акутты әліпби, былай айтқан кезде қалыс қалды. Жұмыс топтары мүшелерінің 9,3 
%-ы қалыс қалды. Былай айтқанда, акутты әліпби бұдан кейін бізде қайтадан талқылауға 
ұсынылған жоқ.

Бұл нұсқаның кейбір таңбалары бойынша пысықтау қажеттілігі жөнінде шешім қабыл-
данды. Яғни, бұл жұмыс одан әрі қарай жалғасты. Бұл жерде, мына і дыбысына қатысты, 
й/и дыбысына қатысты, у дыбысына қатысты, ұ, ы дыбыстарына қатысты біршама қандай 
да болса ғалымдарымыздың көзқарастарында біркелкілік болды, сондықтан, бұл мәселені 
әрі қарай жалғастыратын болдық. Жалпы бұл кеңестің басты берген сол кездегі нәтижесі 
жұмыс топтарының барлық мүшелері қазақ тілінің фонетикалық ерекшелігі негізделетін 
ғылыми принципті мақұлдады. Әліпбиге умлаут, бревис, макрон, седиль диакритикалық 
белгілерін алуды құптады. Сөйтіп, бізде осы сіздерге ұсынылып отырған жетілдірілген 
әліпби жобасының алғашқы жобасы пайда болды. 

Ал енді жалпы жетілдірілген әліпбиде қолданылған диакритикалар алдын ала сарапта-
лып, шетелдік тәжірибені зерттей отырып, олардың қолданылуының ғылыми негіздемесі 
жасалды. Яғни көріп отырғаныңыздай умлаут қай жерде қолданылады, бревис қайда қол-
данылады, тильда қайда қолданылады? Мәселен, біздің алдымыздағы әліпбиде (акуттық) 
қоғамда айтылды, «мынау – акут деген ударениенің белгісі, оны бүкіл дыбыстың үстіне 
қойып шыққансыздар, бұл сауатты емес», - деген болатын. Сондықтан ғалымдар зерттей 
отырып мынау қазіргі диакритикалардың әрқайсысының қай кезде қолдану керектігін 
зерттеп шетелдік тәжірибелерді негізге ала отырып, осылай, біздің әліпбидің ішіндегі 
диакритикаларды қолданды. Сөйтіп, жұмыс тобында басым дауыспен қолдарыңыздағы 
жетілдірілген әліпби жобасы мақұлданды.

2020 жылдың 23 ақпанда жаңағы кеңейтілген отырыстан кейін біз осындай шешім 
қабылдаған болатынбыз: «жалпы егер осы күйінше болатын болса, біз бұны үкіметке 
қарауға ұсынамыз» деп, бірақ осы кезде Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі 
Басшысының сол кездегі бірінші орынбасары М.С.Әшімбаев мырза Орфографиялық 
жұмыс тобындағы және өзге де тәуелсіз бір топ ғалымдарды жинап, жетілдірілген әліпби 
жобасымен танысты.

Мақсаты: әліпбиді жетілдіру жұмысын зерделеу, қажетті толықтырулар мен өзгерістер 
енгізу. Бұған байланысты М.С.Әшімбаев ғалымдарға тиісті тапсырмалар берді.

Нәтижесінде апробациялық жұмыстар ұйымдастырылып, республикалық ашық тал-
қылау өткізілді. Осы кезеңнен бастап сіздер мен біздерді кейінгі кезде әлгі С дыбысын 
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әліпбиімізге енгіземіз бе енгізбейміз бе, мынау басқа, шетелдік әріптерді енгізе аламыз 
ба, алмаймыз ба? деген мәселе көбірек қозғалып, сол уақыт созылуына бірталай себеп 
болды деп ойлаймын.

2020 жылғы 4-5 наурыз
Қазақстан Республикасы Президент Әкімшілігінің тапсырмасына сәйкес еліміздің 

барлық өңірлерінде ЖОО-ның, колледждердің, мектептердің және өңірлік оқыту орта-
лықтарының қазақ тілі пәнінің мұғалімдері мен әдіскерлері, ғалымдары қатыстырылған 
республикалық екінші ашық талқылау өткізілді. Бұған 630 тіл маманы қатысты.

Мақсаты: Орфографиялық жұмыс тобы дайындаған жетілдірілген әліпби жобасының 
құрамына С, W, X таңбаларын енгізу және и, і, ж, ң дыбыстарын таңбалау, ц, ч, дыбыста-
рына таңба арнау қажет пе деген мәселелер қойылды. Сол мәселе талқыланды.

Нәтижесі: еліміздегі 9 өңір Орфографиялық жұмыс тобы дайындаған жетілдірілген 
әліпби жобасын еш өзгеріссіз сол қалпында қалуды қолдады. Ал 16 өңір С, W, X таң-
баларын әліпбиге енгізбей, тек пернетақтада ғана сақтауды жақтаса, 15 өңір Ц және Ч 
дыбыстарын әліпбиге енгізуге мүлде қарсы болған. 

Бұл ашық талқылау нәтижесі назарға алынды, қолдарыңыздағы жетілдірілген әліпбиде 
көрсетілгендей С, W, X таңбалары әліпбиде цитаталық принциппен жазылатын шетелдік 
сөздерде қолдалынылатыны туралы ескертумен төменге сілтемеге түсірілді.

2020 жылғы 11 наурыз
Қазақстан Жазушылар одағының Нұр-Сұлтан қаласы филиалындағы жазушылар мен 

ғалымдардың қатысуымен ашық талқылау өткізілді. Бұл үшінші ашық талқылау. Яғни, 
бұл «қоғам қатыстырылды ма?» деген мәселеге жауап деп ойлаймын.

Мақсаты: жетілдірілген әліпби жобасын зиялы қауыммен талқылау, қоғамдық пікірді 
ескеру, сондай-ақ құрамында С, W, X таңбаларын енгізу немесе енгізбеу, жаңағы айтып 
өткен дыбыстарға таңба арнау деген сияқты мәселелер бойынша жазушылар қауымының 
пікірін алу және ескеру болды.

Нәтижесі: жазушылар жалпы жетілдірілген әліпбиді қолдады және ғалымдардың 
ұсыныстарын талқылап, Ц, Ч, дыбыстарының және С, W, X таңбаларының әліпбиге 
енуіне мүлде қарсы болды. Ұсыныс Орфографиялық жұмыс тобының назарына алынды.

2020 жылғы 11-12 наурыз
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, Еуразия гуманитарлық инсти-

тутында және Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде сауалнама 
ұйымдастырылып, оған 550 респондент қатысты. 

Мақсаты: еліміздегі жетекші оқу орындары ғалымдарының әліпбиді жетілдірудегі 
пікір ұсыныстарын алу, ескеру, сондай-ақ респонденттерге Орфографиялық жұмыс тобы 
дайындаған жетілдірілген әліпби жобасына С, W, X таңбаларын енгізуге байланысты, 
сондай-ақ жаңа айтып өткен басқа да өзге дыбыстарды таңбаларға өзгерістер енгізуге 
байланысты сауалдар берілді.

Нәтижесі: Әліпби жобасына аталған таңбаларын енгізуді де және ұсынылған өзге 
таңбаларды да сауалнамаға қатысқан ғалымдар, оқытушылар мен студенттер қолдамады.  
Бұл жетілдірілген әліпби де назарға алынды. Яғни, студенттер мен оқытушылар жаңағы 
С, W, X таңбаларын енгізуді олар да қолдамады.

2020 жылғы 13 наурыз
Орфографиялық жұмыс тобының «Жұмыс топтарында мақұлданған әліпби жобасын же-

тілдіру» атты кеңейтілген жұмыс өткізілді. Бұған өздеріңіз барлықтарыңыз қатыстыңыздар.
Нұр-Сұлтан қаласында өткізілген кеңеске Әдістемелік, Ақпараттық және техникалық 

сүйемелдеу жұмыс топтарынан мамандар шақырылды. 
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Мақсаты: Жетілдірілген әліпби құрамына  С, W, Х таңбаларын енгізу, Ц, Ч дыбыс-
тарына таңба арнау, И, І және Ң дыбысының таңбаларын  қайта қарастыру мәселелері 
бойынша  ғылыми тұрғыдан талқылау өткізу.

Жекелеген таңбаларға байланысты ғылыми баяндамалар жасалды. Талқылау мынадай 
талаптар негізінде жүзеге асырылды: әріптердің фонетикалық, графикалық негіздемеле-
рін көрсету; таңбалардың дыбыстық мәнді дұрыс беру функциясын анықтау; төл сөз бен 
кірме сөздерді таңбалаудағы үйлесімділікті анықтау. 

Нәтижесі: Кеңеске қатысушылар талқылау барысында жекелеген таңбаларға дауыс 
беріп, С, W, Х таңбаларын әліпбиге енгізуді қолдамады. Бірақ бұл таңбаларды цитаталық 
принциппен жазылатын шеттілдік сөздерде қолдану қажет деп шешті. Олар пернетақтада 
тұратындықтан, ондай сөздерді жазуда мәселе туындамайтындығы айтылды. Жұмыс то-
бының тең жартысы Ң дыбысын піл тұмсықты  «Ŋŋ»  таңбасымен беруді, екінші жартсы 
Ññ таңбасымен беруді қолдады. Яғни ғалымдардың пікірі екіге бөлінді.

Ақпараттық және техникалық сүйемелдеу жұмыс тобындағы ІТ мамандары Ŋŋ - ң 
қолдану кезінде техникалық қиындықтар туындайтынын негіздеді. Ол туралы пікірлерді 
тағы да негіздейміз,  талқылаймыз.

2020 жылғы 15 сәуір
Орфографиялық жұмыс тобы мүшелерінің және А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты ғалымдарының қатысуымен онлайн отырыс ұйымдастырылды.
Мақсаты: Отырыстың күн тәртібінде /у / ı / і / таңбаларының дыбыстық мәні  қарас-

тырылды. Аталған дыбыстардың таңбалануы бойынша арнайы баяндама жасалып,  жан-
жақты ғылыми талқылау жүргізілді. 

Нәтижесі: Дыбыстарды таңбалауда ғалымдар ортақ бір шешімге келмеді. Сондықтан 
бұл мәселе алдағы уақытта тағы да пысықталатын болып келісілді.

2020 жылғы 20 сәуір - 6 мамыр
Жалпы әліпби түзу практикасы мен теориясына байланысты фонетика, орфография 

және түркі халықтарындағы әліпби жасау тәжірибелері бойынша Орфографиялық жұмыс 
тобының ғалымдары 18 онлайн дәріс жүргізді. Бұл әлеуметтік желілерде көрсетілді. 

Мақсаты: Еліміздегі тіл мамандарына әліпби түзудің ғылыми қағидаттарын түсіндіру.
Нәтижесі: Онлайн дәріс жоғары ғылыми деңгейде өткізіліп, тыңдаушыларға теориялық 

және әдістемелік ақпарат берілді.
2020 жылғы 18 мамыр
Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысы бірінші 

орынбасары қызметіне Абаев Дәурен Әскербекұлы тағайындалды. Осыған орай, Пре-
зиденттің әліпбиді жетілдіру туралы тапсырмасын пысықтау мақсатында ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованы қабылдады. Кездесуде жетілдірілген әліпби 
жобасы мен ғалымдардың ұсыныстары сұратылғандықтан, ұсыныстар мен оның шешу 
жолдары ұсынылды. Мынау астында тұрған ұсыныстар мен шешу жолдары деген – осы, 
кейінгі мына жетілдірілген әліпбиден бөлек кішкене пікірлеріміз сәйкес келмейтін, бірақ 
ғалымдарымыздың ұсынып жүрген пікірлерін осы жолы ғалымдар қарауына ұсындық, 
яғни ешкім бұл жерде жасырып қалған жоқ, бізде, мінекей, осындай ұсыныстар бар деп, 
ғалымдардың ұсыныстарын Президентке бердік.

Президент Әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары өз кезегінде Мемлекет 
басшысы Қ.Тоқаевқа жалпы әліпбиді жетілдіру жұмысының аяқталып, қорытындылау 
кезеңінде тұрғанын баяндады.

Осы арада Ұлттық Кеңес отырысында Тіл комитетін күшейту мақсатында Президентке 
немесе Үкіметке тікелей бағынатын құрылым ретінде қайта құру немесе ҚР Білім ғылым 
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министрлігіне беру туралы мәселе көтеріліп, Мемлекет басшысы 2021 жылдан бастап 
Комитетті БҒМ-ға беру туралы тапсырма берді.

Осыған орай, 2020 жылғы 28 мамырында Қазақстан Республикасы Президенті Қ.К.То-
қаев  әліпби нұсқасына байланысты Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетовке және 
Мәдениет спорт министрі А.Райымқұловаға «Бұл мәселені  тиісті мамандармен егжей-
тегжейлі талқылау керек» деген тапсырма берді. Осы тапсырманы алған бойда, яғни 2020 
жылғы 30-31 мамырда жалпы Орфографиялық жұмыс тобы басым дауыспен мақұлдаған 
жетілдірілген әліпби жобасы ақпан айында дайын болғанымен, ғалымдар арасында пікір 
қайшылығын, ғылыми ұстанымдарын ескеру, ортақ шешімге келу мақсатында соңғы бір-
неше жиындарда әртүрлі шешімдер ұсынылды. Соңғы отырыс –  осының дәлелі. Соңғы 
отырыстың қандай үлкен тартыспен өткендігін өздеріңіз білесіздер.

Президент тапсырмасын орындау мақсатында әуелі Алматыда ғалымдармен кітап 
палатасында бірнеше талқылаулар өткіздік өздеріңізбенен. Сөйтіп 30-31 мамырда  Нұр-
Сұлтан қаласында пікірлері үйлесе бермейтін, өзіндік көзқарасы, ұстанымы бар ғалым-
дардың басын қосып, сараптамалық кеңес құрылды.

Мақсаты: Әліпбиді жетілдіруде ғалымдардың өзара талқылай отырып, ортақ тоқтамға 
келуіне қол жеткізу болатын.

Нәтижесі:   Әліпби құрамына қазақ тілінің төл дыбыстарын енгізу мәселесі әңгіме 
болды;

Жаңағы C, F, V, X таңбалары кірме сөздерді таңбалау үшін әліпби соңына қарай түсіру 
мәселесі сөз болды;  Й мен У таңбасын беру туралы сөз болды; Ы таңбасы І таңбасына 
қатысты, жаңағы  У таңбасын W-мен беруге байланысты  ғалымдар осы жерде пікірле-
рін айтты, ұсыныстарын жасады. Сөйтіп бұл жерде былайша айтқан кезде егер бұның 
алдында бізде жетілдірілген 1 әліпби ғана мақұлданған болса, енді осы жерде екінші 
баламалы тағы бір жоба пайда болды. Сөйтіп біз ең соңғы отырысымызда өткен 2020 
жылғы 2 маусымда ғалымдар ұсынған осы жобаларды Орфографиялық жұмыс тобының 
кеңейтілген отырысында қарадық.

Мақсаты: Ғалымдар ұсынып отырған жобалардың артықшылықтарын ала отырып, 
ортақ мәмілеге келу, жетілдірілген әліпбиді қалыптастыру. Өйткені біз осылай таласып-
тармасып жүре беретін болсақ, өмір бойы жүруіміз мүмкін. Ал халық мұны күтіп отыр, 
ертеңгі күні бұл халықтың ашуын келтіруі мүмкін.

Нәтижесі: Орфографиялық жұмыс тобы отырысында ғалымдар екі жобаны да БҒМ-ға 
ұсынып, оқытушылар, студенттер, мектеп оқушылары арасында апробация өткізіп, қай 
нұсқаның тиімді екенін анықтау, соны негізге алу туралы шешім қабылдау туралы ұсы-
ныс болды. Осы ұсыныспен арнайы хат дайындалып Білім және ғылым министрлігіне 
бірлесіп апробация өткізу жөнінде хат жолданды. Бірақ БҒМ  қазіргі уақытта оқушылар 
мен студенттер жазғы демалыста болғандықтан апробация жұмысын жасау мүмкін 
еместігін жеткізді.

Бұл –  түсінікті нәрсе.  Сондықтан ғалымдар енді А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтында өзінің ғылыми кеңесінде, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» 
ұлттық ғылыми-практикалық орталығы өзінің ғылыми кеңесінде қарап, ғалымдардың 
басым дауысымен қолдаған жобаны бүгінгі орфографиялық жұмыс тобының қорытынды 
отырысына ұсыну туралы шешім қабылдады.

Сөйтіп,  2020 жылы 13 шілдеде және  17 шілдеде Орфографиялық жұмыс  тобы 
тарапынан қаралып жетілдірілген әліпби Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтында ғылыми кеңесінде қаралып, кеңеске қатысқан 24 ғалымның 20-сы қолда-
ғаны туралы қорытынды берді. Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 
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ғылыми-практикалық орталықты 17-сі өткен ғылыми кеңесте қаралып,  кеңеске мүше 15 
ғалымның 13-і жетілдірілген әліпбиді қолдағаны туралы қорытынды берді. 

Сөйтіп, сіздер мен біздердің алдымызда 2 ғылыми кеңесте әбден талқыланған  жоба 
ұсынылып отыр.  Бұл жерде тек 1 дыбысқа ғана қатысты айырмашылық бар,  жалпы ға-
лымдар бір тоқтамға, бір мәмілеге келген сияқты бүгін. Ал енді осы жерден талқылауды 
бастаймыз. Енді бір сөзбен айтқанда  бүгінгі осы Президент тапсырмасын орындауға орай 
әліпбиді жетілдіру жұмысының 99,9 пайызы жасалды деуге мүмкіндік бар. Бүгін біз осы 
уақытқа дейін өздеріңіз жан-жақты талқылап ғылыми дәйектеген ғылыми жобаны қоры-
тындылап, Үкімет жанындағы Ұлттық Комиссияға ұсынсақ деген мақсатпен жиналып 
отырмыз. Бүгінгі сіздерге осы уақыт ішіндегі жасалған жұмысты жеткізу мақсатында 
айтып отырмыз. 

 Енді мына баяндама ұзақ болды деп ренжімеңіздер, өйткені бұл жасалған дүниенің 
барлығы менің оқып бергенім болмаса, бұның барлығын жасаған – сіздерсіздер. Сіздер-
дің жасаған жұмыстарыңыз, осы нәтижеге жету үшін қаншама жұмыс жасалғандығын 
атап өту парыз деп ойлаймын және бұл жерде тағы да атап өтуіміз керек,  айтпай қоюға 
болмайды, жекелеген ғалымдарымыз өз пікірлерінде қалды. Өздеріңіздің пікірлеріңіз бар,  
оны тағы айта жататын шығарсыз,  ал енді біз онда жұмысымызды әрі қарай жалғастыра-
мыз. Ендігі мәселе әліпбиге қатысы, мына қабылдауға байланысты, қандай пікірлеріңіз 
бар? Егер пікір болмаса, онда былай істейік, қазір енді белгілі болып тұр ғой жалпы егер 
қарсы пікір, келіспеушілік басқа жоқ болатын болса. Ал сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, 
сұрақ болса, беретін түсініктемелеріңіз болса айтыңыздар. Әлеке, сөз сізде.

Ә.Жүнісбек: Жақсы, қайырлы күн ағайын, қадірлі әріптестер, аманшылық болсын. 
Мына індет деген бәледен құтыла алмай отырмыз ғой енді. Бәріне аманшылық тілеймін, 
отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын!    

Мына мен неден бастап неден аяқтарымды білмей отырмын. Мына Әділбек мырза 
ТБИ-дің кейбір ғалымдары деген термин тауыпты, мен сол «кейбір ғалымдардың» тобына 
жататын адаммын және сол «кейбір ғалымдардың» атынан сөйлеймін. Ұзақ сөйлемеймін, 
тек 3-4 мәселеге тоқталамын да, сонымен аяқтаймын. Енді қадірменді ағайын, мына 
ТБИ-да осыны талқылағанбыз, бұл соңғы талқылау, сол кезде адамдармен ақылдасып, 
мына кейбір компоненттердің академиялық анықтамасына, осыған байланысты ортақ 
бәтуәға келген сияқты едік. Ал енді мен кеше ашып қарасам, «кейбір ғалымдардың» 
айтып жүрген (ана терминді қайтадан айтып жатырмын) ешқандай ескертпелік пікірі 
ескерілмеген. Содан соң,  Әділжан айналайын,  сен мынау бұрқыраған  Афганистанның 
астында қалдырдың ғой  бізді, соған қарағанда, енді берген сауалнамаларыңа қараған-
да, мына әліпби дұрыс әліпби сықылды. Жақсы, қарсы емеспіз, мына әліпбиді кімге 
ұсынасыздар, президентке жібересіздер ме? Жіберіңіздер.  Бұған біздің қарсыласуға да 
шамамыз жоқ, қарсыласқысы келетін де ешкім жоқ. Сондықтан менің айтайын дегенім, 
енді әліпбиге тоқталайық. Екі-үшеуіне ғана. Оған жаппай тоқталуға уақыт жоқ. Мына 
қазақтың дауыссыз Й дыбысы деген бар, оны апарып орыстың дауысты И-імен қосақтап 
қойыпсыздар. Енді мына емлеміздегі И бірде дауысты болады, бірде дауыссыз болады 
дегеннен құтыла алмай жүрсек, мына жерде соны қайталап қойыпсыздар.  Сондықтан біз 
мына тоғызыншы бапқа, мына 9-шы нөмірге түгелдей қарсымыз. Тілдің әліпбиінде мұндай 
мәселе болмауы керек. Дауыссыз –  ол бар уақытта дауыссыз, дауысты –  ол бар уақытта 
дауысты. Енді мен өздеріңіздің сөздеріңізге жүгінейін, мінекей, қараңыздар мына жерде 
жазыпсыздар: Умлаут деген –  жіңішке  әуезді таңбалайтын белгі. Өте жақсы.  Ал енді 
қазақтың І дауысты дыбысы жуан әуезді дыбыс па, не жіңішке әуезді дыбыс па? Жіңішке 
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әуезді дыбыс қой, ендеше мына әріптің үстінде ешқандай умлаут таңба жоқ. Ендеше бұл 
жіңішке дауысты дыбыс емес ол – жуан әуезді дыбыс. Мінекей, өздеріңізбен өздеріңіз 
қайшылыққа келіп умлауттың ұстанымын бұзып отырсыздар.  Бұл бір мәселе жарайды, 
енді мына орыстың И, мен У-ынан айырылмаймыз деп мына жерде айтып отырсыздар, 
У дауысты дыбысы Ұ дауысты дыбысынан қарағанда жиі қолданылады, сондықтан, біз 
оған мынадай таңба бердік депсіздер. Ағайындар-ау, енді қазақ фонетикасын білмейсіздер 
ме? Сол әрбір У-дың құрамында Ұ тұрған жоқ па? Неше У кездессе, сол жерде сонша 
Ұ тұр, ендеше егер оны Ұ-ны өзінің орнына қойып жазатын болсақ оның жиілігі ана 
сіздердің У-ыңыздан 10 есе ұрып алып кетеді. Сондықтан бұл ұстанымдарыңызға да біз 
келісе алмаймыз. Ұ-ға байланысты жарайды енді. Ана сызықшаны төбесіне шығарып 
отыр екенсіздер, оған біздер араласпай-ақ қояйық. Содан кейін енді мына қараңыздар, 
Ы-ға байланысты. Ағылшын тілінде, ағылшын орфографиясында осыны мына Y-мен 
белгілеген,  соны ала салдық.  Осы тілтанымдық теориялық ұстаным ба – осы? Ертең 
қытай былай белгілеген екен деп соны ала салдық деп тағы отырамыз ба? Сондықтан 
мынау оның үстіне дыбыстарымыздың үндесі быт-шыт болған. І қайда жүр нүктесіз 
әліпбименен, Ы қайда жүр әліпбидің соңына түсіп. Енді мына жақта тәртіп жүйе деген 
бар ғой енді. О Ө дұрыс, А Ә дұрыс бар екен, Ұ Ү келе жатыр өте жақсы, енді, Ы кел-
генде неге біз бәрін бүлдіреміз енді? Жарайды, оны енді қабылдамапсыздар, оған енді 
қабылдамадыңыздар деп өкпелемейміз.

Айтайын дегенім, әліпбиді асарға салып, қол жинап, дауысқа салып шешуге бол-
майды. Әліпбиді ғұлама ғалымдар бар, солар жасайды. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың 
ұлттық әліпбиін жасап берді,  академик Әбдуали Қайдаров қазақ тілінен латын әліпбиі-
нің нұсқасын жасап берді. Мынау ұсынып отырған әліпбилеріңіздің 99 пайызы – сол 
Әбдуали жасаған әліпби. Тек мына кей мәселеде кейде кірме таңбада сіздер араластырып 
жіберіп, кішкене шатастырып отырсыздар. Сондықтан біз 30 рет айттық, 40 рет жаздық. 
Біреуі қабылданған жоқ. Енді ар жағында Тіл комитетіне деп арқа сүйеп едік, Әдекеңнің 
айтып отырған сөзі анау. Тіл институтының кейбір ғалымдары Нұрғиса келеді дегенге 
қуанып едік. Мүмкін біздің сөзімізді енді министрлік естіп қалар деп. Сөйтсек, жауап 
енді мәдениет министрінде үміт жоқ. Енді не істейміз? Қадірлі ағайын, басымыз кетсе 
де енді, әлгімен тоқ етер – мынау:  Жақсы. Мынау әліпбиге біз дауыс бермейміз. Мейлі, 
қабылдансын, біз бәрібір оның академиялық кемшіліктерін көрсетерміз. Ертең оқулық 
жазғанда, оқу әдістемелігін жасағанда, сауат ашуға берген уақытта осының бәрі шығады 
алдынан. Мақсатымыз – біз бір дәреже қуып отырған жоқпыз, болашақ ұрпақ «жый» 
дегеннің орнына «джи» демесінші, «мый» дегеннің орнына «ми» сөйлемесінші, «су» 
дегендегі «у» дауысты дыбыс деп шатаспасыншы деген мақсат біздікі. Жақсы, енді не 
істейміз? Мен қазір мынадай ойға келіп отыр едім. Жақсы. Біз енді «кейбір ғалымдар» 
– Президентке шығу амалдарын қарастырамыз. Президентке біз арызданып бармаймыз, 
арыз айтпаймыз, тек бір нәрсені айтамыз, ол – кезінде академик Ә.Қайдаров ұсынған 
ұлттық әліпби, Тіл білімі институтында талай талқылауынан өткен деп әлібидің нұс-
қасыменен, оның өрнегі ретінде мәтінін қасына қойып. Өзіміз, әрине, алдына жете 
алмаймыз, бірақ қағазымыздың жеткенін қалаймыз. Көрсін, қарасын, қандай шешім 
қабылдайды, ол – өз алдындағы әңгіме. Бірақ біздің мақсатымыз –  енді,  қазір қарап 
қалмау, мынадай әліпбиді біз қолдай да алмаймыз, қоштай да алмаймыз. Сондықтан 
айтайын дегенім, содан басқа бізде жол қалмай отыр. «Тіл-Қазынадан» үміт жоқ, Тіл 
комитетінен үміт жоқ, Мәдениет министрінен тағы да үміт жоқ, енді содан басқа үміт 
жоқ. Енді осыменен менің сөзім бітті. 
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Ә.Қаба:  Жақсы, пікіріңізге рахмет.  Әлекеңнің пікіріне байланысты түсіндіріп айтатын 
кім бар? Анар ханым, Тіл білімі институтынан, сіздер осы мәселені талқыладыңыздар, 
шешім қабылдадыңыздар.

Н.Уәли: Мынау жетілдірілген әліпби жобасын мен қолдаймын. Оның себебі, ол бірне-
ше уақыттан бері мына тарихи тәжірибе тұрғысына да тексерілді. Біз қарап отырғанымыз 
жоқ. Ана әліпбиді бекер әкеліп кіргізіп отырғанымыз жоқ. Алдымен тарихи тәжірибе 
дегенді кім зерттеді? Міне, осыны ұсынып отырғандар зерттеді. Тарихи тәжірибеге барған 
жоқ. Алдымен, ана «u»-ды, «w»-ды айтып отыр ғой, ол үлкен дау болған кезінде, сол дау 
болған «у» менен «и»-ді екі таңбаменен, қосарменен бергенде сол тәжірибеден көрейік, 
өтсін деп осылай бекітілген болатын. Бірақ тәжірибеде ол ешқандай ақталған жоқ. Кешегі 
күндері мен периодиканы, облыстық газет, аудандық газет, Социалистік Қазақстан, Ле-
ниншіл жастарын қарап шықтым: «у» мен «и»-ді қарасаңыздар, мінеки, бір ізге түспеген 
жазу өте қиын болған. Содан кейін барып 57-ші жылы ол жөнделді. Міне, Әлекеңнің, 
үлкен ғалымымыздың жаңағы айтып отырғаны, ол кісі   – фонетика жағының маманы. Ал 
фонетика жазуды толығымен қамтымайды, оның негізі фонетика болғанымен, жазудың 
өз тәжірибесі бар. Сондықтан мына дара таңбаға көшу, мінеки, Әлекенің айтып отырға-
ны – әуелден сол. Соған байланысты Әлекеңнің пікірі осы шешілмей келе жатқан,  айта 
беретіні – осы. Бірақ бұл тәжірибеде әбден тексерілді. Содан 57- жылдан бері бұл бір ізге 
түсті. Қазір енді, Әдеке өзіңіз де,  мынау газет-журнал, мінеки, біздің депутатымыз отыр, 
барлық қағаздарды қарайсыңдар, осы «у» мен «и»-ді таңбалауда қате бар ма? Қандай да 
қиыншылық бар ма? Жоқ. Ол тәжірибеден өткен. Сондықтан біз дара таңбамен беруіміз 
керек. «Су»-ды 3 таңбаменен жазып, «w»-мен жазып, біз қайтадан анау бұрынғы өткен 
қиындаққа қайтадан түсе алмаймыз. Жалғыз ол «у»-мен «Су» ма екен? Бір ғана «су», 
«бу»  деген екі сөзді айтады, бәрі дұрыс сияқты көрінеді. Ал енді «буыну», «суыну», 
«жуыну» дегендерді қараңыздар, «туу туралы куәлік» дегенді жазып қараңыздар, егер 
жанағы «w»-мен жазатын болсақ, қанша таңба болады? Жұртты қалай шатастырамыз? 
Мінеки, осыған байланысты келіспеушілігіміз бар, қиыншылығымыз бар, бәрінің пікірін 
де сыйлаймыз. Мен өз басым Әлекеңнің айтып жүргендерін, кешіріңіздер, мен тереңірек 
барып қарадым. Әлекең айтып отырғаны, ол – басқа жүйе. Ал енді жазудың өз жүйесі бар. 
Жазуда бүлініп кеткен жоқ, жақсы болды, бір ізге түсті. Сондықтан тәжірибені ескеруіміз 
керек. Мен тарихи тағылым өтті деген нәрсені айтқым келеді. 

Содан кейін, фонетикалық тұрғыдан қарастырылды – бір. Фонетикалық тұрғыдан ос-
цилограммасы  да жасалды. Бұл кірігіп кетеді «й» менен «у». Өйткені себептерін көрсетіп 
тұрып жаздық. Оның Анар Фазылжанова да осцилограммасын көрсетті, осы семинарлық 
жұмыстарда. Одан кейін, мынау графикалық, орфографиялық тұрғыдан тағы қарап тек-
серіп, оның әлі психологиялық жағы бар, жазуға жеңілдеу жағы бар, қолға оңтайлы жағы 
бар, көзге қабылдауға оңтайлы жағы бар. Осының бәрі, мінеки, біздің осы жаңа жобаны, 
анау жетілдірілген жобаны ұсынушылар осы жағын да қарастырды. Енді графикалық, 
орфографиялық жағы. Енді лингводидактикалық жағы да тексерілді. 

Жаңа, Әдеке, баяндамаңыз өте жақсы болды, бәрін рет-ретіменен түсіндіріп айтып 
бердіңіз. Қалай болғанын, мәселесі жақсы, мен өзім риза болып қалдым, өте жақсы 
баяндама болды. Бәрі көрсетіп, талданған, көп сөз жоқ, көп сөйлеген жоқсыз, тура факт, 
міне, осылай. Сондықтан бұл жағы да, лингводидактикалық жағы да тексерілді. Енді, 
оның әлгі шеттілдік сөздерді жазу жағы да жақсы тексерілді. 

Біздің осы жерде отырған маманымыз – Гүлфар, анау Сейітбекова Айнұр – осылар 
араб, парсы сөздерінің ескі жазу тіліндегі, ескі жазба қазақ тіліндегі, солардың қазіргі 
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орфографиялануы мына жаңа әліпбименен қалай болады деген мәселені жақсылап 
тұрып пайымдады. Одан кейін, ағылшын,  өзге де сөздерменен, шет тілдің сөздері-
менен жазуға келгенде ол қалай болады? Ол жағын да мамандар жақсы айтып берді. 
Сондықтан  менің айтарым: бұл тек қана «Мә, жетілдірілген жоба, міне – осы» деген 
нәрсенің тізбесі емес, реестр емес, бұл әрқайсысы жеке-жеке зерттеулерден өтті, же-
ке-жеке талдаулардан өтті. Сондықтан да, айта берсек, ренжи берсек, бұл мәселеміз 
шешілмейді. Бір тоқтамға келейік, өз басым жетілдірілген жобаны, осыны қолдайты-
нымды айтқым келеді. Рақмет.

Ә.Жүнісбек: Мен қолдамайтынымды айттым, Нұреке!
Ә.Қаба:  Әлеке, сіз өз пікіріңізді айттыңыз, ол кісі өз пікірін айтып жатыр. Сіз енді 

«А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының кейбір ғалымдары» деп айтты де-
меңіз, сіздің сол жерде жұмыс жасайтыныңыз анық қой енді. Сондықтан сізді жекелеп, 
бөліп айтып жатқанымыз жоқ. Пікіріңізді айттыңыз. Енді осы мәселе бойынша кім пікір 
жалғастырады?

З.Базарбаева: Құрметті, әріптестер! Бүгін өте жақсы баяндаманы тыңдадық. Әдеке, 
Сізге рақымет! Қыруар жұмыс атқарылыпты. Баяндамадан көріп отырмыз және фактілік 
материал бәрі беріліпті.  Тіл білімі институты  осы мәселемен –  қазақ тілінің латын гра-
фикасына көшіру мәселесімен 30 жыл бойы шұғылданып жүр. Шынын айту керек, бірінші 
жобаны ұсынған Әбдуали Қайдаров болатын. Біз Францияға барып, оны таныстырған 
болатынбыз. Содан бері неше жыл өтті, содан бері әліпбимен шұғылданып жатырмыз. 
Ал осы әліпбиді практикаға енгіздегенде, жазу басталғанда, диктант жазылғанда, оның 
кемшіліктері табылды. Мысалы, бұл әліпбиде бір таңба екі дыбысты көрсетеді. Сонда 
жұрт шатасты. Содан көп жұмыс атқарылды. Методистер қосылды, диктант жазылды. 
Оқытушылар, студенттер,  мектептің оқушылары,  бәрі диктант жазғанда, осындай қателер 
табылды. Сондықтан, осы жетілдірілген әліпби – өте жақсы әліпби, тексерілген әліпби, 
оңтайлы, жазуға оңай, оқуға оңай. Бұл әліпби – ХХI ғасырдың әліпбиі. Сондықтан мен 
осы әліпбиді қолдаймын.

Қ.Қалыбаева: Сәлеметсіздер ме, көпшілік. Бәріңізбен бір амандасып алайын. Енді 
айтайын дегенім – мына мәселе: мына әліпбиді қолдаймын, қолдаймаймын деген нәрсені 
айтқым келіп тұрған жоқ. Неге десеңіз, осы әліпбиге көшуді ұсынғаннан бастап, бұл жерде 
екі принципті мәселе алдыңғы қатарға шықты. Осы мәселелерді Нұргелді ағайдың өзі де 
бірнеше рет айтты. Ең алғашқы қойылған мәселе, ол әліпби – қазақтың жазуын реформа-
лау. Бұл талай айтылып жүрді. Реформалау – қазақтың жазуын қазақыландыру. Міне, дәл 
осы жерге келген кезде осы әліпбиіміз қазақыланды ма? Егер де ондай қазақыландыру, 
жазуға реформа жасау деген мәселе басынан қойылған болса, енді неге одан келіп бас 
тартамыз? Тарихи тағылым деген, әрине, жақсы нәрсе, себебі қандай жазуды біз бекітсек 
те, сол жазумен жазамыз және соған қалыптанамыз. Сол болды біздің басымызда. Біз 70 
жыл бойы осы жазуға қалыптандық, үйрендік. Ешқандай кедергі жоқ. Тіпті біздің мына 
кирилл әліпбиімен келген орыстың әріптерін жазуда ешқандай қателік жібермейміз. Күні 
бүгінде тура осы жазумен әп-әдемі ары қарай да жазып кете беруімізге болатын еді. Тек 
қана біз осы жазуға көшкен уақытта осы мәселені Нұргелді ағайдың өзі бастап осыны 
жазып айтып еді. Ол тек қана әліпбиді ауыстыру емес, қазақ жазуын қазақыландыру және 
реформа жасау. Ал енді біз бірнеше рет айтып жүрміз, реформа жасауға келгенде қоғам 
дайын емес. Мәселені біз қоғамның алдына шығарып, қоғамдық талқылаулар арқылы 
іске асыруымыз қаншалықты дұрыс? Әрине, қоғам дайын емес кезеңде осы көрсетілген 
нәрсені қолдайсың ба, қолдамайсың ба дегенде көпшілік шошып, бас тартып, біз осы 
жазуға дайын емеспіз деген мәселені біз осы талқылаудың нәтижесі етіп көрсетіп келе 
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жатырмыз. Осылай осы мәселені жазуды реформалауға қатысты айтылған екі-үш ғалым-
ның пікірі о бастан назарға алынбады, алынбай келді және алынбай кетіп бара жатыр. 
Дәл енді осы кезге келгенде, менің де ешқандай қауһарым жоқ, не айтарымды білмеймін. 
Ондай болатын болса, жазуды реформалау деген мәселені алып тастайық та, тек жазуды 
техникалық құрал ретінде қалдырамыз десеңіздер, бәріміз де амал жоқ, солай қалдырамыз 
ендеше. Мәселе осылай, менің айтайын дегенім – осы. 

Ә.Қаба: Әңгімені жалғастыртын кім бар? Енді бұл мәселе өткенде талқыланды ғой. 
Жалпы айналып келген кезде, ашып жазу немесе қысқартып жазу деген –  екі үлкен  
мәселе. Негізгі мәселе осыған келіп тіреліп тұр ғой. Ал енді жаңағыдай айтатын болсақ, 
рухани жаңғыруға келтіреміз, бұрынғыда  қалай сөйлесек, солай жазамыз дегенді, әрине, 
көрдіңіздер өткен жолғы талқылауда, оны мен де қолдадым. Өйткені ол шын мәнінде, 
қайтып бұрынғыға  оралу жағына келген кезде, жүрегінде патриоттық сезімі бар адам 
шынымен-ақ қолдайтын еді. Иә, оны мен де қолдадым. Бірақ, қазір қарайтын болсаңыз, 
ақырын-ақырын мына заманның дамып келе жатқан кезеңі. Ондай болатын болса, біз 
кешегі Күлтегін жазуына, Шумер жазуына баруымыз қажет. Сол кезде қайтіп сөйлеген 
болса, соған қайтып баруымыз керек. Иә, сондықтан бұлай болмас үшін қазіргі уақыт-
та қазіргі техникалық мүмкіндіктерді пайдалану керек. Айтыңызшы, ертеңгі күні біз 
қабылдайтын болсақ, біздің алдымыздағы әліпбиді неге қоғам қабылдамады? Өйткені 
онда дұрыс болған жоқ. Осы сияқты, біз егер, мысалы, ертеңгі күні мына ұзартып жазу 
мәселесін берсек, қоғамда ертең тағы да түсініспеушілік туындауы мүмкін. Осы – менің 
пікірім емес, сіздердің өздеріңіз айтқан пікірлеріңіз. Осының төңірегінде кім нақтылап 
айтып береді?

А.Фазылжанова: Құрметті әріптестер! Бүгін бәріміздің басымыз осы үлкен игі істің 
басында қосылып отырғанына қуаныштымын. Бәріміздің сау-саламатты отырғанымызға 
қуаныштымын. Мынау елімізде індет жайлаған қиын кезеңде өте маңызды, руханияты-
мыз үшін, жалпы біздің болашағымыз үшін өте маңызды мәселені шешпекшіміз. Осы 
жерде Жанна Дулатқызының манағы айтқаны шынымен де көңілге қонымды. Өйткені 
бұндай кезде, керісінше, елге үміт сыйлайтын, рухын көтеретін, еңсесін көтеретін жұ-
мыстарды жасауымыз керек біздер – зиялы қауым өкілдері. Осындайда менің пікірім 
мынандай еді, кешірерсіздер енді, мен осыны алам да Президентке жазам деп айтуды, 
айып етпеңіз, Әлімхан ағай, ғалымдықтың белгісі деп танымаймын. Президентке жазу 
бәрінің қолынан келеді, сіздің келіспей отырғаныңыз дұрыс, бұл сіздің жеке көзқара-
сыңыз, бірақ біз қазір әрқайсысымыздың жеке көзқарасымыз бар адамдар екенімізді 
ұмытпайық. Әрқайсысымыздың бұл әліпбиге келгенде жеке өзіміздің көзқарасымыз 
тұрғысынан дұрыс емес-ау, жөндеу керек-ау деген мәселелер бәрімізде де болды. Міне, 
осы жерде мен өтірік айтсам қазір, өтірік айтып отырсыз деп айтыңыз, мен себебі осы 
әліпби мәселесі көтерілген анау 2006 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясының 16-шы 
съезінде айтқан сөзінен бастап, Тіл білімі институтына берілген бүкіл тапсырмалар-
ды қарапайым орындаушы ретінде жобаға қатысып келе жатырмын. Ал анау 90-шы 
жылдан бері, латын әліпбиі көтерілген кезеңнен бері сол мәселені ғылыми деңгейде 
зерттеген ғалымдарымыз осы жерде отыр. Олардың беделі де, олардың зерттеу дәре-
жесі де өзіңізден ағай енді кем шығар, бірақ сізбен бірдей десем де болады. Ол 90-шы 
жылдардағы Әбдуали ағай алғаш жобаны ұсынған кезеңде, Зейнеп апай жаңа айтып 
отыр ғой, «Францияға барып, соны алғаш рет жариялағанбыз» деп. Содан кейін мына 
халықаралық зерттеулер қоғамында, сонда Нұргелді ағай мен Көбей ағай бастап, осы 
латын әліпбиінің ғылыми негіздерін жазудан жоба ұтып алған. Сол кезде сіз сол жобада 
өзіңіз де орындаушы болғансыз. Енді бұл жерде сонда менің пікірім дұрыс, ал басқа 
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ғалымдардың пікірі тап-таза қате деп айту, меніңше, дұрыс емес. Бұл жерде 24 ғылыми 
кеңестің мүшелері қатысты жиынға. Бір өкініштісі, өздеріңізге айттық сол ғылыми ке-
ңесте әліпби мәселесі талқыланады деп. Ерген ағайымыз ауырып қалды,  қатыса алма-
ды. Бірақ өзіңіз қатыспаймын деген екенсіз. Енді сол 24 ғылыми кеңестің мүшелерінің 
барлығының, енді қалай айтуға болады олардың пікірін ескермейтіндей, олардың пікірі 
түкке тұрғысыз деп қалай айтуға болады? Оның осы жерде отырған Нұргелді ағай да 
бар, Зейнеп апай да бар, осы жерде отырған Айман апай да бар. Қанша жылдан бері 
Айман апай мен Нұргелді ағай Рабиға апайдың мектебін жалғастырып қазақ жазуының 
ортологиялық негіздерін, кодификация негіздерін жазып отыр. 

Құрметті әріптестер, мен бұл жердегі арамызға қосылып отырған Ғылым комитетінің 
төрағасы Жанна Дулатқызының назарына, құрметті сенаторымыз Мұрат Бахтиярұлының 
назарына мына мәселені айтқым келеді. Біріншіден, Орфографиялық жұмыс тобының құ-
рамындағы ғалымдардың дені – осы жазу мәселесімен айналысқан, соған өмірін арнаған, 
соған ғылыми еңбектер жариялаған ғалымдар. Мысалы, Нұргелді ағайдың кандидаттық 
диссертациясы сонау 90-шы жылдары қорғалды, ол қазақ жазуының кодификацияла-
нуының ғылыми негіздері бойынша жазылған алғашқы тұңғыш ғылыми жұмыс болды. 
Осы жерде отырған профессор Құралай Күдеринованың докторлық диссертациясы – Қа-
зақстанда тұңғыш рет жазу теориясы бойынша әзірленген арнайы ғылыми диссертация. 
Осы жерде отырған Айман апайдың қаншама ғылыми еңбектері бар. Бағдан апайдың да 
осы мәселенің төңірегінде қалам тартқан зерттеген мәселелері бар. Сондықтан менің 
айтайын дегенім, 24 адам қатысқан, Тіл білімі институтының Ғалымдар кеңесінің 20-сы 
мақұлдап жіберіп отырған жобаны біз қалайша жарамайды, жарамсыз деп айтамыз? Екін-
шіден, бұл жобаның осы күнге дейінгі келу тарихын Әділбек мырза жаңа бір сағат бойы 
сол жобаны тексеру, сараптау, сауалнамадан өткізу, барлық шараларын көрсетіп отыр. 
Бұның барлығы, (осы шаралардың басы-қасында жүруді нәсіп етті маған, екі жылдай 
«Тіл-Қазынада» жұмыс атқардым), бұның барлығы ғалымдар айтты-бітті деп шешілген 
мәселе емес. Біздің мына жазу теориясының корифейлері Рабиға апайдан бастап, осы 
жерде отырған Нұргелді ағай былай айтады: “Жазу – ол таза лингвистиканың зерттеу 
объектісі болғанымен, ол бүкіл халық, әлеумет қолданатын дүние. Сондықтан да оны 
тек қана ғылыми көзқарасқа сүйеніп шеше салу қиын. Ғылыми теориялар көп. Бір ғана 
ғылыми теорияға сүйеніп жазуды жасасақ, ол халыққа қаншалықты оңтайлы болаты-
нын анықтамай істесек, ол күмәнді. Сондықтан бұл жерде жазармандардың, яғни қазақ 
қоғамының, қазіргі қазақ қоғамының санасындағы құбылыстарды ескермей, біз жазуды 
жасай алмаймыз” деген ілімі біздің жетекші принципімізге айналды, жасыратынымыз 
жоқ. Орфографиялық жұмыс тобының құрамындағы белді ғалымдарымыз жоғары оқу 
орындарында жазу теориясынан сабақ беріп жүрген Жантас ағамыз бар осы жерде. 
Мына Қарағанды университетінің ұстазы осы мәселенің төңірегінде неше жылдар бойы 
жұмыс істеген Мархаба апайымыз бар. Мына жақта Павлодар университетінің мұғалімі 
Қуаныш Ерғалиев деген осы жазу теориясынан диссертация қорғаған жас маманымыз 
бар. Осылардың барлығы, біздер осы принципті ұстандық орфографиялық жұмыс то-
бының іс-шараларында. Өздеріңіз білесіздер, оған біздің ұйымдастырушылық жағынан 
Тіл-саясат комитеті үлкен қолдау көрсетті. Біздер осы шараға қатыстық. Меніңше, осы 
әліпби жобасы әбден пісіп жетілді. Бірақ дүниеге кемел, толыққан, толымды нәрсе жоқ. 
Ол тек Аллаға тән қасиет. Сондықтан да, бүгінгі тоқтамымыз әлі де жетілетініне, әлі де 
оның өзгеріске ұшырап, сол әрбір қоғам ортақ пайдаланған сайын жақсарып отыраты-
нына күмән жоқ. Ол – өмірдің метафизикалық заңдылығы. Сондықтан егер біз қазір бір 
тоқтамға келіп, көпшілік жазарман қауым, жай ғана жазарман емес, жаңа 630-дан астам 
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филологтың қолына берілді. Ол филолог деген – өздеріңіздің шәкірттеріңіз, өздеріңіздің 
әріптестеріңіз арнайы өз өмірін осы салаға арнаған мамандар. Яғни жай жазарман емес, 
сарапшылық жазарман топқа берілген. Соның сынамасынан өткен. Талай сауалнама-
дан, сараптамадан өткен, өзіңіздің осындай алаңдарда талай талқылаудан өтіп, осындай 
қорытындыға барлығымыз, міне, әлгі «наконец-то» демекші, бір жерден шығып отыр 
ғой пікіріміз. «Тіл-Қазынаның»  ғылыми кеңесінде де, Тіл білім институтының ғылыми 
кеңесінде де көпшіліктің қолдауымен ұсынып отырған осы жобаны, меніңше, қазіргі 
кезде қабылдауға, мақұлдауға беру керек деп санайын. Рақмет. 

Ә.Қаба:  Пікіріңізге рахмет. Енді былай істейік,  меніңше бұл мәселеде барлықтары-
ңыздың пікірлеріңіз айтылды, ендеше бір пікірді қайтадан қайталап керегі жоқ шығар 
деп ойлаймын. Ендеше жұмысымызды бір мәселемен негіздесек. Мәселен, енді Анар да 
айтып отыр, өздеріңіз де айтып отырсыздар, бұл әшейін бір аспаннан түсе қалған шешім 
емес қой, бүгінгі ұсынылып отырған шын мәнінде 9 ай ішінде толғатып, бүкілін талқылап 
ғалымдарымыздың бір ауызды пікірге әрең-әрең келгені – осы. Өткендегі «наконец-то» 
дегендей бір ауызды пікірге келдік. Сондықтан бұл жердегі Анардың сөзін қолдаймын. 
Өйткені Тіл білімі интститутының 24 ғалымының 20-сы қолдаса, мына Шаяхметовтегі 
15 ғалымның 13-і қолдап отырса, олардың барлығының ғылыми дәрежесіне, олардың тіл 
туралы білетініне біз күмән келтіргендей боламыз бір жағынан. Екінші жақтан  орталық, 
өздеріңіз жұмыс жасап отырған орталық, өздеріңіздің әріптестеріңіз. Сондықтан да, осы 
мәселенің бәрін негізге ала отырып, әрине, қарсы болған адамдар өздерінің пікірлерін 
айтады. Оларға ешкім бізге қосылыңыз деп айта алмайды ғой. Сондықтан да қазір былай 
істейік. Енді осы екі әліпбиді алып отырып, олардың қандай айырмашылығы бар, осы 
мәселені қарап өтсек. Меніңше, бұл жерде екі әліпбидің арасында айтрлықтай айырма-
шылық жоқ, екеуі бірдей. Бірінші рет 99 процент ұқсаған әліпби болып отыр. Ал енді 
соның ішінде, тек қана мына «ң»-ға ғана қатысты мәселе бар екен. Сондықтан қалай 
істегеніміз дұрыс, сол осы бір әріпті талқылап, қалғанын содан кейін жалпы дауыспен 
шешеміз бе, әлде әрбір әріпке тоқталып-тоқталып өтейік пе? 

Жұмыс тобы мүшелері:
- Сол «ң»-ды айтайық та қояйық.
- Иә, бір әріпті айтайық. 
Ә.Қаба:  Иә, онда бір әріпті талқылайық та, соған тоқталайық. Бірақ та мынандай 

нәрсе, мынау келісу парағы деген нәрсе бар. Бұл – тарихта қалатын дүние. Мысалы, енді 
сіздер ренжімеңіздер, бірақ мен сияқты кішкене азаматтар бар, бүгін бір сөзінде тоқтап, 
ертеңгі күні ауысып кететіндей. Сондықтан, ондай пікірауысулар болмас үшін, әрбір 
әліпбиге тоқтап, соның қасына қол қойып, солай қабылдасақ. Сонда, мысалы, сіздердің 
әрқайсысыңыз осы әліпбиді қабылдағандарыңызды біз шын мәнінде негіздеп отырамыз. 
Ертең бұл бір тарихи документ болып қалсын бір жағынан деп ойлап отырмын. Ол өте 
көп уақыт алмайды, 10-11 минуттың ішінде бір рет жүріп өтеміз. 

Ал енді бірінші мәселе онда мына «ң-ға» байланысты. Енді осы екеуінің біреуі «тиль-
дамен» берілген, ал екіншісі піл тұмсық дедік пе, қалай айтамыз енді, «нг» дыбысы. 
Екеуінің жазылудағы ерекшелігі өткенде бір талқылаған кезде бірдей болып шықты. 
Сондықтан осы мәселеге тоқталайық та, содан кейін ары қарай әліпбиді қабылдайық. 
Енді қандай пікірлеріңіз бар «ңг-ге» қатысты? 

Ж.Жақыпов: «Тильда» деген мұрынжолдыны білдіретіні мәні бар екен. Сондықтан, 
«тильда» дұрыс деп ойлаймын. 

Н.Рсалиева: Мен айтып жіберейін. Біз өткенде талқылағанбыз және осы жерде менің 
ойым, осы «тильда» нұсқасы – Жантас ағай айтып отырғандай, өте дұрыс, тиімді нұсқа. 
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Себебі, пілдің тұмсығына ұқсайтын нұсқа («ŋ») біздің ІТ мамандарымыздың тұрғысынан 
оншалықты қолдау таппады, қиыншалық тудыру мүмкін деп. Сосын бізде әлі өте жиі 
қолданыста «ы» деген дыбысымыз, ағылшынның «уайымен». Сонымен қатар келген 
жағдайда, көп дыбыстардың тұрқы төменгі  жолға қарай салбырап кететін қаупі бар. 
Сондықтан осы «тильда» және жанағы «нейзал» –  ағылшынша назаль, мұрын жолды 
таңбаны білдіретін  диакритикалық таңба. Осы өзінің орнында өте жақсы тұр деп ойлай-
мын. «Тильданы» қолдаймын.     

Ә.Қаба: Жақсы. Тағы да пікір бар ма?
А.Фазылжанова: «Ң-ға» байланысты айтуға бола ма?
Ә.Қаба: Жақсы, айтыңыз.
А.Фазылжанова: Жантас ағай мен Нұрсәуле апайдың ескертіп отырғаны «ңг» деп 

алып отырмыз ғой аяғы қайырылатын «ң» («ŋ»),  аяғы қайырылатын болғандықтан 
жазуда салбырап түсіп кететін болады деп қауіптеніп отыр. Жантас ағай тек тильданың 
мұрынжолды дегенді көрсете алатын қасиеті бар екен, сол үшін тильда дұрыс деп отыр. 
Ал енді осыған байланысты менде мынадай пікірлер бар еді. Бұрын да айтқам, қазір енді 
әріптестер тыңдаса, мен былай ойлап отырмын, бұл жерде бәрін таразыға салайық. Міне, 
екі нәрсені айтты ғой жаңа Нұрсәуле апай мен Жантас ағай. Енді таразының мына жақ 
басына мен  «ңг-нің» («ŋ») мәселелерін айтайыншы. Мысалы, тильда ол – диакритикалық 
белгі. Біздің мына әліпбиде диакритикалық белгілер көп. Сонда диакритикалық белгілер, 
міне, умлаутымыз бар, бревисміз бар, седиліміз бар, анау қоятын жалпы бұрыннан келе 
жатқан ноқат нүкте бар, сонда бұған келіп тильда қосылады. Бұл – бір деңіз. Енді, жарай-
ды, тильданы егер жаңағы «ғ-ның» таңбасында бревис, мысалы, «ғ-да» тұр жиілігі онда 
жоғары емес. Сондықтан «ғ-ға» бревис қойған кезде жазуда әріпүсті қосалқы таңбалар 
көбейіп кетеді деген қауіп жоқ. Ал «ң-да» тильданы қойсақ, әріпүсті қосалқы таңбалар 
көбейеді. Қосалқы таңба деп ерекшелеп тұрғаным,  ол базалық графемадан бөлек жазы-
лады. Яғни, базалық графемадан қолды үзбей жазу оны мүмкін емес. Қосалқы таңбаны 
жазғанда сіз базалық графеманы жазып аласыз, сонан қолыңыз жолдан үзіліп оның үстіні 
тильданы қоясыз. Енді «ң-ның» жиілігін қарайық, ол жиілігі – дауыссыз дыбыстардың 
ішіндегі ең жоғары жиіліктегі дыбыс. Яғни, оның ірпі де жиі қолданылатын болады. Әри-
не, ««ң» сөздің басында жазылмайды» деген ереже бар,  бірақ «ң» ең жиі компликациялық 
грамматикалық формаларда бар. «Менің, сенің» деген тәуелдіктің және ілік септіктің. 
Тәуелдік пен ілік ең жиі қолданылатын грамматикалық формалар. Коммуникация кезінде 
екінші жақ міндетті түрде бар, екінші жақсыз коммуникация жүзеге аспайды. Яғни, мә-
тінде «ң-ның» жиілігі жоғары болатыны түсінікті. Сонда тильдаларды қойып, ана ирек 
сызық, ирек сызық, барлық жерде ирелеңдеген сызық болып кете ме деген қауіп бар – бір. 
Екіншіден, «ң-ға» байланысты, неліктен «ң-ды» тұтас таңба ретінде аяғы қайырылатын 
таңбамен береміз дедік? Бұның бірнеше себебі бар. Бірінші себебі, бұл қазіргі кирилдегі 
«ң» таңбасымен жақсы ассоциацияланады. Яғни қазіргі кирилл графикасына қолы да, 
көзі де үйреніп қалған халық мұны тез игеріп алады. Екінші себебі, қол жазу барысында 
үзілмейді. Үшінші себебі, аяғы қайырылып алынатын «ңг» таңбасы бедерлі таңба боп 
шығады. Бедерлі, яғни графикалық суреттегі образы ерекше, мысалы ана ван Гоктың 
суреті бар ғой «без уха», адам көргенде санасында жатталып қалатындай бұл образды 
таңба болып тұр. Енді ол не үшін керек дегенде, қазіргі кезде «ң-ның» дыбысталуы бір 
проблемаға айналды. Әуелі күнде қазақтың сөзін құлағымен тыңдап отырған, қазақша 
ортада өскен, қазақтың сөзін білетін қазақ тіл иелмендері  «ң-ды» айтпайды. Неліктен 
екен, оның себептерін зерттей жатармыз. Бірақ  айтпайтын фактілер бар. Ал егер оны 
графикада жаңағы мен айтқандай бедерлі таңбамен берсек, онда ол оқып отырған адам-
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ның басына барып сигнал ұрады: «мынау бір ерекше дыбыс деген». Сөйтіп ол «ң-ды» 
айта ма деген бізде ой болған. Ал тильда болса, оны жазбай кету қаупі жоғары. Өйткені 
қазіргі балалар, тек балалар ғана емес, ересектердің өзі «ң-ды» айтпайды. Айтпаған адам 
тильданы жазбай кетуі де мүмкін. Тильда деген қосалқы таңба ғой. Сонда біз дыбыстық 
жүйемізге де ол графема әсер ете ме деген оймен «ңг» деген таңбаны дұрыс деп шешкен 
болатынбыз бірнеше ғалым осы жерде. Рақмет назарларыңызға. 

Ж.Жақыпов:  Мен бір-екі сөз айта салайыншы. Менің тильданы ұсынып отырғаным, 
мен анау «сирағы барға» қарсы болып отырған жоқпын. Әнеукүні информатик қалай 
айтты? Информатик жігіт айтқаннан бері оны арнайы мәселе ету керек деп ойлаймын. 
Компьютер жағынан қиындау болатын сияқты ғой сирағы барыңды алсақ. Әйтпесе, 
Анар, қарсы боп отырғаным жоқ. Сол мәселе бойынша қазір бір информатик айтсын. 
Сол мәселеде бізге бөгет болатын болса, онда тильданы алайық. Ал бөгет болмаса, онда 
мына «піл». «Піл» маған керемет ұнайды.

Н.Рсалиева: Иә, бізге ол қымбатқа түсетін сияқты. 
А.Фазылжанова: Компьютерге қатысты бір нәрсе айтайыншы. Компьютердегі 

проблеманы, меніңше біз мүлдем көңілге алмауымыз керек сияқты. Өйткені техникалар, 
технологиялар қазіргі кезде геомериялық прогрессияның қарқынымен дамып келе жатыр. 
Бәлкім, бүгін шеше алмаған мәселе оп-оңай екі күннен кейін шешілетін шығар. Сондық-
тан сол, алдымен тіл жағына назар аударсақ. Бірнеше програмиспен сөйлескенімде олар 
менің осы пікірімді дұрыс деп қолдаған еді. Сол себепті айтып отырмын. 

 Ә.Қаба: Жақсы. Ал енді қазір оны әрі-бері пікірталасқа сала бермейік. Иә, сіздер 
барлық мәселеде программист, техниктердің  сөзіне қарай айтып жатырсыздар ғой. Сон-
дықтан қазір біздің өзіміздің азаматтар бар осында, осы мәселе бойынша өзінің пікірін 
білдірсін. Осы техникалық мәселелер қаншалықты тиімді, тиімсіз екендігін айтсын.

Ж.Жақыпов: Егер олар қолдаса, біз де қолдаймыз.
Ә.Қаба: Рымбек Ізғали деген азамат, Техникалық және ақпараттық сүйемелдеу жө-

ніндегі  жұмыс тобының мүшесі, ІТ маман, пернетақтаны жасаушы азаматтардың бірі. 
Осы азаматтың пікіріне сүйенейік.

Р.Ізғали: Тильда немесе «ңг» таңбасына қатысты айтсам, әрбір әріптің базалық әрпі 
болады. Мысалы, қазіргі тильда ол классикалық латиницадағы «n»  әрпінің негізінде, 
одан да басқа оның нұсқалары толып жатыр. «Ғ-ның» үстіндегі бревисі бар, умлауты 
бар, толып жатыр. Ал мына «ŋ» - ол бөлек таңба. Оның бір ғана минусы бар. Сіздер 
гуглдан бірдеме іздесеңіз, мәселен, «аңшылық» деген сөзді «ŋ» арқылы іздесеңіз (сис-
темалар көп, банктік жүйелер бар, ЦОН-да іздейді ғой мысалы), бұл кезде кішігірім 
проблемалар туындауы мүмкін. Ал тильдамен ондай проблемалар болмайды, өйткені 
ол халықаралық базалық  «n-ның» кеңейтілген түрі, классикалық тұрпаты. Ал «ŋ» 
ондайға жатпайды. 

Ә.Қаба: Енді Ербол мырза бір ауыз пікірін қоссын.
Е.Тілешов: Ассалаумағалейкум, саламатсыздар, құрметті ағайындар!  Көргенімізге 

қуаныштымыз.  Әлекең айтты ғой, бір-бірімізді аман-есен көргенімізге қуаныштымыз. 
Баршаңызға рақмет. Істелген жұмыстар бар. Айтылды. Оны көзі бар адам, құлағы бар 
адам, сезетін жүрегі бар адам біледі, сезінеді деп айтамын. Өйткені бұның бәрі баланың 
ойыны емес, қаншама жүйке құрыды, қаншама уақыт арналды, осында отырған азамат-
тарға тағы да рақыметімді айтқым келеді.

«Тильдаға» байланысты: «Тіл-Қазына» әліпбидегі тильданы қолдады. Неге қолдады? 
Біріншіден, жаңа Анар айтты ғой, диакритика көп пе, аз ба, біз диакритикаға бардық.  
Жіңішке дауыстыға қойдық, ызыңға қойдық, қысқаға қойдық, созылыңқыға қойдық, сол 
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сияқты мұрынжолдыға келгенде, біз де сол принциппен мұрынжолдының өз таңбасын 
қоюымыз керек. Мұрынжолдының таңбасы – тек қана тильда. «Бір диакритикаға көбейді, 
бір диакритикаға азайды» мәселесі емес, мәселе мұнда –  принципте. Бұл – бір.  Екінші, 
өздеріңіз білесіздер, жылдар бойы Маңғыстаудан бір азамат осындай фонетикалық таң-
балармен құрастырып әліпби жасап әкелді. Ол – Ванов Қуантқан. Сол Ванов Қуантқанға 
біздің таққан кінәміз, оның кемшілігі – ол фонетикалық таңбаларда әліпби құрастырды. 
Біз өзіміз 8-15 қарашада Вановтың әліпбиін осында отырған әріптестер сынадық: «Сіздің 
мынауыңыз – фонетикалық таңбалар, бұлар графика емес» деп. Енді сол фонетикалық 
таңбалар қатарын  - «ŋ-ды» алып келіп, графикалық әліпбиімізге қосып отырмыз. Біз 
бір принципті бұзып отырмыз, бір принципті сырттан әкеліп отырмыз, қарап отырса-
ңыз.   Анардың айтқанына қосыламын, Анар бір диакритика болса да азайсын, бедерді 
деген сөзді Анар көп қолданады, дұрыс – бедерлі. Тұтас таңба. Оның бәрін қолдаймын. 
Ол қажет. Ол –  Анардың емес, жалпы ғылымның пайдасына дұрыс нәрсе. Бірақ, тиль-
даның артықшылығы, біріншіден, біз өзіміздің дыбыстың табиғатын, сипатын беретін 
диакритиканы ғана қолданып отырмыз. Бірінші плюсі. Екінші плюсі – қасымда отырған 
техник Техникалық, ақпараттық сүйемелдеу жұмыстары жөніндегі топ мүшесі Рымбек 
Ізғали атқандай, біз іздеу жүйелерінің бәрінде тильда стантартты. «Ŋ» жүйеде жоқ емес, 
бар. Бірақ аздау. Үшіншіден, фонетикалық таңбаны емес, кәдімгі өзі латын әліпбиінде 
бар,  графикалық таңбаны таңдадық. Төртіншіден, мен алдыма алып қарап отырмын, 
мынау латынға көшкен бауырластарымыз түркі халықтарынан, түрікмен тильданы алып 
отыр, қырым татарлары тильданы алып отыр, сосын біз есептесуіміз керек көшпесе де, 
1995-2004 жылдары татарлар 5 жыл латында болған. Татар халқының лингвистикасы 
жақсы екенін бәріңіз де білесіздер, татар ғалымдарының мықты екенін білесіздер, олар 
да тильданы алған. Ал қарақалпақтарда үстіне тильданы емес, акутты қойды, себебі олар-
да –акуттық әліпби. Яғни  «ң» дыбысы бар  түркі халықтарының  бәрі  диакритикалық 
белгісі бар таңбаны алды. Ол тәжірибеде негізгі болмаса да жанама ретінде ескерілгені 
дұрыс деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға көп рақымет!  

Ә.Қаба: Жақсы. Рақмет. Ал олай болатын болса, мен бір ауыз сөз айтайын, 9 айдың 
ішінде бір адам дүниеге келеді. Сол бала 9 айдың ішінде жетіледі, аяқ-қолы, барлық 
мүшесі пайда болады, егер ол оған дейін туып қалса, ол шала болуы мүмкін еді.   Енді 
сіздер тоғыз ай толғатып, әбден талқылап, дүниеге әкелгелі отырған мынау әліпби түгел-
дей жетілдірілген, барлық мүшесі сау, ертең шын мәнінде халыққа, қоғамға қызмет ете 
алатын бір жақсы дүние болады деп ойлаймын. Сондықтан да осы уақытқа дейін біз енді 
аз созғанымыз жоқ, біз әрі-беріден соң мемлекеттің біраз жұмысын тоқтатып қойдық. 
Қазіргі уақытта биылғы жылға жоспарланған әліпби шығару, басқа да оқулықтар шыға-
ру, құжаттарды ауыстыру деген сияқты бір жылға қаржысы бөлінген мемлекет атқаруы 
керек біраз жұмыстардың бәрі тоқтап тұр. Біз өткенде хат жазып, біз әлі қабылдай алмай 
жатырмыз, тоқтата тұрыңыздар деп кешірім сұрауға тура келді. Жылдың аяғында оның 
да, бәрінің де сұрауы бар. Бірақ  екінші жағынан, мұны шала-шарпы қабылдауға тағы 
да болмайды. Сондықтан бүгінгі күні осындай тоқтамға келу дұрыс. Әрине, жаңадан 
дүниеге келген бала ертең өседі, оның аяғы шығады, оның тілі шығады, ол сөз үйренеді 
деген сияқты эволюциялық жолға түсіп, дамиды. Халықтың ішіне барғаннан кейін жазып 
көреді, оқып көреді, кемшіліктеріміз сол кезде шығады. Сол кезде Әлекең айтқан жаңағы 
кемшіліктер шығып, қайтып келіп, біз түзетіп жататын болсақ, Әлекеңе шынымен тағы 
бас иеміз. Айтамыз «Әлекең заманымыздың әулиесі екен», - деп. Соған жетейік шын 
мәнінде. Ал енді бүгінгі күні мұны әрі қарай соза бермей, бәріміз де елдің патриоты-
мыз, елдің азаматымыз, сағызша созудың ендігі жерде қажеттілігі жоқ, еңбектеріңізді 
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нәтижелеп, осы жетілдірілген әліпбиді бүгін қабылдап, әрі қарай Үкіметке комиссияға 
қарауға ұсынайық.

Енді «ң-ға» байланысты мәселені қазір дауысқа салмай-ақ қояйын. Сіздерге жіберілген 
«Келісім парағы» деген бар. Осы келісім парағын шығарып, қолдарыңызға алыңыздар, 
А-дан Z-ке дейін жүріп өтеміз, сол жерде егер сіздер «ң-ды» тильдамен десеңіз келіссе-
ңіз, «келісіемін» деп, келіспесеңіз «келіспеймін» деп қоясыз, сол жерде «ŋ» да тұр. Егер 
қазір қолдарыңызда жоқ болса, қолдауларыңызды айтыңыздар, келісім парағын шығарып 
алып, түсіріп, скриншотын бізге жіберсеңіздер, сол арқылы сіздердің қандай әріпті қа-
былдағаныңыз белгілі болады. Барлық әліпбиді түгелдей қарап, түгелдеп өтеміз, сонан 
кейін оны қабылдайық. Қарсылық бар ма?

Е.Тілешов: Тыңдап алыңыздар! Сіздер қазір  А-дан Z-ке дейін «келісемін»/ «келіс-
пеймін» деп әрқайсысына қол қоясыздар. Бұл жерде талқыламайсыздар. Сол қол қойған 
қағаздарыңызды өздеріңіздің телефондарыңыздан суретке түсіріп, скриншоттарын бізге 
жібересіздер. Сосын ол бізде сақталады. Оригинал өзіңізде тұрады, кейін оригиналды 
аламыз сіздерден. Сосын  сіздерге айтамыз, міне, А-ны 30 адам қолдады, «ŋ-ні» 15 адам 
қолдады немесе тильданы тағы да бір 15 адам қолдады деген сияқты біз есептейміз. Сіз-
дер тек қана «келісемін»/ «келіспеймін» деп қол қоясыздар әр таңбаға. Сонда әр таңбаға 
өз пікіріңізбен, өз ақылыңызбен, ғылыми өреңізбен қарап, қол қоясыз да, скриншотты 
бізге жібересіздер. Сосын біз оның нәтижесін сіздерге айтатын боламыз. Бізде ол нәтиже 
сақталатын болады, құжат ретінде біз оны сақтап, тігіп қоямыз. 

Ә.Қаба: Жақсы. Ондай болатын болса, қазір өз пікірлеріңізді қағаз жүзінде білдіресіз-
дер. Жаңағы сөйлеген адамдардың ішінде біреуінен басқасы негізінен тильданы қолдап 
жатыр ғой. Сондықтан тильда түрінде қабыл аламыз. Жеке келіспеушіліктеріңіз болса, 
келісу парағында өздеріңіз білдіресіздер. «Ң-ды» өздеріңіз келісіп аласыздар. Ал түгелдей 
осы әліпбиді қабылдайсыздар ма?

Жұмыс тобы мүшелері: Қабылдаймыз! Қабылдаймыз! Келісеміз оған!
Ә.Қаба: Онда рақымет. Басым көпшілігі қолдап отыр, қалғаны келісім парағында 

көрініс табады деп ойлаймын. Параққа жақсылап қараңыздар. Келісіп парағын шығарып 
алып, жоғарыда өз қолдарыңызбен әрбір әріптің тұсына қолдарыңызды қойып, содан 
кейін телефонға түсіріп немесе электронды поштамен бізге жіберіңіздер. Өйткені біз 
ертеңгі күні осы мәселе бойынша хаттамасын жасап, жіберуіміз керек. Алдағы уақытта 
БҒМ-менен келісе отырып, бұл жетілдірілген жобаны Үкіметке ұсынатын боламыз.

Е.Тілешов: Таныстыра кетейін. Бұл жерде «Тіл-Қазынаның» ғалым хатшысы, фи-
лология ғылымдарының кандидаты Нұрлыхан Аитова отыр ( Әдекеңнің сол жағында). 
Сол Нұрлыханға, міне Біржан, Сұлтанбек  өздеріңіз білетін   осылардың ватсабына, 
поштасына қазір бір-екі сағаттан кешіктірмей, келісім парақтарыңыздың скриншоттарын 
жібріңіздер, құрметті әріптестер! Қайсысын қолдайсыздар, қайсысын қолдамайсыздар, 
өздеріңіздің еріктеріңіз.

А.Алдаш: Әліпбидің реті осы тәртіппен қала ма? Латын әліпбиінің ретімен емес қой?
Е.Тілешов: Қазіргі мәселе – әліпбидің жалпы сұлбасын қабылдау. Оның ретіне байла-

нысты әртүрлі пікірлер бар.  Қазір оны талқылайтын болсақ, тағы да уақыт кетеді. Қазір 
күн тәртібінде 2-3 мәселе бар. Дәл қазір осы ретпен қойыңыздар. Қазір біз ретін бекітіп 
жатырғанымыз жоқ. Біз таңбаларға келісіп жатырмыз. Келістік пе?

Ә.Қаба: Ендігі мәселе, біз енді әліпбиді қабылдадық, ертеңгі күні Үкіметке барады 
ғой. Үкімет жанындағы комиссияға барып, қаралады. Барғаннан кейін әліпбидің өзін 
жалаң бекітіп беретін болса, кейін емле жасауға тағы да бәленбай уақыт кетіп, оны тағы 
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апарып бекітіп, оның бәрі процесс қой, көп жұмыс жүруі мүмкін. Сондықтан бүгін осы 
жасаған жұмыстардың ішінде А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында осы 
уақытқа дейін Емлеге қатысты көп жұмыс жасалды. Осы мәселе бойынша Анар ханым 
өзі баяндап, айтып берсе. Кейін біз ұсынған кезде әліпбиге Емлені қоса ұсынсақ.

А.Алдаш: Анар, кешіріңіз. Әділбек, «ң-ға» байланысты келісім парағындағы жауаптар 
теңбе-тең болған жағдайда қайтесіздер?

Ә.Қаба: Енді ондай жағдайда төрағаның дауысы бар, реттейміз оны.
А.Фазылжанова:  Құрметті әріптестер! Мен бұл жердегі «Емле жобасы қалай жасал-

ды, оның ғылыми негіздері қандай?» деген мәселеге тоқталмаймын. Оны барлығыңыз 
білесіздер. Менің айтайын дегенім, осы жерде қатысып отырған біздің Ғылым комитетінің  
төрағасы Жанна Дулатқызы бар, сол Комитеттегі басқарма басшысы Жұлдыз Амантаевна 
бар, бұйыртса, енді алдағы уақытта министрлікке қарасты болады ғой бұл мәселелер, сол 
кісілердің назарына қажетті деп осындай ақпаратты –  Емле туралы айтайын деп отыр-
мын. Ал оның ғылыми-теориялық негіздері талай тура осы құрамдағы Орфографиялық 
жұмыс тобының жиындарында талай талқыланған. Оған тоқталмай-ақ қояйын. Сонымен 
бірге арамызда отырған Мұрат ағаға да  осы бір ақпарат қажет болады ғой деп, біздің 
бүкіл мұң-мұқтажымызды билікке жеткізетін ағамыз ғой арамыздағы, сол кісіге де қажет 
болады деп осыны айтайын деп отырмын.

Енді жаңа емле жобасы қандай үлкен ғылыми-зерттеулер нәтижесінде дайындалғаны 
белгілі. Ол, білесіздер, Тіл білімі институты  мақсатты- бағдарламалық қаржыландыру 
арқылы талай жобаны жүзеге асырды осы латын әліпбиінің мәселесі көтерілгеннен 
бері. Ол бірінші жоба 2017 жылғы 1 жылдық жоба болған. Одан кейін 2018-2020 жылға 
арналған биыл аяқталатын үлкен мақсатты-бағдарламалық қаржыландыру аясындағы 
латын графикасына көшудің ғылыми-теориялық негіздемесіне арналған жоба бар. Осы 
екі жобаның аясында жаңа Емле ережелері жасалды. Бір қарағанда ереже –  15-20 сөзден 
тұратын, мына сөзді, мына әріпті былай жазасың деген мәтін. Ал сол мәтінді жазу, сол 
мәтінді дұрыс құрастыру ол үлкен ғылыми ізденістерді қажет етеді. Себебі жаңағы ере-
жемен қазақтың барлық мәтіндеріндегі бір типті барлық сөздер жазылады. Оның типтерін 
анықтау, әрбір ереженің ерекшелігін көрсету, оның ескертпелерін шығару бұлар үлкен 
тілдік материалдармен жұмыс істеуді қажет етеді. Тіл білімі институты өзі құрылған ке-
зеңнен бастап бұл мәселемен айналысып келе жатыр. Тәжірибесі бірден-бір бар мекеме, 
тәжірибесі бірден-бір зор мекеме – осы институт. 

Енді жаңа Емле жобасы деген не? Ол енді сайып келгенде 100-ден астам параграфтан 
9 тараудан тұратын бет саны шамамен 25-35 б.т. көлеміндегі құжат. Материалдық образы 
не дегенде, ол – осы. 

Жаңа емле жобасы – А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының зияткерлік 
мүлкі. Себебі сол ережедегі барлық ұстанымдардың ғылыми негізін жасап отырған, 
айттым жаңа, ол – Институт. Ол және биыл, бүгін жасап отырған жоқ, ол – дәстүр са-
бақтастығымен жасалған жоба. Жазуда дәстүр болмаса, жазу плюрализмге ұрынады. 
Саясатта, т.б. мәселеде плюрализм өте жақсы. Ол сол саланы дамытады. Бірақ емледегі 
плюрализм керісінше, ол –  өте қауіпті мәселе. Ол жазба коммуникацияны керісінше, 
кедергіге ұшыратады. Мысалы, бір сөзді бір адам өзінше, ал екінші адам өзінше жазатын 
болса, сол қоғамдағы коммуникация әлсірейді. Сол қоғамдағы институттар арасындағы 
бірін-бірі түсіну деңгейі төмендейді. Сол қоғамдағы жазу мәдениеті төмендейді. Жазу 
мәдениеті төмендеген қоғамда мемлекеттілік те әлсірейді. Сондықтан бізде мына Емле 
жобасына өте мұқият қарау талабы бар. Ол талапты білетін ғалымдарымыз бар, осы 
жерде отырған ғалымдарымыз осыны әзірлеген. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
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институтының зияткерлік мүлкі деп отырғаным бұл 1 жылда да, 10 жылда да әзірленген 
дүние емес, оның тамыры өте тереңде жатыр.

Екіншіден, Емле ережесі – Ұлттық комиссия жанындағы Орфографиялық жұмыс 
тобының сараптамасы арқылы ғана соңғы нұсқасы ұсынылатын құжат. Яғни Тіл білімі 
институты мұны әзірлегенімен, Тіл білімі институты тікелей мұны ұсына алмайды. Өйт-
кені бұл жерде Орфографиялық жұмыс тобы оны сараптамадан өткізуі керек. Орфогра-
фиялық жұмыс тобының сараптамасын ұйымдастыратын енді білесіздер «Тіл-Қазына» 
орталығы. Ол сараптаманы ұйымдастырудың әртараптылығын, біздің қоғамдағы әртүрлы 
жазарман қауымның өзі  алуан түрлі топқа бөлінді ғой. Журналистер бар, олардың ішінде 
редакторлар бар, жазушылар бар, олардың ішінде оқушылар бар, студенттер бар. Жаңа 
Әділбек мырза көрсеткен слайдтардан байқап отырған боларсыздар, «Тіл-Қазынаның» 
қырағы көзінен  жазарман қауымның ешбір әлеуметтік тобы шеттетіліп  қалған жоқ. 
Солардың барлығын қатыстыра отырып  Тіл білімі институты берген жобаны, Емленің 
жобасын сараптамадан өткізіп, ол Орфографиялық жұмыс тобының қатысуымен жүзеге 
асырылып, соңында осы топтың құызырында ғана оны жоғары жаққа ұсыну қажет деп 
ойлаймын. Ол – өте дұрыс  операциялық шешім, меніңше. 

Енді сонымен бірге жалпы емле жобасы ғылыми-зерттеудің нысаны ғана емес, ол –  
халық игілігіне берілетін мәдени, әлеуметтік, саяси маңызы жоғары нормалаушы құжат. 
Мына Конституциямыз біздің күнделікті тіршіліктегі біздің азаматтық-институционал-
дық қарым-қатынасымызды реттейтін құжат болса, бұл Емле – осы барлық институттар 
мен қоғамда өмір сүріп жатқан жеке тұлғалар арасындағы коммуникацияны реттейтін 
нормалаушы құжат. Олай болатын болса, бұған тек қана тілтанушылардың зияткерлік 
еңбегінің жемісі деп қарауға болмайды. 

Емлені міндетті түрде мәдени-әлеуметтік маңызы жоғары дегенді жұртқа түсіндіру 
керек. Емлені міндетті түрде жаппай қолданысқа енгізу керек. Осы бағытта Тіл білімі инс-
титутының қауқары жетпейді жұмыстар жүргізуге. Осы бағытта «Тіл-Қазына» орталығы 
өте жақсы жұмыстар атқарғанын бәріміз білеміз.  Ал енді бұл құжатты саяси құжат деп 
те айтып тұрған себебім, егер біз Емлені қазір тек қана Орфографиялық жұмыс тобының 
құзырымен мақұлдап немесе бекітетін болсақ, онда жазудағы плюрализмге бәрібір де жол 
беріп алатын сияқтымыз. Осы жерде Емлені ең жоғары биліктің органымен бекіту керек. 
Үкіметпен бекітілу керек ол ереже немесе мына Ресейдегідей керек десеңіз Президенттің 
жарлығымен де бекітілуі тиіс деп ойлаймын. Олай болмаса, жаңа жазудың мәдениетін 
бірден қалыптастырып алмай, керісінше бірден бүлдіріп аламыз деген ой. Міне, осы 
жерде нормалаушы құжат ретінде Емлені көрсетіп отырған себебім  сол. Бүгінгі мына 
жетілдірілген әліпбимен бірге Емлені де Ұлттық комиссияға ұсыну керек. Ал енді осы 
жерде Емлені ұсынудың қандай негізі бар деген сұрақ туындайды. Әрине, оны Орфог-
рафиялық жұмыс тобының мүшелері жақсы біледі. Бірақ осы жерде басқа да мамандар 
отыр, ол кісілердің құлағына алтын сырға. 

Жаңа Емленің мақұлдану жолдары: бұл Емлені мақұлдауға беруге әбден болады, себебі 
бұл Емле нұсқасы 50 ЖОО филология факультеттері кафедралары сараптамасынан өтті. 
Бұл Емлені 9 тәуелсіз сарапшының қолынан өткіздік. Яғни ешбір Орфографиялық жұмыс 
тобы сияқты т.б. латынға қатысты  шараларға мүлдем қатыспаған, өзінің жеке мүддесі 
жоқ 9  мықты деген сарапшыға беріп, олардың айтқан ескертпелерімен Емле түзеліп, 
толықтырылды.  Сонымен бірге Емле ЖОО, барлық министрлік қызметшілері, мектеп 
оқушылары арасында сынама-сауалнамадан өтті. Сонымен бірге бұл Емле ғылыми-тілта-
нымдық қауымдастық арасында, түрлі ғылыми алаңдарда талқылаулардан өтті. Сонымен 
бірге бұл Емле жаңа әліпбимен үйретуге арналған оқыту курстарында тексеруден өтті. 



165

Біз білеміз, 2018 жылы БҒМ жанындағы «Өрлеу» білім жетілдіру орталығында, қазір 
санын дәл айта алмай отырмын, 600 ғой деймін, мүмкін қате шығар, дәл білмей отырмын, 
әйтеуір бәленбай мұғалімді біз жаңа Емлемен латынға қатысты оқыту курсынан өткіздік 
және ол тек қана латынды оқыту үшін ғана ұйымдастырылған жоқ деп ойлаймын, бұл 
курстың нәтижесінде білікті, білімді ұстаздардың бүкіл Емлеге қатысты айтып кеткен 
ескертпелерін жинақтап, оны түзетті Тіл білімі институты. Ал «Тіл-Қазына» орталығы 
ересектерді оқытуға арналған облыстардағы тіл үйрету курстарында және  өздері 72 
сағаттық емле мен латын курсын жүзеге асырған. Сол курстар бойынша да біраз Емлені 
түзетуге қатысты ұсыныстар айтылды. Ұсыныстар Емледе ескерілді.

ЖОО, колледждер мен мектептердің жоғары сыныптары оқушылары арасында сынама 
сабақтар өткізілді. Сол сабақтар барысында да Емленің методикалық тұрғыдан қанша-
лықты қолайлы екені тексерілді. 

Яғни Емлені қазіргі әліпбимен бірге мақұлдауға беруге әбден болады деп есептеймін. 
Бұған өз пікірлеріңізді айта жатарсыздар. Мына жерде мен Емле жобасын талқылау, 
сараптау, мақұлдау хронологиясын жинақтадым. «Тіл-Қазына» орталығының жинағын-
да шыққан. Бұл  жерде «Тіл-Қазына» орталығы өзі құрылғаннан бері латын әліпбиіне 
қатысты 90 шара өткізген екен бүгінгі күнге дейін. Сол 90 шараның 64-і Емле жобасын 
жетілдіруге  тікелей немесе жанама қатысты екен. Міне, мында көріп тұрсыздар, 2017 
жылғы шаралар, 2018 жылғы шаралар, т.б. Мына қарамен белгіленіп қойғандар Емле 
жасаудағы өте маңызды кезеңдер: Емле ережелерінің концепциясы мақұлданды, жай 
жасалына салған жоқ, алдымен концепция жасалынды. Мына жерде, міне, Зерендідегі 
үлкен талқылау, Қапшағайда өткен үлкен талқылау, онан кейін өткен  Ұлттық комиссия 
отырысында Емленің таныстырылуы, одан кейін Емленің мақұлданып, «Егемен Қазақ-
стан» газетіне шығуы. Қарап отырсаңыздар, бұл Емле де тура жаңағы Әділбек мырза 
айтқандай әліпбидің  ұзақ та сынама жолынан өтті. 

Қорыта келгенде, Емле жобасын жетілдірілген әліпбимен бірге бекітуге ұсыну керек. 
Ол үшін сіздердің қаншама ай болды емлемен жұмыс істемегендеріңізге, ұмытып қалған 
шығарсыздар, сондықтан мен мынадай ұсыныс айтпақшымын: Соңғы Меркедегі бірнеше 
күн бойы талқылап, қорытындыға келіп, Орфографиялық жұмыс тобы мақұлдаған  Емле 
жобасын тағы да бір ТБИ ғалымдары пысықтап, Ғылыми кеңесімен бекітіп, Орфогра-
фиялық жұмыс тобына осы бірер күн ішінде ұсынсақ. Сонан кейін келісу парағы деген 
парақты толтырып, Емлені өздеріңіз мына әліпбиді мақұлдағандай мақұлдап берсеңіздер. 
Екеуі бірге кетсе... Екеуі бірге жүру керек деп ойлаймын. Менің айтайын дегенім – осы. 
Назарларыңызға рақмет!

Ә.Қаба: Өте жақсы, Анар ханым. Енді Емлеге қатысты сұрақ, ұсыныс жоқ шығар. 
Әлде бар ма?

Ж.Жақыпов:  Менде бір күмән болып тұр. Мынау әлгі, әсіресе, шеттілдік сөздер бар 
ғой, соның емлесіне өзгерістер енбей ме әліпбиіміз енуге байланысты? Ондай жоқ па? 
Емленің жобасын бәріміз көреміз ғой, иә?

А.Фазылжанова: Өзгеріс жоқ. Жантас аға, Меркідегі жоба бар еді ғой, соны аламыз 
да  ТБИ ғалымдары тағы бір жаңа сіз айтқан мәселе тұрғысынан, жаңа әліпби тұрғысынан 
өткізіп сүзгіден, содан кейін түзетуге болады-ау деген жерлерін түзейміз де, бірақ оның 
өзін сіздердің көздеріңізге көрініп тұратындай ерекшелеп бояп қоямыз. Сосын өздеріңізге 
қайта саламыз. Сіздер егер мақұлдасаңыздар келісім парағын толтырып «Тіл-Қазына» 
оны жинап алады.  

Ә.Қаба: Жарайды. Менің білуімше осы тоғыз айдың ішінде жетілдірілген әліпби 
дамыған сайын бұл Емле өзі дайындалып, бірте-бірте қосылып, толықтырылып отырды 
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параллель. Сондықтан бұл соншалықты көп уақытты алмайды. Бүгінгі болып жатқан 
өзгеріс тек қана бір қаріпке байланысты. Ол қалай қабылданады ертең, соған байланысты 
өзгерістер енгізетін шығар. Тағы да осында азаматтардың берген ұсыныстарын қосып 
отырып, Емлені, ана жақта Анар ханым оны өзі ұйымдастырады, мына жақта Ербол мырза 
өзі ұйымдастыратын шығар, бұл жерде, мысалы, алдын ала таратып беріп,кейін өздері-
ңіздің ғылыми кеңестеріңізде қарап,   қорытындысын шығарып беретін шығарсыздар. 

Ал енді бұл мәселеге осымен нүкте қояйық. Рақмет! Осымен Емле туралы әңгімеміз 
аяқталды. Ендігі мәселе, өздеріңіз білесіздер, бұл тек қана  әліпбиді қабылдау, оның 
Емлесі мен жазу ғана емес, сонымен бірге қазір техниканың заманы. Пернетақта деген 
мәселе бар, оған біз қалай орналастырамыз? Елдің бәрі ұялы телефон пайдаланады. Оның 
ішінде ол қалай тұратын болады? Дыбыстардың орналасуы қалай болады? Бұрынғыдай 
жетімсіреп үстінде тұрады ма қазақтың әріптері? Не болмаса қазір босаған сол жақтағы 
орындарға лақтырып тастап, жетім бала құсап сол жағында жүре ме? Ол қазақтың нағыз 
әліпбиі болғаннан кейін жиілігі есептеліп, ортасында қойыла ма? деген мәселелерді біздің 
ғалымдарымыз тағы да зерттеді, біраз дүниелер жасады.  Әсіресе осы мәселеде көп еңбек 
жасаған  мына Рымбек Ізғали деген азамат. Сондықтан Рымбекке сөз берейік. Ертеңгі 
күні Үкіметке берген кезде әліпбимен қосып Емлені және пернетақтаның жобасын қоса 
берейік. Өйткені оның бекітілуі бар, оның өзі бізде емес, шетелде жасалады, сол үшін 
бізде қазіргі уақытта қолда бекітілген нақты құжатымыз болуы керек. Осы жөнінде бізге 
қазір айтып берсін! 

Р.Ізғали: Бізде жұмыс тобында техникалық және ақпараттық жұмыс тобында біраз 
талқылау, біраз отырыстар болды. Жалпы осы уақытқа дейін көп мәселе қарастырылды, 
сол қарастырылған мәселелердің ішіндегі ең маңызды үш мәселе болды. Ең біріншісі – 
пернетақтадағы пернелердің орналасуы. Мүмкін қарапайым адам үшін ол қиын нәрсе 
болып көрінгенімен, ол ІТ маман үшін ол 5-10 минуттық жұмыс. Сол Microsoft корпора-
циясының өзінің ресми сайтында арнайы программасы бар, сонымен әркім өзінің кестесін 
жасап ала алады. Жалпы менің және жұмыс тобының ұйғарымы бойынша осы «кьюрти» 
стандартын, яғни қазір ағылышын әріптері қалай тұр, сол күйінде қалдыру жөнінде бір 
шешімге келдік. Көпшілік соған дауыс берді. Неге? Оның екі үлкен мәселесі бар. Бі-
ріншіден, қазіргі «кюрти» стандартында қай әріп қай жерінде тұратынына адамдардың 
көздері үйреніп қалған. Мысалы ертеңгі күндері біз осыны бекітетін болсақ, «кюрти» 
стандартын қалдырып, біздің жаңадан қосылған 8 таңбаны қалған орындарға орналас-
тырсақ деген ой бар оларда. Өйткені, біріншіден, біз латынға көшкеннен кейін  міндетті 
түрде жаңағыдай ЦОН-ға барамыз, банкке барамыз, билет сатып аламыз, сол кезде біз 
жаңа клавиатура ойлап тапсақ, яғни жиілікке байланысты, яғни «кьюрти» емес, басқа 
болатын болса, сол кезде қызмет көрсететін адамдардың үйренісуіне көп уақыт кетеді. 
Ол кез келген жұмыс процесін баяулатады және ол күнделікті бола беретін нәрсе. Екінші 
мәселе – физикалық пернетақта. Бізге техникалар шетелден келеді. Ол пернетақтаны 
Қазақстанда шығармайды. Сол себепті де, біздің жаңа орналастырған үлгімізді сызып,  
гравировкасын жасап, оның бәрі бір ізге келу үшін көп уақыт кетеді. Міне, мынау –  бос 
пернетақта. Бұл жерде бос пернетақтада 47 перне бар. Әр пернеге 2 символдан орнала-
сады. Бұл жанағы 46 пернеде 26 әріп бар. Яғни 26 әріп 20 пернеде орналасқан. 40 таңба 
басқа пернелерде орналасқан. Міне, мына жерде сирек қолданатын таңбаларды, яғни 
доллардың белгісі, жаңағыдай дәреже көтеретін «ŋ» деген сияқты, жүйелі жақша, тік 
жақша, апостроф деген сияқты «седиль» таңбаларды біз жай күндерде сирек қолдана-
мыз.  Жалпы стандарт пернетақтада, өздеріңіз білесіздер, екінші қосымша пернетақта 
бар. Осы жерде мен мынадай вариант ұсынып отырмын. Оң жақтағы пернелерді, үстіге 
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көтердім, ана жерде көрдіңіз, біздің көп пайдаланатын таңбаларды үстіге орналастыр-
дым. Сол оң жақтағы босаған пернелердің орнына біздің жаңа таңбаларымызды қоссақ 
деген ұсыныс. Сосын екінші мәселе – бізде банк жүйелеріне ертеңгі күнде халықаралық 
құжаттар бар, паспорттар бар, т.б да көп қой енді құжаттар. Сосын біздің есеп шотта-
рымызды білесіздер «KZ» әрпімен белгіленген. Сол стандартты «QZ-ке» ауыстырсақ 
деген сияқты сұрақтар болды. Біз бұл сұрақтар бойынша ұлттық банктің өкілдерімен 
осылай видеоконференция жасағанбыз және Цифрлық даму инновация министрлігімен 
де, оларға ресми хат жіберіп, ресми жауап алғанбыз. Олардың жауабы мынау. Бір жауап 
қысқа болды: «бізге жаңа әліпбидің транскрипция кестесін берсеңіздер, қалған жұмыс-
ты өзіміз жасап аламыз». Яғни бұл жағынан көп шу болды, ертең көп ақшамыз кетеді, 
миллиардтаған ақшамыз кетеді стандартты өзгертсек деген сияқты. Бұл жағынан сұрақ 
толық шешілді. Яғни әліпби бекітілгеннен кейін Орфография тобы транскрипция кес-
тесін беру керек. Үшінші мәселе, біздерде конвертер деген мәселелер болды, шу болды, 
қоғамдық қызу талқылау болды. Бұл жағынын, «Тіл-Қазына» орталығынан көп кешенді 
конвертер әзірленген болатын. Оның ішінде барлық мәселелерге арнайылап программалар 
жасалынды. Яғни тек тексті, құжаттарды ауыстыратын емес, оның ішінде презентацияны 
да ауыстыратын, мәліметтерді оқуды, программистерге арналған ішінде шешімдері бар. 
Ертеңгі күндері қажеттіліктер туындайтын болса, олар оңай шешілетін болады. Өйткені 
ең керекті алгоритмды дайындап қойған. Сосын шрифтіге байланысты, мына соңғы бе-
кітілген алфавиттің екі нұсқасы бар ғой, классикалық 26 әріптен бөлек «ғ» бар, «ә» бар, 
солардың бәрін мына Windows-тің шрифтер басында 126 шрифт бар ма, соған жазуға 
жарамды деген 122 шрифт бар, сонда қалғандары, олар таңбаларға арналған. Солардың 
бәрінде, осы әріптердің басым көпшілігі бар, 90 процентті құрайды. Содан енді біз бәріміз 
сайт қараймыз,  ашамыз, сол жаққа google-дың сервисі бар, googlefont деген, ол жақта да 
басым көпшілігі бар. Тек талас туып отыр ғой, мына «тильда» ма, «ŋ» ба деген сияқты. 
Сол жерде «ŋ» деген әріп көп жерде жоқ. Ертеңгі күндерде, біздерде болды ғой 90-шы 
жылдары, сұрақ белгісі шығып кетіп жатқан сияқты, болмаса басқа бір шрифтіге ауыс-
тырып жіберіп. Cондай кішкентай проблемалар болады. Сосын әріптердің бәрі юникодта 
бар. Ол жақта 143 000 таңба бар, оның ішінде өліп кеткен жазбалар да, алфавиттер де 
бар. Ол жақта 100 процент қолдайды, басқа ертеңгі күндері сұрақтар, мәселелер болып 
жатса, оны ІТ саласында шешуге болады. Ешқандай проблема жоқ. Жалпы, ІТ саласына 
қатысты проблемалар туындайтын болса, оны біз «рабочий момент» деп қабылдаймыз 
да, яғни кез келген нәрсе шешіледі. Менің айтпағым осы, рахмет. Сұрақтарыңыз болса. 

Ә.Қаба: Пернетақтаға қатысты күдік, ой, ұсыныс бар ма? 
Қ.Күдеринова: Менің бір сұрағым бар,  мына пернеде 7 орын бар екен ия, ал диак-

ритикалық таңбалар - 8, сонда 8-іншісі қайда тұрады дедіңіз? 
Р.Ізғали: Үстіне көтеруге болады,  үстінде негізі тағы да орын көп. Мен бұны минимум 

пернетақтамен есептедім. Ноутбуктардың екі түрі бар: 45 перне немесе 46 перне. Оны 
кейбіреулері мына шетіне қояды, сол жақ төменгі шетіне қояды, не болмаса жоғарыға. 
Біз енді қазіргі кириллицадағы «х» әрпі бар емес па, «ө»-нің астындағы,  осының орнына 
қоюға болады.

 Қ.Күдеринова: Жаңағы 7 әріптің өзінің орнына орналасуында қандай да бір прин-
циптер бар ма? Мысалы, «үстіңге екі пернеге қай әріп, неге ол әріп?» деген сияқты. 

Р.Ізғали: Мен ол жерде тек қана бос орын деп қалдырып кеттім, яғни қай орынға қан-
дай әріп орналасу керек, оны, меніңше,  Орфографиялық жұмыс тобы жүйелікке қатысты 
шешеді деп ойлаймын. Яғни бұл жерде принципте ондай сұрақ туған жоқ. 
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Қ.Күдеринова: Ондайды шешіп қою керек қой бірден. Жарайды онда.
Р.Ізғали: Біз тек орын ұсынамыз, осылай болғаны дұрыс деген сияқты. Біз IT маман 

ретінде тек орын ұсынамыз. 
Н.Рсалиева: Менде мынадай сұрақ бар. Сіздер ертең осы таңбаларды орналастыратын 

кезде, мысалы, ағылшындағы «кюрти» жүйесін айттыңыз ғой, сол ағылшынның жүйе-
сіне біздің қолымыз өте жақсы үйреніп кеткен де, өйткені ең жиі қолданылатын сөздер,  
әріптер «оз» «әз» дегендер өзінен-өзі  түртіп қалғанда жазылып тұрады да, оларда қатар 
тұрады бір-бірімен. Жанағы екі саусағымен, үш саусағымен бірден жазылып кетеді. Сон-
дай нәрселер ескеріледі ғой, ия? Қазақ тіліндегі таңбалардың қолдану жиілігіне қарай, 
осылардың барлығы қарастырылады ғой ия? 

Р.Ізғали: Мен түсіндім сұрағыңызды, жалпы жиілікке қатысты айтатын болсам, 
«кюрти» стандарты  жалпы әріптердің қазіргі көз үйренгені, ия ағылшындардың, қайдан 
пайда болды? Ол ХІХ ғасырдың ортасында «печатный машинканы» ойлап тапқан Аме-
рикада, содан ол кездегі печатный машинка механикалық болды ғой. Яғни ана кнопканы 
басқан кезде бір-біріне сол темірлер тиіп кетпес үшін ойлап тапқан екен. С.Дворк деген 
америкалық ғалым, сол 1926 жылы сол жанағы сіз айтып отырғандай ағылшын тілінің 
раскладкасын жасады, жиілік бойынша. Ол қазіргі мына «кюртиге» қарағанда, бес есе 
жылдам болды және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде АҚШ сол пернетақтаны пайдалан-
ды. Өйткені ол кезде уақыт қажет болды ғой. Бірақ  қанша жерден мына Дворктың ойлап 
тапқаны, жаңағыдай жиілік бойынша қаншалықты тиімді болса да, «кюрти» пернетақтасы 
қала берді, әр түрлі себепке байланысты. Яғни оларда да бар. Жалпы раскладка деген, ол 
қатып қалған раскладка емес, ағылшын тілінің өзі, мысалы, Windows-тың тілдерін ашып 
қарайтын болсаңыз, тек қана ағылшын тілінің бірнеше раскладкасы бар (7 ме, 8 бе). Яғни 
ол жерде әдебиетшілерге арналған, журналистерге арналған, деген сияқты, математик-
терге арналған деген сияқты раскладкілер бар. Сол сияқты, бірнеше раскладка жасауға 
болады, ол ешқандай да проблема емес. 

Н.Рсалиева: Тағы бір сұрақ қойып жіберуге бола ма? Сіздердің орталарыңызда айтып 
отырған пікірлеріңіз талас тудыратын, мысалға біз тіл мамандарының арасында талас 
тудыратын нәрселер көріп отырсыз ғой, сол сияқты талас тудыратын мәселелер бар ма? 
Өйткені біз Орфографиялық жұмысқа осы екі маманды шақырған кезде, ІТ мамандарды, 
олардың пікірлері бір-бірімен сәйкес болған жоқ. Талас бойынша, біріншіден, ІТ сала-
сы  ол –  нақты ғылым, сондықтан да, ол жаңағыдай, гуманитарлық емес, енді таласып 
отыратын, талас сирек болады. Талас болатын болса, ол қанша дегенмен, әркімнің білім 
деңгейіне байланысты. Оны да көрдік, біздің  кейбір әріптестеріміз мысалға, біреуі мық-
ты ІТ маманы болады, біреуі ортаңқол деген сияқты, біреуі жаңадан үйреніп жүргендей. 
Ондай пікірлер болды. Бір кезде Астанада жаңадан ұйымдастырылды ғой, сол кезде. Де-
гемен  келіседі ең соңына келген кезде. Яғни біз нақты фактімен ғана жауап бере аламыз. 

Ә.Қаба: Ербол мырза бір ауыз пікірін айтса. 
Е.Тілешов: Пернетақтаға байланысты «Тіл-Қазынада» бірқатар жұмыстар істелді,  

атап айтқанда, бізде Орфографиялық басқарма бар. Басқарманың Алмажан Қадырхан 
деген ғылыми қызметкері екеуміз Әділбек Күнесханұлының тапсырмасымен бірқатар 
жұмыстар істедік, істегеннен гөрі зерттедік. Кюрти пернетақтасы, шынында да Рымбек 
айтып отырғандай, әлемге таралған, ыңғайлы. Бірақ ол қазақ тілінің табиғатына, қазақ 
тілінің сипатына, қазақ тілінің таңбаларының немесе буындардың жиілігіне құрылмаған. 
Осыны ескере отырып, осы ағылшынның «кюртиінен» басқа, немістерде де баламалық 
қолданылады. Немістер «кюрти» емес, өздерінің тілдерінің жиілігіне, ағылшын емес, 
неміс тілінің таңбаларының жиілігіне сай қолданады. Осындай мәселе мына Балтық 
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жағалауы елдерінде туындаған. Балтық жағалауы елдері тәуелсіздік алғаннан кейін 
барып, оларда «кьюрти» жүйесі кетіп, өздерінің пернетақтасын әзірлеген.  Енді түркі 
халықтарына келетін болсақ, олардың ішінде мынау гагауыздар, әзірбайжандар да өзінің 
төл пернетақтасын әзірлеген. Сондықтан бұл жерде Рымбектің маман ретінде айтқанын 
естіп отырмыз. Бірақ Рымбектің айтып отырғаны қазақ тілінің жиілік сөзге негізделмеген. 
Біз тіл әдебиеті хат жазып, Тіл білімі институты мен ұмытпасам, Жанар Жұмабаеваның 
қолымен бізге 20-дан астам беттік зерттеу жіберді. Іл білімі институтында бұл зерттеу 
істелген. Біздің ойымызша, Рымбектің айтқан пікірін ескере отырып, қазіргі  танымал-
дығын, жылдамдығын ескере отырып, біз  бәрібір де пернетақтамыз да қазақ тілінің 
таңбаларының және буындарының жиілігіне негіздейтін клавиатураға тоқталғанымыз 
жөн. Оған аздаған бір уақыт керек белгілі, соны біз тіл мамандарымен, Тіл білімі инсти-
тутымен, «Тіл-Қазынамен» сосын Рымбек сияқты мамандармен, біз соны әбден пысық-
тауымыз керек. Қазіргі кездегі Рымбектің ұсынысындағы шетіндегі 7 таңбаға қоя сала 
алады дегенге келіспеймін. Себебі ол қазақ тілінің жиілігі емес, компьютердегі «кьюрти» 
таңбаның қалдық принципімен, яғни ана жерде 7 бос орын бар, соған қоя саламыз дейді. 
Бұрын әріптеріміз түзіліп тұрды, енді үстінен алып тағы бір бұрышқа қойды, сондықтан 
енді оны тұтынатын қазақтілділер, сондықтан қазақ тілінің өз, жылдамдықтың өзі соған 
байланысты ғой, жиілікке байланысты. Сондықтан бәрібір қазақ тілінің жиілілігі ескерілу 
керек деп ойлаймын. 

Р.Ізғали: Мен бір нәрсе қосып жіберейін деп едім. Сіздер білесіздер ғой, қанша жер-
ден сіздер тіл маманы болғанымен, қолмен жазу, қаламмен жазу қалып келе жатыр, ия. 
Бәріміз қазір компьютермен жазатын болып кеттік. Енді мен сіздерді тағы бір қуантайын, 
бір күні, бір жылдары, жақын уақытта, тіпті клавиатурамен жазуды қоятын да боламыз. 
Микрофонмен осылай сөйлеп отырамыз. Ол қазірде де бар, бірақ қазақ тіліне қатысты 
ол әлі процесте. Орысша бар, сіз гуглда мысалы микрофонға сөйлеп шықсаңыз болады. 
Сондықтан жиілік деген мәселе, енді сіздер өздеріңіз шешесіздер ғой, бұл менің жалпы 
ұсыныс-пікірім. 

Ә.Қаба: Ал жақсы, ондай болатын болса, пікірталас осымен аяқталды. Меніңше, жанағы 
3 вариантты көрсетті ғой негізгі деген. Былай айтқан кезде, бұл қазақтың пернетақтасы емес 
сияқты. Бұл АҚШ-тікі болғандықтан, солар сияқты енді біздер әр жерден тығып қойғанбыз, 
ол жерде жиілік ескерілмеген. Мына екіншісінде қазіргі біздегідей қолданып жүргендей ол 
жанында да тұр ғой. Ал енді мына азаматтардың айтып отырғаны, шын мәнінде, ертеңгі 
күні зерттеу жүргізіліп содан кейін мәселені айтайық, тура ортасында тұрған дыбыстарға 
қарағанда біздің «ң» дыбысының, «і» дыбысының қолданылуы әлдеқайда жиі болуы мүмкін. 
Сондықтан ол тура мына пернетақтаның ортасынан орын алу керек. Екіншіден, бұл біздің 
ұлттық пернетақтамыз. Оны жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Сондықтан ол ғылыми 
зерттелген болу керек. Бұл тұрғыда, мен мына азаматтардың пікірін қайталап жатқан себебім 
біз келесі аптаның, енді мына емлені жетілдіреміз дедік қой, сонымен бірге келесі аптаның 
сәрсенбісіне дейін  сіздер де осы мәселе бойынша, талқылау, зерттеу жұмыстарын өткізіп, 
содан кейін осының қорытындысын беріңіздер. Және жиілік мәселесін тағы бір рет қарап 
шығып, ертең осыны ұсынған кезде Емлемен бірге пернетақтаның ұлттық жобасын қоса 
ұсынатын болайық. Ал ертеңгі күні бұл пернетақталар бізде жасалса да, шетелде жасалса 
да, тек қана біз ұсынған пернетақта ғана кіретін болады біздің елге, басқа пернетақталар 
кіргізілмейді. Өйткені, оларды алып келгенімен біздің еліміз қабылдамайды оларды. Осын-
дай стандарт пайда болады бізде. 

Ж.Жақыпов: Жанағы оң жағында тұрған дұрыс сияқты, көбіміз оңқай жазамыз ғой, 
сол қолмен баспаймыз. 
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Ә.Қаба: Менің айтайын деген нәрсем, мына қай дыбыс бізде жиі қолданылады, соған 
қарай оң жақ сол жағында тұрғаны дұрыс.

 Ж.Жақыпов: Мынау да теріс емес сияқты. Өйткені негізі оңқаймыз ғой. 
Ә.Қаба: Ана орыстардың әрпіне жоғары жағынан теріп үйреніп қалдық қой. 
Е.Тілешов: Жәке, оңқай болғанмен мына компьютермен тез жазатындар екі қолмен 

жазады ғой бірден. Тек қана оң қолмен басатындар тек біз сияқты енді үйреніп жатқан-
дар. Ал енді екі қолмен бірдей жүгірткен кезде, екі қол бұрышқа кетіп қала береді. Ол 
дененің қимылына ыңғайсыз. 

Ә.Қаба: Ал енді құрметті ғалымдар, осында бүгінгі күні бір үлкен тарихи мәселе 
болды деп ойлаймын. Шыдамдылық танытып, аяғына дейін отырып пікірлеріңізді айтып, 
тек бүгінгі күні емес, жалпы 9 айдың ішінде қаншама шаштарыңызды ағартып, қаншама 
нервтеріңізді жіберіп, күнде «аға», «көке» деп жақсы көріп жүрген ағаларыңызбенен, 
ұстаздарыңызбенен тай-таласқа түсіп, жаманатты болып, сонда да болса осы ұлттық 
мүдде үшін, ұлттық әріп үшін, өстіп күресіп жасаған еңбектеріңізге рахмет! Айтады ғой, 
жұмыс барысында бәрі болады деп. Ал бірақ өмірде, бір-бірімізді құрметтеп жүрейік, 
бір-бірімізді ұстаз тұтып жүрейік, жақсы-көріп жүрейік. Енді ертеңгі күні осы жұмысты 
нәтижелеп, ары қарай білім-ғылым министрлігіне хатпен ертең біз жібереміз.

ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ЖАНЫНДАҒЫ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ЖҰМЫС 
ТОБЫ КЕҢЕЙТІЛГЕН ОНЛАЙН ОТЫРЫСЫНЫҢ  

СТЕНОГРАММАСЫ

Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды,
 Павлодар қалаларынан қосылды 

2020 жылғы 20 тамыз

Қатысқандар: Н.Дәуешов, Ғ.Мелдешов, Е.Тілешов, Ә.Қаба, Ә.Асқаров, Д.Қам-
забекұлы, Н.Уәли, А.Алдаш, З.Базарбаева, Ж.Жақыпов, Б.Момынова, Қ.Күдеринова,  
А.Фазылжанова, Г.Мамырбек, Л.Еспекова, Қ.Сәрекенова, Н.Рсалиева, М.Тұрсынова, 
Қ.Қалыбаева, А.Хабиева, Қ.Ерғалиев, Г.Смағұлова, Б.Базарғалиева, Б.Сағындықұлы.

Е.Тілешов: Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Амандықта жүздескенімізге қуа-
ныштымын! Бүгін орфографиялық жұмыс тобының кезекті отырысы. Отырысқа орфог-
рафиялық жұмыс тобының төрағасы, ҚР Мәдениет және спорт вице министрі Дәуешов 
Нұрқиса Мұратұлы, Тіл комитетінің төрағасы Мельдешов Ғалымжан Сәрсенбайұлы, 
төрағаның орынбасары Әділбек Қаба, «Тіл-қазына» орталығының бас директоры Әлібек 
Асқар, Ғылым және білім министрлігі Ғылым комитеті төрағасының орынбасары Кеңес 
Болат Нұрланұлы, Ғылым комитетінің Халықаралық үйлестіру басқармасының басшысы 
Өтелбаева Жұлдыз Амантайқызы, сондай-ақ емлеге тәуелсіз сарапшы болған әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ профессоры, филология ғылымдарының докторы Смағұлова Гүлдархан 
Нұрғазықызы, Павлодар мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылым-
дарының докторы Бекен Сағындықұлы, Ақтөбе облыстық мамандандырылған «Дарын» 
лицейінің әдіскері Базарғалиева Баян Теміржанқызы және жұмыс тобының мүшелері 
қатысып отыр. Бүгінгі отырыста техникалық-ақпараттық сүйемелдеу тобының мүшесі 
Рымбек Ізғали пернетақтаға қатысты баяндама жасауы керек болған, сырқаттанып қалуы-
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на байланысты қатыса алмайды. Жалпы кворум бар. Отырыс жұмысын бастауға рұқсат 
етіңіздер. Кеңесті ашып беру үшін сөз Орфографиялық жұмыс тобының төрағасы, ҚР 
Мәдениет және спорт вице министрі Дәуешов Нұрқиса Мұратұлына беріледі. 

Н.Дәуешов: Құрметті Орфографиялық жұмыс тобының мүшелері! Ең алдымен осы 
ортақ жұмысқа атсалысып отырған баршаңызға алғыс айтамын.  Әліпби жобасына сай 
емле ережелерін ұсынудың жаңа кезеңі басталды. Бұл бағытта біз  Қазақстан Республи-
касы Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп жұмыс істейтін боламыз.  Осы маңызды 
мәселеде ғалымдардың ғылыми бірлігі қажет. 

Өздеріңізге белгілі, ұсынылған Емле ережелері жобасы өткен шілде айындағы оты-
рыста да  талқыланып, сарапталды және әбден жетілдіру мақсатында тағы да талқыға 
түсіріліп отыр. Ұлттың мүддесіне қызмет ететін келелі іске жауапкершілікпен қарап, өз 
пікірлерін білдірген әр азамат осы әліпби мен емленің  жетіліп пісуіне өз үлесін қосты. 
Сондай-ақ, тәуелсіз сараптамашыларға да ризашылығымыз зор. Жалпы халықтың осы 
әліпби мен емле ережесіне қатысты тұста бейтарап қалмағанына куә болдық. Бұның өзі 
Сіздердің аса маңызды ұлттық жобаны жүзеге асыруға араласып отырғаныңызды, ке-
лешектің жауапкершілікті жүгін алға тартуға бірадамдай еңбек сіңіріп отырғаныңызды 
білдіреді.  Ғылыми, кәсіби, рухани, адамгершілік позицияларыңызды көрсете білдіңіздер, 
белсеніп қызмет еттіңіздер. Екі жылға жуық уақыт жеке әрқайсысыңыз үшін де, тұтас топ 
үшін де өз мүмкіндіктеріңізді сарқа пайдалануға, әліпбиді, емлені екшеуде жан-жақты 
зерттеу жасауға, сыни пікірлердің ақ-қарасын пайымдап, тура жол табуға, ұлт мүддесіне 
қызмет ететін мейілінше қырналған, ықшам да ыңғайлы жоба ұсынуға жететіндей уақыт 
болды деп санаймыз. «Келісіп пішкен тон келте болмас» дегендей өз ісінің кәсіби ма-
мандары мен ғалымдарымыздың бір мәмлеге келіп, түйін жасар сәті де жеткен тәрізді. 
Біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, түсіністікпен, парасатты пайыммен бір 
байламға келтірер жиын болғанын қалап отырмыз. Сондықтан  осы мәселеге ерекше 
мән беріп, осында жиналған әрқайсымыз отырыстың нәтижелі болуына атсалысуымыз 
қажет. Орфографиялық жұмыс тобының отырысын ашық деп жариялаймын. Бүгінгі 
отырысымызға сәттілік тілеймін!

Е.Тілешов: Нұрғиса Мұратұлы, сізге көп-көп рақмет! Жалпы әліпби, емле мәселелері 
екі жыл бойы талқыланды. Зеренді, Қапшағай, Меркі кеңестерінде Орфографиялық топ 
мүшелері мен бірқатар ғалымдар қатысып талқыға салды, одан бөлек 72, 12 сағаттық 
оқыту курстарында, мектептер мен жоғары оқу орындарында емле ережелері біршама 
сынамадан өтті. Енді соның бәрін қорытындылайтын сәт жақындады. Бұған министрлік 
тарапынан да, комитет тарапынан да үлкен қолдау болып жатыр. Емле ережелері А.Бай-
тұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Ғылыми кеңесінде кеңінен талқыланды, 
дауысқа салынып «Тіл-Қазынаға» ұсынылды. Ол емле Орфографиялық  топ мүшелерінің 
бәріне таратылды. Топ мүшелерінің емлеге берген пікірлерін 17 тамызға дейін жинақтап, 
ресми түрде Тіл білімі институына қайтадан жолдадық. Себебі, бәріңіз білесіздер, емле 
ережелерінің авторы – Тіл білімі институты. Сонымен қатар емле ережелері үш тәуелсіз 
сарапшыға берілді. Енді орфографиялық жұмыс тобының емлеге жасаған сараптамала-
рының қорытындысын баяндау үшін сөз А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институ-
тының директоры Фазылжанова Анар Мұратқызына беріледі.

А.Фазылжанова: Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Ең бірінші, осы емле ереже-
лерін мұқият қарап, сараптама жасаған Орфографиялық топ мүшелеріне және тәуелсіз 
сарапшыларға үлкен алғысымды айтамын. «Латынграфикалы жаңа әліпби негізіндегі 
қазақ тілінің емле ережелеріне» тәуелсіз сарапшылар мен Орфографиялық жұмыс тобы 
мүшелерінің ескертпе-ұсыныстары бойынша айтар болсам, жалпы барлығы 95 ұсыныс 
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келіп түсті. Оның қабылданғаны – 26, қабылданбағаны – 69. Орфографиялық жұмыс 
тобы мүшелерінің 19-ына емле ережелері сараптауға берілген, оның 10-ы осы емлемен 
толық келісетінін растаған, 8 адам емле жобасына толықтыру енгізу керектігін ұсынып, 
оны дәлелдеу мақсатында сараптама берген, 1 адам қалыс қалған. Енді тәуелсіз сарапшы 
Бекен Сағындықұлының сараптамасына тоқталайық. Ұсынысы - 15, қабылданғаны - 1, 
қабылданбағаны -14. 

Е.Тілешов: Анар Мұратқызы тәуелсіз сарапшылардікін емес, ең бірінші Орфография-
лық жұмыс тобы мүшелерінің сараптамасы туралы айтыңыз. Тәуелсіз сарапшыларға сөз 
беріледі, ол кісілердікі содан кейін ғана талқыланатын болады. 

А.Фазылжанова: Жақсы, онда Орфографиялық жұмыс тобы мүшелерінің ұсыныс-
тарына тоқталайын. 

Профессор Жақыпов Жантас барлығы 11 ұсыныс берген. Оның қабылданғаны – 2, 
қабылданбағаны – 9. Жанар Қоңыратбаеваның ұсынысы – 6, қабылданғаны - 2,  қабыл-
данбағаны – 4. Бұл жерде мына мәселені ескерте кеткім келеді, Жақыпов Жантас пен 
Қоңыратбаева Жанар екеуінің берген ұсыныстары бір-біріне ұқсас. Келесі  Рсалиева 
Нұрсәуле 11 ұсыныс берген, оның қабылданғаны - 4, қабылданбағаны – 7. Н.Рсалиева 
ономастикалық атауларға қатысты өте пайдалы сын-ескертпе айтқан. Алайда жалқы 
есімдер емлесі бөлек дайындалып жатқанын білесіздер, сондықтан Н.Рсалиеваның 
ескертпелері бұл емледе емес, ономастикалық атаулар емлесінде қарастырылады. Қа-
лыбаева Қаламқас 14 ұсыныс берген, оның қабылданғаны – 2, қабылданбағаны – 12. 
Қабылданбаған 12 ұсыныстың көбі кірме сөздерді фонетикалық транскрипцияға салып 
жазу қажеттілігі туралы айтылған. Бірақ өзі ұсынған мысалдарының ішінде қайшы-
лықтар көп болды. Сондықтан ғалымдар Меркідегі емленің принциптерін өзгертпей, 
қалдыруды дұрыс деп санады. Сарекенова Қарлығаш барлығы 11 ұсыныс берген, оның 
8-і қабылданды, 3-еуі қабылданған жоқ. Қарлығаш қырағы көзбен қарап, техникалық 
қателерге дейін түзеткен. Ол үшін әрине, кешірім сұраймыз. Ерғалиев Қуаныш бар-
лығы 6 ұсыныс берген, қабылданғаны – 4, қабылданбағаны – 2. Қуаныш мырзаның 
ұсынысы шынымен, осы күнге дейін қаншама ғалымдардың аңғармай, байқамай қалған 
нәрселеріне арналған екен. Рақмет айтамыз. Келесі профессор Әлімхан Жүнісбек бар-
лығы 3 ұсыныс берген. Алайда нақты параграфтар көрсетілмей, жалпылама жазылған, 
нақты  параграфтардан мысалдар арқылы дәйекті көрсетілмегендіктен, үш ұсыныс та 
қабылданған жоқ. 

Қорыта айтқанда, сіздерге жіберілген емле ережелеріндегі параграф саны 107 болған, 
ұсыныс ескертпелердің негізінде тағы бір параграф қосылып, 108 болды, бірақ емленің 
құрылымы мен тараулары сол күйінде сақталды. Назарларыңызға рақмет, сұрақтарыңыз 
болса, жауап беруге дайынмын. 

Е.Тілешов: Анар Мұратқызы, сізге көп рахмет! Құрметті әріптестер, Анар Мұратқы-
зына сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар.

Ж.Жақыпов: Менде сұрақ болып тұр, емлеге қатысты ескерту мен ұсыныстары-
мыздың қайсысы қабылданды, қайсысы қабылданбады, қабылданбауының себебі не? 
Осыған нақты тоқталып, анықтап айтып берсе, дұрыс болар еді. Жалпылама түрде ай-
тылғандықтан, түсініксіз болып тұр. Тағы бір сұрағым: бүгінгі сараптамадан соң емле 
жобасы біздерге тағы беріле ме?

А.Фазылжанова: Жантас ағай, өте дұрыс айтасыз! Ұсыныстар не себепті алынба-
ғаны нақты айтылуы керек. Бірақ барлық 95 ұсыныстың әрқайсысына тоқталып отыру 
көп уақыт алады. Ұйымдастырушылар әр ұсынысқа тоқталуға рұқсат етсе, айтайын. Әр 
ұсыныстың не үшін қабылданбағанына негіздеме дайын.
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Ж.Жақыпов: Емлеге жасаған сараптаманың бәрін жібердіңіздер ғой, мысалы менің 
уда-шу, аста-төк, ұрда-жық сөздеріне қатысты айтқан ұсынысым мен ескертпем бес-
алты адамда да тұр екен. Яғни бұл сөздердің бөлек жазылатынын Гүлдархан да, Қарлығаш 
та, Қаламқас та көрсеткен. Бірдей ескертулердің бәрін осылай топтастырып-топтастырып, 
қабылданбаса, неге қабылданбады, қабылданса не үшін қабылданғанын айту керек. Мына 
баяндамаңыз тым жалпылама  болып кетті. 

А.Фазылжанова: Әрине, егер тоқталып айту керек десеңіздер айтамын, ұсыныстардың 
не үшін қабылданғаны, не үшін қабылданбағаны туралы мәлімет тұр. Бірақ ұйымдасты-
рушылардың уақытын аламын ғой, рұқсат берсе, айтып шығайын. 

Е.Тілешов: Құрметті әріптестер, мен түсіндім. Былай келісейік. Ұсыныстардың 
алынғаны, алынбайғанын растайтын мәліметті келесі аптадан қалдырмай Анар бізге 
жіберсін. Біз оны Орфографиялық топ мүшелерінің бәріне қайтадан таратамыз. Содан 
кейін Орфографиялық жұмыс тобын қайта-қайта жинамай, екі-үш адамнан тұратын жұмыс 
тобын құрайық. Сол топ үйлестіріп, жұмыстарды ары қарай жалғастыратын боламыз. 
Келісесіздер ме? Анар Мұратқызы ертеңнен қалдырмай емлені жіберіңіздер. 

А.Фазылжанова: Әрине, жібереміз, барлық мәлімет қолымызда дайын тұр. Енді 
Жантас ағайға жауап бере кетейінші. Міне, менің қолымда қазақ жазуының кодифика-
циясына қызмет еткен сөздіктер тұр. Мына орфографиялық сөздік 60-шы жылы шыққан, 
мына сөздік 63-ші жылы, мынау 78-ші, ал мынау 88-ші жылдары шыққан. Міне осымен 
барлығымыз сауатымызды ашып, жазып-сызып келдік. Одан кейін 2004, 2007, 2013 жыл-
дары шықты. Нұргелді ағай бастаған мамандар осы жұмыстардың басы-қасында жүрді. 
60-жылдары Нұргелді ағай қатыспаса да, Рабиға апайымыз сол заманнан бастап күні 
кешеге дейін осы жұмыстардың ішінде жүрді. Дәстүр сабақтастығы деген бар. Базалық 
норма мына сөздіктерде берілген. Ғалымдарымыз жаңағы сіз айтып отырған ұрда-жық 
тәрізді сөздерді базалық нормада қалдыру керек деп шешті. 

Қ.Күдеринова: «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі» 1977 жылы жарық көріп, олар-
дың фразеологиялық тіркесінің сыңарлары бөлек жазылады дегенмен іле-шала 1978 жылы 
академиялық сипаттағы орфографиялық сөздік шықты. Сол сөздік кезінде І.Кеңесбаев 
ағай ол сөздікті көрді. Мысалы сол сөздікте фразеология болып табылатын біраз сөздер 
бірге жазылып кетті. Мысалы: арамтамақ, ақжолтайадам, алыпсатар, алаяқадам, 
ауызбастырық, ауызбірлік, сужүрек, үйкүшік, шөпжелке деген сөздер бірге жазылды. 

Ж.Жақыпов: Құралай, су жүректі бірге жазсаң, аурудың аты болып кетеді. Мен бұл 
сөздерді бірге жазуға қарсымын.

Қ.Күдеринова: Фразеологиялық тіркестер енді бірігіп жатқандай, мына реформа 
кезінде сіздер енді көріп жатқандарыңызға мен таң қалып отырмын. Ол 1978 жылдан 
басталғанын айтқымыз келеді. 

Ж.Жақыпов: Бізден ешкім сұраған жоқ. Өздеріңіз кабинетте отырып, жаза салды-
ңыздар. 

Қ.Күдеринова: Фразеологияны бөлек жазу деген сөз – сыңарларының мағынасы 
экспрессивті поэтикалық мағынасын сақтап тұрғандарды бөлек жазуға болады. Олардың 
экспрессивті поэтикалық мағынасы төмендеген сайын, олар наменативтік сипатқа ие бо-
лады, наменативтік қызмет атқарады. Сіз оның барлығын қазір бөлек жазып бергенменен 
де, ертең қоғамда бұл сөздер бәрібір бірігеді. Біз сөздерді бөлек жазып келдік, тырысып 
бақтық. Соңында не болды?! 

Ж.Жақыпов: Әңгіме басқа ғой. Жазу тілдік бірлікті жазады. 
Қ.Күдеринова: Бұл дау бәрібір шешілмейді. Гүлдархан апай, сіз фразеолог маман 

тұрғысынан айтып отырсыз, ал бұл жазудікі. 
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Е.Тілешов: Әріптестер, бір-бірімізді тыңдайық. Біріміз сөйлейік, біріміз тыңдайық. 
Н.Уәли: Мен бірауыз сөз айтайыншы. Жантас мынандай құр таласыңды қой, қарағым. 

Ол бірнеше жылдан бері жазылып келе жатқан нәрсе. Сол мәселені кезінде неге көтер-
медің?! Неге көтермедіңіздер?! Фразеологияда С.Кеңесбаевтың жасаған сөздігінде, мен 
білемін, басы қасында болғанмын. Әуелде  «бәрін бөлек жазу керек» деген, ол біріккен 
сөздердің барлығына қарсы болған. Егер сөз жеке қолданылатын болса, ол ешқандай 
бірікпейді. Мысалы, баспа сөз – «баспа» деген ол жеке, «сөз» дегеніміз жеке, «оларды 
біріктіруге болмайды» деген. 1973 жылы алғаш шыққан академиялық сөздік осындай 
бағытта кетті. Одан кейін Балақаев деген профессор келді. Гүлдархан да содан оқыды-
ңыздар. Сол кезде неге осыған қарсы шықпадыңыздар?! Егер Жантас ұр да жық сөзіне  
ұрдажықтық дегенді қосыңызшы, не болады сонда? 

Ж.Жақыпов: Онда зат есім жасалады да, сөз бірге жазылады. 
Н.Уәли: Таласа берудің қажеті жоқ, ақылға салыңыздар. Астатөк сөзі де солай. Бұл 

асып  төгіп таста деген сөз емес. Бөл сөз бірігіп кетеді. Ұр да жық деп жазылмайды. 
Алдыңғы сөзге бірігіп, бір екпінде болады. Екпін мәселесіне қараңыздар. Сондықтан 
біз мұны базалық норма ретінде айттық. Орфография бізде негізгі әліпби мәселесіне 
арналуы керек. Орфографияны баяғыда жөндеулеріңіз керек еді. Ұсыныс жасауларыңыз 
керек еді. Соны неге баяғыда жасамадыңыздар?! Біз қазір әліпбиден шығып кетіп, орфог-
рафия жасап отырмыз. Біздің әліпби комиссиясы тізілген әліпбидің орфографиялануы. 
«Бірге жазу, бөлек жазуды» емес, бөлек жазудың өзінің дәстүрі бар, бірге жазудың өзінің 
қалыптасқан нормасы бар. Осыған тоқталыңыздар. 

Ж.Жақыпов: Алдыңғы ұрпақтың жаңсақтығын, кейінгі ұрпақ түземесе, не ол?! 
Н.Уәли: Жоқ жерден, мынандай дауды көтермейік. Оны осы уақытқа дейін айту 

керек еді. 
Е.Тілешов: Нұргелді аға, пікіріңізге рақмет! Алдаш Айманкүлге сөз кезегі беріледі.
А.Алдаш: Құрметті әріптестер! Аман-есенсіздер ме? Жағдай былай: ас та төк, ұр да 

жық туралы осы емле ережелерін талқылау барысында біз көп айтып келе жатырмыз. 
Мен үш нәрсеге назар аудартқым келіп отыр. Біріншіден, мен өз тарапымнан мына «Қазақ 
әдебиеті» газетіне подписка жасаймын. Сол подпискада осы  ұр да жық, у да шу, ас та төк 
деген сөздердің жазылуын ылғи санап жүрдім. Кез келген әңгімелерден, көркем очерк-
терден осы алдыңғы екі сөз еш уақытта бөлек жазылған жоқ, ылғи бірге жазылып жүр. 
Бұл бір мәселе. Екіншіден, бірге және бөлек жазылатын сөздерге байланысты мынандай 
мәселені айтқым келеді. Бірігу процесі деген бар. Біріккен  сөз категориясын жоққа шы-
ғармаймыз, ал сол біріккен сөз бірден бірікпейді. Ол алдымен шынында тіркес түрінде 
болады. Сол тіркестің әрі қарай жазуда градациясы болады, орфографияланудың сатылану 
үдерісі жүреді. Әуелі тіркес болады, ол тіркес бірте-бірте дефис түрінде жазылуы мүмкін. 
Ол тіркес жазуда орфографиялық вариант жасауы мүмкін. Бірде бөлек, бірде бірге, бірде 
дефис арқылы. Сөйтіп жазу практикасы ол сөзді бірте-бірте реттейді. Ахмеди Ысқақов-
тың арғы жағында Құдайберген Жұбановтың, Рабиға апайдың еңбектерін қарасақ, сол 
еңбектерде жазу дағдысы, жазу тәжірибесі деген терминдер бар. Құралай Күдеринова 
жазу дәстүрі деген терминді қолданады. Демек, бұл жазу дәстүрі бірте-бірте осындай 
сөздерді сатылану үдерісінен әкеліп, бірте-бірте тіркестерді біріктіре бастайды. Мәселен, 
құрметті әріптестер! Ахмет Байтұрсыновтың еңбегінде «соқыр теке, киіз құйрық» деген 
сияқты атаулар бөлек жазылған. Ол кісі біріккен сөздердің мәселесіне мән бермегенімен, 
өзінің мектеп оқулықтарына арнаған еңбектерінде бұл сөздерді бөлек жазған. Ал қазір 
біз оларды осылай екен деп бөлек жазбаймыз. Өйткені, алдында ғалымдар айтқандай, 
жазу тәжірибесі, жазу практикасы, жазу дәстүрі, жазу дағдысы 4-5 ғалымның пікірін 
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айтып отырмын. Қайталап айтамын, мен өз тарапымнан Қапшағайда да, Меркіде де осы 
мәселе айтылғандықтан, бір жағынан қызығушылықпен, өзім осы біріккен сөздердің 
мәселесімен ептеп аналысамын. Сонда мен «Қазақ әдебиеті» газетінен әбден қарадым. 
Қайталап айтайын,құрметті әріптестер! Фраза болса, болған шығар. Фразалық тіркес бөлек 
жазылады. Бірақ, осы қазіргі жазу дағдысы, жазу дәстүрі, жазу практикасы бұл сөздерді 
ешқашан бөлек жазбай келеді. Ертең біз осы жазу дағдысы, жазу практикасын бұзып, 
қайтадан бұл фразалық тіркес еді деп ережеге кіргізетін болсақ және осыны мойындату 
жөнінде насихат жүргізетін болсақ, біздің жазуымызда үлкен ала-ғұлалық пайда болады. 
Сондықтан, біріккен сөздердің жасалу процесінде үдеріс жүріп жатады. Бұл әуелі тіркес 
күйінде пайда болады. Ол тіркес содан кейін түрліше орфографиялануға ұшырайды. 
Сөйтіп оның біреуінің қолданылу жиілігі артады да, сол артатын жиілік жазуда орныға-
ды. Базалық норма деп отырғанымыздың бір жағы осы. Сондықтан, Сіздер қазіргі мына 
жазу практикасына қараңыздар. Егер Сіздер айтып отырғандай болатын болса, онда ала 
ауыз, ала аяқ  деген сөздерді кірігіп бара жатқан біріккен сөздерді бөлек жазуымызға 
тура келеді. Соңғы айтайын дегенім, бұл мәселені бірнеше рет Жантас мырза, құрметті 
әріптестер, Сіздер айтып жүргеннен кейін осы жазу мәселесімен айналысатын емлеге 
жауапты адам болғандықтан біз назардан тыс қалдырған жоқпыз. Кімдігі дұрыс екен-
дігін объектівті түрде қарадық. Осы объективтіліктің себебі, жазуға кірудің себебі осы. 
Тіпті біздің кейбір әріптестеріміз, ұр да жықты бірге жазайық деген ұсыныстар айтылып 
жатыр. Оның себебі бар, арғы жағында өзегі болып тұр. Өйткені бұл жазу практикасына 
қарай кетіп бара жатыр. Міне осындай жағдайды ескергендіктен, бұл орфографиялық 
ереженің құрамына осы сөздер осылай беріліп отыр. Міне, менің айтайын дегенім осы. 
Емле ережелерінің осы пунктіне келгенде, мен осы пікірімді ұстанамын. Рақмет!

Б.Момынова: Менің дефиске  бір ауыз пікірім бар. Дефистің бірнеше қызметі бар. 
Сөзді айыратын және сөзді біріктіретін қызметі. Жантас ағайлар айтып отырған проб-
лема үш-төрт сөзге ғана қатысты емес. Бірде, бірге-де қатысты.  Ол жерде де дефиспен 
жазуға қарсы болған пікірлер бүгінгі ғылыми-кеңестің отырысында талқыланды. Мен о 
баста ұр да жыққа да, аш та жапқа да қарсы болғанмын. «Да» сөздерді жалғастыратын 
жалғаулық шылау ретінде қарағанмын. Әрине, сол кездері мен Жантас ағайларды қолда-
ған болатынмын. Кейіннен ойлана келе, аш та жап, ұр да жықтардың барлығы негізінен 
жазудың әсерінен, сөйлеудің әсерінен, жалпы тіркесімділіктің әсерінен негізгі қызметі 
анықтауыштық қызметке көшкен екен. Мысалы, ұр да жық адам. Ұр да жық жеке ай-
тылмайды, көбінесе адаммен тіркесіп айтылады, яғни қызметі даму барысында өзгерді 
деуге болады. У да шу сияқты сөздер 60-шы жылдардағы орфографиялық сөздіктерде 
ұр-да жық, у-да шу  түрінде жазылған екен. Кейіннен у да-шу-ға көшкен екен. Сонда, 
белгілі бір процестің жүріп жатқаны рас. Дефистің бұл жердегі қызметі, қарасаңыздар, 
бөлек жазылатын сөздер ақырындап бірігіп жазылуға көшіп бара жатқанын көрсетеді. 
Ондай бірігуге ұмтылып жатқан сөздерді жинап мен қарастырдым.  Сонда ізім ғайым, 
аш та жап деген сөздердің бірігуге қарай, тіпті көптеген қаламгерлердің еңбектерінде 
олардың бірігіп жазылғанын байқауға болады. Мен мұндай сөздерді біріктіріп жазуға бе-
йіммін. Қолдаймын. Әрине, грамматиканы мен жақсы білемін. Бірақ, жазудың практикасы 
сондай болғаннан кейін біз қайда барамыз енді. Мұның екінші зиянды жағы қайсы. Бұл 
фразеологизмдердің тағы да іріктелуін, тағы да фразеологиялық сөздіктің жаңартылуын 
талап етеді. Әрине, фразеологизммен айналысатын адамдар, сөз тіркесімен айналысатын 
адамдар бұл сөздерді біріктіріп жазуға қарсы. Себебі, фразеологизм деп жүрген сөздердің 
көбі өзінің қызметін сөз табы ретіндегі және лексикалық топтағы өзінің қызметін ауыс-
тыра бастағаны көңілдеріне жақпайды. Бұл кісілердің айтатын уәжі не? Мысалы, аш та 
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жап сөзі. Екі қимылды білдіреді. Сондықтан мұны біз шылау ретінде қалдыруымыз керек 
дейді. Практикаға көп көңіл бөлулеріңізді сұраймыз. Рақмет!

Е.Тілешов: Бағдан апай, рақмет! Шынында да, ойланатын нәрсе екен. 
Қ.Қалыбаева: Бұл шынында да бітпейтін мәселе. 
Н.Дәуешев: Құрметті әріптестер! Кешірім сұраймын. Бүгін бір өте өзекті талқылау 

болып жатыр. Аяқ астынан іссапарға кетуім керек болып тұр. Жұмыстарыңызға жеміс 
тілеймін. 

Е.Тілешов: Рақмет, жолыңыз болсын!
Қ.Қалыбаева: Меркідегі айтылған пікірлер қайтадан қайталанып отыр. Бірақ Емле 

ережесі жазудың сауаттылығына арналғандықтан, фразеологизмдер бөлек жазылады 
деген тарау тұр ма? Қарапайым халық тек соған қарайды. Ал, Айман, Бағдан апайлар 
бекітілген емле ережесін білетін адамдар. Соған салып, туралап жазған. Ал қарапайым 
google-ға салып тексерсеңіз, ұр да  жық сөзі неше түрлі формада тұрғанын көресіз. Мұ-
ның өзі нені көрсетеді? Мұның өзі осы ереженің әлі қалыпқа түспегендігін көрсетеді. Ал, 
бағанадан бері айтылып жатқан жазудың дәстүрін сақтау, осыны көп айтып жүрсіздер, 
ол дұрыс нәрсе. Бірақ, біз латын әліпбиіне көшкен уақытта, осының тұжырымдамасын 
жасаған Нұргелді ағайдың өзі айтқан бір цитатаны айтқым келеді Сіздерге. Біз дәстүр, 
дәстүр деп дәстүрді сақтайтын болсақ, біз бұрынғы жолмен кете де беруімізге болатын 
еді деген. Бұрынғы жолмен кете беретін болсақ, онда біздің әріп ауыстыруымыз арқылы 
қалай біз рухани жаңғырамыз деген ағаның сөзі бар. Нұргелді ағай, бұрыннан бері неге 
айтпадыңыздар деп отыр.  Бұл бұрыннан айтылып жүрген мәселе. Ал қазіргі кезде мұның 
өзекті түрде көтерілуінің себебі, латын әліпбиіне көшкен кезде, бұрынғы кем-кетігімізді 
түгендеп алайық деген ұстаным болды ғой. Сол себепті бұрынғы сөздіктерде осылай 
екен деп, оны ұстаным ретінде қолданудың керегі жоқ деп ойлаймын. Ол сөздіктерде де 
кеткен кемшіліктер бар. Соларды қайта реттеп алсақ. Себебі, бұл екі ұштылық жалғаса 
береді. Бұрынғы қателер, қате болып қала береді. Қаншама адам осыған қарсы, ал бірақ 
Сіздер бой бермейсіздер. Мәселе тек бір сөзде ғана емес. Бұл модель ғой. Фразеологизм-
дер бөлек жазылады деген түсінікті ғой. Болды. Нақтылықты сақтау керек. Осы жағын 
да ойланайық. Тыңдағандарыңызға рақмет!

Е.Тілешов: Рақмет!
А.Фазылжанова: Кешіріңіз, «қаншамама адам қарсы» деген репликаға пікірімді 

айтайыншы. Бұл ұр да жыққа қарсы  адамдардың санынан гөрі, оның бірге жазылуын 
қолдайтындар көп. Оны дауысқа салсақ болады. Бұл мәселе бойынша қаншама сынама-
сауалнамалар жүргізілді. Сонда бір таңғаларлығы, мектептің мұғалімдері мен оқушылары 
бұл орфограмманы жақсы білетін болып шықты да, керісінше біздің филолог, лингвис-
тердің арасында ол орфограмманы білмейтіндердің саны көп болып шықты. Негізі, 
лингвистер, материалдармен жұмыс істеуі керек. Жұрттың санасында бұл орфограммалар 
осылай қалыптасып қалды. Жантас ағай дұрыс айтып отыр, фразеологизм, синтаксистік 
құрылым деп отыр. Бірақ, бұл сөздер басқа сөз табына өтіп кеткен, сондай мағынадағы 
дефразеологизацияланған бірліктер деп танимын. Менің пікірім осындай, рақмет!

Ж.Жақыпов: Мұғалімдердің жазуына байланысты бір пікірімді айтып жіберейінші. 
Өйткені 2010-2013 жылдардағы сөздіктерде солай жазылды ғой. Олар сол сөздіктерге 
сүйенеді. Мұғалімдер ол сөздіктерді заңдай көреді. Демеулік еш уақытта бірге жазыл-
майды. «Да» бір рет қолданылса, демеулік болады. Екі рет қолданылғанда жалғаулыққа 
көшіп кетеді. Рақмет!

Н.Рсалиева: Осыған байланысты мен өз пікірімді айтайын. Ағылшын тілінің тәжіри-
бесінде осы дау-дамай былай шешілген. Ұр да жық сөзін жазғанда, үш сөздің ортасына 
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да дефис қойылады. Анықтауыш пен анықталғыш қарым-қатынасты осылай реттей қоя-
ды. Мысалы, ұр да жық адам болса, морфологиялық теңдікті сақтау үшін бұл сөздердің 
арасына дефис қойылады. 

Қ.Қалыбаева: Ағылшын тілінің жүйесі басқаша ғой, Нұрсәуле. Ол кіріккен тіл. Ол 
өзі солай қысқара беретін тіл ғой. Оның құрылымы мен жүйесі мүлдем басқа. 

Е.Тілешов: Сізге рақмет! Енді тәуелсіз сарапшыларға сөз берейік. Алғашқы сөз Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының 
докторы, белгілі ғалым  Г.Н.Смағұловаға беріледі. 

Г.Смағұлова: Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Сіздерге көп рақмет! Емле 
ережесімен танысып шығып, пікірімізді жолдаған болатынбыз. Осы жолы да сіздерге 
айтайын деп отырғаным, әріптерге қатысты 3 (үш) жерге ескертпе жасадым. Енді Қазақ 
әліпбиінің өзіне келейік. 31 әріп және C,W, X әріп таңбалары цитаталық принциппен  
жазылатын  шеттілдік  сөздерде қолданылады деген қыстырма  қоса берілген. Дәл осының 
қажеттігі шамалы.  Ескертулерге жіберілу керек.Түп негізін сақталатын Coca-Cola  т.б. 
сөздер онсыз да көзге әбден жатталып қалған. Көз шалыммен сақталып қалғандар ғой. 
Сондай-ақ бұрыннан қалыптасқан рет жүйесін дұрыс сақтамаған. Zz - З әрпі 31 орын-
ға жайғасқан. Ары қарай әңгіме осы әліпбидегі диактрикалық таңбалар туралы. Жаңа 
әліпбиде ежелгі грек грамматистері қолданған және әлем тілдері әсіресе, роман-герман 
тілдері  осы күнге дейін кеңінен қолданып жүрген диактриктерден қазақ әліпбиіне мына 
төмендегі түрлерін алыпты. Олар: 

Диерезис (умлаут) жіңішке дауыстыларға; ä Ö – ә, ө...
Макрон  - Ū ū – Ұ 
1. Циркумфлекс түрлерін §9 параграфта уi (ый), ıі (ій) дыбыс тіркестері сөздің барлық 

шенінде i әрпімен жазылады: iman, tiyn, sia, ğylymi, baiidy; igılık, kіım, kino, mädeni, keiidı. 
Е с к е р т у. уi (ый) дыбыс тіркесі тек sуi (сый), tуi (тый) түбірлерінде және олардан 

туындаған сөздерде жазылады: sуi, sуilyq, sуiymdylyq, sуiu; tуi, tуiym, tуiylu, tуiu. Осы 
ескертудегі уi (ый) дыбыс тіркесі тек sуi (сый), tуi (тый) түбірлерінде деген мысалдарға 
mуi (мый) сөзін қосу керек деген ұсыныс бар екен. Бұл ұсынысты талқылай келе қолда-
майтын пікірлер көп болды. Сондықтан бұл мәселені алдағы уақытта Орфографиялық 
жұмыс тобымен бірге шешейік.  

2. § 26 параграф  бойынша «Кейбір мысалдарды берудің қажеті жоқ, өйткені ол 
мысалды жазғанда жұртшылық қате жібере қоймайды» деген екен.  Бірақ, ол жердегі 
мысалдар өзінің құрамындағы шылаулардың бөлек жазылатыны туралы айтылды. 
Бәлкім Гүлдархан апай байқамай қалған  шығар. Мәселен, да, де, та, те шылаулары 
бөлек жазылады десек, әр мысалға бөлек-бөлек жазып көрсетуіміз керек. Сондай-ақ ол 
мысалдар, әдетте күнделікті коммуникацияда жазарман үшін танымал мысал болуы 
керек. Сондықтан осы ескертпені қабылдамадық. Енді ұр да жық пен ас та төктің 
мәселесіне тоқталмаймын. Ол жөнінде талқылап өттік. 

3. §53 параграфта «Кісі есімдеріне байланысты таныс славян есімдері:  Lüdmila, 
Lübov т.б. тоқталып өтсеңіздер» деген. Ол ойыңыз өте дұрыс. Басқа ұлт өкілдері 
есімдерінің жазылуын жұртшылық білуі тиіс. Алайда бұл қазақ тілінің емлесі болған-
дықтан және Ономастикалық атаулардың жазылу ережесі бөлек ұсынылатындықтан 
(Анықтамалық) тоқталмадық. Қазіргі уақытта Тіл білімі институты Кісі есімдеріне 
байланысты анықтамалықты дайындап отыр. 

4. §78 параграфта «э әрпі е әрпімен жазылады: element, elevator, elektr. Бірақ сөз 
соңындағы оэ әріп тіркесі оi түрінде беріледі: aloi,  kanoi, apnoi.  Осы келтірілген соңғы 
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үш мысалды айтылуына қарай беріледі десек болады» деп айтқан екен. Біз шет тілдік 
сөздерді жазған кезде халықтың бірден қабылдауына ұғынықты болып кететін осындай 
сөздердің дыбысталуы бойынша наразылық тумайтын сөздерді сұрыптап бердік. Ол үшін 
«Тіл-Қазына» орталығы сауалнама да жүргізген болатын. Сауалнамаға қатысты түрлі 
пікірлер де айтылады. Бірақ, қазіргі жазарманды да ойлауымыз керек. Сол себепті бұл 
ескертпеңізді қабылдай алмадық. 

Енді VIII тарау бойынша КIРМЕ СӨЗДЕР ЕМЛЕСI. «Болашақта жас буын осы ережеге 
сәйкес жазады. Өз басым латын графикасымен сыныптағы жазуын бастайтын жас буын 
үйренеді, үйретеді деген сенімдемін» деген. Осы сеніміңіз үшін рақмет! Бұл жерден 
Гүлдархан апайдың VІІІ тарауды қолдағанын байқаймыз. Бұл жерде кірме сөздер ки-
рилдегідей  жазылмайды. Бірақ осының өзін әлі жеткіліксіз деп отырған әріптестеріме 
ауыздан қалай естіледі, солай жазып кете алмаймыз дегенді ескертіп айтқым келеді. 
Өйткені олардың ауызша тілдегі орнығып қалған aloi,  kanoi сияқты  моделдері жоқ екен. 
Гүлдархан апайдың ұсыныстарына айтарым осы.  

Келесі сарапшымыз – Бекен Сағындықұлының сараптамасына жауап берсем. Ол кісі 
15 ұсыныс берген екен. Оның 1 (біреуін) қабылдап, 14 (он төртін) қабылдамадық. Ең 
алдымен Емленің атын өзгертіп бергені үшін Бекен мырзаға алғысымызды білдіреміз. 
Біз үшін ескертпенің ішіндегі үлкен ескертпе болды. «Латын графикалы» деген сөзді 
қолданбай, «Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілінің емле ережелері»  деп берген абзал 
деген екен. Сіздің осы ескертпеңіздің арқасында Емлеміздің атауы біраз шұбалаңқылық-
тан арылды. Мысалы, І Тарау бойынша şäinek деген сөздегі ä әрпі жазылады дегеннің 
орнына «Ал екінші буыны жіңішке дауыстыдан болатын  болса, түбір сөзде ä әрпі сақ-
талады» деген. Алайда ол жердегі «ә» екінші буынның жіңішкелігіне байлаулы емес 
екенін дәлелдейтін тілдік фактілер  өте көп болып шықты. Сондықтан біз мұны ережеге 
арқау ете алмайтындығымызды айттық. Себебі, біріккен сөздердің екінші буыны жіңіш-
ке болғанмен, түбір сөздегі «ә» бәрібір сақталмайды. Мысалы, майсөк сөзіндегі екінші 
буынның жіңішкелігінен «ә» жазылып тұрған жоқ. Бекен ағай ІІ тарауды толығымен 
қолдаған екен. §34, 35, 36 параграфтағы мәселені бөлек жазылатын сөздерге апару керек 
дегенсіз. Сөздердің бірге тұлғаланып тұрғанына келіспегенсіз. Біз осыған қатысты біраз 
талқыладық. Ғылыми кеңесте ортаға салдық, сондықтан біздің ғалымдарымыз бұны 
қабылдай алмады. Бұл сөздердің бірігу үдерісі дәл бүгін, дәл биылғы жылы басталып 
отырған жоқ. Бағана ол үдеріс туралы, сөздердің бірге тұлғалану үдерісі туралы біздің 
ғалымдар жақсы айтты. Сол пікірді сіздің ұсынысыңызға қатысты ғылыми кеңесте айт-
тық. §44 параграфтағы араб, рим цифрлары деп бөлектемей, осы араб цифры болса да, 
рим цифры болса да одан кейінгі сөзді жалғағанда оны дефис арқылы жазайық деп ұсы-
ныс айтқан екенсіз. Ол жерде дефис санның реттік сан есім екенін көрсетеді, сондықтан 
рим цифрынан кейін дефис жазбау деген ережені жөнде деген екенсіз. Жалпы бұл де-
фистің мәселесі өте қызық. Егер назар аударсаңыздар, біз дефис деген кезде мынау қа-
рапайым жұртшылықтың санасында орныққан бір ғана концептіні ұстап аламыз. Ол қос 
сөздерді таңбалау немесе сан есімнің реттілігін білдіру деген. Бірақ дефистің функция-
лары өте көп жазылды. Ал енді бұл  рим цифрына қатысты келген кезде дефисті неге 
жазбаймыз деген кезде біз әлемдік стандарттарға сүйендік. Жалпы рим цифрының өзі 
реттілікті білдіреді. Рим цифрын білдірмейтін контексте ешқашан қолданылмайды. Рим 
цифры тұрған жер ол реттілікті білдіріп тұр деген концептімен байлаулы. Сол себепті 
бұл жерде Бекен мырза өзіңіз жақсы білесіз ғой «избыточность» деген бар бірінен-бірі 
қайталап, артық ақпарат беріп жазуды күрделендіреді деп біздің ғалымдарымыз бұл 
ұсынысыңызды қабылдай алмады. §49 параграфта «өлеңнің әрбір жолы» тіркесін алып 
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тастау керек, біз былай айтқанбыз: «өлеңнің әрбір жолымен жаңа сөйлем бас әріппен 
жазылады». Емледе берілген ғой. «Өлеңнің әрбір жолы» дегенді алып тастау керек, се-
бебі сөйлемді екі үш жолмен беруде өлеңде сондай үрдіс бар деген екенсіз. Өлеңнің 
конструкциясында бас әріптің функциясы жаңа синтаксистік сөйлемді бастап тұру керек 
деген қызметті атқармайды. Себебі өлеңнің конструкциясында ол жеке жолды бастап тұр 
ма, ол бас әріппен жазыла береді. Сондықтан біз осы білімдерді ескере отырып, Сіздің 
бұл ескертпеңізді қабылдай алмадық. §54 параграфтағы -ова,-ева дегенді алып тастау 
керек деген ұсыныс айтқан екенсіз. Себебі -ов, -ев бар дегенсіз. Алайда -ов, -ев-ке жал-
ғаулардың жалғану ережесі басқашалау. Ал -ова, -ева  ол -ов, -ев-тегімен бірдей емес. 
Олар өздерінің алдында тұрған қазақтың төл буыны жуан-жіңішке болса да -ова-дағы а 
мен үйлесімді түрде жуан жалғанады, сондықтан бұл ережені міндетті түрде жазарман 
іздейді. Оны ала алмаймыз. §70 параграфтағы АҚШ-қа, БАҚ-тың, ЖАК-қа болып жазы-
лады деген бөлікті алып тастау керек деген ұсыныс айтқансыз. Бірақ бұл жерде мысалы 
ТМД деген сөзді қысқартқан кезде, оған жалғанатын жалғаулар оның құрамындағы 
әріптерден кейінгі дауысты дыбыс айтылып жалғанады. Мысалы, ТМД-ның, ал енді 
АҚШ-ға емес. Сондықтан да біз бұны бірақ деп ережеден ескерту ретінде бөліп жұрт-
шылықтың өзіне АҚШ-қа деп Ш-ның өзіне барып жалғанады. Одан кейінгі дауысты 
дыбыс онда ол АҚШ-ға болу керек еді. Мысалы, БАҚ-қа емес, БАҚ-ға болу керек еді. 
Бірақ БАҚ-ға болмайды, қазір бұл дәстүр мықты орнығып қалды. Бүкіл империкалық 
материалды қарасаңыз, бұдан ауытқитын бірде-бір мысал таппайсыз. Сондықтан біз 
ережеде бұны айқын көрсеттік. Сіздің ұсынысыңызды сол себепті де ала алмадық. §74 
параграфта бірқатар кірме сөздер қазақ тіліндегі дыбыстардың үндесіміне сәйкес жазы-
лады деген пікір сол жердегі бірқатар деген сөзді алып тастау керек деген екенсіз. Кір-
ме сөздер қазақ тілінің үндесіміне сәйкес жазылады деп беріңдер дегенсіз.   Шынымен-
де ол рас, өте жақсы болар еді бірақ біз жұртқа өтірік айта алмаймыз ғой. Шеттілдік 
сөздің барлығы да қазақ тілінің үндесіміне сәйкес жазылмайды ғой. Сол себепті біз ол 
жердегі бірқатар деген сөзді алмадық. §75,76, 77, 78, 81, 82 параграфтағы кирилл әріп-
тері болмаса, оны емлеге қалай алдыңыз дегенсіз. Бұл өте орынды сұрақ. Ұлттық емле 
ережелер, ұлттық әліпби болған соң, ол ешқандай да басқа тілдің әліпбиіне, басқа тілдің 
емлесіне арқа сүйеп немесе табан тіремеу керек. Бұл дұрыс. Біз соған келе жатырмыз. 
Себебі біз егер қазір сіздің ойлағаныңыздай, біздің армандағанымыздай бұл әріптерді 
көрсетпейтін болсақ, қалың жазарманның біз қазіргі жағдайын ескермеген болып шыға-
мыз. Өйткені барлық жазарман олар тіл мамандары емес, қарапайым мынау чиновниктен 
бастап етікшіге дейін олар кирилл санаға әбден кирилл әріптеріне үйренген. Ертең ем-
леден осы әріппен келетін шеттілдік сөздерді қалай жазамын деп іздейді. Сіз айтқан 
принциппен де емле түзіп көргенбіз. Осы жерде әріптестеріміз отыр. Бірде-бір кирилл 
әрпін алмай, оны жұртқа таныстырған кезде жұрттың бәрі оны түсінбеді. Бұл аралық 
екенін сіздерге ескертеміз. Бұл – аралық емле ережелер, бұл – аралық кезең. Бірақ бір 
графикадан, екінші графикаға көшу жазарман санасы үшін оңай процесс емес. Сондық-
тан біз аралық кезеңді қамтамасыз етіп беруіміз керек. Ол біздің ұлттық әліпбиге көшуі-
мізге негіз болады, себеп болады. Сол себепті, Бекен мырза, біз ю әрпінің емлесі, щ әр-
пінің емлесі, я әрпінің емлесі деген параграфтарды амалсыз қосып отырмыз. Аралық 
кезеңнен өткеннен кейін қалың қазақ жазарманы латын әліпбиін меңгеріп, қазақ сөзде-
рінің мәтін ішіндегі латын тұрқын көзшалымына дағдыландырып  жаттап алғаннан кейін 
бұл емлелер өздігінен ережелердің тінінен түсіп қалатын болады. §102 параграфты алып 
тастау қажет деген ұсынысты біз қабылдай алмадық. Бұл §102 параграф құрамында у 
және и әріптері бар дыбыстарды емес, әріптері бар сөздердің тасымалына қатысты. Нақ 
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осы мәселені бүкіл мектеп мұғалімдері іздейді, оқушылары да іздейді. Сондықтан біз 
сіздің ұсынысыңызға келісе алмадық. «Ескерту» және «бірақ» деген құрылымдардың 
ереже конструкциясында болмағанын қалар едік» деген өте сыпайы ұсыныс айтқан екен-
сіз. Әрине оны бізде қалар едік. Бірақ тілдің өзі тірі табиғат болғандықтан, тілдің жазуы 
да соны проекциялап көрсететіндіктен жазуда ешқашан бір қатып қалған ережелердің 
ғана жиынтығы болмайтынын сіз жақсы білесіз. Және де осы біздің жазу кодификация-
сын Байтұрсынұлынан бастаймыз ғой, дегенмен осы заманауи жазу кодификациясының 
негізін қалаған Рабиға апайымыз: «Ескертпесіз ереже – ереже емес, ол догма» деп ылғи 
айтады. Және атақты орыстың Тони деген адвокаты: «ескертпесіз заң – заң емес» деп 
айтады. Қызық, олардың пікірі сәйкеседі деген осыдан шығады. Ескертуді біз көрсетпей-
тін болсақ, жазарман ол ережеге бағынбайтын тұстарды анықтай алмай қалады. Сондық-
тан біз осы ескертпеңізді қабылдай алмадық. Енді үшінші сарапшы Базарғалиева Баян 
Теміржанқызы сіздің мынау практикаңыз өте мықты екені байқалды. Біздің ғалымдар 
кеңесі мүшелерінің атынан сізге зор алғысымызды білдіреміз. Себебі сіз өзіңіздің ұсы-
нысыңызда әрдайым Рабиға апайдың анықтағышына аппеляция жасап, сүйеніп отыра-
тыныңызды байқадық. Бірақ сіз айтқан ұсыныстың тек екеуін ғана қабылдадық. Қазір 
неге екенін айтайын. §2 параграф бойынша ё әрпінің орнына ө әрпі таңбаланады деген-
ге түсіндірме қосу деген екенсіз. Біз мұндай ереженің конструкциясындағы сөйлемдерді 
өзгертуге негізі қарсымыз. Өйткені ереже неғұрлым қарапайым тілмен қысқа конструк-
циялармен берілу керек және бұл стандарт тек қана сіз айтып отырған осы параграфта 
емес, ереженің барлық параграфында сақталды. Егер біз осы ұсынысыңызды қабылдасақ, 
онда бүкіл ереженің барлық параграфтарында осы конструкцияны өзгертуге тура келер 
еді. Сол себепті бұл ұсынысыңызды ала алмадық. Себебі §2 параграф а,ә,о, ө әріптері 
сөздің қай шенінде жазылуына қатысты ереже. Ё әрпіне қатысты ереже кірме сөздер 
тарауында арнайы көрсетілген. Жоқ біз бұны кірме сөздер де міндетті түрде көрсетуіміз 
керек. Бұл қазір аралық кезеңде өте қажет. §4 параграфта езулік дауыстылар дегеннің 
орнына ы,і,е әріптері жазылады деп нақтылау қажет деген пікірді де қабылдай алмадық. 
Өйткені бұл жерде езулік дауыстылар дегенің өзі онсызда түсінікті ғой ы,і,е деп езулікті 
санамалап бермедік. Онда ереже біз айтқан стандарт бар ғой, сол стандарттан шұбалаң-
қы болып оқырман мазмұнын түсінуде ой бөлініп мазмұнын дұрыс түсіне алмай қалады. 
Және академиялық ережеге сәйкес келмей қалады. Оның үстіне терминдер бөлігінде 
езулік дауыстыларға берілген анықтамаларда ы,і,е дыбыстары екені айқын көрсетілген. 
Мәселен, мынау біздің алғы сөзден кейінгі тұрған емленің бөлігінде дауысты дыбыстар-
ды нақты көрсетіп қойғанбыз, сондықтан бұның басы-артық деп санадық. §5,6,7 параг-
рафтар нақты жеткізілген деп емлеші мамандарға осындай қолпаш білдірген екенсіз 
рақмет. Осы қолдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. §9 параграфқа сәйкес байиды, кейиді 
дыбыс тіркесі туралы айтылмаған деген пікіріңіз өте орынды болды және өте маңызды 
болды. Сол үшін сізге зор алғысымызды айтамыз. Сіздің арқаңызда §107 параграфтан 
тұратын емле §1 параграфқа байыды. Осы байиды, кейиді деген сөздердің емлесін арна-
йы параграфта ашып түсіндіріп бердік. §17 параграфқа сәйкес ауыл сөзінің жазылу ем-
лесін нақтылау қажет деген пікір білдірген екенсіз. Бұл жерде біз ауыл сөзін мысалға 
берген жоқпыз, өйткені ауыл сөзінің өзі контексте екі түрлі жазылатын жерлері бар ма 
сондай бір кілтипан шықты. Екіншіден, сонор дыбыстардың алдындағы қысаң дауысты-
лар барлық жағдайда түспейді екен. Бұның барлығын біз анықтағышта көрсетеміз деп 
ойлап отырмыз. Анықтағышта міндетті түрде айтып отырған ауыл сөзі беріледі. Анық-
тағышта тура осы ереже сияқты жалпақ жұрттың қолына таратылады. Енді қараңыздар-
шы, құрметті әріптестер, неге осы жерде осы мәселені айтпайсыздар дейсіздер ғой. Се-
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бебі біз арнайы осы мәселені зерттедік. Мысалы, қырық-қырқы, орын-орны дегендегі 
ы-лардың түсіп қалуының бір стандарты жоқ екен. Орын дегендегі р мен н-ның ортасын-
дағы ы түседі деп жазайық десек, оның түспейтін сөздерінің қатары да көп екен. Сон-
дықтан біз бұны арнайы анықтағышта кәдімгі тәптіштеп тұрып түсіндірейік дедік. Ал 
ереженің форматына бұл сыймайды. Енді қосымшалардың жалғануы тарауына етістікке 
көсемше жұрнағының жалғануы мен тұйық етістік жұрнағының жалғануына қатысты 
ереже қосылуы қажет деген екенсіз. Қабылданған ұсынысыңыз осы. Шынымен де бұған 
байланысты ережеде параграф бар, сол параграфты біз міндетті түрде осы ұсынысыңыз 
бойынша толықтырамыз. Енді жетінші бөлек жазылатын сөздер емлесіндегі ережелердің 
берілу тілі түсінікті, мысалдар қатары жеткілікті. Ескертулермен толықтырылып нақты 
жеткізілген деп бағалап, барды бар деп көрсеткеніңіз үшін көп рақмет. §33 параграфта 
әртүрлі бөлек жазылғаны дұрыс депсіз, бірақ сол §33 параграфты қарасаңыз -әр,-бей осы 
тектес сөздер сын есімдер бірге жазылады деп тұр. Осы «әртүрлі» дегендегі «түрлі» 
деген сөз сын есім бұл ережеге сәйкес тұр. Және әртүрлі деген сөзді біз бөлек жаза ал-
маймыз. Себебі ол бір ғана мағынаны білдіреді және ол бірге жазу дәстүрі әбден қалып-
тасқан. Сондықтан бұған ғалымдар келіспеді. §26 параграфта ұрда-жық мәселесі. Ол 
туралы біз айттық. §47 параграфтағы актив жұмсалмайтынына байланысты ережені алып 
тастау пікірі айтылған екен. бірақ біз бұған келіспейміз. Актив жұмсалатын, жұмсалмай-
тынына қарай ереже жасалмайды. Ереже орфограммаларға қарай жасалады. Жазарман 
мына жерде қиналады-ау, қайсысын жазамын деп ойланып қалады-ау деген мәселеде біз 
ереже жасаймыз. Бас әріп емлесі, қысқарған сөздер емлесінде ережелердің берілу тәрті-
бі ұғынықты, жақсы берілген деп ойыңызды білдіріпсіз.  §78 параграфта -оэ-ге аяқтала-
тын сөздер -ое түрінде берілсе депсіз. Бірақ мен оның жауабын жаңағы Гүлдархан 
апайдың ескертпесіндегі жауапқа айттым. Түсіндірдім-ау деп ойлаймын, оған тоқтал-
маймын. §83 параграфта айырым белгісіне байланысты айтылған пікіріңізді де ғалымдар 
кеңесі қабылдай алмады. Себебі осы айырым белгісіне қатысты ереже Орфографиялық 
жұмыс тобында қанша талқылау болғанда да бірде-бір маман тарапынан сынға ұшырап 
көрген емес. Бір орнықты ереже осы ереже. §86 параграфта қайталама дауысты дыбыс-
тар қайсысында сақталады, қайсысында сақталмайды соны түсініксіз депсіз. Бірақ ол 
жерде анық тұр. Егер өлшем бірлік атауы болса және сөздің мағынасына нұқсан келсе, 
қатар тұрған екі дыбыс түсірілмейді деп ережеде берілген. Анық көрсетіліп тұр. Мұның 
өзі де жеткіліксіз деп айтсаңыз біз сізбен келісеміз. Ондай жағдайда біз анықтағышта 
егжей-тегжейлі көрсетеміз. §91 параграфта ереже мен мысалдың сәйкестігін қарастыру 
керек деген пікір бар екен. Бірақ ереже дұрыс.  Ережені дәйектейтін мысалдар да дұрыс 
алынған деп қорытынды айтты. Біз ол жерде сізді ережені дұрыс түсінбей қалды ма деп 
ойлаймыз. Бұл жерде стереотип, архетип деген сөздегі -п соңғы дыбысы тәуелдіктің 
жалғауы жалғанса да қазақ тіліндегі жалпы ереже бар ғой олардың ұяңданатыны туралы 
сол ережеге бағынбайтынын айтқанбыз. Стереотибі емес, стереотипі, бірақ доп-добы. 
Ол жерде б жазылады фонетикалық принципке байланысты. Бұл жерде олай емес. Бұл 
жерде морфологиялық принциппен түбір өзі сақталып жазылатыны туралы ереже көп. 
Сондықтан біз осы пікіріңізді қабылдай алмадық. Қорытындылай айтқанда, жалпы үш 
сарапшыға да алғысым зор. Ол кісілердің қабылданған ескертпелері емленің деңгейін 
біршама жоғары көтеріп тастады. Рақмет!

Е.Тілешов: Анарға көп рақмет! Анар арқылы Тіл білімі институтының ғалымдарына 
рақмет! Үлкен жұмыс істелген бүгін барлық сұрақтарға жауап берді. Енді қорытын-
дылайтын да уақыт болып қалды ғой. Біздің қыздар тараумен жіберген екен, қайтадан 
параграфпен жіберетін болады. Соған өздеріңіз қолдарыңызды қойып, ескертпелері-
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ңізді айтасыздар. Күн тәртібіндегі бірінші мәселеге  байланысты сұрақтарыңыз бар ма 
екен?! Біраз айтылды ғой деп ойлаймын. Енді ары қарай жазбаша жұмыс істейміз ке-
лісіп. Қажеттілігі болып жатса тағы да басқосатын боламыз. Оны уақыт көрсетеді. Күн 
тәртібіндегі келесі мәселеге көшейік. Ұлттық қазақ әліпбиін пернетақтаға орналастыру 
мәселесі оған көп уақыт алмаймыз. Бізге Рымбек Ізғалидің негіздемесі келіп түсті. Біз 
сіздерге Рымбек Ізғалидің пернетақтасының жобасын, негіздемесін жіберетін боламыз. 
Сіздерден біз жазбаша пікір күтеміз. Бір айта кететін нәрсе пернетақта дыбыстардың 
жиілігіне негізделмеген. Бұны біз әлі де пысықтайтын боламыз. Онда бүгін қатысқан 
барша әріптестерімізге, Орфографиялық жұмыс тобының мүшелеріне, Білім және ғылым 
министрлігінің өкілдеріне, қатысқан біздің басшыларымызға алғысымыз зор. Енді Анар 
Мұратқызына бір өтініш айтамыз. Жаңағы ережелерге байланысты айтылған ескертпелер-
ді назарға алып, бізге ереженің жобасын қайта жіберсе. Сосын біз оны Орфографиялық 
жұмыс тобының мүшелеріне, тәуелсіз сарапшыларға қайта жіберетін боламыз. Сосын 
ары қарай жұмысымызды онлайн форматта жалғастыратын боламыз. Онда баршаңызға 
рақмет, жақсы күндерде кездесейік!  

ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ЖАНЫНДАҒЫ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ЖҰМЫС 
ТОБЫ ОТЫРЫСЫНЫҢ СТЕНОГРАММАСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы,
2020 жылғы 13 қазан

Қатысқандар: Ә.Асқар, Е.Тілешов, М.Бахтиярұлы, Ә.Жүнісбек, Н.Уәли, А.Алдаш, 
З.Базарбаева, Ж.Жақыпов, Б.Момынова, Қ.Күдеринова, А.Фазылжанова, Г.Мамырбек, 
Қ.Сарекенова, Л.Еспекова, Н.Рсалиева, М.Тұрсынова, Қ.Қалыбаева, А.Хабиева,  
Қ.Ерғалиев, Ж.Өтелбаева, Ж.Болатхан.

Ә.Асқар:  Құрметті Орфографиялық жұмыс тобының мүшелері, ардақты ғалымдар! 
Сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз ұшан теңіз. Бұл мәселе жөнінде барлығы 
хабардар. Жалпы латын графикасына көшу жұмыстарының насихатталуы, оның БАҚ 
беттерінде берілуі, онлайн форматта өтіп жатқан іс-шараларымыз туралы көпшілік қауым 
хабардар деп ойлаймыз. Дегенмен өздеріңіздің тараптарыңыздан  ұсынылып отырған 
әліпбидегі диакритикалық таңбалар мәселесіне, оның тез игерілу жағдайы, жалпы көп-
шіліктің меңгеру мәселелерін қарау туралы тапсырма қосымша беріліп отыр. Осы ретте, 
бүгінгі жиынымызда әліпбиіміздегі төл дыбыстарымызды белгілеп тұрған диакритика-
лық таңбаларды біріздендіру мәселесін өзара талқылап, халықаралық тәжірибеге жіті 
мән беретін боламыз деп сенемін. Орфографиялық жұмыс тобы және А. Байтұрсынұлы 
атындағы  Тіл білімі институты ғалымдарымен бірігіп, осы мәселенің нақты шешімін 
табамыз деген ойдамыз. Бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін! Әуелі  жаңа әліпби 
жобасындағы диакритикалық таңбаларды біріздендіру мәселесі туралы ақпарат алу үшін 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры, ф.ғ.к. Анар Фазылжа-
новаға сөз береміз.

А.Фазылжанова: Құрметті әріптестер, барлықтарыңыз білесіздер, осы айда жаңа әліп-
бидегі диакритикалық таңбаларды біріздендіру мақсатында, институтта ғалымдар кеңесін 
өткіздік. Ғалымдар кеңесі тіпті үш рет өтті десе де болады. Бірінші ретте өз арамызда осы 
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диакритикалық таңбалар туралы талқылаулар жүргіздік. Онда жетілдірілген әліпбидегі 
диакритикалық таңбаларды қалай ықшамдаймыз деген мәселе қойдық. Ғалымдарымыз 
ойланып, дұрыс шешім қабылдауы үшін уақыт бердік. Соның негізінде екінші рет бола-
тын ғалымдар кеңесінің күнін тағайындадық. Сол аралықта диакритикалық таңбаларға 
байланысты бірнеше ұсыныс келді. Диакритикалық таңбалардың неліктен осылай жұрт-
шылықтың арасында талқының объектісіне айналды деген сұраққа жауап іздеп көрдік. 
Жалпы осы диакритика мәселесін, оның әрқайсысының атауын біздің ғалымдарымыз 
латын әліпбиін насихаттау барысында жұртшылыққа әбден танымал еткен екен. Қазіргі 
кезде, жасыратыны жоқ, тілтанымға, лингвистикаға ешқандай қатысы жоқ, бірақ латын 
әліпбиіне қызығушылық танытып жүрген кез-келген Қазақстанның азаматы диакрити-
калық таңбалардың ғылымдағы атауларын (седиль, бревис, макрон) жақсы біліп отыр. 
Мүмкін осы танымының негізінде көптеген ұғым пайда болған шығар, ал шын мәнінде 
қарасақ, бар жоғы бес диакритика: умлаут, макрон, седиль, бревис, тильда. Тильда – ң-ның 
үстінен қойылған ирек сызық. Барлығы бес-ақ диакритика. Бірақ әрқайсысын жеке-жеке 
атағаннан кейін, бұл көп сияқты көрген болар деген ойды ғалымдарымыз ортаға салды. 
Ол кісілердің ойынша, әріпүсті диакритикасы, әріпасты диакритикасы деп атай салсақ 
қайтеді деген ойлар болды. Латынның өзінің кеңейтілген базасында әрқайсысына арнайы 
атау берілген. Енді осы әрбір диакритикаға қазақша атау берсек қайтеді деген ұсыныс 
болып, оларды қазақшалауға талпыныс жасадық. Алдағы уақытта солардың қазақша 
атауларын насихаттап бір мақала жазамыз ба деген жоспар бар. 

Енді «Диакритикаларды оңтайландыру бойынша қандай ұсыныстар болды» дегенге 
жауап берейін. Ең алдымен, осы ң-ның төбесіндегі ирек сызықты алмай-ақ, Тіл білімі 
институты ұсынып жүргендей, соңғы жағын қайырып, қазіргі кирилдегі ң-ға ұқсатып 
берген дұрыс болар деген шешімді  бірауыздан біздің ғалымдар қолдады. Бірақ қалған 4 
диакритиканы ғалымдар кеңесінің басым көпшілігі солай қалдыру керек деген ұстанымын 
білдірді. Ерекше бір ұсыныстар да болды. Мысалы, седильмен берілген ш-ны, төбесінен 
бревиспен берсек, бір диакритикаға қысқарады деген ұсыныс болды. Бұны біздің ғалым-
дардың ішінде 2-ақ адам қолдады. Қалған ғалымдар кеңесінің 24 мүшесінің 22-сі бұны 
қолдамады. Сонымен бірге макронды да бревиске айналдырып жіберсек, у-дың үстіндегі 
сызықшаны, тағы да бір диакритикаға ықшамдалады деген ұсынысты 24 адамның ішінде 
3 адам қолдап осындай ұсыныс айтты. Бірақ қалған осы 4 диакритиканың сақталғаны 
абзал деген қорытындыға келдік. Орфография жұмыс тобының мүшесі Хабиева Алмагүл: 
«Егер мұқият қарайтын болсақ, кирилицада да диакритика жеткілікті»,-деді. Мысалы, 
базалық кирилицаның негізінде жасалған қазақ кирилицасында 5 диакритика бар деп 
анық айтып отыр. Мысалы, ё-ның үстіндегі қос таңбаны қараңыз, қ-ның құйрықшасын 
қараңыз, ө-нің белінен сызылғандағы, ұ-ның белінен сызылғаны. Олар да бір өзгеше 
диакритика. Осындай кирилл әліпбиінде де өзгеше диакритика бар. Диакритика қолайсыз 
деген  көзқарастағылардың бетін бұру үшін насихаттау жұмыстарын жүргізуіміз керек 
шығар деген ниетпен медиа жоспарын құрдық. Медиа жоспар бойынша Әміржанова  
Назираның бірінші мақаласы шықты. Қарап көрсеңіздер болады. Міне осылардың бар-
лығы біздің институттың позициясы. Сонымен біздің позициямыз өзіміздің жетілдірілген  
әліпби деп ұсынған жоба бойынша қалып отыр. 

Ал одан кейін екінші рет ғалымдар кеңесі өтті. Ол кезде Тіл комитеті төрағасы Әділбек 
мырзаны жиынымызыға шықырдық. Ол кісінің ұсынысы бойынша диакритикаларды 
тексеру үшін диакритикалық жетілдірілген әліпби жобасының қасына тағы да бір жо-
баны қойып, сараптама жұмыстарын өткізсек қалай болады деген ұсыныс айтты. Біздің 
ғалымдарымыз бұл ұсынысты қолдап отыр. Егер ондай өткіземіз десеңіздер біз, әрине, 
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қолдаймыз. Бірақ, кирилл әріптерін диакритикалы латын таңбалардың орнына қою тура-
лы ұсыныс айтқанда Әділбек мырза, біздің  ғалымдарымыз бірауыздан оны қолдамады. 
Осыны хабардар еткім келеді. Әзірше осындай жұмыстар. 

Ә.Асқар: Келесі сөз Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практи-
калық орталығының жетекші ғылыми қызметкері, ф.ғ.к. Гүлфар Мамырбекке беріледі. 

Г.Мамырбек: Диакритикаға байланысты мәселе туындаған кезде «Тіл-Қазына» 
орталығы қызметкерлеріне Ербол ағай тарапынан тапсырма берілген болатын. Ондағы 
мақсат: әлем тілдері, түркі тілдері ғана емес роман-герман тілдері, славян тілдері латында 
отырған төл дыбыстарын жоғалтпау мақсатында қандай амалдарды қолданған, жалпы 
диакритикадан қашу үрдісі бар ма? деген мәселелерді анықтау үшін тапсырма берілді. 
Сол бойынша әдістеме басқармасының басшысы София Омарова, әдістеме басқармасы-
ның ғылыми қызметкері Салима Кенжемұратова, Орфография басқармасының ғылыми 
қызметкері Алмажан Қадырхан және мен осы мақсатта біраз зерттеу жұмыстарын жүр-
гізген болатынбыз. Бүгін сіздердің алдарыңызға осы «Тіл-Қазына» тарапынан жүргізілген 
жұмыстың қорытындысы ретінде алып шығып тұрмын. 

Бірінші – ғағауыз әліпбиі. Ғағауыздар – Молдова Республикасының құрамында 
отырған халық. Олар 1995 жылға дейін кирилицада болған екен. 1995 жылдан бастап 
латынға көшкен. 17 қыркүйек «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығының 
ұйымдастыруымен үлкен халықаралық семинарда ғалым, тіл маманы – Галина Мутаф 
қатысты. Ол кісінің мәліметінше, Молдовада ғағауыздардың саны 150 мыңдай екен, ал 
бүкіл әлем бойынша 250 мыңға да жетпейтін ұлт болып саналады. Қазір олар латын 
әліпбиінде отыр. Әліпби құрамында 31 әріп, 3 диакритика алынған. Ал осы үшеудің 
ішінде түркі тілдерінде қолданысы жоқ циркумфлекс деген диакритиканы әріп тіркесі ё-ға 
қолданып отыр. Басқа седиль және басқалары барлығымызға таныс. Барлығы 7 дыбысты 
олар диакритикамен беріп отыр. 

Келесі, түркі тілдерінің ішінде қырым татарлары. Бұлар Татарстандағы татарлар емес, 
Сочиде, Қырымда тұрған татар халқы. Енді оны бәріңіз білесіздер.  Қырым татарлары 
қазір латын әліпбиінде отыр. Олардың әліпбиінде 31 әріп бар екен, соның 4 диакрити-
калық белгімен берілген. 

Әзербайжан әліпбиі. Әзербайжандар 32 әріпте отыр. Умлаут, седиль, бревис 3 қана 
диакритика қолданылған. Барлық 5 дыбысты да осы таңбалармен беріп отыр. 

Өзбек әліпбиі. 17 қыркүйекте өткен халықаралық конференцияда Насимхон Рахмонов 
деген өзбек ғалымы қатысқан болатын. Ол кісінің мәліметінше 2018 жылдан бастап өзбек 
әліпбиіндегі дұрыс емес таңбаларға реформа жүргізу әлі күнге дейін талас күйінде және 
әлі шешімін таппағанын айтқан. Бірнеше жобалар Үкіметке ұсынылып, қаралып жатқан 
көрінеді. Оларда диакритика 2 әріпке қойылған, слайдта көрсеткен теріс үтір – әріп үсті 
белгісі деп қойдық, теріс үтірмен екі  таңбаны одан бөлек төл дыбыстарын диграфқа 
айналдырған екен. Соған орай 2021 дейін әліпбиді реформалау жұмыстары аяқталуы 
мүмкін деген пікірін айтты. 

Қарақалпақ әліпбиі де бәрімізге белгілі, бір-ақ акут белгісі бір ғана диакритикамен 6 
дыбысын таңбалап отыр. Бұл белгі дауыстыға да, дауыссызға да қойыла береді. Диакри-
тикалық белгілердің де бір шартты қатып қалған функциясы жоқ. Оны білесіздер. Акут 
дауыстыға да қойылады, дауыссызға да қойылады, екпінге де қойылады, қысқартпалықты 
да білдіреді. Оны әр ел келісілген тұрпатта дыбыстарына қабылдап отыр. 

Түркімен әліпбиі. Түркі тілдері ішіндегі ең көп диакритика таңбалары түркімен әліп-
биінде болып отыр. Онда 30 әріп, 4 диакритикалық белгі бар. Умлаут, седиль, акут, бірақ 
тильда мен бревистің орнына гачек деген диакритика алып отыр екен. Слайдта көрініп 
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тұрғандай 2 әріпке қойылған. Барлығы бес дыбыс осы диакритикалық таңбалармен бе-
ріліп отыр екен. 

Түрік әліпбиі бәрімізге жақсы таныс. Әліпбиде 29 әріп, 3 диакритикалық белгі (умлаут, 
седиль, бревис) қолданылған. 

Ең көп диакритика түркіменде 4, қырым татарда 4, түрікте 3, әзербайжанда 3, ғағауызда 
3, қарақалпақта 1, өзбекте жол үсті таңбасы. 

Диакритикалық таңбаларды қабылдаған тағы қандай тілдер бар дегенде роман герман, 
фин-угор, славян тілдеріндегі диакритикаға назар аударылды. Роман тілдері деп жақшаның 
ішінде тұрғандар тек диакритикасы бар тілдер ғана көрсетіліп отыр. 

Ең көп диакритика португалда. Яғни роман тілдеріне жататын португал әліпбиінде 
5 диакритика бар: акут, циркумфлекс, тильда, гравис, седиль. А дыбысының өзі 5 диак-
ритикамен беріліп тұр. 5 диакритика әртүрлі таңбалардың үстіне қойылған екен. Қажет 
болғандықтан қабылдап отырған болуы керек. 

Литвада 4 диакритика бар. Мұнда таныс емес, ілмек тәрізді әріп асты белгі тұр. Мыса-
лы, а-ның асты көрініп тұр, әріп үсті нүкте бар екен, гачекпен берген, макрон бар литвада 
ол у-дың ұзындығын  білдіреді. 

Латышта да 4 диакритика.  Мұнда да әріпасты, г-ге назар аударсақ г-ның бас әрпінің 
астында үтірге ұқсас диакритикалық таңба тұр, ал г-ның кіші әрпінде керісінше оның 
үстіне қойған. Осындай да белгі бар екен.  Макрон ұзын а-ны, ұзын е-ні, ұзын и-ді, ұзын 
у-ды белгілеген. Бір макронның өзі осылайша 4 әріптің үстіне қойылып отыр. 

Шведте 2  диакритика. Әріп үсті дөңгелек, а-ның үстінде тұрған дөңгелекті қолданған 
олар төл дыбыстарын белгілеу үшін. Исландта 3 диакритика. Бірақ, мысалы,  д деген 
оны эт деп атайды екен. Д-ның белін сызған, кіші әрпінің де белін сызған. Осындай бір 
белгі алынған. Ал фарерде көлбеу сызық пен лигатура бар екен. Венгрде акут бар, бірақ 
қосарланған акут тағы бар екен, акуттан бөлек. 

 Бізде қазір макрон мен тильда, макронды әрине, дыбыстың созылыңқы айтылатынын 
білдіретінін бәріміз білеміз. Бұл ең алғашында мына араб, қытай сөздерін латынға транс-
литерациялау барысында пайда болған екен.   Қорытындыласақ,  әлем тілдері бойынша 
ең көп диакритика бесеу болып тұр. 

Диакритикалық белгілерді  қабылдаған әліпбилер
Португал – 5 диакритика (акут, циркумфлекс, тильда, гравис, седиль). А дыбысы: Áá, 

Ââ, Ãã, Àà; О дыбысы: Óó, Ôô, Õõ    
Литва – 4 диакритика (әріпасты ілмек Ąą Ęę Įį Ųų; әріпүсті нүкте Ėė, гачек Čč, Šš, 

Žž , макрон Ūū).
Латыш – 4 диакритика (әріпасты үтір Ģģ Ķķ Ļļ Ņņ; макронмен Āā  Ēē  Īī  Ūū
Швед –  2 диакритика (умлаут, әріпүсті дөңгелек - Å)
Исланд –  3 диакритика (умлаут, акут, сызық белгісі Ð, ð (эт)   
Фарер –  3 диакритика (акут, көлбеу сызық Ø, ø, лигатура Æ, æ)
Венгр – 3 диакритика (умлаут, акут, қосарланған акут Őő, Űű) 
Каталан –  4 диакритика (гравис, седиль, акут, трема)
Румын –  3 диакритикалық (бревис, циркумфлекс, седиль)
МАКРОН және ТИЛЬДА
Макрон - дыбыстың созылыңқы айтылуын білдіретін диакритикалық белгі және араб, 

қытай, жапон сөздерін латынға транслитерациялау үшін қолданылады. Литва, латыш, 
бретон тілдерінде созылыңқы у дыбысын таңбалайды: Ūū

Тильда - Тильда алғашында сияны және қағазды үнемдеу үшін қысқарту белгісі ретінде 
қолданылған, ортағасырлық еуропалық құжаттарда (бұйрық, жарлық, т.б.) тильда белгісі 
көп кездеседі. Кейіннен диакритикаға айналған. 



186

Испан – жіңішке н дыбысы (Ññ), әріп аты «eñe» (енье)
Португал –  мұрынмен айтылатын дауысты дыбыс (Ã, Õ) 
Эстон – тіл арты дауысты дыбысы (Õõ)
Орфографиялық жұмыс тобының мүшесі ретінде деакритикаларға байланысты пі-

кірімді айта кеткім келеді: слайдтан көріп отырғандарыңыздай төл дыбыстары үшін 
диакритикалық белгілері тұрмақ, әртүрлі әлемде халықаралық әліпби тұрғысынан таныс 
емес үтірді, нүктені, сызықты, лигатураға дейін қолданып отыр екен. Тіпті роман-герман 
тілдерінің өзі алуан түрлі диакритикаларды қолданып отыр. Сондықтан, менің ойымша,  
қазіргі   жетілдірілген әліпбиде 5 диакритика тура дәлме-дәл орнында тұр және диакри-
тика көп деген пікір ұшқары айтыла салған. Тыңдағандарыңызға рақмет!

Ә.Асқар: Өте мазмұнды баяндама болды. Келесі сөз кезегі Ербол Тілешовке беріледі.
Е.Тілешов: Құрметті әріптестер, амансыздар! Аман-есенсіздер ме? Гүлфар Мамырбектің 

ойына өз ойымды қосқым келеді. Европа тілдерінде диграфтар да бар. Егер диграфтарды 
қосатын болсақ, онда тіпті біздің айналдырған 5 диакритикамыз ешқандай қиындық тудыр-
майтыны анық. Бізде бір дыбысымыздың бірнеше позициясын көрсететін диакритикамыз 
жоқ. Барлығы нақты, тұрақты позицияда. Сонымен бірге, Анар Фазылжанның диакритика-
ларды қазақшалаймыз деген пікіріне қосылмаймын. Бүкіл әлем бревис, седил, макрон деп 
атап дағдыланған. Ол халықаралық фонетикаға сай айтылған. Диакритикалардың бұлай 
аталуының өз тарихи, терминдік, этимиологиялық себептері бар. Бұл шатасуға әкеледі. Бізде 
әр диакритика өз қызметін атқарып тұр. Енді апробацияға байланысты айтатын болсақ, 
келесі аптадан бастап «Тіл-Қазына» ғылыми-практикалық орталығы 17 өңірде апробация 
жұмыстарын жүргізеді. Атап айтқанда, оған қатысатын контингент:

1) Өңірлердегі тіл басқармалары мен орталықтары арқылы ұйымдастырылады;
2) Контингент: апробацияға сала мамандары, атап айтқанда мектеп мұғалімдері мен 

әдіскерлері, колледж, ЖОО-дағы филолог мамандар қатысады;
3) 3 сағаттық дәріс түрінде өтеді және соңынан қорытынды тест алынады;
4) Апробациялау уақыты: 20-21 қазан.
Бұл апробацияда 5 диакритикаға бірнеше сағаттық сабақ өткізіледі және сынаманың 

тағы бір тәсілі – апробацияға қатысушылардан тест алынады. Осы екеуінің нәтижесінде 
сараптама жасалады. Сараптама нәтижелері Орфографиялық жұмыс тобының назарына 
ұсынылатын болады. 

Сынама дәріс
Мақсаты: диакритикалық белгілердің жазылым мен оқылымдағы оңтайлылығын 

және артықшылығы мен кемшілігін анықтау.
Дәріс тапсырмасында:
1) Жетілдірілген қазақ әліпбиінің құрамы таныстырылып, әліпбидегі әріптер атауы 

мен дыбысталуы үйретіледі.
2) Оқылым мен жазылым бойынша әр диакритикаға жеке-жеке тапсырма мәтіндері  

беріледі.
Сынама дәріс үлгісі
«Ң» дыбысының таңбалары –  «Ññ» / «Ŋŋ»
ТИЛЬДА (~) – мұрынжолды дауыссыз дыбыстарды белгілеу үшін қолданылады. 

Әріптің төбесіне қойылады.
«Ññ» – өте сирек кездесетін дыбыс. Қолданылу жиілігі басқа таңбалардан аз. Түркі 

тілдерінен қырымтатар, татар сондай-ақ, баск, испан және т.б. тілдердің әліпбилерінде бар. 
 «Ŋŋ» – мұрынжолды «Ң» дыбысының халықаралық фонетикалық әліпбиге сәйкес 

таңбасы. Аталуы – «энг».
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Жазылым бойынша 2-3 тапсырма беріледі. 
Оқылым бойынша мәтін (таңбалардың оқылымда танылым жылдамдығын есепке алу)
Тест тапсырмалары (10 сұрақ)
Күтілетін нәтиже?
- диакритикалық белгілердің жазылым мен оқылымдағы оңтайлылығы сараланады;
- әліпбиде таңдалған диакритикалық таңбалардың  артықшылығы мен кемшін тұстары 

анықталады;
- алынған апробация қорытындысы жетілдірілген әліпби жобасын негіздеуге дәйек 

ретінде қолданылу үшін Орфографиялық жұмыс тобы назарына ұсынылады. 
Орфографиялық жұмыс тобының мүшелері өз позициямызды ұстануымыз керек. Бұл 

қорытылған білім. Латын әліпбиін жасаудың қаншама жылдық тарихы бар. Содан бері 
осы диакритикалық таңбалар қолданылып келеді. Әліпби жасау тәжірибесінде бұл әбден 
қалыптасқан белгілер. Осыған байланысты қаншама апробация жұмыстары өтті. Оған 
барлық өңірлер, мыңдаған адамдар қатысты. Бұл біздің жұмысымыздың қорытындысы. 
Тильда жөнінде ойлануымыз керек және оның да фонетикалық таңба екенін ұмытпауы-
мыз керек. Қазіргі таңда бұл диакритикалық таңбаны қолданып жатқан мемлекеттер бар. 
Соңғы шешімді Орфографиялық жұмыс тобының мүшелері жасауы қажет. Амандық 
болса, келесі аптаның аяғына қарай апробация жұмыстарының қорытындысын Сіздерге 
ұсынатын боламыз. Тыңдағандарыңызға рақмет!

Ә.Асқар: Рақмет Ербол! Енді талқылауға кірісейік. 
А.Фазылжанова: Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Тіл білімі институты апроба-

ция өткізе ме? деген сұраққа жауап берейін. Біз апробация өткізбейміз, себебі бұл жетіл-
дірілген әліпбидің бірнеше мәрте «Тіл-Қазынада» апробациядан өткенін жақсы білеміз. 
Біз осы ғылыми тұжырыммен қаламыз. Бәлкім, біздің жас ғалымдарымыз осы мәселенің 
төңірегінде сауалнама жүргізер. Оның қорытындысын келесі отырыста таныстыратын 
боламыз. Бірақ, апробация өткізбейміз. Сізден сұрайын дегенім, осы апробацияға Тіл 
саясаты комитетінің төрағасы Әділбек Қаба мырзаның айтқатындай екі жоба беріле ма, 
жоқ әлде осы жетілдірілген диакритикалық жоба беріле ма? Осы сұрағыма жауап берсеңіз.

Е.Тілешов: Рақмет Анар! Менің ойымша, өздеріңіз білесіздер, біз бірнеше жобаны 
ұсыну кезеңінен өттік. Былтырғы апробацияларда бірнеше жобаларды қарастырған 
болатынбыз. Жобаларды жарыстырып болған сияқтымыз. Оған оралмауымыз керек деп 
ойлаймын. 

А.Фазылжанова: Рақмет!
Ә.Асқар: Кімде қандай сұрақ бар?
А.Фазылжанова: Тағы бір сұрақ қояйын, рұқсат болса.
Ә.Асқар: Айта беріңіз.
А.Фазылжанова: Тіл саясаты комитетінің Латын әліпбиіне көшу басқармасының 

басшысы Гүлфариза Мелдешқызына сұрағым бар. Біз осы диакритикаға байланысты 
Тіл білімі институты ғалымдарының жауабын жібердік. Біз Ғылым комитетіне қарайтын 
мекеме болғандықтан, сіздердің алдарыңызда айтқан мәселе бойынша Ғылыми кеңестің 
хаттамалық шешімі мен жауабымызды жіберген болатынбыз. Бізді мазалайтын мәселе 
латын әліпбиіне көшу мәселесімен қазір Мәдениет және спорт министрлігі айналысып 
отырғандықтан ары қарайғы жұмыс жоспары қандай болмақ? Ербол ағайдың сөзі менің 
көңілімнен шықты. Әліпбилерді жарыстыратын кезеңнен өттік деп ойлаймын. Ғалымда-
рымыздың пікірі бір арнаға сайды және бір ауызды. Ішінара бір-екі ғалымдарымыздың 
өз пікірлері бар. Ғалымдарымыздың 70-80 %-ы бір жобаны қолдап отыр. Осыған талай 
жұмыстар атқарылды, талай тер төгілді. Әрі қарай қандай жоспарларыңыз бар? Біздің 
тарапымыздан қандай көмек қажет? Осыны айта аласыз ба? Рақмет!
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Г.Мұқанова: Сұрағыңыз өте орынды. Сәлеметсіздер ме, құрметті Орфографиялық 
жұмыс тобының мүшелері! Айта кететін болсам, әліпбиге қатысты тапсырманың бізге 
берілгенін өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл тапсырма Білім министрлігі мен Мәдениет 
және спорт  министрлігіне ортақ берілді. Біздің білуімізше, бізге біраз уақыт берілген 
сияқты. Апробация өткізуіміз керек.  Орфографиялық жұмыс тобы ғалымдарының бұл 
соңғы әліпби жобасы деп ойлаймыз. Сондықтан осы әліпбиді қайтадан апробациядан 
өткізіп, қалай болғанда да осы әліпбидің дұрыс екенін біз шегелеп беруіміз керек. Бұл 
кісілер диакритикалық таңбаларды біріздендіру қажет деп отыр. Дегенмен де, біз ғылыми 
тұрғыдан өз позициямызды зерделеп берсек, осы әліпби бекітілуге кететін шығар. Ал, 
22-ші Өкімге байланысты іс-шаралар жоспарына қатысты биылғы жылғы жоспарланған 
шаралар әліпби бекітілмегеннен кейін ол тармақтар орындалмайтын сияқты. Білім және 
ғылым минитрлігі бұдан хабардар. Біз желтоқсанның аяғына дейін бұл мәселе созылатын 
болса, барлық өнімдер тек қолжазба түрінде деп есеп береміз. Жоспар бойынша біз биыл 
Орфографиялық сөздіктерді латын қарпінде шығаруымыз керек болатын. Сондықтан, 
жылдың аяғына дейін әліпби бекітілмесе, биылғы жылға берілген қаржыны Республи-
калық бюджетке қайтадан қайтарамыз. Қазіргі жағдай солай болып тұр. Тыңдағандары-
ңызға рақмет!

А.Фазылжанова: Рақмет!
Ә.Асқар: Тағы кімнің ұсыныс-пікірлері бар?
Н.Рсалиева: Менде бар.
Ә.Асқар: Айта беріңіз.
Н.Рсалиева: Баршаңызға, қайырлы күн! Менің де осы мәселеге байланысты өз пікі-

рім бар. Диакритиканы біріздендіру деген мәселе жетілдірілген әліпбиді әлі де тереңнен 
қарастырсақ дегендей, бұл да бір құптарлық жағдай деп ойлаймын. Ал сол мәселенің 
өзіне келетін болсақ, мен ағылшын тілінің маманы ретінде, ағылшын тілінде жазылған 
диакритикаға байланысты мағлұматтардың қаншамасын көз алдымнан өткізіп отырмын. 
Негізі, әлемдік тәжірибеде бірізді диакритикада тұрған тек ирлан тілі екен. Оларға бірың-
ғай «акут» таңбасы қолданылады екен. Басқа тілдердің ешқайсысында бірізді диакритика 
қолданылмаған, яғни біздің әліпби жобамыз жан-жақты қарастырылған,  дұрыс шешім 
екендігін дәлелдейді.  Ал, Анар Мұратқызының Тіл білімі институтынан ұсынылып жат-
қан «ң» әрпін ауыстыру, тильданы  құйрықты ң мен беру идеясы проблеманы азайтады 
немесе шешеді деп айта алмаймын. Себебі, ол да әлем тілдерінде IPA international phonetic 
alphabet-тің таңбасы. Екіншіден, кейбір тілдерде диакритикалық таңба болып саналады 
екен. Айтайын дегенім осы. 

 Ә.Асқар: Рақмет, Нұрсәуле! 
Қ.Қалыбаева:Менің де айтар сөзім бар. 
Ә.Асқар: Айтыңыз.
Қ.Қалыбаева: Біз о баста, осы әліпбиді талқылаған кезде мен өз ойымды айтқан 

болатынмын. Диакритикалық таңбалардың мағынасы, мазмұны әлемдік жазуда  әртүрлі 
екендігі рас. Әсіресе, үнді-еуропа тілдеріндегі олардың рөлі тіпті кең және орынды деп 
айтсақ болады. Өздерінің табиғатына өте сәйкес келеді. Сондықтан олар диакритикалық 
таңбаларды түрлі мағынада, өзінің негізгі мазмұнына сәйкес қолдана алады. Ал, енді біздің  
әліпби түзуімізде осы әлемдік мазмұнын, мағынасын дәл қолдану қаншалықты біз үшін 
қажет. Бұл жазуменен әлемдік азаматтар келіп қазақ тілін оқымайды. Қазақтың негізгі 
тілінің дыбысын дұрыс беру үшін, оны біз өзімізге оңтайландырып қолданғанымыз өте 
дұрыс. Мысалы, мен Анар Мұратқызының айтып отырған ұсынысын қолдаймын. Бұл 
арада мәселе неде? Диакритикалық таңбалардың әріптің үстінде тұрғандығы және оның 
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бойында тұрғандығы екі түрлі рөл ойнайды. Әріптің бойында тұрса, ол әріптің жазы-
луына да қолайлық туғызады. Екіншіден, сырттан қарағанда да жинақылықты көрсетеді. 
Каллиграфиялық жазу бізден бәрібір қалмайды. Ол қалмауы да керек. Каллиграфиялық 
жазуға әлем қазір басқаша көңіл бөліп отыр. Жазба жұмыстарын тексерген кезде де, 
бізде қиындықтар туындайды. Кей жағдайда, бір әріптің мазмұнын ашып тұрған нүкте 
түсіп қалып жатса, ол қатеге есептеліп кетеді. Сондықтан менің ұсынысым, о баста айт-
қан ұсынысымды тағы да қайталап айтқым келеді: Мүмкіндігінше макрон таңбаларын 
осы әріптердің бойына енгізіп, ретке келетіндей жағдайда қолдануға тырыссақ. Ретке 
келмейтін жағдайда ғана әріп үстінде тұратын ноқат белгілерін алсақ. Сонда біраз болса 
да оңтайланатын еді. Кирил таңбасына қатысты айтылып жатыр ғой. Оны да біз өзімізге 
қолайлы етіп алдық. Мысалы, «ө» әріпінің ортасында тұрған макрон белгісінің оның 
ортасын түсуі. Оны да біз қазіргі латын әліпбиінде өзімізге қолайлы етіп алуға болады 
деп ойлаймын, яғни менің ұсынысым мүмкіндігінше диакритикалық таңбалардың әріп 
үстінде шашырап жүруін азайтып, сол әріптердің бойына сыйғызуға тырыссақ. Тыңда-
ғандарыңызға рақмет!

Е.Тілешов: Осыған байланысты бір ауыз пікірімді білдірейін. Диакритиканы біз-
ден де бұрын қолданғандар бар. Бүкіл Еуропа жұрты алып отыр. Олар сол таңбаларды 
әріптің бойына ала алмағандықтан, түрлі диакритикаларды қолданып отыр. Әр әріптің 
өзінің тұрқы бар. Онда шашырап жүрген ештеңе жоқ. Макрон да, бревис та, умлаут та 
өз орындарында тұр және әлем солай қолданып жатыр. Оны ойлап тапқан біз емес. Егер 
біз диграфты қоссақ, мәселе бұдан да қиындайды. Қайта бұл диграфтан қашудың оңай 
жолы. Бұл талай рет талданған мәселе. 

Ә.Жүнісбек: Сіздер, 5 диакритика көп емес деген қорытындыға келіп отырсыздар. Ол 
дикритикаларымыз А.Байтұрсынұлының бір дәйекшесінің қызметін береді. Осы жерде 
біз Ақаңның ұстанымына сүйенетін болсақ, қазақ тіліне екі-ақ дәйекше керек. Ол үшін 
қазақтың төл дыбыстары өз орындарында тұруы керек. Төл дыбыстардың төл таңба-
лары тұруы керек. Басқаның ештеменің керегі емес. Сонда екі диакритика ғана қалады 
(қос нүкте дауысты дыбыстылардың үстінде тұрады, қанатша бір дауыссыздың үстінде 
тұрады). Осы уақытқа дейінгі ұсынысымыз сол. Біз ол ұсынысымыздан қайтпаймыз. 
Қаламқастың ойы дұрыс, дұрыс айтып отыр.  

М.Бахтиярұлы: Шулатып тұрып басталған жұмыс еді, одан кейін жалаулату бастал-
ды. Енді мұның арты сұйылып бара жатқан сияқты. Мен тіл маманы емес екенімді үнемі 
айтамын, саяси жағын ғана қараймын. Ұлтымызға латын әліпбиі керек пе, керек емес 
пе?. Мына түрімізбен 30 жылдың ішінде де енгізе алмаймыз. Бітпейтін айтыс-тартыстар. 
Айтыстың болғаны дұрыс, бірақ жететін шегі болды ғой. Латынның керегіне жоғары 
жақтағылардың өзі күмәнмен қарайтын болды. Себебі ғалымдарымыз әлі бір шешімге 
келе алмай жүр. Мемлекеттен қаншама қаржы бөлінді. Жаңа бөлінген қаржы игерілмей-
ді деп айтып қалды. Биыл ол қаржы игерілмесе, келер жылы бөлінбейді. Кемшіліктер 
бар шығар, оны жүре түзеуге болады ғой. Мен өзбек бауырларымыз бен әзербайжан 
бауырларымызға таң қаламын. Олар да айтысты, тартысты бірақ латынға өтті. Кемші-
ліксіз ештеме болмайды. Әлемде керемет жасалған әліпби жоқ. Сондықтан бір шешімге 
тоқталуларыңыщ керек. 

Ә.Асқар: Рақмет! Осымен отырысымызды аяқтайық. Қатысқандарыңызға көп рақмет! 
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ІV ТАРАУ

«ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТІЛДІК АХУАЛ, ЛАТЫН ӘЛІПБИІ 
ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ» АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  

ОНЛАЙН СЕМИНАР-КЕҢЕСІ

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитетінің 
тапсырысы бойынша Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығы «Түркі әлемі: тілдік ахуал, латын әліпбиі  және әдістеме» 
тақырыбында онлайн режимде а.ж. 17 қыркүйекте халықаралық семинар-кеңес өткізді. 

Семинар-кеңестің мақсаты – түркі тілдерін зерттеушілермен,  әдіскерлерімен ғылыми 
пікір, тәжірибе алмаса отырып, өзара туыстас тілдердің мамандары арасында халықаралық 
байланысты қалыптастыру болды.  

Осы халықаралық жиын барысында жаһандану жағдайындағы тілдік ахуал ортаға 
салынды, әліпби және түркі тілдерін оқыту әдістемесі бағытында ортақ және жеке ғылы-
ми-әдістемелік дәстүрлер мен жаңашыл бастамалар жөнінде пікір алмасып, тәжірибелер 
қорытындыланды. 

Сонымен қатар түркі халықтары қолданатын әліпби нұсқалары, әліпби түзу прин-
циптері, әр тілдің фонетикалық ерекшеліктері, емле ережелері жөнінде әңгіме қозғалды. 
Сондай-ақ осы ғылыми басқосуда ортақ түрік әліпбиі, оның қажеттілігі мен мүмкіндіктері 
жөнінде  мәселе көтерілді. 

Ісшара аясында Түркияның Башкент университетінің профессоры Суер Екер «Әліпби 
реформаларына лингвистикалық көзқарас», Мирзо Улугбек атындағы Өзбекстан ұлттық 
университетінің профессоры Н.А. Рахманов «Өзбекстанда латын графикасының қабыл-
дануы және ондағы туындаған кейбір мәселелер», Н.Ф. Катанов атындағы Хакас мем-
лекеттік университетінің филология ғылымдарының докторы Андрей Данилович Каксин 
«Түркі жазуын латын әліпбиіне көшіру жағдайы мен алғышарттары туралы» және т.б. 
ғалымдар  баяндама  жасады.

Халықаралық семинар-кеңестің басты қорытындысы түркі тілдері мамандарының 
осындай ғылыми басқосуларын дәстүрге айналдырып, өзекті тақырыптар төңірегінде 
өзара тәжірибе алмасуды жалғастыру болды. 

Ісшараға ғағауыз, қырғыз, ноғай, өзбек, хакас, қарақалпақ, түрік, тыва, татар және 
қазақ тілдерінің мамандары, барлығы 5 елден (Түрік, Өзбекстан, Қырғызстан,  Молдова, 
Ресей)  ғалымдар қатысты.

Сонымен қатар ісшараға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 
Қазақстан халықтары Ассамблеясы жанындағы «Қоғамдық келісім» мекемесі, Түркі 
академиясының өкілдері, жоғары оқу орындарының ғалымдары,  республика бойынша 
тіл оқыту орталықтарының оқытушы-әдіскерлері қатысты.  
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LATIN TABANLI TÜRK ALFABESI
ÇAĞDAŞ DÜNYAYA UZANAN  YOLDA ILK ADIM

Süer Eker
Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Avrupa’da Latin Harfleriyle İlk Türkçe Metinler. Tarihin her döneminde alfabe 
değişiklikleri genellikle din ve kültürlerdeki köklü değişiklerle paralel gerçekleşiyor. Özellikle 
her dinin misyonerleri kutsal kitapların mesajlarını başka dillere, başka halklara ulaştırmak için 
üstün bir gayret göstermeye devam ediyorlar. Durum günümüzde de çok farklı değil. Çeviriler 
tarihinin belki en yaygın teması dini ve din ile ilgili metinlerdir. 

Çağdaş Türk dillerinin Latin harfleri ile yazılışının bilinen tarihi 1303 yılında, Kırım 
coğrafyasında Latince-Farsça ve Türkçe telif edilen ve Kıpçak Türkçesi izleri yoğun olan Codex 
Cumanicus adlı misyoner sözlüğüdür. Misyonerlerin dilbilimsel ihtiyaçlarını karşılamada Latin, 
Kiril vb. alfabelerden sonraki dönemde de geniş çaplı biçimde yararlanılacaktır. 

Türkiye Türkçesinin Latin harfleri ile yazımı ise bir misyonerlik faaliyetinden çok Osmanlı 
imparatorluğu’nun bir öteki olarak Avrupa içlerine değin uzanışının Batı’da yarattığı “korku” 
ikliminin ortaya çıkardığı Türkleri tanıma merakının bir sonucudur. Bu merakın orta çıkmasında, 
Osmanlı Türklerine esir düşen Avrupalıların, imparatorluk sınırları içindeki genellikle uzun 
esaret hayatlarında topladıkları ve daha sonra, esaret dönüşünde yayımladıkları verilerin önemli 
bir yer tuttuğu görülmektedir. 

15. yüzyılda, Codex Cumanicus’tan 157 yıl sonra Osmanlı-Türk sahasında kullanılan dil 
değişkelerini esas alan öncü eserlerden biri de Johann Schiltberger’e aittir. Bavyeralı Alman 
Schiltberger’in (1380-1440) 1427 yılında yazdığı esaret hatıralarına dayalı kitabında Türkçe 
ibareler geçmektedir. Kitap The bondage and travels of Johann Schiltberger, a native of 
Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396-1427 adıyla İngilizceye de çevrilmiştir. Schiltberger, 
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anılarında kişi ve yer adlarının yanı sıra İslamiyet’e ve Hristiyanlığa ait bazı dinî ibareleri de 
Türkçe olarak aktarmıştır:

La il lach illallach 
(Lâ ilâhe illallah)
 Thary wirdur, messe chulochur, maria(lara) (kara) baschidur machmet kassuldur 
(Tanrı birdir, Mesih (İsa) kuludur, Meryem kızıdır, Muhammed en büyük peygamberdir) 

(İnce, Yunus; Akça Bayram (2017).
Yayım ve belgeleme faaliyetlerinin çarpıcı şekilde attığı 16. yüzyıl, aynı zamanda Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Macaristan’a değin yayılması Türkleri tanıma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 
Bu ihtiyacın karşılandığı bilinen ilk eserler Osmanlı ordusunun Macar ordusunu yendiği 
Mohaç savaşında Türklere esir düşen ve uzunca bir süre “Türkiye’de kalan Bartholomaeus 
Georgievitz’in De Turcarum Ritu Et Ceraemoniis (1544) ve De Turcarum Moribus Epitome 
(1553) adlı kitaplardır. 

Türkiye Türkçesinin Latin harfleriyle yazıldığı bu öncü eserlerin ilkinde yazar Türkçe Latince 
küçük bir kelime listesine, ikincisinde ise Türkçe diyaloglara yer vermiştir. Sözcük listesi ve 
diyaloglar dönemin Türkçesi bakımından da ilgi çekici veriler içermektedir. 

Daha sonraki dönemlerde Türkçeyi öğretmeyi amaçlayan gramerler, Türkçe diyaloglar içeren 
eseeler, sözlükler, tarih kitapları vb. çok sayıda kitap vb. çalışmalar yayımlanmıştır. Bunların 
büyük bir kısmında sözcüklerin Osmanlı alfabesi ile verilmesinin yanında yayımlandığı dilin 
imlasına uygun Latin harfli Türkçe karşılıkları da verilmiştir.1 

16. yüzyıl ve sonrasında özellikle İtalyan, Fransız, Alman, Polonyalı (Lehler), Macar, İngiliz, 
Rus vb. pek çok esir, tercüman (dil oğlanı), diplomat, seyyah, tüccar, maceracı, araştırmacı 
tarafından Türklerin dilleri, dinleri, kültürleri, tarihleri, coğrafayaları vb. ile ilgili binlerce eser 
yayımlanmıştır. Bu eserler arasında Latin harfleriyle Türkçe metin yazanların sayısı da yüksektir 
(konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. İnce, Yunus; Akça Bayram, 2017).

Osmanlılar ve Latin Harfleri. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 Tanzimat Fermanıyla 
başlayan modernleşme süreçleri hayatın her alanında olduğu gibi dil ve kültür hayatına da 
yansımıştır. Batı “form ve normlar”ın giderek belirginleşmeye, yaşama ve devlet yönetimine 
girmeye başlamasıyla Latin alfabesi de Osmanlının gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. 
Fransızca öğretimi, basın yayın, telgraf, yabancı dilde gazetelerin yayımlanması, uluslararası 
ticaretingelişmesi vb. farklı ihtiyaçlarla, farklı alanlardaLatin alfabesininkullanılmasını sınırlı 
da olsa gerekli hale getirmeye başlamıştı. Bu noktada bazı Osmanlı aydınları Arap alfabesinin 
yerine Latin alfabesinin kabulünü ya da ıslah edilmesini önermişlerdi. Hatta Azerbaycanlı 
araştırmacı Mirza Feth Ali Ahundov’un Azerbaycan, Türk ve Fars dillerinin Latin harfleriyle 
yazılmasını konu olan projesi de önemlidir. İstanbul’a gelen Ahundov’un projesi Münif Paşa 
başkanlığındaki Cem‘iyyet-i İlmiyye-i Osmâniyenin iki toplantısında ele alınmış, ancak diğer 
Türk aydınların teklifleri gibi resmi çevrelerden olumlu cevap alamamıştır. 
1 /c/ = cs, gs  : csianauar (canavar), guuergsin (güvercin) 
/ç/ = ts   : ghents (genç), tselebi (çelebi) 
/e/ = e   : beg (bey), erkech (erkek) 
/f/ = ph   : phil (fil), tsophra (sofra) 
/g, ğ/ = g, gh  : gugh (gök), iagmur (yağmur) 
/ı/ =e   : dernak (tırnak), erlamak (ırlamak), yelan (yılan), namaz kelmak (namaz kılmak) 
/i/ =i   : kedi, bit 
/k/ = c, k, ch  : arca (arka), kuzu, charangsia (karınca), karanlich (karanlık) 
/n/ = ny, ng  : denyuz (deñüz), gungli (gönlü) 
/s/ = s, ts  : sakal, irretsul (iresül), tsabah (sabah) 
/ş/ = s, ss  : gunes (güneş), gumis (gümiş), kuss (kuş) 
/t/ = t, th  : chater (katır), aurath (avrat) 
/v/ = u, uu  : vtsmach (uçmak), deuulet (devlet) 
/y/ = i, y, g  : iuregh (yürek), bogdai (buğday), yaz, gimis (yimiş) 
/z/ = s   : tsisme (çizme) (Yağmur 2013: 619-633) (DE TURCARUM RITU ET CEREAMONIIS)
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Hatt-ı Enveri gibi yani Arap harflerinin Latin alfabesi gibi ayrı yazılmasını esas alan 
girşimler de başarılı olmamıştır. Bürokratik, ağır, ağdalı Osmanlı yazı dilinin sadeleştirilmesi 
de en önemli gündem maddeleri arasında yer almış, alfabe değişikliği ve dilin sadeleştirmesi ile 
ilgili tartışmalar Alfabe Devrimi (1928) ve Dil Devrimi (1932) ile başka bir zemine kaymıştır. 
Her iki devrim de 19. yüzyılın ortalarına değin uzanan alfabe-dil tartışmalarının sürmesini ve 
hattabugüne ulaşmasını engelleyememiştir.

Ahundov’un önerisi Rus alfabesine yaklaşılmasının bir ara aşaması olarak da 
değerlendirilmiştir.2 Bu proje Türkiye’de karşılık görmemekle birlikte Sovyet döneminde 
Tatar, Başkurt, Özbek, Azerbaycanlı Müslüman halklara az çok değişikliklerle uygulanmış ve 
bu halklar bir yüzyılda üç kez alfabe değiştirmek zorunda kalmışlardır. 

Bu arada, Batı dillerinin resmen öğretilmeye başlamasıyla Latin alfabesi Osmanlıların günlük 
yaşamına girmiştir. Osmanlılar birlikte yaşadıkları, Rum, Ermeni, Slav vb. farklı Hristiyan 
halklarının kullandıkları farklı alfabelere açık ve müsamahalı bir tutum sergilemişler, zaman 
zaman bu harflerle yazılan eserler, metinler resmi ortamlarda dahi kabul görmüştür. Ermeni ve 
Yunan harfleri ile üretilen Türkçe içerik de önemli bir külliyat oluşturmaktadır. Özellikle 19. 
yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Fransızcanın Osmanlı-Türk aydınları arasında olmazsa 
olmaz bir dil olarak benimsenmesi ve okullarda Fransızca tedrisat da yapılması münasebetiyle 
aydınların büyük bir kısmı Latin harflerine aşina idi. Konunun diğer bir boyutu da Osmanlı 
Devletinde yaşayan ancak Arap alfabesini yazıp okuyamayan yabancılar ve Levantenlerin 
hanedan üyeleri de dahil olmak üzere Latin alfabesinin genellikle Fransız alfabesinin ses 
değerleriyle Türkçe iletişimde kullanılmasıdır. Konuyla ilgili zengin bir yerli ve yabancı literatür 
bulunmaktadır. 

Latin Tabanlı Türk Alfabesinin Kabulü. Latin tabanlı yeni Türk alfabesi Cumhuriyetin 
ilanından beş yıl sonra 1928 yılında kurulan bir komisyon tarafından nispeten kısa bir zamanda 
hazırlanmış ve I.XI.1928 gün ve 1353 sayılı kanunla kabul edilmiştir.3 Latin tabanlı yeni 
Türk alfabesinin kabulü, temelinde dilsel-ortografik bir ihtiyaçtan ziyade yeni modernleşme 
ve çağdaşlaşma, yani medeni dünya ile bir ve birlikte olmanın en önemli simgelerinden biri 
olarak değerlendirilir. Türk alfabesi 8 ünlü, 21 ünsüz harfi ile 2 işaretten oluşmaktadır. Türk 
alfabesinde, model olarak alınan Fransız alfabesindeki “Qq, Xx, Ww” harfleri yoktur. Bilindiği 
gibi harf/yazıbirim/grafem temelli harflerin herhangi bir dilin ses sistemine çok uygun olduğu, 
herhangi bir bilimsel bir dayanağı, gerçekliği olmayan bir iddiadır. Her alfabe zaman içinde 
ve alfabeyi kabul eden halkların dillerine ayırıcı işaret /diacritic adı verilen özel işaretlerle 
kolaylıkla uyarlanabilir. 

Fransız 
harfleri Artı Ayırıcı 

işaretler Gelişir Türk 
harfleri Ipa Açıklama

I + · (dot) ---> İi /i/ Büyük “I” harfinin üstüne 
tek nokta

Ii - · (dot) ---> Iı /ɯ/ “i” harfinin üstündeki 
nokta çıkarılmış

Oo + ¨ (umlaut) ---> Öö /œ/ “Oo” harfinin üstüne iki 
nokta

Uu + ¨ (umlaut) ---> Üü /y/ “Uu” harfinin üstüne iki 
nokta

2 Ahundzâde, Mirza Feth Ali(1812-1878)https://islamansiklopedisi.org.tr/ahundzade-mirza-feth-ali
3  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1353.pdf (TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA 
KANUN)
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Cc + ¸ (cedilla) ----> Çç /t͡ʃ/ “Çc” harfinin altına çengel 
işareti

Gg + ˘ (breve) ---> Ğğ /ɰ/ ([ː], [.], 
[j])

“Gg” harfinin altına ters 
kaş işareti

Ss + ¸ (cedilla) ---> Şş /ʃ/ “Ss” harfinin altına çengel 
işareti

(Eker 2008)

Nitekim 1928’de kurulan alfabe komisyonu Fransız alfabesindeki 7 harfe bazı ayırıcı işaretler 
ekleyerek yeni Türk alfabesini Türk dilinin ses sistemine kolaylıkla uyarlamışlardır. Aşağıda 
bu uyarlamayla ilgili tabloda görüldüğü üzere, yapılan düzenlemelerde bazen İsveç ve Alman 
alfabelerindeki» Öö», «Üü» vb. harflerden de yararlanılmıştır. “Gg”den modifiye edilen “Ğğ” 
harfi ise tamamen Türk alfabesine özgü, başka alfabelerde bulunmayan bir harftir. 

Latin tabanlı yeni Türk alfabesi ortografik bakımdan ayrı ve bitişik (el yazısı) ile yazılmaya 
uygun, sesbirim/fonem-yazıbirim/grafem karşılıklılığını esas alan sesçil/fonetik bir alfabedir.

Mevcut Türk alfabesinin ünyadaki sesçil/fonetik alfabeler içinde dilin ses sistemini en iyi 
yansıtan alfabe olduğu konusunda uzmanlar hemfikirdir. 

Türk alfabesinin kabul edildiği süreçten bugüne değin, alfabe reformu yapan bütün ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir alfabenin o zamana kadar üretilmiş geniş bir litaratüre 
ulaşılamayacağı, genç nesillerin geçmiş ile irtibatlarının kopacağı vb. çok çeşitli bakımlardan 
eleştirilmiş ancak bu eleştirlerin geçersiz olduğunu zaman göstermiştir. 1928’e kadar Arap 
harfleriyle üretilen bilginin geçerliliği büyük ölçüde ortadan kalkmış, Latin alfabesini bilen 
aydınlar kolayca yeni alfabeye uyum sağlamış. Yeni harflerin fonetik niteliği geniş halk kitleleri 
tarafından kolayca öğrenilmesinin yolunu açmıştır. 

Nitekim bugün dileyen öğrenciler liselerde seçmeli olarak Osmanlı alfabesi dersi 
alabilmektedir. Üniversitelerin Tarih, Türkoloji vb. bölümlerinde de Osmanlıca dersleri 
müfredatta yer almaktadır.

 Latin Alfabesinin Avantajları 

Latin alfabesi, çağdaş dünyaya açılan penceredir. Dünya’da 2,6 milyar kişi, yani dünya 
nüfusunun büyük bir kısmı % 36 oranınla Latin alfabesini kullanmaktadır. % 18 Çin, % 13 
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Devanagari, % 14 Arap, % 4 
Kiril, % 3,5 Dravid alfabesini 
kullanmaktadır. Dünyanın bilim 
ve teknolojide en gelişmiş 
ülkelerinin çoğunluğunun tercihi 
aynı şekilde Latin alfabesidir. 
Benzer şekilde Dünyadaki 
b i l i m s e l  ü r e t i m i n  b ü y ü k 
çoğunluğu Latin alfabesini 
kullanan ülkelerin bilimsel 
kurumlarında ve üniversitelerinde 
üretilmektedir. Latin alfabesinden 
başka  a l fabe ler i  ku l lanan 
ülkelerde resmi ya da gayri resmi 
olarak bazen pratik amaçlarla, 
bilişim-enformasyon ve İnternet 
haberleşmelerinde vb. Ermeni, 
Yunan, Arap, Kiril alfabeleri 
yerine bu dillerin Latin harfleriyle 
yazılan versiyonları da dikkat 
çekicidir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Moldova gibi Roman-Latin dilini konuşan 
halklar da Latin alfabesine geçiş yapmışlardır. Aslında Slav halkları arasında Kiril harflerinden 
Latin harflerine geçişin çok daha eski bir tarihi vardır. Alfabe ve din yanlış olarak birbiriyle 
özleştirildiği için örneğin Katolik olan Slav halklarının Çek, Polonyalı, Hırvat Latin alfabesini 
kabul ettiğini Ortodoks olan Bulgar, Makedon, Sırp, Rus vb. Slav halklarının ise Kiril harflerinde 
kaldığını görüyoruz. Benzer bir eleştiri Latin tabanlı Türk alfabesi için de yapılmış, Latin 
harflerinin kabul edilmesi durumunda ulusal kültürün ve inaçların bundan büyük bir zarar 
göreceği belirtilmişti. 

Türk halklarının alfabe tercihleri kendi iradelerine bağlı bir konu olmakla birlikte, Kiril 
alfabesinde olduğu gibi Rus diline özgü sesleri gösteren harflerin aynen kabul Türk dilli halkların 
alfabelerinde yer alması, Rusça kelimelerin de önünü açmış ve bir bakıma da alfabe ve yazıma 
yük olmuştur. Bunun nadir istisnalarından biri Yakut/Saha alfabesidir. 

Dünyadaki eğilim ve alfabe reformları neredeyse tamamen Latin yazısının kabulüne 
yoğunlaşmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması Türk dünyasındaki genel eğilim ve tercih de 
Latin alfabesinin yöneliktir. Kırgızistan dışında, Gagauz Yeri (Gagauziya) dahil bütün Türk dilli 
ülkeler Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmiş ya da geçiş sürecindedir. 

Türkçe konuşan ülkeleden Latin alfabesine en erken geçen Azerbaycandır. Azerbaycan 
alfabesi Türk alfabesi ile yakın olmakla birlikte bazı küçük farklılıklar da taşımaktadır. Bu 
farklılıkların bazı fonetik hatta kültürel sebepleri vardır ve bunlar doğal karşılanabilir. 

Sonuç. Alfabe depğişikliklerini, siyasi, ekonomik, ulusal, felsefi, sosyal, psikolojik pek 
çok boyutu bulunmaktadır. gerçekte konunun dilbilimsel-ortografik yönü ise en kolay olanıdır. 
Alfabe reformu ulus hayatı için tarihsel bir kırılma noktasıdır. Yukarıdaki tespitlerden hareketle 
bugün gelişmekte olan ülkelerin çağdaş dünya ile bütünleşebilmesinin en çarpıcı ve simgesel 
yolu Latin alfabesinin kabulüdür. Arap alfabesini kullanan ülkelerde dahi Latin alfabesine geçiş 
talepleri vardır. Latin harflerinden kopuk olmak, başka bir alfabe kullanan halkı dünyadan izole 
etmeye yol açabilecektir. 
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Latin alfabesine geçiş süreci Türkiye’de yalnızca 1 yıl sürmüştür. Türkiye’deki bu geçiş 
süreci nesiller arasında büyük boşluklar ve uçurumlar yaratmamış, aksine bilgi üretimi ve 
basılan kitap sayısı geometrik dizi şeklinde artmıştır.

Alfabe reformunun gerçekleşmesi durumunda en az eski alfabe 30-40 yıl daha bilinmeye, 
yararlanılmaya devam etmektedir. 30-40 yıl sonra gelecek kuşaklar için artık Arap/Kiril 
harfleriyle üretilen bilgi eskimiş olmaktadır. 

Alfabe reformunun yapılması durumunda temel eserlerin yeni alfabeye kazandırılması 
mümkündür. Örneğin, Azerbaycan bunu yapmış ve yapmaktadır. 

Kiril alfabesinde Latin alfabesine geçişin Arap alfabesinden latin alfabesine geçişten çok 
daha kolay olduğu değerlendirilebilir. Çünkü Kiril alfabesi Latin ve Grek harfleri ile bunlara 
yapılan modifikasyonlardan ibarettir. İsteyen çok kısa bir sürede Kiril harflerini öğrenebilir.

Bazı Slav dilleri genellikle dini ya da tarihsel-siyasal gelişmelere göre Latin veya Kiril harfleri 
ile yazılmaktadır. Kısmen de olsa Türk dünyası için de geçerli olan bu modelin savunucuları 
bulunmakla birlikte pratik değeri yoktur. Türk cumhuriyetlerinin Latin tabanlı alfabeleri tercih 
etmeleri Türk dünyasının gerek çağdaş dünya ile gerekse kendi içinde bir ölçüde de olsa 
yakınlaşmasına vesile olacaktır.

Türk Dünyasındaki Alfabe Reformları ile İlgili Öneriler. Kiril alfabesinden Latin 
alfabesine geçişsürecinde yeni alfabenin sesçil/fonetik olacağı gerçeğinden hareketle Türk 
alfabesinin uygulanma sürecinde ortaya çıkanveriler göz önüne alındığında ilgili ülkelerdeki 
zmanlarla ve karar mercileriyle aşağıdaki tespitler paylaşılmıştır: 

- Özellikle yeni düzenlenecek fonetik alfabelerde dilinsesbirimlerinin gösterilmesi doğal 
olmakla birlikte, sesbirim (phoneme) niteliği taşımayan altsesbirim (allophone) niteliğindeki 
seslerin ve yabancı dillerden alınan sözlerdeki “yabancıses”lerin mümkün olduğunca alfabede 
gösterilmemesi yerinde olacaktır.”Harf kalabalığı” yazımda avantaj yerine çoğu zaman sorunlara 
yol açabilmektedir. 

-Dil ve dilin yazılı sürüm aracı alfabeler ulusal kimliğin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. 
Pek çokdevletyeni alfabenin düzenlenmesi sürecindedilbilimsel yakınlıkları bulunan ve 
kendisinden daha önce aynı alfabeyi kabul etmiş olan akraba devletlerin gölgesinde kaldığı 
izlenimi yaratmamak amacıyla çoğu zaman gereksiz yere bazen çağdaş alfabelerde hiç 
kullanılmayan veya sınırlı olarak kullanılan “Êê” “Әә”, , “Ýý” vb. harfleri tercih etmektedirler. 

- Genellikle baskın başka bir dildeki bir sesi gösteren harfin gereksiz yere alfabeye eklenmesi 
anlamsızdır. Örneğin Gagauzcaki Romence alıntı sözlerin yazımında “Țț” harfinin, Latin temelli 
Özbek alfabesinde veya Türk dillerinin Kiril tabanlı alfabelerinde yer alan Rusçaya özgü 
sesbirimleri gösteren “ Ё ёЦ ц, Щ щ” vb. harflerin;“Ъ ъ, Ь ь”gibi özel işaretlerin kullanılması 
gereksizdir. Bu harfler Türk dillerine özgü sesleri göstermediklerinden dolayı işlevsizdir. /y/ 
ve /u/ ve /a/ sesleri için ayrı harfler bulunmasına karşın “Ю ю, Я я” harflerinin alfabelerde yer 
alması da aynı şekilde gereksizdir. 

- Ayırıcı işaret kullanılması: 23 harfli klasik Latin alfabesinde herhangi bir ayırıcı işaret yoktur. 
Sayısal ortamlarda ve İnternet dünyasına esas olan İngiliz alfabesindeki harf sayısı ise “Jj, Uu, 
Ww” harflerinin eklenmesiyle 26’ya ulaşmaktadır. İngiliz alfabesinde de ayırıcı işaretler yoktur.

Klasik Latin alfabesinin temel alındığı farklı dillerin alfabe sistemlerinde ise genellikle, 
ilgili dillere özgü seslerin gösterilmesi amacıyla “circumflex:ˆ”, “breve˘”, “cedilla¸”, “diaeresis, 
umlaut¨”vb.ayırıcı işaretler kullanılmış, örneğin Türk ve Azerbaycan alfabelerindeki “ç”, 
“ş,” “ğ”, ö”, ü”harfleri bu ayırıcı işaretlerle yapılmıştır. Türkmen alfabesindeki “ç”, “ş”, “ä”, 
“Žž”, “Ýý”, “Ňň” harflerindede aynı şekilde ayırıcı işaretler bulunmaktadır. “Žž” harfindeki 
ayırıcı işaretler genellikle Slav ve Baltık dillerinin alfabelerinde yer almakta, “Ňň” harfi ise 
/ŋ/ sesinin gösteren harfler arasında en az kullanılanıdır. Özbek alfabesindeki ayırıcı işaretle, 

https://www.wikizero.com/tr/%C3%8A
https://www.wikizero.com/tr/%C3%8A
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C8%9A
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C8%9A
https://tr.wikipedia.org/wiki/%D0%81
https://tr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
https://tr.wikipedia.org/wiki/%D0%A9
https://tr.wikipedia.org/wiki/%D0%AA
https://tr.wikipedia.org/wiki/%D0%AC
https://tr.wikipedia.org/wiki/%D0%AE
https://tr.wikipedia.org/wiki/%D0%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Circumflex
https://en.wikipedia.org/wiki/Breve
https://en.wikipedia.org/wiki/Diaeresis_(diacritic)
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%87
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%87
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%87
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%87
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daha doğru “harf + işaret” ileyapılan”Oʻoʻ”, “ Gʻgʻ” harfleri muhtemelen uygulamadaki 
aksaklıklar nedeniyle yerlerini sırasıyla “Ŏŏ” ve “Ğg” harflerine bırakmıştır.� Böylelikle klavye 
kullanımında iki tuş yerine tek tuşa basılması sağlanmış olmaktadır.

Halen çağdaş dünyada kullanılan Latin temelli alfabelerin tamamına yakını bilgisayar ve 
İnternet çağından önce oluşturuldukları için sayısal ortamda, bilişim dilinde ayırıcı işaret bulunan 
harfler çeşitli sorunlara yol açmakta, bu nedenle günlük pratik kullanımlarda ç > c, ğ > g, ş > s, 
sh, w (Azerbaycan), ı > i, İ > I vb. örneklerine sıkça rastlanmaktadır. Özellikle genç kuşaklar 
arasında yaygın olan bu uygulama, yazım birliği ve standardizasyon için engel teşkil etmektedir. 

-Temel Latin alfabesinde bir dile özgü sesleri göstermenin bir başka yolu da/ş/ için sh, 
/ç/ için /ch/, /tsch/ vb.ikili harfler (diagraph), üçlü harfler (trigraph) hatta dörtlü harflerdir. 
Özbek alfabesinde /ç/, /ŋ/ve /ş/ sesleri için sırasıyla “ch”, “ng”, “sh”ikili harflerin kullanıldığı 
görülmektedir. İkili harflerin yol açabileceği kimi sorunları engellemek üzere “tutuq belgisi (ʼ)” 
adı verilen bir işaret ise ikili harflerin yalın fonemler olarak seslendirilmesini sağlamaktadır. 
Ancak bir süre önce yeniden yapılan düzenleme ile ikili harflerin Türk alfabesinde olduğu gibi 
“ch > ç”, “sh > ş” şeklinde ayırıcı işaret bulunan yalın harflerle değiştirildiği görülmektedir.4 
Ancak Çağatay geleneğinde uzun bir tarihi bulunan Osmanlı alfabesindeki ڭ yerine كن = /ŋ/ 
kullanma geleneği fonetik nedenlerle “ng” ikili harfiyle sürdürülmektedir.

Kiril alfabesindeki “Ъ” işaretinin Özbekçe deyişle “tutuq belgisi”nin yani “ʼ” işaretinin 
Rusça kelimelerden başka Arapça hemze ve ayın seslerinin yarattığı durguların gösterilmesi 
bakımından Türk alfabesi ile paraleldir. 

Türk dilli dünyanın en yoğun nüfusa sahip ülkesi Özbekistan’ın Latin temelli alfabesindeki 
son düzenlemelerin mevcut Türk alfabesi ileyakınlaşması bakımından olumlu bir gelişmedir.

-”Vv”,”Ww” harflerinden ilki diş-dudak sesini, ikinci ise çift dudak sesini göstermektedir. 
Türk dillerinde yaygın bir /v/- “w” zıtlaşması bulunmadığından, yani bu harfler iki ayrı ses birimi 
göstermediğinden iki harfin aynı anda alfabede bulunması gereksizdir. “Vv” harfi tamamlayıcı 
dağılım (complementary distribution) içinde bulunan [v] ve [w] altsesbirimlerinin her ikisine de 
işaret edebilmektedir, bu nedenle “Ww” harfine yer verilmesine gerek olmadığı sonucuna varılabilir. 

-”Kk” ve “Qq”harfleri sırasıyla Arap alfabesindeki ك ve ق harflerine karşılık gelmektedir. 
Her ne kadar Orhon alfabesinde dahi “ön k” ve “art k” ayrı yazıbirimlerle gösterilmiş olsa da 
bu harfler çağdaş Latin temelli alfabelerde Türkçe kökenli sözlerde genellikle fonemik değildir. 
Bu sesler zaten tamamlayıcı dağılım içindedir. Örneğin “kara” sözcüğündeki [q] artdamak 
ünsüzünü,”kes-” sözcüğündeki [k] de öndamak ünsüzünü göstermektedir. Türkçe kökenli 
sözlerde fonemik olmayan farklılıkların yabancı sözcükler için ayrı harflerle gösterilmesinin 
de alfabeye yük yaratacağı düşünülebilir. Benzer bir durum Osmanlı alfabesindeki “غ ,گ 
“harflerine karşılık gelen ön ve art “g” seslerinin farklı harflerle gösterilmesi için de geçerlidir. 
Ancak bu harflerin gösterdiği sesleri grafik bakımdan birbirine çok yakın “g” ve “ğ” harfleri 
ile gösterme eğilimi vardır.

- /c/ sesbirimi Özbek ve Türkmen alfabelerinde “Jj” harfi ile; Türk, Gagauz ve Azerbaycan 
alfabelerinde ise “c”harfi ile gösterilmektedir. 30 harfli yeni Özbek alfabesindeki “Jj” mevcut 
tablodan hareketle yabancı dillerde fonemik/j/ sesine de işaret etmektedir. 

-Açık e (ä, ә), kapalı e (ė) ayrımlarının fonemik olduğu durumlarda “Әә” yerine “Ää” 
harfinin kullanılmasının görsel uygunluk ve uluslararası bilinirlik bakımından daha uygun 
olacağı değerlendirilebilir. 

-Sonuç olarak dijital dünya ile uyumlu, gerekli olmayan harf ve işaretlerden arınmış, 
yalın, Türk dilleri arasında kısmen de olsa standardizasyon sağlayan Latin tabanlı alfabelerin 
düzenlenmesi ve uygulanması Türk dilli dünya için en bilimsel ve pragmatik yoldur. 
4  http://uza.uz/oz/society/lotin-yezuviga-asoslangan-zbek-alifbosi-a-ida-ishchi-guru-ni-06-11-2018



198

Kaynaklar:

1. Eker, Süer (2008). Türk Alfabesinin Ayırıcı İşaretleri ve Düzeltme İşaretinin İşlevselliği 
Üzerine Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildirileri 20-21 Kasım 
2008. Ankara: Türk Dil Kurumu.

2. Georgievitz, Bartholomaeus (MDLIII) [=1553]. De Turcarum Moribus Epitome, 
Bartholomaeo Georgieviz Peregrino Autore, Lyon, Ioan. Tornaesium, 

3. İnce, Yunus; Akça Bayram (2017). Osmanlı Döneminde Latin Harfleriyle Türkçe Yazılan 
Eserler ve Yazarları. Erdem Dergisi. Ankara: Atatürk Kültür Merkez. S. 5-42.

4. Merninski Mesgnien Franciszek (1752), Francisci à Mesgnien MeninskI Institutiones 
linguæ Turcicæ, cum rudimentis parallelis linguarum Arabicæ & Persicæ. ... Tomus primus 
[-secundus.

5. Schiltberger, Johann (1879, 2010). The bondage and travels of Johann Schiltberger, a 
native of Bavaria, in Europe, Asia, and Africa, 1396-1427.

6. Yağmur, Ömer (2013). DE TURCARUM RITU ET CEREAMONIIS (1544). VIII. 
Milletlerarası Türkoloji Kongresi 30 Eylül-04 Ekim 2013 İstanbul, Bildiri Kitabı II, s. 619-633. 

О ПРЕДПОСЫЛКАХ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДА ТЮРКСКОГО ПИСЬ-
МА НА ЛАТИНИЦУ 

(на сравнительном материале хакасского и казахского языков)

Андрей Данилович Каксин
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Всем обществам на современных стадиях исторического развития свойственно 
тесное взаимодействие письменной, книжной культуры и устной, разговорной формы 
языка. Разговорная форма языка является прибежищем и реализацией первоначального 
(и затем естественно развивавшегося) мировосприятия и включает зачатки донаучных 
представлений о мире и человеке, об истории общества, разные формы “житейской фи-
лософии” и религии. Разговорная культура этноса – это целостный организм, в котором 
все взаимосвязано, здесь нет никаких излишеств. Строгая системность проистекает из 
взаимодействия информационной природы человека с “заключенными” в языке свойст-
вами объективной действительности. Указанные свойства иначе можно назвать разными 
сторонами (гранями, фрагментами) реального мира. В ряде случаев эти свойства нахо-
дятся “внутри” человека. И разговорная речь – системна, но еще большая системность 
свойственна письменной форме языка.

В докладе на теоретическом материале рассматриваются некоторые предпосылки новой 
казахской письменности. Проводятся некоторые параллели и сопоставления с письмом на 
хакасском языке. Указывается на предшествующий позитивный опыт: как известно, при 
создании новых алфавитов (или совершенствовании письменности) для малочисленных 
народов России в качестве основного принималось правило «одна фонема – одна буква». 
Излагаются основные положения, касающиеся закономерностей перехода от одной фор-
мы письма к другой. Именно в связи с наличием этих закономерностей обосновывается 
необходимость выработки определенного алгоритма перехода (от одной графической 
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системы – к другой). Приводится краткая историческая справка о письменных традициях, 
существовавших на территории, занимаемой ныне казахским языком.

Некоторые позитивные предпосылки, связанные с предстоящей реформой, объясняют-
ся общей благоприятной обстановкой, сложившейся во всех современных государствах, 
в том числе и в Республике Казахстан. Это общая грамотность населения, восприимчи-
вость к новому, прогрессивному. Не менее важны научное обеспечение, общественный 
консенсус, техническая готовность и финансовые возможности, готовность руководства 
страны поставить мероприятия по проведению реформы в число приоритетных задач. 
Единственная проблема может быть связана лишь с тем, что исходным импульсом (точкой 
опоры) для начала реформы должно быть убеждение в том, что живет, развивается, звучит 
в широком пространстве, объемно представлен в коммуникации ОН – сам казахский язык. 
И, видимо, такое убеждение в руководстве страны есть. Иначе реформа не началась бы. 
Общественность также, вероятнее всего, удостоверилась в этом факте. Как никто другой, 
ученые (особенно, конечно, лингвисты) знают, что в случае с языком на первое место надо 
ставить именно говорение. Поскольку письмо все-таки – вторая семиотическая система. 

«Письмо, безусловно, особая знаковая система, другая, качественно отличная от зву-
кового языка. … Письмо – это естественная семиотическая система. Она не была созда-
на, придумана людьми с некоторой определенной целью, – она возникла, развивалась и 
продолжает развиваться так же стихийно, как и сам звуковой язык. Сказанное нисколько 
не противоречит тому общеизвестному факту, что системы письма для многих народов 
создавались и создаются искусственно, нередко по инициативе и усилиями определенных 
лиц…» [Черемисина 1998: 101-102]. 

В связи с казахской письменностью можно обратиться ко многим страницам и очень 
древней, и отдаленной, и современной истории. Не все они имеют прямое отношение к 
современному казахскому письму, но равно интересны в историческом плане. Таких форм 
письма, на которых, в принципе, могло бы основываться современное письмо казахов, три 
– древнетюркское руническое (орхонское), уйгурское и арабское. Вообще, если еще более 
углубляться в древность, нужно отметить следующее: складывание принципиальной основы 
всех трех названных типов письма возводится к эпохе развития арамейского письма, которое, 
в свою очередь, изошло от финикийского. От финикийского письма, кстати, ведет начало и 
другая, помимо арамейской, ветвь (или традиция) – греческая. А славянская (кирилличес-
кая) и латинская системы – это просто две разновидности греческого архаического письма. 

Зависимости между языком и письмом может не быть (есть и бесписьменные языки), 
но если она есть, если целый ряд языков региона обрел письменность, то неизбежно ус-
танавливаются взаимоотношения, всегда переплетенные и очень сложные. Понятно, что 
о руническом и уйгурском письме тюрков, в связи с казахским письмом, можно говорить 
лишь условно: о них приходится упоминать исключительно в связи с историей тюркских 
языков. Тюркские языки двигались из глубин Азии, т.е. с востока, а письменность – шла, 
напротив, с запада. Хотя, конечно, тоже из Азии – но Передней. Известно, что принципы 
арамейского письма, в согдийском своем варианте, еще в древнюю эпоху “ушли глубоко 
в Азию”, и еще долго практиковались «в неустойчивых государственных образованиях, 
возникавших на Востоке после македонского завоевания (4 в. до н. э.) … В условиях 
средневековья грамотность была сосредоточена в среде духовенства. Поэтому расп-
ространение каждого алфавита связывалось с определенной религией… Письменность 
с арамейскими гетерограммами распространялась главным образом с зороастризмом. … 
На основе согдийского… письма создались разные виды письма тюрков Центральной 
Азии (важнейшие – уйгурское и тюркское «руническое»)» [Дьяконов 1990: 377-378]. 
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Однако тюркское руническое письмо вряд ли затронуло область распространения 
предков казахов – кыпчаков: ко времени появления рунического письма на Орхоне они 
находились уже к западу от этого ареала. Здесь, к западу от общей тюркской прародины, 
к тому времени уже сложились предпосылки для возникновения письма еще в одном 
варианте согдийского письма – уйгурском. 

«Уйгурским письмом писали сверху вниз, нанизывая буквы на вертикальную черту и 
располагая строки слева направо. В зависимости от места в слове буквы имели разные 
начертания – особые аллографы для начала, середины и конца. Религиозные сочинения 
обычно писались строгим, т. наз. книжным, почерком, а деловые бумаги и т. п. – скоро-
писным курсивом» [Закиров 1990]. 

Но уйгурское письмо не прижилось для широкомасштабного воплощения на письме 
среднеазиатского языка тюрки (который в средние века служил литературным языком для 
носителей кыпчакских диалектов). Поэтому на следующем этапе развития письменных 
традиций в регионе распространения казахского языка (и других языков Средней Азии) 
стало естественным принятие – в статусе основной графической – арабской системы 
письма. «Казахи в дореволюционный период пользовались адаптированным вариантом 
арабской графики» [Кайдаров 1997: 244]. 

После Великой Октябрьской социалистической революции (1917), создания СССР 
(1922) и национально-государственного переустройства Средней Азии (1924-25) в научной 
среде были обсуждены различные проекты алфавитов тюркских языков. «В 1926 году в 
Баку на 1-м Всесоюзном тюркологическом съезде, посвященном вопросам латинизации 
письменности тюрко-язычных народов, был создан Центральный комитет нового тюркс-
кого алфавита» [Островская 1990: 90]. В результате деятельности данного Комитета для 
казахского языка, с 1929 года, была принята графическая система на основе латиницы. В 
1940 году казахская письменность была переведена на кириллицу – на графику, в основе 
которой был алфавит русского языка. 

Такова вкратце историческая подоплека современного решения о переходе на латини-
цу. Как видим, между языком и формой письма на нем нет жесткой необходимой связи, 
зависимости. Но на современном этапе действительно одно правило: для вновь созда-
ваемых форм письма желательно проведение в жизнь соответствия «одна фонема – одна 
буква». Поэтому принимаемые в состав алфавита графемы должны максимально точно 
отображать соответствующие фонемы. Как известно, фонологическая система казахского 
языка характеризуется следующими основными чертами: 

«Характерные черты фонетики – наличие 9 гласных фонем, последовательное соблю-
дение нёбной гармонии (уподобление по степени подъема), соблюдение губной гармонии 
(уподобление по огубленности) до второго слога включительно» [Мусаев 1990]. 

При всей своей специфике, фонетическая система казахского языка не очень сильно 
отличается от общей системы, а также и отдельных тюркских языков. Другими словами, 
и чисто практически имелась возможность взять за основу алфавит турецкого языка, уже 
девяносто лет существующего как раз на основе латинской графики. Но, видимо, это было 
нецелесообразно по совокупности факторов, главными из которых являются следующие 
два: небольшая, но все же специфика, в фонетике и морфонологии, и существующие пра-
вила графики и орфографии (представляющие собой, хотя и на кириллической основе, 
но все же устоявшиеся графические традиции). Разумеется, на окончательное решение 
каким-то образом влияли и чисто социолингвистические факторы. Здесь следует пом-
нить: эти, экстралингвистические, факторы будут больше всего влиять на проведение 
алфавитно-орфографической реформы в жизнь и на закрепление ее результатов. 
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Перейдем к сравнению с материалом хакасского языка. Письмо на хакасском языке 
(современное хакасское письмо) основано на кириллице, и никаких перемен здесь не 
предвидится. Тогда в чем смысл нашего сравнения? Считаем, что сравнивать можно – 
хотя бы для того, чтобы представить (гипотетически), что будет, если хакасское письмо 
перевести на латиницу… Хакасское письмо нельзя переводить на латиницу, поскольку 
нарушится устойчивая традиция, и произойдет это в весьма неблагоприятных условиях 
устной трансляции хакасской речи. Далее представим результаты нашего исследования 
положения с сохранностью хакасского языка (в смысле владения языком детей и мо-
лодежи), чтобы именно с этим положением связать заключение о нецелесообразности 
такого шага (или решения). На сегодняшний день большая часть хакасов, живущих в 
городах, – выходцы из деревень. (Исследование проводилось в 2013-2014 гг.) По данным 
анкет, все бабушки и дедушки респондентов проживали в деревнях, они и показывают 
стопроцентное знание родного языка. Однако четверть второго поколения респондентов 
проживают в городе, и у них уже наблюдается переход на двуязычие. Респонденты от-
мечают, что бабушки и дедушки разговаривают с ними исключительно на родном языке. 
Родители же, проживающие в городе, общаются со своими детьми на двух языках, на 
хакасском и русском. Наблюдается такая тенденция: родители детям говорят на хакасском 
и русском, дети же отвечают чаще только на русском. Данная ситуация свидетельствует 
об ассимиляции городского населения и потере языка третьим поколением респондентов. 
На вопрос о будущем хакасского языка лица, хорошо знающие свой родной язык, это в 
основном сельские жители, проявляют оптимизм, отмечая, что язык будет жить. Городс-
кие же жители (это в основном, лица, знающие, но не говорящие на своем языке и лица, 
не знающие свой язык) отмечают, что язык вымирает. Наблюдается также интересная 
деталь, лица не знающие или знающие, но не говорящие на хакасском языке, отмечает 
своим родным языком хакасский язык, только 2 процента респондентов ответили, что 
их родной язык – русский. В целом, почти все респонденты, независимо от знания ха-
касского языка, хотели бы, чтоб их дети изучали в школе родной язык и считают, что 
стоит сделать изучение хакасского языка обязательным в республике. А также половина 
респондентов недовольны мероприятиями, проводимыми Правительством Республики 
Хакасия, с целью сохранения хакасского языка. Но на вопрос «Нужно ли знать хакасский 
язык для того, чтоб найти хорошую работу, получен стопроцентный ответ «нет». Лишь 
треть респондентов осознают причины исчезающего положения хакасского языка, на-
зывая в качестве причины – ассимиляция народа и его малочисленность. Большинство 
же опрошенных лиц описывают следствия проблемы с трансляцией языка: “молодежь 
не хочет разговаривать на хакасском языке”, “стесняются разговаривать на хакасском 
языке”, “в школах плохо учат хакасскому языку”, “в республике ничего не делается для 
сохранения языка”. 

Однако есть и позитивная сторона этого процесса (возможно, не воспринимаемая, если 
находиться все время на индивидуальной “колокольне”, в ситуации, когда все тебе долж-
ны, а ты никому не должен). В этом случае можно увидеть и положительные тенденции. 
Можно констатировать, что в области использования хакасского языка в общественных 
учреждениях и институтах наблюдается определенная стабильность. Хакасский язык про-
должает активно функционировать в деятельности национальных учреждений культуры: 
Хакасского национального драматического театра, театра “Читiген”, республиканской 
филармонии, самодеятельного ансамбля “Чон коглерi” и других. 

В общественных структурах прилагаются все усилия для сохранения языка, в средствах 
массовой информации ставятся вопросы, касающиеся данной темы. На сегодняшний день 
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сфера применения хакасского языка еще немного расширилась: стали проводиться мероп-
риятия развлекательно-познавательного характера на этом языке (школьные олимпиады, 
викторины, КВН и т.п.). Отрадно и следующее: растет поколение молодых артистов, 
певцов хакасской национальности, которые играют на национальных инструментах, поют 
тахпахи и богатырские сказания на хакасском языке, и их выступления очень популярны 
не только среди молодежи, но и среди представителей старшего поколения.

Хакасский язык определенно развивается, оперативно реагирует на новые реалии, 
вырабатывается “новый язык” средств массовой информации. Новые подходы к исполь-
зованию средств хакасского языка часто используют авторы газетных публикаций. Как 
мы знаем, во все времена язык СМИ отражает процессы, происходящие в обществе. 
Через СМИ закрепляются в языке названия новых предметов и явлений. Листая респуб-
ликанскую (единственную) газету на хакасском языке «Хабар», мы видим такие слова, 
вошедшие в язык за последние 20 лет: кiчiг паза ортын бизнес - малый и средний бизнес, 
идінчек - предприниматель, пос устаныс – самоуправление… В Интернете существует 
сайт «Форум хакасского народа», где высказываются разные мнения относительно ис-
тории, быта и языка хакасского народа, где можно общаться с пользователями сайта на 
хакасском языке. И, следует отметить, здесь горячо обсуждаются вопросы сохранения 
родного языка. 

Растет обеспеченность языковым материалом для изучения хакасского языка в системе 
образования. В школах сел и деревень с компактным проживанием коренного населения 
ведутся уроки хакасского языка. В городах же ситуация иная: в силу малого числа учеников 
хакасской национальности уроки хакасского языка проводятся не во всех школах, или же 
проводятся факультативно. Учебников и литературы же на хакасском языке достаточно. 
Причем учебники хакасского языка выпускаются на основании разных программ: для 
владеющих хакасским языком и для не владеющих. 

Наблюдается адекватное соотношение с другими языками региона, официальный ста-
тус, политика в отношении хакасского языка. Изменяется отношение хакасов к родному 
языку. В 90-ые годы прошлого столетия мы наблюдали рост самосознания у представи-
телей разных народностей. В этом отношении хакасы не исключение.  Немало можно 
встретить даже фанатично настроенных представителей, которые прилагают немало 
усилий не только на словах, но и на деле на сохранение и развитие родного языка. Есть 
семьи, которые даже в условиях городской среды, в русскоязычном окружении воспи-
тывают детей в национальном духе и со знанием родного языка. Такие явления дают 
надежду, что хакасский язык еще долго будет жить. А если язык будет жить в устной 
форме, нет необходимости менять традиции письменности: письмо должно основываться 
на устойчивой, непрерывной трансляции родной речи. 
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ПРИНЯТИЕ ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ И 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДАННОЙ СФЕРЕ

Рахмонов Насимхон Аскарович
Национальный  университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

Ташкент, Узбекистан 

Письмо с древнейших времён привлекает внимание всего человечества. Изобретение 
алфавита сделало возможным массовое накопление знаний. Письмо, возникая на базе 
языка, имеет свою специфику. Основная специфика письма и алфавита состоит в том, 
что они являются одним из тех основных аспектов культуры, которые в корне отделяют 
человечество от мира животных. Алфавит был и остаётся основой и древнего, и совре-
менного письма. В этом отношении интересны взгляды и мышления О.Сулейманова о 
первой букве в мировом письме. По его мнению, в мировой культуре человечества первой 
буквой была Луна, именно она во многих языках стала основой для происхождения ряда 
слов. О.Сулейманов, объясняя свою точку зрения о теории ”язык - есть система” Ф.Де 
Соссюра, игнорирует его взгляд относительно данного вопроса. Он выдвигает свою 
“теорию произвольности слова”. “Теория произвольности слова порождена произволом 
лингвистики, не способной восстановить словообразовательную модель, мотивировать 
причину акустической формы лексемы и ее значения”[1,30]. Издревле известно, что на-
роды, в частности тюркские племена, преклонялись Луне. Например, это явление часто 
встречается в “”Золотом блеске” (Олтун ёруғ)и енисейских письменных памятниках. 
Например, в памятнике Элегеша [2; 26]. Жрец (по выражению О.Сулейманова – “грам-
матист”) племён толковал священные символы и слова,  присваивал им значения[3; 42]. 
Этот символ в древности выполнял функцию для появления букв.

Образование письма и алфавита нельзя рассматривать поверхностно. На основе теории 
О.Сулайманова кратко рассмотрим, как решается судьба узбекского алфавита на основе 
латиницы.

В ноябре 1991 года, во время распада СССР, в Стамбуле прошла конференция. На кон-
ференции представители тюркоязычных республик бывшего СССР поддержали проект 
перехода на латиницу.  Было отмечено, что латинский алфавит всех тюркоязычных рес-
публик должен был приблизиться к турецкому алфавиту. Это было правильным решением 
и послужило бы сближению латинского алфавита тюркских народов бывшего СССР.

В 1993 году 2 сентября Президент Узбекистана подписал закон «О введении узбекского 
алфавита, основанного на латинской графике». Новый алфавит в общих чертах совпа-
дал с проектом, предложенным в Стамбуле. В состав алфавита вошли основные знаки, 
обозначающие следующие звуки в кириллице: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J 
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j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, X x, Y y, Z z, Ç ç, Ğ ğ, Ɉ ɉ, Ñ ñ, 
Ö ö, Ş ş.  В предложенном алфавите гласные звуки не были выражены в совершенстве, 
то есть создатели алфавита не учли сингармонизм. При создании узбекского алфавита, 
основанного на латинскую графику, были учтены предложения только некоторых лич-
ностей, а мнения ведущих языковедов обошли стороной. 

Однако, уже в мае 1995 года этот алфавит был пересмотрен и вместо него введён 
другой вариант алфавита, основанного на латиницу.  Основным отличием данного ва-
рианта стало отсутствие букв с диакретическими знаками. Буквы Ç ç, Ş ş, Ğ ğ, Ö ö, Ñ 
ñ, Ɉ ɉ были заменены на Ch ch, Sh sh, Gʻ gʻ, Oʻ oʻ, Ng ng, J j. Соответственно, алфавит 
принял следующий вид:

А а B b D d Е е F f G g H h I i J j K k
L l М m N n О о P p Q q R r S s Т t U u
V v X x Y y Z z Oʻ oʻ Gʻ gʻ Sh sh Ch ch Ng ng ʼ

По сути, новый алфавит явился простой транслитерацией кириллицы и не решил 
проблему орфографии. А орфография кириллицы неоднократно обсуждалась с середи-
ны XX века. Единственным изменением стало изъятие из алфавита букв «е», «ё», «ю», 
«я» и их замена на буквосочетания yo, ye, yu, ya. Первоначально переход на новый 
алфавит планировалось завершить к 2000 году, затем срок был передвинут на 2005 
год, а затем на 2010 год. После этого срок был передвинут на 2015 год. На латинскую 
графику была переведена сфера образования и частично делопроизводство. Но газеты 
и журналы продолжают печататься на кириллице, потому что основными читателями 
газет и журналов есть люди преклонного возраста. Им очень трудно привыкнуть к 
незнакомому алфавиту.  В настоящее время около 70 % литературы печатаются на 
латинице, в том числе, полностью все школьные учебники. Однако, при печатании 
учебников и пособий для Высших учебных заведений на латинице существуют неко-
торые проблемы. В рекламах на телевидении и в интернете в основном используется 
кириллица. В 2018 году был объявлен новый срок завершения перехода на латинскую 
графику – 2021 год..

В 2018 году был опубликован очередной проект реформы алфавита. В нём было пред-
ложено соответственно заменить диграфы Ch ch, Sh sh, Gʻ gʻ, Oʻ oʻ на Ç ç, Ş ş, Ğ ğ, Ŏ ŏ. 
В 2018 году 22 октября в Университете узбекского языка и литературы имени Алишера 
Навои была проведена научно-практическая конференция по усовершенствованию узбекс-
кого алфавита, основанного на латиницу. Участники конференции выдвинули некоторые 
предложения по реформированию нашего национального алфавита. 

Одним словом, для усовершенствования алфавита были выдвинуты много различных 
предложений и мнений. Однако, в этой области нет пока ощутимого продвижения. До 
конца 2018 года должен был принят алфавит в новой редакции. Но до сегодняшнего дня 
его нет. По-моему, наш алфавит требует ещё более совершенства. Самое главное – в 
новом алфавите должен полностью отражаться фонетический строй узбекского языка. 
Ни в одном предложенном ранее вариантах мы не видим совершенный алфавит. Начатая 
работа остановилась на полпути. По заключению рабочей группы, организованная по 
усовершенствованию узбекского латинского алфавита, буквы  O‘, G‘, Sh и Ch становятся 
причиной многих проблем. Если только устранить проблемы с этими буквами довольно 
быстро и эффективно, узбекская латинская графика дойдёт до совершенства. Подобные 
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мнения и заключения непосредственно направлены в адрес рабочей группы, а не только 
интеллигенции Узбекистана.

В 2019 году был опубликован другой проект реформы: буквы - Ch ch, Sh sh, Gʻ gʻ, Oʻ 
oʻ заменяются на Ç ç, Ş ş, Ǵ ǵ, Ó ó, а также вновь вводится буква C c.

Полный переход на латинскую графику поддерживают не все слои населения Узбе-
кистана. По мнения некоторых учёных и творческой интеллигенции, надо использовать 
параллельно оба алфавита– латиницу и кириллицу.

К переходу усовершенствованной латинской графике мешают также непрофессиональ-
ное отношение некоторых слоёв интеллигенции относительно вопроса формирования 
узбекского языка. Например, преподаватель узбекского языка Института стран Азии и 
Африки МГУ имени Ломоносова, некий Таир Махаматов придумывает появление уз-
бекского языка следующим образом: «Узбекский язык сложился как творческий синтез 
фарси, старотюркского, арабского и латинского».  Латинский язык никогда не влиял на 
появление узбекского языка. Мне кажется, Таир Махаматов имел в виду заимствование 
лексики из других языков в узбекский, в частности, латинского слова через русского. 
Однако, заимствование лексики и образование узбекского языка - совершенно разные 
понятия и явления.

Именно такие нелепые взгляды также отодвигают назад всякую попытку и стремление 
развить латинскую графику узбекского языка.

Для усовершенстовования узбекского латинского алфавита нужно учитывать также и 
диалекты. Например, в Заключении научно-теоретической конференции 2019 года, которая 
была посвящена усовершенствованию латинского алфавита, сказаны следующие мнения:

“В составе узбекского этноса существуют и кипчаки, и огузы, и карлуки. В их гово-
рах ощущается определённые расхождения: одно слово в одном диалекте произносится 
с короткой твёрдой гласной, а в другом диалекте – с длинной мягкой гласной. Ещё одна 
наша своеобразная особенность состоит в том, что среди тюркских народов  только у 
узбеков  встречается гласное Оо. Это обстоятельство требует отдельный подход в нашей 
фонетике. В сущности, современные гласные дают определенную вольность каждому 
говору. Каждый говор гласные звуки i u o   произносит как-то соответственно по-своему. 
Поэтому возникает справедливый вопрос: алфавит должен отражать не только полностью 
звуки, но и вместе с этим, он непременно должен служить укреплению национальной 
целостности и единства. Не так ли?»

Соответственно, из заключения надо понять основную суть проблемы - для усовер-
шенствования алфавита также надо учитывать фонетическую систему узбекских говоров. 
Но в такой интерпретации сути проблемы явно наблюдается неуверенность и лженаучность. 
Заключение о том, что гласное Оо среди тюркских языков существует только в узбекском 
языке, также не оправдывает себя. Например, в гагаузском, тукменском языке есть гласное 
Оо. Книга “Тюркские языки”, вышедшая под редакцией Н.А.Баскакова[4; 93,113], является 
достоверным источником для фонетической системы всех тюркских языков.

Для успешного развития узбекского латинского алфавита нет необходимости под-
нимать как большую проблему  различие произношение гласных в узбекских говорах. 
Разнообразие произношения гласных в говорах показывают, что сингармонизм живёт в 
узбекском языке. Сингармонизм должен отражаться и в латинской графике узбекского 
языка. Основываясь на произношение в говорах, неуместно политизировать узбекский 
алфавит, основанный на латиницу. 

В заключении участников той научно-теоретической конференции, латинский алфа-
вит как будто обязательно должен отражать фонетический строй узбекских говоров. Для 
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каждого говора не создаётся отдельный алфавит. Такой практики ещё не было в истории 
тюркских языков. Узбекский латинский алфавит будет совершенствоваться в пределах 
литературного языка, а не в кругу говоров.

Таким образом, узбекский латинский алфавит должен ещё более усовершенствоваться, 
особенно сингармонизм должен отражаться в алфавите. Тем более, создатели алфавита 
сами говорят, что в узбекских говорах гласные произносятся по-разному.
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QARAQALPAQ TILINIŃ LATIN JAZIWINA ÓTIWDEGI MÁSELELERI 
HÁM JETISKENLIKLERI

Pirniyazova Alima Kudiyarovna
 Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı, 

Nókis q., Ózbekstan Respublikası 

Adamzat jámiyetinde, onıń mádeniy turmısında jazıwdıń áhmiyeti júdá úlken. «Jazıw arqalı 
ulıwma mádeniyat, ilim, texnika, kórkem óner hám t.b. rawajlanadı hám ulıwma xalıq mápine 
aylanadı. Sonlıqtan da jazıwsız hesh qanday civilizaciya bolıwı múmkin emes» [2:140]. 

Qaraqalpaq tili túrkiy tilles xalıqlardıń ishinde óz fonetikalıq sisteması, grammatikası hám 
oǵan tiykarlanǵan orfografiyası   menen   ózgeshelenip   turatuǵın til.

Hár qanday tildiń rawajlanıwı, ómir súriwi, qáliplesip, jetilisip   barıwı    onıń álipbesi menen 
de baylanıslı. Eger qaraqalpaq   tiliniń    jazıw   máselesin   dúnya   tilleri menen salıstırıp   
qaraǵanda, ol seslik jazıwǵa tiykarlanǵan til ekenligi bizge málim. Ilimpazlar házirgi kúnde 
dúnya júzinde   jazıw sistemaslarınıń  tórt toparın atap kórsetedi: 1. Latın jazıwına tiykarlanǵan 
jazıw sistemaları. Bul jazıwdan   dúnya   xalqınıń 30% ten artıǵı paydalanadı; 2. Slavyan-
kirillica.  Bul jazıw túrinen paydalanıwshılar dúnya xalqınıń 10% tin quraydı; 3. Arab jazıwı. 
Bul jazıwdan dúnya xalıqlarınıń 10% ten artıǵı paydalanadı; 4. Hind buwın jazıwı.  Bul jazıwdan 
dúnya xalıqlarınıń 20%  paydalanadı [4: 72].  

Qaraqalpaq tili jazıwınıń rawajlanıwında hám onıń jetilisiwinde tiykarınan tórt dáwirdi atap 
kórsetewge boladı. 

І. Reformalanǵan arab alfaviti (XIV ásirden XX ásirdiń 30-jıllarına shekem).
ІІ. Latınlasqan alfavit (1928-1940-j.j.).
ІІІ. Slavyan-kirillica tiykarındaǵı alfavit (1940-1994 - j.j.deyin).
ІV. Latınlastırılǵan házirgi qaraqalpaq alfaviti.
Ózbekstan Respublikası ǵárezsizlikke eriskennen keyin basqa da kóplegen túrkiy xalıqları 

menen qatar qaraqalpaq tili de latın jazıwı tiykarındaǵı álipbege ótken edi. Respublikada 
«Mámleketlik til haqqında» ǵı hám «Latın jazıwına tiykarlanǵan jańa qaraqalpaq álipbesin 
hám imla qaǵıydaların engiziw haqqında»ǵı Nızamlar qabıllanǵannan baslap bir qansha 
jumıslar ámelge asırıldı. Qaraqalpaqstan Respublikası da óziniń milliy jazıwın latın grafikasına 



207

tiykarlanǵan álipbege ótkerdi. Latın jazıwına tiykarlanǵan qaraqalpaq tiliniń jańa álipbesi on 
ekinshi shaqırıq Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi on besinshi sessiyasında (1994-jıl 
26-fevral)  qabıl etilgen edi.

Dáslepki latın grafikasındaǵı qaraqalpaq álipbesinde 31 hárip bolıp, toǵız dawıslı sesti ańlatıw 
ushın 6 tańba qabıl etildi: Aa, Ee, Ii, Ii, Oo, Uu. Qaraqalpaq tiline tán ә, ө, ү dawıslıların latın 
háripleriniń ústine  ä, ö, ü diyakritikalıq belgi qoyıw arqalı qabıl etildi. 

Latın grafikasına tiykarlanǵan qaraqalpaq alfavitin engiziw haqqındaǵı Qaraqalpaqstan 
Respublikasınıń nızamına ózgerisler kirgiziw haqqında (1995-jıl 25-may) qarar qabıllandı. 
Ózgerisler kirgizilgen álipbe birinshi shaqırıq Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi on 
besinshi sessiyasında (1995-jıl 29-dekabr) 32 hárip bolıp qabıl etildi. Qabıl etilgen álipbeniń 
qaraqalpaq tiliniń ózine tán seslik ózgesheliklerin bildiretuǵın 5 (bes) háribi: a’, g’, o’, u’, n’ 
аpostrof belgisi menen, bir hárip (sh) háripler birikpesi túrinde alındı. “Sh” háripler birikpesi rus 
álipbesindegi  ч, ш, щ háripleriniń wazıypasın atqaratuǵın boldı. Qosımsha rus tilinen kirgen 
sózlerde jumsalatuǵın “Vv” háribi qabıl etildi,  háriplerdiń sanı 32 boldı. 

2009-jıldıń 8-oktyabrinde «Latın jazıwındaǵı qaraqalpaq álipbesi haqqındaǵı nızamına 
ózgerisler hám qosımshalar kirgiziw haqqında»ǵı qararǵa muwapıq qaraqalpaq tiliniń túpkilikli 
sózleriniń basında jumsalatuǵın е, о, ө seslerin tańbalaw ushın latın jazıwındaǵı  y hám w 
tańbalaw, juwan, qısıq dawıslı ы sesin tańbalaw ushın latın jazıwındaǵı  i tańbasınıń qaptalına 
apostrof  (’)  belgisin qosıp  tańbalaw, sonday-aq rus hám rus tili arqalı kirgen  sózlerdegi  ц, 
щ, ч  qosarlı seslerin tańbalaw ushın latın jazıwındaǵı  с, ch  tańbaları qabıl etilgen edi. Rus 
grafikasındaǵı  “ц” háribin ańlatıw ushın  “c”, “ч” háribin ańlatıw ushın  “ch” háripleri kirgizildi 
hám álipbedegi háriplerdiń sanı 34 boldı. Burńnǵı Iı háribiniń ornına apostrof belgisin qoyıw 
arqalı   I’ i’ túrinde jazılatuǵın boldı. 

Búgingi kúni tez pát penen rawajlanıp atırǵan informaciyalıq-kommunikaciyalıq 
texnologiyalarǵa baylanıslı álipbedegi ayırım hárip hám imla qaǵıydalarınıń bólimlerine 
ózgerisler engiziw talap etildi. Bundaǵı maqset - qol tańba menen jazıwdı hám informaciyalıq-
kommunikaciyalıq texnologiyalar járdemindegi jazıwdı da jetilistiriw, qolaylastırıw. Xalıqtıń tolıq 
sawatlılıǵı sóylew mádeniyatı menen tıǵız baylanıslı ekenligi de esapqa alına otırıp ǵalaba xabar 
qurallarında, joqarı oqıw orınlarında, bilimlendiriw mákemelerinde latın jazıwına tiykarlanǵan 
qaraqalpaq álipbesi hám imla qaǵıydaların jetilistiriw máselesi dodalandı, baspa sóz betlerinde 
járiyalandı. Apostrof belgisi bir háriptiń ornın alatuǵınlıǵı, sonlıqtan baspada qosımsha orınlardı 
iyeleytuǵınlıǵı, ekonimikalıq jaqtan esaplap shıǵıldı. Bul pikirlerdiń hámmesinde de búgingi kúni 
tez pát penen rawajlanıp atırǵan informaciyalıq-kommunikaciyalıq texnologiyalarǵa baylanıslı 
qaraqalpaq álipbesindegi ayırım hárip hám imla qaǵıydalarınıń bólimlerine ózgerisler kirgiziw 
kerekligi, qolaylastırıw hám múmkinshiligi bolǵanınsha turaqlastırıw máseleleri kóterildi. Baspa 
sózde járiyalanǵan materiallardı hám qánigelerdiń bas qospa májilislerinde usınıs etilgen pikirler 
esapqa alına otırıp, 2016-jıldıń 10-iyun kúngi Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń 
toǵızınshı sessiyasında «Qaraqalpaqstan Respublikasınıń ayırım nızamlarına ózgerisler hám 
qosımshalar kirgiziw haqqında»ǵı Nızam qabıl etilip, onıń 11-statyasına muwapıq, «Latın 
jazıwına tiykarlanǵan qaraqalpaq álipbesin  engiziw haqqında» ǵı Qaraqalpaqstan Respublikası 
Nızamına qosımshalar hám ózgerisler kirgizildi:

1. 2009-jıldıń 8-oktyabrindegi «Latın jazıwındaǵı qaraqalpaq álipbesi haqqındaǵı nızamına 
ózgerisler hám qosımshalar kirgiziw haqqında»ǵı Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamına 
kirgizilgen «Túpkilikli sózlerde sóz basında e, o, ó háripleriniń aldınan «y,w» háripleri qosılıp, 
«ye, wo, wó» birikpesi túrinde jazıladı» degen ózgerisler baslawısh klass oqıwshılarınıń álipbeni 
úyreniwinde qıyınshılıqlar tuwdırǵanlıǵı hám kóp sanlı qánigelerdiń pikirleri esapqa alınıp, ol 
ózgeris alıp taslandı. 
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2. Qaraqalpaq tiliniń ózine tán ózgesheligin bildiretuǵın (A’á,U’ú, O’ó,I’i’,G’ǵ, N’ń) seslerin 
tańbalaytuǵın háriplerdiń qaptalındaǵı apostrof belgileri alıp taslanıp, háriptiń ústine qoyılatuǵın 
akut belgisine ózgertildi: Áá, Óó, Úú, Íı, Ǵǵ, Ńń. [1:3-4]. 

Usı Nızamǵa muwapıq  Sh.Abdinazimov, M.Dáwletov, A.Alniyazov tárepinen «Qaraqalpaq 
tili imla qaǵıydalarınıń jıynaǵı» dúzilip «Bilim» baspasınan jarıq kórdi. Qabıl etilgen álipbedegi  
ózgerisler imlada  sáykes sáwleleniwin tapqan. Avtorlar  latın jazıwına tiykarlanǵan qaraqalpaq 
álipbesin dodalaw barısında Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciyalardıń, tilshi alımlardıń, 
tájiriybeli mektep muǵallimleriniń, keń jámiyetshiliktiń pikirlerin, sonday-aq til ilimindegi 
tájiriybelerdi esapqa ala otırıp «Qaraqalpaq tili imla qaǵıydalarınıń jıynaǵı» n islep shıqqan [1]. 

2016-jılı qaraqalpaq tili latın grafikasındaǵı jazıwǵa ózgerisler kirgiziw barısında dúnya 
tilleriniń jazıwları tolıǵı menen úyrenildi. Respublika boyınsha baslawısh klass muǵallimleriniń 
pikirleri úyrenildi. Háriplerdiń «Álipbe» kitabına jaylastırılıwı, oqıwshılarǵa úyretiliw 
metodikası qarap shıǵıldı. Barlıq mekteplerdiń qaraqalpaq tili hám ádebiyatı muǵallimleri menen 
pikirlesiwler júrgizildi. Tilshi ilimpazlar menen qospa májilisler ótkerildi. Usınday jumıslar 
nátiyjesinde házirgi álipbe qáliplestirildi.

Degen menen oqıwshılar juwan, qısıq dawıslı Íı ushın qabıl etilgen háripti jazıwda jińishke 
Ii menen aljastıratuǵını málim bolıp atır. Sebebi latın grafikasındaǵı bas hám kishkene háripler 
sol turısında qaldırılıp, Í ushın bas háripke akut belgisi, al kishkene háripke hesh qanday belgi 
alınbaǵan edi. Jazıwda Ii kishkene háripte ústin belgi bar, Íı bul háribinde bolsa úlken háripte 
ústin belgi bar, sol jaǵınan birinshi klass oqıwshıları aljasadı eken. 

Házirgi dáwirdegi latın jazıwı tiykarındaǵı qaraqalpaq álipbesinde 34 hárip bar. Kompyuterde 
jazıwda qolaylıqlar tuwdırıw maqsetinde qaraqalpaq tiline tán seslerdi bildiretuǵın háriplerge 
akut belgisi qoyıladı. Ol qosımsha orın talap etpeydi, háriptiń ústine qoyıladı.
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Kompyuterge  34 háripten ibarat latın jazıwı tiykarındaǵı qaraqalpaq álipbesi baǵdarlama 
etip kirgizildi. Kompyuterde russha Xx háribi ornına Ǵǵ, ъ ornına Úú, Ээ ornına Íı, Юю ornına 
Áá,   Бб ornına Óó, Жж ornına Ńń ornalastırıldı.

Solay etip, házirgi kúnde jetilistirilgen hám hárekettegi latın grafikasındaǵı qaraqalpaq 
álipbesi tómende berilgen:

Latın jazıwı tiykarındaǵı álipbege ótken waqıtları álbette qıyınshılıqlar boldı. Dáslep mektep 
sabaqlıqları, baspasóz usı jazıw tiykarında dúzildi. Latın jazıwına tiykarlanǵan álipbeni xalıqqa 
úyretiw ushın joqarı oqıw orınlarınıń tilshi professor-oqıtıwshıları kárxana hám mákemeler 
menen shártnama dúzip, sonıń tiykarında jańa álipbe hám imla qaǵıydalarına úyretiw boyınsha 
jumıs alıp bardı. Gazeta betlerinde jańa álipbe hám imla qagıydaların úyreniw boyınsha 
materiallar, rubrika járiyalanıp bardı. Kirill hám latın álipbesi salıstırıp kórsetilgen sózlikler 
islep shıǵıldı [3]. 

Sózlik qaraqalpaq tilinde keń qollanılatuǵın jámiyetlik-siyasiy terminlerdiń latın hám 
kirill álipbesindegi jazılıwı boyınsha dúzilgen. Sózlikte dáslep sońǵı latın,  al qasında kirill 
álipbesindegi termin beriledi. Mısalı:

       Abadanlastırıw                               Aбаданластырыў
Abadanlastırıw jumısları                Aбаданластырыў жумыслары т.б.
Mámleketlik tildi úyreniwdiń áhmiyeti artıp baratırǵan, sonday-aq qaraqalpaq tiliniń latın 

álipbesine ózgerisler kirgen bir máhálde bunday sózlik oǵada zárúr edi. A’sirese, kirill álipbesin 
jetik bilip, latın álipbesin endi úyrenip atırǵanlar ushın bul sózliktiń tiygizer paydası oǵada kóp 
boldı. Bunday sózlikten kózde tutılǵan tiykarǵı maqset sózlerdiń eki álipbede durıs jazılıwın 
kórsetip beriw menen birge ózgerisler menen qabıl etilgen jańa latın álipbesin tolıq hám puxta 
ózlestiriwge kómeklesiwden ibarat. Sózlikte eki álipbede qatar berilgen sózler kórgizbelilik 
jaǵdayın payda etedi. Sózlerdi salıstırıw arqalı oqıwshı kirill álipbesindegi háripler jańa latın 
álipbesinde qanday háripler menen beriletuǵının bilip aladı. Sonday-aq, dáslepki hám sońǵı 
imla qaǵıydalarındaǵı sáykeslik hám parqlı táreplerin usı sózlik arqalı salıstırıw múmkinshiligi 
boladı. Sózliktiń kirill álipbesindegi bólegi rus grafikası tiykarındaǵı qaraqalpaq jazıwınıń imla 
qaǵıydalarına (1957-jılı 28-fevral), jańa álipbedegi bólimi latın grafikası tiykarındaǵı qaraqalpaq 
jazıwınıń imla qaǵıydalarına (2016-jıl 10-iyun) say dúzilgen. 

Qaraqalpaq tili jazıwın házirgi jetilisken túrge alıp keliw baǵdarında bir qansha ózgeris, qayta 
qarap shıǵıwlardı bastan ótkerdi. Kóp waqıtlar dawamında qáliplesken jazıwdı birden ózgertiw 
qıyınshılıq tuwdıradı, waqıt talap etedi. Jańa nárseni kópshiliktiń qabıl etiwinde qarsılıqlar 
da ushıraydı. Geneologiyalıq jaqtan qaraqalpaq hám qazaq tilleri eń jaqın tiller. Qazaq tili 
de álipbeni qayta qarap shıǵıp atırǵan eken, olardıń tájiriybesi bar tillerden úyrengeni oǵada 
durıs bolǵan. Bul protsess uzaq dawam etedi, bunda tiyisli qánigeler oylasqan halda jumıs alıp 
barǵanı durıs boladı. A’sirese, tilshi qánigeler, psixologlar, sonıń menen birge oftalmologlardı 
qamtıw kerek. Jas óspirimler mektep baǵdarlamasında shet tillerin (anglichan, nemets t.b.) 
tillerdi de úyrenedi. Ol tillerdiń orfografiyası basqasha qurılǵan. Túrkiy tilleriniń orfografiyası 
pútkilley ózgeshe. Bul mektep oqıwshılarınıń jazıwdı, orfografiyanı, transkripciyanı úyreniwinde 
mashqalalar payda etedi. 

Latın jazıwındaǵı milliy álipbeni úyreniw hám kónlikpe payda etiw ushın hár bir insannıń 
dáslep kóriw qábiletine, yadına tásir kerek. Bunıń ushın tómendegidey usınıslar bermekshimiz:

1. Ata-analar balalarına ózlerine tanıs emes háriplerdi úyretiwde qıynaladı. Qaraqalpaqstanda 
usı sebeplerge baylanıslı kirill jazıwınan paydalanatuǵın rus mekteplerine  balaların oqıwǵa 
kóplep bere basladı. Bul jaǵdaydıń aldın alıw ushın birinshi gezekte úlken jastaǵı insanlardı 
taza álipbege úyretip barıw;

2. Qıstırma hám plakatlardaǵı jazıwlardı orfografiya tiykarında taza jazıwǵa ótkeriw;
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3. Mektep, joqarı oqıw orınlarınıń sabaqlıqların taza álipbege tiykarlanǵan jazıw menen 
shıǵarıw;

4. Baspasóz, televidenie latın jazıwındaǵı álipbege izbe iz túrde ózgeriwi shárt. 
Hár bir jámiyet aǵzası óz milletiniń perzenti bolǵanlıqtan qatnas quralı bolǵan til arqalı ǵana 

tálim-tárbiya, óner-bilim úyrenedi, eliniń ruwxıy baylıǵı, mádeniyatınıń bir forması bolǵan tildi 
qádirleydi, qásterleydi. Sonlıqtan onda hár bir xalıqtıń milletlik sana-seziminiń, oylawınıń, 
minez-qulqınıń belgileri saqlanadı. Xalıqtıń milliy ózgeshelikleri, mádeniyatı, úrp-ádeti, ádebiy 
estelikleri, onıń psixikalıq minez-qulqı, oy-pikiri til arqalı ǵana áwladtan áwladqa ótip otıradı.
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НОГАЙСКИЙ ЯЗЫК: ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Кукаева Сафият Алиевна 
Карачаево-Черкесский институт гуманитарных

 исследований, г. Черкесск, РФ 

В современном мире в условиях непрерывных социально-культурных трансформаций, 
определяемых процессами глобализации и модернизации, усиливающимися мигра-
ционными процессами, типами массового билингвизма, остро встает вопрос о сохра-
нении языковой и культурной самобытности народов РФ. Общественно-политические, 
социально-экономические, культурно-психологические и мировоззренческие сдвиги в 
современном обществе настолько существенны, то, что сохранялось в народном сознании 
тысячелетиями, сейчас исчезает в течение десятилетий и даже лет. 

В новейшей истории проблема этнолингвистической витальности языка является 
весьма актуальной для всех народов мира вне зависимости от их статуса. Исчезновение 
малых языков приобретает угрожающие размеры, все миноритарные языки охвачены бур-
ным ростом количества не владеющих, слабо владеющих родным языком, не изучавших 
его в школе. По прогнозам известного социолингвиста М.Краусса, в XXI веке исчезнет 
половина существующих языков, что представляет собой глобальную гуманитарную ка-
тастрофу, до сих пор не известную истории человечества. Каждые две недели человечество 
теряет один язык, вместе с которым уходит в небытие целая ветвь истории, культурных 
традиций и ценностей, ремесел и искусств. Ногайский язык социолингвистами отнесен 
к исчезающим языкам как язык малочисленного и разделенного народа. Утрата языка его 
носителем является первым, чаще всего и последним, симптомом исчезновения малочис-
ленного этноса. Сегодня нужна системная языковая политика, которая обеспечивала бы 
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полномасштабное функционирование ногайского языка во всех регионах, где компактно 
проживают ногайцы, как важнейшего фактора укрепления национального единства. 

Ногайский язык является разговорным и литературным языком ногайцев, живущих 
в Карачаево-Черкесской Республике (Ногайский, Хабезский районы, г. Черкесск), Став-
ропольском крае (Минераловодский, Нефтекумский, Степновский районы), Республике 
Дагестан (Ногайский, Кизлярский, Бабаюртовский районы, г. Махачкала), Чеченской 
Республике (Шелковской район, г. Грозный), в Астраханской области (Красноярский, 
Харабалинский, Володарский районы, г. Астрахань). За пределами Российской Феде-
рации ногайцы живут в Турции, Болгарии, Румынии, Германии, Голландии, Австрии, 
Афганистане и т.д.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. ногайцев в России 103660 человек, 
из них количество владеющих ногайским языком составляет 87119 человек, владеющих 
русским языком – 98081 человек. В условиях, когда, согласно результатам переписи, более  
90 % респондентов заявили о свободном владении русским языком, следует иметь в виду, что 
уже необходимо принять защитные меры по спасению языка, ибо за этой гранью ожидается 
потеря языка, культуры и национальных особенностей. Среди разных групп ногайского 
населения широта использования ногайского и русского языков варьирует в зависимости 
от возраста, образовательного уровня, сфер общения (в семье, на производстве, в общении 
с друзьями и т.д.). Для лиц старшего возраста характерно использование ногайского языка, 
молодому поколению свойственно более широкое использование русского языка. Во многих 
семьях большинство детей овладевает русским языком в естественных условиях однов-
ременно с родным, а иногда и раньше ногайского. У школьников отмечается отсутствие 
практической мотивации к изучению родного языка, доминантная культура воспринимается 
национальными меньшинствами как более престижная.

Ногайский народ прошел сложный, разнообразный по формам государственности, 
условиям общественной жизни, этногенезу исторический   путь. История народа, отме-
ченная бурными событиями и яркими культурными явлениями, способствовала накоп-
лению значительного пласта духовных ценностей, отраженных в языке, и это наследие 
составляет ныне основу лексического богатства живого ногайского языка. 

Несмотря на длительную письменную традицию, наличие многожанровой литерату-
ры, государственный статус (Карачаево-Черкесская Республика и Республика Дагестан), 
использование в сфере образования, жизнеспособность ногайского языка и перспективы 
его сохранения и дальнейшего развития вызывают обоснованную тревогу по ряду этно-
демографических и социолингвистических причин. 

Ногайский литературный язык до его современного состояния прошел длительный 
и сложный путь развития. Истоком его является древнетюркский язык, представленный 
памятниками VII-XIX вв. на рунической, древнеуйгурской, арабской графике [1; 131]. В 
послереволюционный период современный ногайский язык сменил 2 алфавита: до 1928 
года применялся арабский, до 1939 года – латинский, пока не утвердился новый алфавит, 
созданный на основе русской графики. Переход на совершенно новые системы письма 
нанес невосполнимый урон развитию национальной духовности ногайцев и сыграл от-
рицательную роль в истории развития ногайского языка. Значительная часть культурного 
наследия ногайцев, зафиксированная уйгурским письмом, затем арабицей и латиницей, 
остается невостребованной в многочисленных архивах России и зарубежья. Таким обра-
зом многие тюркские народы с давней письменной традицией лишились письменности, 
«дважды уничтожалось культурное наследие, дважды большое количество людей стало 
неграмотным» [2; 21], что вызвало массовое безразличие к проблемам развития языка. 
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Основой регулирования языковой ситуации является законодательная правовая база. 
По законодательству РФ все граждане обладают правом пользоваться родным языком 
независимо от места проживания. В настоящее время в девятнадцати республиках – 
субъектах Российской Федерации – приняты законодательные акты, закрепляющие 
статус национальных языков как государственных. Закон «О языках народов Карачаево-
Черкесской Республики» принят Народным Собранием КЧР в 1996 году. Провозгласив 
язык государственным, республика должна «принять на себя комплекс обязательств в 
отношении преподавания этого языка во всех общеобразовательных школах, средних и 
частично высших учебных заведениях, в издании учебно-методических пособий, худо-
жественной и научно-популярной литературы, использовании языка в СМИ. Вместе с 
тем необходимо соблюдать приоритеты в употреблении общегосударственного и госу-
дарственного языка республики, не допускать дискриминации как титульного, так и не 
титульного населения» [3; 13-18]. С 90-х годов ХХ века предпринимаются различные 
меры по поддержке миноритарных языков: принимаются государственные программы 
развития языков, законы о государственных языках, повышающие их статус, ведется ра-
бота по нормированию языков, издается литература на национальных языках, проводятся 
конференции и форумы и др. Однако заметных изменений в этноязыковой ситуации не 
происходит. Это объясняется тем, что «доминантная культура воспринимается нацио-
нальными меньшинствами как более престижная. Культурная интеграция меньшинств в 
доминантное большинство является устойчивой и долговременной тенденцией» [4; 296].

Как известно, устойчивость языка зависит от многих причин. При оценке угрозы для 
того или иного языка используются следующие критерии: общее число носителей язы-
ка; доля носителей языка в общей численности населения; государственная политика в 
отношении данного языка, включая его официальный статус и использование; наличие 
письменной традиции; передача языка от поколения к поколению и др. В условиях дис-
персного проживания ногайского этноса в различных регионах РФ, особенно актуальными 
становятся изучение степени устойчивости и динамики изменчивости ногайского языка.

Существует прямая зависимость между количественным показателем социальной 
функции языка и жизнеспособностью этого языка – его использованием в важных 
сферах общественной жизни (в сфере образования, науки, массовой коммуникации, 
административной деятельности, суде, социально-политической деятельности и др.). 
Как известно, национальные языки, в том числе и ногайский, не используются в фе-
деральных и региональных органах власти, в местных административных единицах, в 
суде и законодательных органах и т.д. Языкам малочисленных народов, обладающих к 
тому же статусом государственного, особенно необходима государственная поддержка и 
эффективная помощь в решении актуальных  вопросов по сохранению ногайского языка.

На современном этапе одной из важных особенностей национального вопроса но-
гайского народа является интенсивность трудовой миграции. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, численность ногайцев в Ханты-Мансийском автономном 
округе составляет 5323 чел., в Ямало-Ненецком автономном округе – 3504 чел., Красноярс-
ком крае – 950 чел., крупные ногайские общины образованы в городах Якутск, Москва, 
Санкт-Петербург. Высокий уровень миграции ведет к нарушению этнодемографического 
баланса, отторжению от национальной культуры, потере языка, разрушению коренных 
этнических традиций и ценностей. Ногайцы, проживающие в иноэтнической среде ма-
лыми общинами, быстро ассимилируются, начинают забывать свой язык уже во втором 
поколении, что приводит к деформации этнокультурного самосознания и разрушению 
этнических социокультурных традиций. Самым губительным для малых языков пред-
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рассудком, широко распространенным в разных странах и доставшимся современному 
цивилизованному миру «как тяжелое наследие недоброго взгляда на малые языки в 
прошлом, является представление о том, что полностью овладеть языком большинства, 
открывающим путь к образованию и карьерному росту, можно только отказавшись от 
своего этнического языка» [5; 19]. 

Одним из важных факторов, влияющих на сохранение языка, являются оценочные 
установки самой этнической группы по отношению к языку, ведущие к желанию или не-
желанию учить его и передавать следующим поколениям. Действительно, если сам этнос 
решает, что выгоднее или престижнее говорить на языке большинства, то процесс языко-
вого сдвига набирает темп, и, наоборот, языковой сдвиг можно замедлить, а возможно, и 
остановить, если носители миноритарного языка осознают его национально-культурную 
ценность [6; 38]. Как отмечают исследователи, смена языка («языковой сдвиг») происходит 
поэтапно, часто за время жизни трех поколений. Первое поколение знает только родной 
язык, их дети вырастают двуязычными, зная и свой, и доминирующий в обществе языки, 
а третье поколение владеет только языком большинства, что часто приводит к ситуации, 
когда дети и их бабушки и дедушки не имеют общего языка. Мотивационной базой для 
многих родителей становится стремление видеть своих детей конкурентоспособными 
как при поступлении в высшие учебные заведения, так и при их дальнейшем трудоуст-
ройстве. С этой целью предпочтение отдается «престижным» языкам, обеспечивающим 
социальные преимущества.

Язык живет и развивается при условии активного функционирования в различных 
сферах деятельности: общественно-административной, культурно-образовательной, 
научной и т.п. Наряду с внутрисемейной передачей языка от поколения к поколению, 
бережным, уважительным отношением самого народа к своему языку, приоритетной 
государственной сферой функционирования языка остается сфера образования. В Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан на законодательном уровне зак-
реплено изучение государственных языков народов республик, в том числе ногайского 
языка в образовательных учреждениях: начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Реализация образовательной функции родных языков, а также сис-
тема полилингвального образования, когда в качестве языков обучения выступают два 
или более языков, начиная с детских садов, является непременным условием сохранения 
и развития национальной культуры. Современные же программы для школ с преподава-
нием родного языка и литературы, к сожалению, выделяют для родных языков крайне 
недостаточное количество часов. 

Важной сферой функционирования языка также является книгопечатание. Сегодня в 
регионах, где проживают ногайцы, ощущается острая нехватка учебников на родном язы-
ке, учебных программ, методических пособий, художественной литературы. Традиционно 
издание и художественной, и учебной литературы на ногайском языке сосредоточено 
лишь в Карачаево-Черкесии. Регионы и города, в которых компактно проживают ногай-
цы (Москва, Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Астрахань, 
Ставропольский край) остаются без необходимой учебной литературы. 

Сегодня культура интегрирует людей в огромном масштабе. Пропаганда народной 
культуры, проведение масштабных культурных мероприятий укрепляет чувство общего 
культурного пространства, чувства уважения и любви к родине, к народам, проживаю-
щим рядом, к их культуре, стремления к взаимопознанию, взаимообогащению. В деле 
воспитания подрастающих поколений опора на родной язык, национальные традиции, 
культуру народа, этническую обрядность, обычаи играют огромную роль. Этническая 
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принадлежность обретается вместе с умением говорить на родном языке, формируется 
культурным окружением, которое диктует моральные нормы, стандарты поведения, 
формы и способы самореализации личности. Проблема формирования этнокультурной 
идентичности обретает особую значимость в связи переживаемым российским обществом 
глобальным кризисом идентичности, который становится одним из важнейших факторов 
усиления социальной и межэтнической напряженности в обществе. Нарушение принципов 
традиционной культуры ведет к усилению процессов «духовной мутации», отчуждению 
человека от корневых основ культуры своего народа, утрате «иммунитета» по отношению 
к деструктивному воздействию западной культуры, переориентации с национальных 
духовно-нравственных ценностей и норм на чуждые ценности и стереотипы жизни.

С целью сохранения и всестороннего развития ногайского языка, расширения его об-
щественных функций, неотложной задачей является разработка, принятие и дальнейшая 
реализация долгосрочной Программы по сохранению, изучению и развитию ногайского 
языка. Языкам малочисленных народов особенно необходима государственная поддержка 
и эффективная помощь в: а) сохранении научного потенциала и подготовке националь-
ных кадров, молодых ученых, подготовке учителей и преподавателей родного языка и 
литературы; реализации научно-исследовательских проектов, научно-образовательных 
программ; б) укреплении социального статуса языков малочисленных народов, как языков 
дошкольного воспитания; детские сады должны стать «языковыми гнездами», где на про-
тяжении дня дети будут говорить и общаться на родном языке; школьного преподавания 
с достаточным количеством часов родного языка и литературы в неделю; издания книг, 
журналов, газет, средств массовой информации и межнационального общения в районах 
их распространения, т.к. средства массовой информации оказывают огромное влияние 
на становление орфоэпических, орфографических норм языка, на совершенствование 
его литературной формы, способствуют росту социального престижа и пропаганде 
уважения к родному языку, но это в том случае, когда средства массовой коммуникации 
представлены в достаточном объеме, а радио-телепередачи располагают достаточным 
эфирным временем. 

Проблема сохранения и развития родных языков в условиях многонационального и 
многоязычного государства – одна из актуальных проблем современного общества. Пока 
существует язык – будет национальная культура, а пока будет жива культура – будет на-
род. Для России, как поликультурного и многоконфессионального государства, проблемы 
сохранения разнообразия языков и культур являются важными и актуальными.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАФИКИ И ОРФОГРАФИИ ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА

Серээдар Надежда Чылбаковна
Тувинский институт гуманитарных, прикладных и социально-экономических иссле-

дований при Правительстве 
Республики Тыва, г. Кызыл

По своей графической системе и орфографии тувинский литературный язык обычно 
считается неплохо разработанным. К.А Бичелдей пишет, что современная тувинская ор-
фография нуждается в теоретических, методических разработках, в научно обоснованных 
специальных пособиях почти по всем своим разделам и пунктам [1].

Вопросы совершенствования тувинского алфавита и орфографии привлекали к себе 
внимание специалистов с самого начала создания национальной письменности. Первый 
крупный труд по тувинскому алфавиту и орфографии неопубликованная монография 
«Опыт изучения тувинской письменности в связи с условиями образования и развития 
национального литературного языка» принадлежит известному тувиноведу А.А.Пальм-
баху [2]. В ней были сделаны теоретические обобщения результатов той большой рабо-
ты, которая проводилась в процессе создания и внедрения тувинской латинизированной 
письменности, и даны рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию.

Следующее исследование по орфографии тувинской письменности уже на основе 
русского алфавита создано также А.А.Пальмбахом совместно с З.Б.Арагачи (Чадамба) и 
издано в 1963 г. В этой книге впервые в тувиноведении раскрыты принципы тувинской 
орфографии, рассмотрены правописание гласных и согласных, отдельных частей речи, 
сложных и заимствованных слов, слитное, дефисное и раздельное написания [3].

Вопросы тувинского алфавита и орфографии затрагиваются также в статьях Ш.Ч.Сата, 
в его монографии, посвященной развитию тувинского литературного языка [4]. 

Д.А.Монгушем также делались попытки дать анализ тувинского алфавита и орфогра-
фии, высказать свои конкретные предложения по их дальнейшему совершенствованию 
[5], [6]. 

М.Д.Биче-оол, Д.А.Монгуш, Ш.Ч.Сат, К.А. Бичелдей и др. ученые много внимания 
уделяют совершенствованию алфавита и орфографии тувинского языка. Разработка 
правил орфографии - это поддержка функций языка в обществе. Как и все алфавиты 
тюркских языков Южной Сибири, алфавит тувинского языка опирается на русский 
алфавит и использует русскую графику, последовательно различающую согласные по 
звонкости и глухости. А в тувинском языке оппозиция по глухости-звонкости имеет вто-
ростепенное значение, поэтому требуется значительное совершенствование тувинской 
графики, приведение ее в соответствие со строем и потребностями тувинского языка. 
Эти вопросы до сих пор остаются актуальными. Особенно это касается правописания 
слов с фарингализованными гласными. Тут разгорается немало дискуссий. К.А. Бичелдей 
рано понял значимость реформы алфавита и чуть ли не аспирантом уже предпринимал 
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попытки предложить свое видение усовершенствования тувинского алфавита. Будучи 
аспирантом, он написал статью «Вопросы орфографирования фарингализованных глас-
ных современного тувинского языка». В тувинском языке в 9 словах фарингализованные 
гласные обозначаются сочетанием гласной и твердого знака. Однако из этих 9 слов в 5 
словах в производной форме твердый знак не пишется. По этому поводу К.А.Бичелдей 
пишет так: «Различать производные формы от непроизводных довольно сложно для 
учащихся, особенно в младших классах. С подобными трудностями сталкиваются даже 
взрослые. Поэтому во всех производных формах указанных девяти слов следовало бы 
употреблять твердый знак: чаъстыг, дүъштеки, чүъктешки и т.д.». Исходя из этого, 
автор статьи предлагает узаконить постоянное употребление твердого знака в девяти 
словах и в их производных [7]. 

На мой взгляд, это было бы намного логичнее и последовательнее и легче для ус-
воения. Все мы преподаватели и понимаем, насколько важны такие вопросы. Для нас 
– это животрепещущие вопросы. Отражение в графике звукового строя тувинского 
языка – это постоянные проблемы и для школы и для университета, не только для ту-
винских языковедов. Мы задумали новый тувинско-русский словарь и перед нами стоит 
вопрос: как обозначать фарингализацию? Давать помимо орфографии и транскрипцию? 
Совершенствовать орфографию? Нужно работать вместе, решать данные проблемы в 
сотрудничестве со школой и университетом в терминологическом комитете. Но важно и 
помнить предостережения основоположников тувинского языкознания, таких как А.А. 
Пальмбах, Д.А. Монгуш, о необходимости осторожности при проведении орфографи-
ческих реформ: даже при очень неудовлетворительной орфографии вмешательство в 
языковые привычки людей может восприниматься очень болезненно. На мой взгляд, было 
бы намного сложнее обозначать фарингализованность твердым знаком во всех 19 тысяч 
словах, как предлагает Каадыр-оол Алексеевич, чем только в тех 9 словах. Мы видим, 
насколько важными для нашей жизни и актуальными являются вроде бы академические 
научные проблемы. Нет необходимости напоминать о том, что прикладные разработки 
Каадыр-оола Алексеевича базируются на его фундаментальных работах по фонетике и 
фонологии тувинского языка [8]. 

Во многих тюркских литературных языках нет единого принципа в правописании 
сложных слов. Это зависит, с одной стороны, от особенностей самих языков, с другой, от 
механического переноса русского представления о сложном слове.  Особенность тюркс-
ких языков составляет то, что в них имеется много названий предметов, явлений и пр., 
выраженных словосочетаниями. При этом в одних тюркских языках названия предметов, 
выраженные словосочетаниями, так и звучат как сочетания самостоятельных слов (нап-
ример, в якутском языке) тогда как в других эти названия-словосочетания объединяются 
фонетически общим ударением (башк., тат. и др.). 

В свое время Д.А.Монгуш предлагал внести коррективы в отношении передачи на-
чальных слабых п и т. Начальные слабые он считает целесообразным обозначать буквами 
п и т. Парные им начальные сильные ученый считает возможным обозначать этими же 
буквами или же добавить к ним какие-либо диакритические знаки [9]. Поддержал это 
предложение К.А.Бичелдей. 

Касаясь вопросов тувинской орфографии, отметим, что трудным  и спорным является 
написание сложных слов. Правописание сложных слов через дефис или раздельно являет-
ся одним из трудных и слаборазработанных вопросов тувинской орфографии. Орфография 
предусматривает лишь случаи дефисного написания, в ней ничего не говорится о раз-
дельных написаниях. Основное правило дефисного написания сформулировано нечетко, 
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поэтому количество дефисных написаний стихийно увеличивается. В центральной газете 
«Шын» в составных словах ставится дефис: бугу-делегейниң ‘международный’, бугу-рос-
сияның ‘всероссийский’, бирги классчы ‘первоклассник’ и т.д. Здесь явно видно влияние 
написание сложных слов русского языка. А в тувинском языке данные словосочетания 
не являются сложными словами.  

В «Правилах тувинской орфографии и пунктуации» на с. 17 пишут в разделе «Раздель-
ное написание»: «Пишут раздельно те слова, которые произносятся отдельным ударением 
или отдельно»: ак сеткил, төрээн чурт, ажылчы чон, Кызыл Шериг, баштаар чер, 
ужар чүүл, аян чорук [10]. Но в словарях некоторые слова пишутся через дефис: «Ту-
винско-русский словарь» на с. 75 [11], В «Тувинско-русском словаре» [12]: аян-чорук, 
в «Толковом словаре тувинского языка» на с. 191: аян-чорук [13], в «Орфографическом 
словаре тувинского языка» пишется через дефис: аян-чорук [14].

В «Правилах тувинской орфографии и пунктуации» в разделе «Раздельное написание 
наречий» приводится слова, которые пишутся раздельно: соңгузу хүн, амдыы чылын, дал 
дүъште. В «Орфографическом словаре» (1967) пишется раздельно: дал дүъш, а  в «Тол-
ковом словаре тувинского языка» данное словосочетание пишется через дефис: дал-дүъш 
(387) . У нас разнобой написания сложных слов.  Какие критерии выделения сложных 
слов? Только фонетический или еще какие-то другие могут быть? Но в настоящее время 
, например, в «Толковом словаре тувинского языка» даются варианты написания данного 
слова: алактаагы, алак-таагы. 

Второй важной проблемой является аналитический способ словообразования в сов-
ременном тувинском языке, ибо сложные слова почти не исследованы в научном плане.  
По данной теме имеются работы, касающиеся практической стороны вопроса. Подходы к 
данной проблеме – морфологический, синтаксический и, наконец, словообразовательный. 
Словосложение является особым способом образования новых слов. В связи с проблемой 
изучения сложных слов возникает другой немаловажный вопрос, а именно: их правописа-
ние. Так, сложные слова в современном тувинском языке, как и в других тюркских языках, 
на письме оформляются по-разному, что свидетельствуют о недостаточной изученности 
структуры сложных слов и неразработанности научно обоснованных критериев их орфог-
рафирования. Поэтому настала необходимость унификации правописания сложных слов 
в языках  тюркской семьи, что имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Актуальные вопросы пунктуации. Правила употребления знаков препинания в 
тувинском языке в наиболее полном виде изложены в работе М.Д.Биче-оола «Тыва 
пунктуация» [15]. 

Они в своих принципиальных положениях совпадают с правилами русской пунктуации, 
на основе которых были выработаны в начале 50-х годов. В настоящее время Правила в 
основном устоялись и успешно используются в печати, в деловой и личной переписке. 
Однако еще есть спорные, нерешенные вопросы. К ним относятся, в частности, неко-
торые случаи употребления запятой, особенно после тех членов предложения, которые 
выражены деепричастными формами. 

Требует дальнейшего тщательного изучения и упорядочения употребление знаков 
препинания в сложном предложении. Вопрос постановки запятой, на мой взгляд, еще 
четко не определен между моносубъектными и разносубъектными конструкциями. Как 
быть в следующих моносубъектных конструкциях, ставить запятую после послелога 
ояар или нет.  

Примеры: Келгеним ояар кайнаар-даа барбадым – Я, с тех пор как приехала, никуда 
не ходила; Тонну садып алганың ояар кетпедиң бе? – Ты не надевал пальто  с тех пор, 
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как купил; Анай-кыс чанып келген ояар авазының кылза чогуур ажылын даанып алгаш 
кирипкен (КК, с. 45) – Анай-кыс, с тех пор как вернулась домой, взяв на работу, которую 
должна была бы делать мать, начала делать.

В «Правилах орфографии и пуктуации» указывают, что запятую ставят после слов 
причастных оборотов со словами дораан «как только», соонда «после»: Бижикке өоренип 
алган дораан-на, чагаа бижиир мен (С.Тока); Куу костюмнуг, күдер сынныг аныяк дирт 
кара кижи кирип келгеш, Александр Иванович-биле мендилешкен дораан-на, Оюнмааже 
көрүнген (С.Пюрбю); Ол аразында Көстүк чыдыыргаан соонда, куу ыяштар аразынче 
ыңай-ла болган (Л.Чадамба).

В целом тувинская пунктуация вполне удовлетворительно выполняет свои функции. 
Однако некоторые вопросы ее по причине слабой изученности синтаксиса тувинского 
языка надлежащим образом не решены. 

Углубляя изучение структуры сложных предложений, надо также усовершенствовать 
правила постановки знаков в них. Некоторые правила, например, часть правил о знаках 
препинания в конструкциях с прямой речью, в инверсированных предложениях, сложны. 

Практика преподавания тувинского языка в вузе показывает, что большинство до-
пускаемых учащимися ошибок относится к пунктуации. Пунктуационные ошибки 
обнаруживаются также на страницах газет и книг на тувинском языке. Поэтому усовер-
шенствование правил тувинской пунктуации, повышение пунктуационной грамотности 
является актуальной задачей.
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ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Джаманкулова Кульжамал Тологоновна
Кыргызский национальный университет имени Джусупа Баласагына,  

г. Бишкек, Кыргызстан 

Сведения о кыргызах и государстве кыргызов Гегунь впервые было зафиксировано в 
китайских летописях в 201 году до н.э. Но история кыргызов имеет более древние корни. 
Формирование  кыргызов  как племени восходит ко II тысячелетию до н.э. и археоло-
гические памятники Афанасьевской, Андроновской, Тагарской и Таштыкской культур 
подтверждают данное предположение. В китайских летописях кыргызы именуются как 
динлины, которые на протяжении  длительного времени проживали на прилегающих к 
реке Енисей территориях. На базе динлинского этногенеза появилось новое этническое 
явление – кыргызы, которые в III в. до н.э. - во II в. н.э. из-за смешивания с центрально-
азиатскими племенами потеряли изначальный расовый тип. Возникли  первые тюркские 
племена енисейских кыргызов. 

История кыргызов и кыргызской письменности тесно связана с Хуннской и Тюркской 
эпохами. В тюркскую эпоху кыргызы входили в состав Тюркского каганата, но сохраняли 
свою независимость. Образ жизни, сохранение традиций, военное устройство кыргы-
зов свидетельствует об их самобытности и независимости. С 840 по 945 гг. образован 
Кыргызский каганат, названный В. В. Бартольдом «Кыргызское великодержавие». Ю.С. 
Худяков об этом пишет: «Это был звездный час кыргызской истории, период, справедли-
во названный В. В. Бартольдом «Киргизским великодержавием», время, когда кыргызы 
смогли подчинить обширные просторы степной Азии, оставить себе память у многих 
народов…» [1; 62-63].

Кыргызы издревле пользовались письменностями. Впервые нами была осуществлена 
классификация древнего кыргызского языка: 1) семасиография: пиктографическая пись-
менность, идентифицирующе-мнемонический прием передачи сообщений – тамговые 
знаки, логографическая письменность; 2) фонография: смешанный тип письменности 
– вокально-буквенная письменность, консонантно-буквенная письменность, слогово-
буквенная письменность [2; 171].

Пиктографическое письмо (регистрация информации, передача информации, хра-
нение) повествуют о том, что жители того времени вели военный образ жизни и зани-
мались охотой. На пиктографических письменностях в эпоху ранних кочевых народов 
оставлены следы от принципиального нового явления того времени - называемой  как 
«скифо-сибирский звериный стиль». 

На склонах скал, надгробиях, оружиях, конских снабжениях и на других предметах, 
находящихся на котловине Минусин, имеется множество рисунков «звериного стиля». 
«Звериный стиль» встречается на памятниках карасукской культуры. Например, 
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композиция «баран-солнце» отображало солярные и тотемистические взгляды древних 
кыргызов [3; вып.100]. Все это получила развитие в эпоху скифов (VII-III вв. до н.э.). 
Процветания маленьких бронзовых скульптур и изображений относится к периоду та-
гарской культуры (VII-I вв. до н.э.). Большинство тотемов были  дикие животные, как 
символы силы и мощи. Пиктографическая письменность на памятниках, найденных в 
Копёне, Капчалы и Уйбат, были также развиты в стиле скифско-сибирских традиций, 
с влиянием западноиранского и восточнокитайского искусства.

На территории южных районов Тувы были найдены памятники, оставшиеся от предс-
тавителей Афанасьевой культуры. Племена, жившие в период окуневской культуры 
изготавляли монументальные каменные памятники, иногда изготавливались маски 
людей и животных с символическими знаками. Петроглифы из эпохи бронзового века 
находятся в святом мазаре Мугур-Саргол, находящегося в левом побережье Енисея. 
Многие из них – рогатые маски [4; 14-15]. Рисунки в стиле скифо-сибирских живот-
ных были обнаружены на камнях горы Бай-Даг Тувы на курганах вблизи Турана. В 
памятниках казылганской культуры характерны также “звериный стиль”. Среди них 
оленьи камни Сушь и Туран, по мнению ученых, являются специальным строением, 
выполняющее особую защитную функцию. Петроглифы, изображенные на скале: 
Сыын-Чюрек (Сердце оленихи) смотрится как пирамида и на этих петроглифах изоб-
ражены около 300 животных, рисунки людей и солярные знаки [4; 50]. Схематические 
рисунки горных козлов встречаются на некоторых тувинских памятниках, а также на 
рунических письменностях, изображенных на скалах котловин Мин-Суу и Монголии. 
Талас также богат пиктографическими письменностями. На скалах горных ущельев 
Теке-Таш, Курган-Таш, Терек, Кулан, Каракол, Куганды, Куркуро-Суу, Ур-Марал были 
также найдены пиктографические письменности.

Тамговые знаки – идентификационно-мнемонический метод дачи информации. 
Тамговые знаки, которые начали использовать минусинские  кочевые скотоводы (т.е. 
кыргызы) в начале 1 тысячелетия до н.э., возникли вследствие развития скотоводства. В 
период карасукской культуры (начало I тысячелетия до н.э.) размножилось богатство 
патриархальной семьи. Богатство измерялось количеством скота. Для того, чтобы разли-
чить свой скот от чужого, каждая семья ставила метки на животных. На свыше 20 посуд 
изображены тамговые знаки относящиеся к чаатаской и тюхтятской культурам [4; 
26]. Тамговые знаки передавались из поколения в поколение, и IV-X вв. широко распрост-
ранилось на обширных территориях. Кроме того, XIX-XX вв. тамговые знаки ставились 
местными жителями. Хакаские и тувинские тамговые знаки являются наследием древних 
кыргызов. Нами классифицирована семантика тамговых знаков [2; 287] . 

Словесный метод: логографическая письменность. Как известно, в логографичес-
кой письменности мысль не передается  с изображениями, а передается условными знака-
ми (логограмма) для понимания смысла слов. На неолитовой керамике помимо рисунков 
изображены простые геометрические фигуры, ели, а также линейные орнаменты в виде 
скобок. Представители окуневской культуры развивали орнаменты неолитической эпохи 
(штамп, прямые линии, сетчатые орнаменты). В период андроновской культуры во 2 
тысячелетии до н.э. на керамической посуде были изображены геометрические фигуры.

Орнаменты, принадлежащие бронзовому веку, встречались не только на керамичес-
кой посуде, но и на одеждах и предметах сделанных из березовой коры. У хакасов такие 
орнаменты полностью сохранены. В период карасукской культуры предметы были ук-
рашены геометрическими орнаментами. В период скифской эпохи в области искусства 
скотоводов было развито орнаментальное искусство [4; 14].
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Хакасские орнаменты – в основном  геометрический. В Таштыкской культуре было 
множество посуды, сделанной из керамики. Таштыкский орнамент –основная часть (80 %) 
составляют прямолинейные мотивы [5; 16]. Такие орнаменты широко распространились 
на правом и левом берегу Енисея 

В период чаатаской культуры (VI – середина XI вв.) орнаменты были изображены 
на предметах из металла и керамической посуде, найденных на копёнских чаатаских 
курганах. В период тюхтятской культуры (IX – X вв.) преобладали геометрические, 
растительные и зооморфные орнаменты [5;14].

Тувинские орнаменты были выполнены кыргызскими мастерами и ремесленниками.
Орнаменты во времена скифов на Туве также как и орнаменты с другими комплексами 

были выкопаны могильники Саглы-Бажы  и Казылган.  В мерзлой земле под курганом 
тысячалетиями сохранились не испорченные предметы, сделанные из дерева, кожи, меха, 
ткани. Орнаментальные элементы того времени: геометрический и растительный мотивы.

Орнаменты во времена гуннов-сарматов: керамические, деревянные предметы, ук-
рашения, сделанные из золота и бронзы, войлочные предметы украшались узорами, а 
также аппликациями.

На могиле Кокель в Туве были найдены деревянная посуда, украшения сделанные из 
золота, бронзы и кости. На них были изображены геометрические орнаменты, иногда 
они сочетались с зооморфными мотивами.

Орнаменты во времена тюркских народов были изображены на конных снаряжениях, 
на оружиях и украшениях. В орнаментах тюркского периода делали множественный 
акцент на штамп, круги и спирали.

В кыргызскою эпоху в орнаментике кыргызов особое значение придавалось рас-
тительному мотиву. К ним же были добавлены зооморфные мотивы. В декоративных 
композициях встречаются всадники, сцены охоты с множествеными фигурами, иногда 
встречались стилизационные рисунки тигров, кабанов и собак. Конские снаряжения 
были украшены растительным орнаментом, на котором использовали инкрустацию [4; 
74].  Кыргызы пользовались золотой и серебряной посудой, украшенных сложными и 
красивыми растительными орнаментами. Они украшали орнаментами деревянные изде-
лия, рога и кости. На кыргызских вазах были  орнаменты треугольника, ромба, квадрата, 
пунктира (разрывная линия), ели.

Национальный орнамент - письменный источник. Кыргызские орнаменты являются 
письменным источником, передающие достоверную информацию об этапах развития 
кыргызского народа. В. Чепелев отметил, что национальный орнамент – это “образная 
история”, “Образный язык искусства прошлого равноценен письменному языку исто-
рических документов”[6;№5]. Основой кыргызских орнаментов являются реалистичные  
изображения. Кыргызские орнаменты по содержанию состоят из повествовательных 
узоров. М.В.Рындин раскрыл свойство “повествования” кыргызских орнаментов [7; 
77-79]. Он назвал кыргызские орнаменты иллюстрирующим фольклором. Кыргызские 
орнаменты не повторяются, ассиметричны, потому что в орнаментах присутствуют гра-
фический текст и повествование. А.Акматалиев сравнил художественную орнаментику 
с поэмой и считал их письменностью кыргызского народа определенного времени [Ак-
маталиев А.8;1989; 14]. Кыргызкие орнаменты как и эпос “Манас” весьма объемные и 
эпические. Каждый элемент орнаментировки может достичь до астрономических чисел. 
А.Н.Бернштам говорил, что кыргызские орнаменты по объему и масштабу не уступают 
объему эпоса “Манас”[9; 639]. А.Н.Бернштам в свою очередь отметил музыкальность 
орнаментов.
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Фонография. После логографической письменности  появились такие, как словар-
но-слоговая, слоговая, в последующем новый вид письменности – алфавитная система. 
Алфавит – это письменные знаки, обозначающие отдельные звуки. В алфавите один 
знак обозначает только один звук, и один звук обозначается одним постоянным знаком.

Орхоно-енисейская письменность. В VI-X вв. среди тюркских племен был широко 
распространен письменный литературный язык – орхоно-енисейская письменность. Так 
как письменные памятники были обнаружены на территории Енисея и Орхона, письмен-
ность стала называться орхоно-енисейской. 

Енисейские письменные тексты принадлежат 5 веку [10;74]. С.Е.Малов, высту-
пая на съезде по тюркологии, прошедшего в Баку 28 февраля 1926 года, заявил, что по 
сравнению с орхоно-селенгийскими памятниками даты на енисейских памятниках были 
проставлены 2-3 тысячелетия ранее. И.А.Батманов отметил, что енисейские памятники 
“отражают более архаичную разновидность букв, а орхонские  (более поздние) харак-
теризуются отработанным их изображением, эволюционировавшим около двухсот лет” 
[11;16]. П.М.Мелиоранский также отметил, что енисейская письменность по сравнению 
с орхонской является архаической [12;47].

Енисейская письменность принадлежит енисейским кыргызам. С.Е.Малов  го-
ворил, что вслед за авторитетными академиками, как В.В.Радлов и проф. В.Томсен, у 
него нет никаких оснований не заявить, что эти енисейские письменности принадлежат 
кыргызам [13;4]. Ученые Э.Р.Тенишев, И.В.Кормушин, А.В.Ержиласун, С.Г.Кляшторный, 
Д.Д.Васильев, Ч.Жумагулов и др. такого же мнения. Таким образом, орхоно-енисейская 
письменность берет свое начало от енисейской письменности кыргызов.

С.Е.Малов также отметил, что рунические письменности в Таласе по характеру букв 
и содержанию напоминают енисейские письмена, и что они по времени принадлежат 
5 веку [10; 63]. Академик И.А.Батманов поддержал мнение С.Е.Малова. В.В.Бартольд и 
П.М.Мелиорансий также считали, что таласские письменные памятники графически очень 
близки с енисейскими. Такое же мнение разделил и С.В.Киселев. А.Н.Бернштам сказал, 
что енисейские письменности по палеографике и стилистике очень близки к таласким 
текстам, и что они составляют одну единую группу [14; 79]. Это говорит о взаимосвязах 
енисейских кыргызов с тяньшансими кыргызами.

Орхоно-енисейская письменность использовалась тюркскими племенами, в том числе 
и кыргызами до X века, по некоторым источникам до XI века. 

На основе енисейских письменностей были развиты языки кыргызов, тувинцев, 
шоров, хакасов и других, на основе огузской (орхонский) письменности были развиты 
тюркменский, азербайжанский языки.

Арабский алфавит. До обретения национальной письменности киргизы использовали 
чагатайский язык, наддиалектный письменно-литературный язык на основе арабской 
графики. В XVIII—XIX веках киргизы пользовались  на письме поздним чагатайским 
языком с местными особенностями. Были написаны много рукописных книг на киргизском 
языке в арабской графике, и лишь некоторые из них были опубликованы в конце XIX — 
начале XX в. (эпизоды «Манаса» сказителя Тыныбека «Джапый уулу», книги «Молдо 
Кылыча Шамыркан уулу», «Осмоналы Сыдык уулу», «Эшеналы Арабай уулу» и др.).

Арабский алфавит для записи киргизского языка стал использоваться в первой поло-
вине XIX века. В 1911 году появились первые киргизские печатные публикации. В 1923 
году К. Тыныстанов реформировал арабский алфавит, он приблизил его к нуждам кир-
гизской фонетики [15;  93-98]. В 1924 году И. Арабаевым был издан первый киргизский 
букварь. Стала выходить первая киргизская газета «Эркин-Тоо». 25-27 мая 1925 года в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7_%D1%82%D1%83%D1%83%D1%81%D1%83
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1-м научно-педагогическом съезде Киргизской АО был официально утверждён реформи-
рованный вариант арабского алфавита. Из него были исключены буквы для обозначения 
звуков, отсутствующих в киргизском языке, а также введены знаки для звуков, в нём 
присутствующих. Новый алфавит содержал 24 буквы и диакритический знак ء для смяг-
чения гласных звуков [и], [ɵ], [ү]. Например و [о]→ؤ [ɵ]; ۇ [у]→ۇء [ү] и т. д.[16;140—144]. 

Латиница. В 1920-е годы началось движение за латинизацию письменностей народов 
СССР. В 1-м научно-педагогическом съезде Киргизской АО в мае 1925 года было поручено 
научной комиссии разработать киргизский латинизированный алфавит. 14 октября 1926 
года по постановлению облисполкома Киргизской АССР начался постепенная замена 
арабского письма латиницей. Был образован комитет нового алфавита. 12 декабря 1927 
года ЦИК Киргизской АССР признал латинизированный алфавит государственным на-
равне с арабским. С 1927/28 учебного года данный алфавит стал преподаваться в ряде 
школ, с 1928/29 учебного года все школы перешли на латинизированный алфавит, а с 
1 января 1930 года арабский алфавит был окончательно выведен их всех официальных 
сфер употребления [16;140-144]. Так, в первой утверждённой версии алфавита имелись 
24 буквы: (a b p t с o ч d r z u s з г q ә k g  l e m n y ˅ )[17; 16]) и знак смягчения. Во второй 
версии нового латинизированного алфавита начертание ряда букв изменилось (a в p t 
ç o c d r z u s ş q ƣ ь k g  l e m n j ˅)[18; 348-488]. Итоговый вариант киргизского лати-
низированного алфавита, который и стал в результате использоваться на официальном 
уровне, включал 31 букву[2].

В 1938 году согласно «Новой орфографии киргизского языка» (составители: К. Бакеев, 
И. Батманов и У. Бактыбаев) в алфавит была введена буква Ƶ ƶ (для обозначения звука 
[ж] в русских заимствованиях), а буква H h была исключена [16;140—144]. 

Кириллица. Во второй половине 1930-х годов в СССР начался процесс перевода 
письменностей на кириллическую основу. В Киргизской ССР вопрос о переходе на ки-
риллицу был поднят в 1939 году. В декабре 1940 года Верховный Совет Киргизской ССР 
одобрил составленный НИИ киргизского языка и письменности проект нового алфавита и 
окончательно алфавит был утверждён указом Президиума Верховного Совета Киргизской 
ССР 12 сентября 1941 года. Алфавит имеет три дополнительные буквы к русской кирил-
лице. Буквы в, ц, щ, ъ, ь, ф используются только в заимствованных, главным образом из 
русского языка, словах. В данное время кыргызы пользуются кириллицей.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Мутаф Галина Николаевна
МГИМО МИД России, Комратский государственный 

университет, г. Комрат, Молдава 
 

Гагаузы – тюркский народ, традиционно исповедующий православие. Гагаузский 
язык относится к огузской группе тюркских языков. Гагаузский народ в 1994 г. обрел 
свою государственность в форме Автономно-Территориального Образования Гагаузия 
в составе Республики Молдова. В настоящее время количество населения Гагаузии сос-
тавляет более 150 тысячи человек. АТО Гагаузия, расположенная на юге республики, 
имеет особый статус и «самостоятельно решает вопросы политического, экономическо-
го и культурного характера в интересах всего населения» (Статья 111). Официальными 
языками автономии являются гагаузский, русский и молдавский. 

Осенью 1946 г. Президиум АН СССР создал научную комиссию по гагаузоведе-
нию с целью разработки письменности для гагаузского языка и исследования истории 
и культуры гагаузов. В комиссию  вошли 4 человека: два гагауза – братья Арабаджи 
(востоковед-тюрколог Василий Петрович и преподаватель физики Николай Петрович), 
славист-болгаровед С. Б. Бернштейн и молдавский историк, бессарабский болгарин И. 
И. Мещерюк. Возглавил комиссию известный профессор-тюрколог Н. К. Дмитриев. 
Комиссия составила проект алфавита гагаузского языка на базе русского алфавита с 
добавлением букв ǝ (ӓ), ѳ (ö), ү (ü), җ (c), которые существовали на тот момент в других 

http://kazneb.kz/bookView/view/?brId=1554603&simple=true
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тюркских языках. На заседании от 27 января 1948 г. комиссия по гагаузоведению пос-
тановила рекомендовать для реализации проект разработанного алфавита гагаузского 
языка. Проект был отправлен в Кишинёв, но ответа в Москве не получили. В это время 
Молдавская ССР  только начинала восстанавливать послевоенную разруху. Молдавия 
занималась более актуальными для руководства республики проблемами, чем создание 
гагаузской письменности.  Лишь в 1957 г. вновь возник вопрос о создании алфавита для 
гагаузского языка. 30 июля 1957 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета МССР «О 
создании письменности для гагаузского языка». Но, к сожалению, этот вариант алфавита 
необходимо ыло усовершенствовать. Специфические для гагаузского языка звуки ä, ö, ü, c  
передавались сочетаниями двух букв – аь, оь, уь, дж. В августе 1957 г. научный сотрудник 
сектора тюркских языков Института языкознания Академии наук СССР Л. А. Покровская 
составила письмо с рекомендациями по улучшению алфавита: она предложила добавить 
в гагаузский алфавит следующие буквы: ä, б, ӱ, ӝ.  Совместно с Д. Н. Танасоглу, Л. А. 
Покровская составила «Правила орфографии и пунктуации гагаузского языка», которые 
были утверждены 29 ноября 1957 г. Алфавит на основе кириллицы действовал с 1958 г. 
по 1995 г., пока не был осуществлён переход на латиницу. Появление алфавита позволило 
приступить к публикации произведений гагаузских писателей на родном языке.

В 1958 г. открылись первые гагаузские школы – впервые на государственном уровне 
был решен вопрос об использовании гагаузского языка в системе образования. В соот-
ветствии с Постановлением № 454 Совета Министров Молдавской ССР «О мерах по улуч-
шению обучения детей гагаузской национальности», предусматривалось осуществлять 
обучение с подготовительного по третий класс на родном языке, при этом предписывалось 
изучать русский язык как учебный предмет со второго полугодия подготовительного 
класса. В средней школе предполагалось осуществлять обучение на русском языке, изу-
чая гагаузский язык в качестве учебного предмета. Как следует из справки, составленной 
заведующим отделом науки, школ и культуры ЦК КП Молдавии  К. Ильяшенко, в 1957 
г. в 36 школах для гагаузов обучались 14 420 учащихся-гагаузов, а в педагогических 
институтах и педагогических училищах обучались, соответственно, 15 и 91 гагаузов. В 
1958 г. в 38 гагаузских школах учились уже 14 500 детей.  [ ] Одновременно с введением 
обучения на родном языке был сделан акцент на проведение культурно-массовой работы 
среди гагаузского населения с привлечением школьников и молодёжи к участию в худо-
жественной самодеятельности на родном языке.

В соответствии с Постановлением «О мерах по улучшению обучения детей гагаузской 
национальности» при Молдавском филиале Академии наук СССР и НИИ школ был создан 
сектор гагаузского языка, в котором, под руководством Д. Н. Танасоглу, разрабатывались 
образовательные программы, учебные материалы и методики обучения гагаузскому языку. 
Для обеспечения учебного процесса в течение нескольких лет были подготовлены букварь 
и учебники гагаузского языка (Д. Н. Танасоглу, «Гагауз дили»), переведён на гагаузский 
язык учебник арифметики; для старших классов были написаны учебники «Гагаузский 
язык (фонетика и морфология)». К началу обучения школьников на гагаузском языке в 
Молдавской ССР имелось 150 учителей-гагаузов, Подготовка учителей гагаузского языка 
проводилась в Кагульском педагогическом училище (открыто в 1945 г.), которое с 1956 
года осуществляло набор студентов по указанной специальности. Также были организо-
ваны курсы по ускоренной подготовке учителей гагаузского языка. 

Однако, приказом Министерства просвещения Молдавской ССР «О переводе школ с 
учащимися-гагаузами на русский язык обучения» от 3 января 1961 г. было прекращено 
обучение на родном языке в национальных гагаузских школах со второго полугодия 
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1960-1961 учебного года. Преподавание гагаузского языка возобновилось в 1986 г. на 
волне перестройки. В Республике Молдова создаются необходимые условия для воз-
рождения как государственного, так и языков национальных меньшинств, в том числе 
и гагаузского.

Начиная с 1988 года, в Республике Молдова создаются необходимые условия для 
возрождения как государственного, так и языков национальных меньшинств, в том 
числе и гагаузского. Благодаря росту творческой активности педагогической и научной 
общественности и своевременному принятию законодательных решений и нормативных 
актов: «Закона об образовании Республики Молдова» [Закон об образовании Республи-
ки Молдова №547-XIII от 21.07.1995 г. // Monitorul Oficial Nr.№62-63 от 09.11.1995.], 
«О правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и правовом статусе их 
организаций», Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии «Гагауз Ери» [Закон об 
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) Nr. 344 от  23.12.1994 // Monitorul Oficial 
Nr. 003 от 14.01.1995.],  удалось ввести в школу гагаузский язык как учебный  предмет.  

Благодаря росту творческой активности педагогической и научной общественности и 
своевременному принятию законодательных решений и нормативных актов: «Закона об 
образовании Республики Молдова» удалось ввести в школу гагаузский язык как учебный  
предмет.  

В 1988 г. Кишинёвский государственный педагогический институт им. Иона Крянгэ 
провёл первый набор студентов для подготовки учителей русского языка в гагаузских 
национальных школах, которые ещё только планировалось открыть заново. На следующий 
год институт набрал две академические группы студентов (по 25 человек) для подготовки 
учителей гагаузского и  русского языков. Студентов, как первого, так и второго наборов 
готовили по двум специальностям – учитель русского и гагаузского языка и литературы. 
Через два года стали выпускать учителей румынского и гагаузского языков. Отметим, 
что для поддержки возобновившегося изучения гагаузского языка в 1990 г. и 1993 г. 
вышли написанные кириллическим письмом «Краткий гагаузско-русский словарь» П. 
Чеботаря и «Гагаузско-русский и русско-гагаузский школьный словарь» Н. И. Бабоглу и 
И. И. Бабоглу. В 1991 г. в Комрате, было открыто педагогическое училище с гагаузским 
и болгарским отделениями, призванное готовить учителей для начальной школы и вос-
питателей детских дошкольных учреждений. Срок подготовки был определён в 4 года.  
Для работы в педагогическом училище были приглашены из городских школ опытные 
учителя Первый выпуск Комратского педагогического училища состоялся в 1996 г. – в 
школы и детские сады Гагаузии отправились работать 78 учителей начальных классов 
и воспитателей. 

В 1991 г. преподавание гагаузского языка и литературы было переведено на факуль-
тет национальной культуры открывшегося в столице Гагаузии Комратского государст-
венного университета. Факультет осуществляет подготовку воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, учителей начального образования, учителей гагаузского 
языка и литературы, болгарского языка и литературы, румынского языка и литературы, 
английского языка и литературы, немецкого языка и литературы 

Одновременно с созданием университета была создана кафедра гагаузской филологии, 
позже преобразованная в кафедру гагаузской филологии и истории. Основателями кафедры 
выступили Л. А. Покровская и Г.А.Гайдаржи, а первым заведующим стал Д. Н. Танасоглу. 
Кафедра является университетским центром филологических, лингвокультурологичес-
ких и этнокультурных исследований в области гагаузоведения, а также научно-методи-
ческим центром языковой подготовки, повышения квалификации и профессиональной 



227

переподготовки учителей начальных и средних школ, воспитателей детских дошкольных 
учреждений, работников средств массовой коммуникации и социальной сферы. 

Первый набор студентов на специальность «Гагаузский язык и литература» был осу-
ществлён в 1990 г. За годы своего существования кафедра выпустила свыше 500 лицен-
циатов (первый цикл обучения, приравненный к российскому бакалавриату) и магистров 
(второй цикл обучения). Выпускники университета работают в учебных заведениях 
автономии – гимназиях и лицеях, Комратском педагогическом колледже имени М. Ча-
кира, Комратском государственном университете, в Научно-исследовательском центре 
имени Марии Маруневич, на радио и телевидении (Общественная телерадио компания  
«Gagauz Radio Televizionu»).

Помимо подготовки кадров для учебных заведений Гагаузии по специальностям «Га-
гаузский язык и литература. Румынский язык»,  «Гагаузский язык и литература. Русский 
язык»,  «Гагаузский язык и литература. Английский язык», «Журналистика» с гагаузским 
языком обучения, кафедра осуществляет повышение квалификации учителей гагаузского 
языка и литературы АТО Гагаузия по программам «Гагаузский язык и литература» (600 
часов) и «Родной / гагаузский язык в дошкольных учреждениях» (600 часов). 

Сегодня три официальных языка  Гагаузии (румынский, гагаузский и русский) изу-
чаются в школах, начиная с младших классов, при этом обучение в учебных заведениях 
автономии осуществляется на русском языке. Учащиеся сталкиваются с проблемой 
одновременного освоения трёх языков, принадлежащих к двум языковым семьям и трём 
группам: русский язык относится к славянской группе индоевропейских языков, гагаузс-
кий язык – к огузской группе тюркских языков, а молдавский язык – к романской группе 
индоевропейских языков. Добавим, что, помимо использования кириллицы и латиницы, 
учащиеся должны запоминать диакритические знаки, которые отличаются в гагаузском 
и румынском языках. Школьники, изучающие болгарский язык, должны дополнительно 
освоить кириллические буквы, отсутствующие в русском языке. Владение указанными 
языками в поликультурном социуме Гагаузии и Республики Молдова в целом является 
необходимым условием успешной социальной коммуникации. 

В связи с необходимостью сохранения и  развития гагаузского языка актуальность 
приобрели меры по его продвижению в различные сферы жизни населения автономии и, 
в частности, по изучению языка на всех уровнях образования. Эта задача, в свою очередь, 
потребовала усилить внимание к подготовке учителей гагаузского языка и литературы.

Язык гагаузов, несмотря на статус одного из трёх официальных языков Гагаузской 
автономии, стремительно вытесняется из обихода. В связи с этим, руководство Гагаузии, 
Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М. Маруневич,  Комратский государствен-
ный университет, Главное Управление образования Гагаузии совместно ведут активную 
работу по внедрению его во все сферы жизни. Язык титульной нации и дисциплина «Ис-
тория, культура и традиции» (для представителей гагаузской, болгарской и украинской 
культур) изучаются в гимназиях и лицеях  в рамках основного общего  образования, в 
колледжах и региональном университете,

Особое внимание в Гагаузии уделяется гагаузскому языку и культуре. Для этого раз-
работана специальная программа, которая способствует развитию языка и творчеству на 
родном языке. Данная программа включает, в частности, установку развития родной речи 
в детских садах. С этой целью были созданы экспериментальные группы в дошкольных 
учреждениях Гагаузии, которые успешно функционируют до сих пор и приносят сущест-
венные результаты в деле сохранения родного языка и приобщения к нему широких масс 
населения.   
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Начиная с 1988 года, в Республике Молдова создаются необходимые условия для воз-
рождения как государственного, так и языков национальных меньшинств, в том числе и 
гагаузского. Благодаря росту творческой активности педагогической и научной общест-
венности и своевременному принятию законодательных решений и нормативных актов: 
«Закона об образовании Республики Молдова» [1.], «О правах лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам и правовом статусе их организаций», Закона «Об особом 
правовом статусе Гагаузии «Гагауз Ери» [2.], удалось ввести в школу гагаузский язык 
как учебный  предмет.  

Одной из мер, направленных на обеспечение новому поколению современного социаль-
но-культурного уровня, явилось создание в Комрате университета. Совместным решением 
Всероссийского фонда образования и Исполнительного комитета Комратского районного 
Совета народных депутатов 11 февраля 1991 года Постановлением Правительства Рес-
публики Молдова № 408 был утвержден Гагаузский Национальный Университет (ГНУ). 
Его преемником стал ныне действующий Комратский государственный университет.

Самым значительным событием для гагаузов 1994-1996 годов, который по праву можно 
назвать историческим, явился перевод письменности гагаузского языка с кириллицы на 
латинскую графику. По мнению педагогической общественности, представителей науки и 
творческой интеллигенции латинская графика лучше передает фонематическую систему 
звуков и отражает адекватную специфику норм гагаузского языка. Они утверждают, что 
латинская графика удобна как для письма, так и для чтения.

Эти проблемы были обсуждены с учителями всех типов учебных заведений, руково-
дителями местной власти на специальной конференции, организованной Министерством 
образования, Академией Наук Республики Молдова и органами власти Комратского, 
Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов.

В соответствии с решением Правительства Республики Молдова № 372 от 3 июня 
1992 г. «О переводе гагаузского языка на латинскую графику» позиция Министерства 
образования о переводе гагаузской письменности на латинскую графику поддерживается 
районными исполкомами, педагогами, учеными, творческой интеллигенцией. Согласно 
решения Правительства Республики Молдова № 760 от 3 декабря 1993 г. «О мерах по 
переводу гагаузской письменности на латинскую графику» Коллегия Министерства об-
разования 27 января 1994 года утвердила «План мероприятий Министерства образования 
по переводу гагаузской письменности на латинскую графику».

На основании вышеназванных документов под руководством Управления обучения 
национальных меньшинств были разработаны «Правила орфографии и пунктуации га-
гаузского языка» на базе латинской графики, с последующим утверждением Коллегией 
Министерства образования, решением Правительства Республики Молдова и решением 
Народного Собрания (Халк Топлушу) Гагаузии (Гагауз Ери) № 22-VIII/I от  26 января 
1996 года.

С целью оказания методической помощи по организации учебного процесса по гагаузс-
кому языку на базе латинской графики были разработаны методические рекомендации 
по проведению всеобуча по гагаузскому языку на основе латинской графики в общеоб-
разовательных школах. Одновременно в Комратском, Чадыр-Лунгском и Вулканештском 
районах были организованы месячные курсы по ознакомлению с «Правилами орфографии 
и пунктуации гагаузского языка» для учителей начальных классов и учителей гагаузского 
языка в школах с контингентом детей гагаузской национальности. 

В плане обеспечения и создания учебно-методического материала в состав группы 
создателей под управлением Министерства образования совместно с Управлением обра-
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зования Гагаузии активно сотрудничали Академия Наук Республики Молдова, Институт 
педагогических и психологических наук, преподаватели Кишиневского государственного 
педагогического института «И. Крянгэ», преподаватели Комратского педагогического 
колледжа им.М.Чакира и учителя-практики региона. [Столетняя А.И..].

С 1994 года в детских дошкольных учреждениях Гагаузии введено изучение  госу-
дарственного и гагаузского языков  как предмета с 3-х летнего возраста.

При Главном управлении образования в 2007 году открыт Центр научных исследований 
и учебно-методических работ, в составе которого работали три отдела: историко-этног-
рафический, лингвистический и отдел учебно-методических работ. В 2010 году Центру 
присвоено имя М.В.Маруневич. С 2013 года Центр научных исследований функционирует 
отдельно от Главного управления образования (ГУО).          Все дошкольные учреждения 
работают по куррикулуму и стандартам образования детей с раннего возраста до 7 лет. 
Разработана и издана программа преподавания гагаузского языка «Haberсik», к которой 
разработаны тематические занятия для разных возрастных групп. Огромная работа про-
делана по переводу куррикулума для трех возрастных групп на гагаузский язык.

С 2009 года при ГУО  работает творческая группа учителей гагаузского языка и лите-
ратуры. Основной целью ее деятельности является учебно-дидактическое, методическое 
оснащение образовательного процесса, как в детских дошкольных учреждениях, так и 
начальном, гимназическом и лицейском образовании. 

С сентября 2015 года реализуется новый проект по параллельному изучению госу-
дарственного и гагаузского языков в 10 детских дошкольных учреждениях автономии, в 
партнерстве с министерством просвещения, Институтом культурного наследия Академии 
наук Молдовы, Бюро межэтнических отношений и Исполкомом Гагаузии. Цель проекта 
заключается в создании необходимых условий для представителей этнических мень-
шинств в Гагаузии для параллельного изучения государственного и гагаузского языков, 
что будет способствовать сплоченности и лингвистической интеграции. 

В 2015 г. были опубликованы также обновленные и усовершенствованные «Правила ор-
фографии и пунктуации гагаузского языка». С целью создания условий, способствующих 
оптимальному развитию одаренных детей и развития их творческой исследовательской 
активности, стимулирования интереса к фундаментальным и прикладным наукам и сов-
местной научно-исследовательской работы учащихся с учителями ежегодно, начиная с 
2008 года, проводится научно-практическая конференция старшеклассников, на которых 
организуется защита проектов в области литературы, лингвистики, музыки, архитекту-
ры, экологии, точных наук. Учащиеся защищают свои проекты на русском, гагаузском, 
государственном, английском и немецком языках.

 С 1 сентября 2002 введен новый предмет «История культура и традиции гагаузов» в 
1-9 классах в учреждениях образования Гагаузии - 1 час в неделю и читается на гагаузс-
ком языке. Он необходим для гражданского и национального самоопределения учащихся, 
для расширения их кругозора, воспитания коммуникативной и языковой компетенции. 
Изучение гагаузского языка является обязательным для всех учащихся гагаузской на-
циональности на всех ступенях обучения на территории Гагаузии, для учащихся других 
национальностей обеспечивается право выбора одного из преподаваемого родного языка 
в пределах возможностей учреждения образования. Сохранение, развитие и расширение 
сферы употребления гагаузского языка в учреждениях образования являются приори-
тетными задачами органов местного  публичного управления Гагаузии. В учреждениях 
образования Гагаузии создаются условия, необходимые для учебной, научной, исследо-
вательской и культурной деятельности на гагаузском языке. Наряду с этим признаются 
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и гарантируются равные права на сохранение, функционирование и развитие языков и 
культур всех национальностей, проживающих на территории Гагаузии. 

Сегодня названия населенных пунктов на дорогах, учреждений образования Гагаузии 
пишутся на государственном, гагаузском и русском языках. По инициативе Исполни-
тельного комитета Гагаузии с сентября 2009 года в детских садах автономии внедряется 
эксперимент по функционированию лингвистических групп с углубленным изучением 
языков - гагаузского и государственного - сохраняя русский язык обучения. Важной спе-
цифической задачей ГУО Гагаузии всегда была задача создания максимальных условий 
для сохранения и развития родного языка. 

Значительным событием в этом направлении стало начало издания в 2009 году науч-
но-методического журнала “Gagauz dili hem literaturası”. На его страницах ученые, тюр-
кологи, гагаузоведы знакомят читателей со своими новыми исследованиями в области 
гагаузологии, истории; учителя, воспитатели делятся своими учебными, воспитательными 
проектами. Это дает возможность поднимать уровень знаний гагаузского языка, обога-
щать свой опыт, что положительно отражается на качестве проведения уроков. Важной 
специфической задачей Главного управления образования Гагаузии всегда была задача 
создания максимальных условий для сохранения и развития родного языка. Значительным 
событием в этом направлении стало начало издания в 2009 году научно-методического 
журнала “Gagauz dili hem literaturası”. На его страницах ученые, тюркологи, гагаузоведы 
знакомят читателей со своими новыми исследованиями в области гагаузологии, истории; 
учителя, воспитатели делятся своими учебными, воспитательными проектами. Это дает 
возможность поднимать уровень знаний гагаузского языка, обогащать свой опыт, что 
положительно отражается на качестве проведения уроков. 

Вместе с тем, в связи с развитием гагаузского письменного языка в настоящее время 
остается весьма актуальным создание общественно-политической, официально-деловой, 
отраслевой и другой терминологии, необходимой для нормального функционирования 
гагаузского литературного языка, необходимо менять методику преподавания гагаузского 
языка. Учебники разработаны на говорящего на родном языке учащегося. А количество 
таких детей в Гагаузии к началу учебы в школе резко падает. Мы считаем, что пора пре-
подавать гагаузский язык в школах как иностранный. 

Сотрудника кафедры гагаузской филологии принимают активное участие в подготовке 
кадров для автономии, изданием учебных пособий, методических рекомендаций, словарей 
и т.п. Мы принимаем также активное участие в разработке куррикулумов по гагаузскому 
языку и литературе, по культуре гагаузов. Преподаватели входят в состав различных 
комиссии по решению проблем преподавания гагаузского языка. Начиная с 1998 г. при 
кафедре действовала докторантура по специальности «Тюркские языки (гагаузский язык)».  
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ

Юсупова Альфия Шавкетовна, 
Фатхуллова Кадрия Сунгатовна

Казанский федеральный университет,
 г. Казань, Россия

Татарский язык представляет собой особый социолингвистический и культурно-
исторический феномен, являясь вторым языком в России и государственным языком 
Республики Татарстан. В таком рассмотрении татарский язык, несомненно, содействует 
формированию диалога культур и межнациональной толерантности не только в респуб-
лике, но и за ее пределами, т.е. в странах ближнего и дальнего зарубежья, где исторически 
сосредоточены татарские диаспоры.

На основании Закона «О языках народов Республики Татарстан» (1992) татарский и 
русский языки признаны равноправными государственными языками, в связи с этим одна 
из задач языковой политики на современном этапе заключается в расширении социальных 
и культурных функций татарского языка, возрастании его роли в общественной жизни 
республики, а также в максимальном увеличении числа его носителей. Решение этой 
важной задачи, на наш взгляд, связано с совершенствованием традиционных форм обуче-
ния, а также с внедрением в учебный процесс электронных образовательных технологий. 

Обучение татарскому языку строится на системно-деятельностном подходе, основ-
ными принципами которого являются: принцип коммуникативности, что предполагает 
речевую направленность учебного процесса, максимальное приближение его к усло-
виям естественного общения; принцип сознательности, в соответствии с ним языковой 
материал рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного 
материала для развития речевой деятельности обучающихся. Вместе с тем, современный 
образовательный процесс нацелен на приобщение к культуре татарского народа, развитие 
полиязычной личности. 

Как показывает мировой опыт, цифровые образовательные технологии предоставляют 
широкие возможности для организации дистанционного обучения и стимулируют мо-
тивацию обучающихся. В последние десятилетия применение электронных технологий 
стало распространенным явлением в области языкового образования [3]; [4]; [5]. 

http://lex.justice.md/ru/311496/
http://lex.justice.md/ru/311496/
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Онлайн-школа обучения татарскому языку “Ана теле”  является  современным элект-
ронным средством для организации дистанционного образования, так как доступна и 
экономична в отношении затрат времени, обеспечивает одновременное зрительное и 
слуховое восприятие изучаемого материала. Как подчеркивается в методической литера-
туре, мультимедиа-технологии представляют собой совокупность средств, одновремен-
но использующих несколько информационных сред (графика, текст, видео, анимация, 
звуковые эффекты [1: 315-316]. Этим объясняется актуальность нашего исследования, 
которое посвящено проблеме применения онлайн-школы «Ана теле» при организации 
дистанционного обучения татарскому языку [2]. Онлайн-школа обучения татарскому языку 
«Ана теле» (http://anatele.ef.com) создана в 2013 году в соответствии с поручением Прези-
дента Республики Р.Н. Минниханова в связи с многочисленными обращениями граждан 
Республики Татарстан и соотечественников, проживающих как за пределами Татарстана, 
так и за пределами Российской Федерации, желающими учить родной татарский язык. 
Проект реализован совместно с компанией EF Education First. EF Education First разра-
батала методологию и техническую базу для изучения татарского языка, используя свой 
многолетний мировой опыт внедрения инновационных технологий в сферу образования 
и создания крупнейшей международной школы дистанционного обучения.

Онлайн-школа «Ана теле» - дистанционная образовательная программа для всех же-
лающих изучить татарский язык как в России, так и за рубежом. Доступ для обучения 
возможен 24 часа в сутки из любой точки мира. Она предоставляет уникальную возмож-
ность для практического изучения татарского языка как средства речевой коммуникации, 
ознакомления с культурой татарского народа.

Преимущества данного цифрового ресурса по сравнению с традиционными формами 
обучения объясняются следующими параметрами: уровневое обучение в соответствии 
с международными языковыми компетенциями (уровни А1, А2, В1, В2); медиаконтент 
всего курса;  лаборатории произношения, письма и грамматики; разговорные уроки в 
режиме реального времени; система отслеживания результатов обучения пользователей, 
онлайн-словарь, уровневые тесты, бесплатное обучение на протяжении всего дистан-
ционного курса. 

Онлайн-школа состоит из 9 уровней, каждый их которых содержит 8 разделов, т.е. в 
общей вбирает в себя  72 темы, 288 уроков, 1600 упражнений, 9 уровневых тестов, 288 
видеороликов, 10950 аудиофайлов.. 

Пользователь может начать обучение с любого уровня. Для этого он определяет свой 
настоящий уровень владения татарским языком по основным видам речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение и письмо), и компьютер выдает ему информацию, с какого 
уровня следует начинать обучение. Каждый раздел направлен на изучение определенных 
тем, связаных с реальными жизненными ситуациями, в которых обучаемый использует 
изучаемый язык для порождения собственных высказываний, а также для понимания 
татарской речи в процессе активного общения. Первый уровень включает такие темы, 
как «Знакомство», «Цвета и числа», «Моя семья», а на более продвинутых уровнях поль-
зователи учатся вести беседу на более широкие темы. Например, «Здоровье», «Поиск 
работы», «В мире культуры» и т.д. Темы разделов выбраны с учетом познавательно-ком-
муникативных интересов пользователей и направлены на информирование их о нацио-
нальных традициях, культуре и искусстве, литературе и истории, выдающихся личностях 
татарского народа, достопримечательностях Республики Татарстан. Предложенные темы 
общения охватывают многие сферы жизнедеятельности людей, позволяя пользователям 
учиться слушать собеседника, отвечать на вопросы, сравнивать и сопоставлять услышан-

http://anatele.ef.com
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ную информацию, устно или письменно выражать свое отношение к происходящему. С 
первых уроков пользователи знакомятся с речевыми моделями и этикетными выражениям 
для ведения беседы в различных ситуациях повседневной жизни, с вопросительными и 
утвердительными конструкциями, которые активно употребляются в татарской устной 
речи. Каждый раздел состоит из 4 уроков, разделенных по конкретным видам речевой 
деятельности, каждый их которых включает несколько этапов: просмотр видеосюжета 
и выполнение задания на понимание его содержания; усвоение и  применение в речи 
новой лексики; изучение грамматического материала; понимание татарской речи на слух 
(аудирование); речевая практика; письмо и т.д. Урок завершается итоговым заданием, в 
котором обобщается изученный на данном уроке лексико-грамматический и речевой ма-
териал, проверяются коммуникативные навыки обучающихся. Количество упражнений, 
представленных в каждом уроке, варьируется от 20 до 25. Ниболее часто представлены 
такие задания: «Просмотрите фильм и ответьте на вопросы»; «Поставьте слова в нуж-
ной последовательности, чтобы составить предложение»; «Прослушайте аудиозапись. 
Перемещайте полоски со словами вверх и вниз, пока не поставите их в правильной пос-
ледовательности»;  «Перетащите полоски со словами справа, чтобы они соответствовали 
тому, что слева»; и т.д. Многократное повторение изучаемого материала через данную 
систему заданий обеспечивает пользователю осмысленное усвоение языкового и речевого 
материала по предложенной теме; выработку необходимых навыков понимания татарской 
речи на слух, говорения, чтения и письма. Как отмечают пользователи онлайн-школы в 
своих отзывах, разнообразные по тематике и объему диалогические и  монологические 
тексты, составленные с использованием наиболее частотно употребляемых лексических 
единиц и их грамматических форм, языковые и речевые упражнения, ситуативные аудио- 
и видеозадания, богатый лингвострановедческий материал обеспечивают практическое 
усвоение татарского языка, погружая в языковую среду. В структуре раздела имеется 
также общий обзор, где содержится активная лексика с транскрипцией, произношением 
и переводом. 

Электронный образовательный ресурс «Ана теле» вовлекает пользователей в непос-
редственную речевую деятельность, так как предусматривает реализацию ситуаций, 
стимулирующих речевую инициативу пользователей для осуществления коммуникации 
на татарском языке. Через них они практически усваивают знания, необходимые для 
удовлетворения своих потребностей в общении. Содержащиеся в каждом разделе си-
туации помогают пользователям усваивать те речевые образцы, которые характерны для 
носителей языка. В результате у обучающихся формируется способность самостоятельно 
пользоваться татарским языком для составления диалогического или монологического 
высказывания, обмена мнением, подготовки устного или письменного сообщения. Созда-
нию реальной обстановки общения в рамках той или иной ситуации способствуют задания, 
в которых используются различные фотографии,  аудиозаписи, фрагменты телепередач 
на татарском языке. Материал в пределах каждого уровня отобран таким образом, чтобы 
пользователи научились воспринимать на слух звучащую татарскую речь; строить устные 
и письменные высказывания разной степени сложности; читать тексты различных типов, 
т.е. участвовать в подлинном речевом общении. 

Разговорные групповые уроки – важная составляющая онлайн-школы «Ана теле». 
Они позволяют пользователям, находящимся вне языковой среды, участвовать в речевой 
коммуникации и получить необходимые комментарии от преподавателя, повышают моти-
вацию изучения татарского языка.  В онлайн-школе «Ана теле» 48 человек одновременно 
могут участвовать на уроке  в режиме реального времени.           
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С целью проверки коммуникативных умений обучающихся в онлайн–школе исполь-
зуются уровневые тесты, которые дают возможность оценить уровень усвоения материала 
по грамматике, лексике, а также определить уровень навыков чтения и аудирования. 
Уровневый тест включает 20 заданий по грамматике, 10 заданий по лексике, 10 заданий 
по содержанию двух прочитанных текстов и 10 заданий по содержанию двух прослушан-
ных текстов. Таким образом, всего пользователь должен выполнить 50 заданий и набрать 
максимальное количество баллов. В заданиях по грамматике и лексике пользователь 
должен найти правильный вариант из 4-х предложенных ответов. При работе с текстами 
он должен ответить на вопросы по их содержанию и также выбрать правильный ответ на 
заданный вопрос. Тесты от уровня к уровню усложняются с учетом изученного лексико-
грамматического материала и содержания разделов данного уровня.

Разделы по произношению и письму, а также лаборатория по грамматике разрабо-
таны с учетом функционального подхода к отбору и подаче языкового материала. Они 
направлены на углубление лингвистических знаний пользователей, осознанное усвое-
ние специфичных явлений, присущих татарскому языку. Благодаря этим материалам 
пользователи овладевают необходимыми для общения коммуникативными единицами 
и получают сведения о структуре татарского языка.

Онлайн-школа «Ана теле» получает положительные отзывы от пользователей из раз-
личных городов и стран, которые имели возможность дистанционно изучить татарский 
язык с помощью данного электронного ресурса. Назовем наиболее активных: Бернард 
Монот из Испании (бывший дипломат); Ник Заруев из Канады (менеджер); Нурия Ша-
рафетдинова из Бишкека (учитель математики); Олег Мелентьев из Москвы (перевод-
чик); Гульнара Якупова из Сарова (учитель английского языка); Елена Зимина из Иванова 
(главный бухгалтер); Людмила Адиева из Казани (учитель русского языка); Александр 
Елизаров из Санкт-Петербурга (учитель физкультуры); Сергей Мамешин из Хабаровска 
(менеджер); Лилия Хусаинова из Твери (менеджер) и т.д. В разные годы они  по велению 
сердца приступили к изучению татарского языка и достигли определенных успехов.   

Особый интерес у пользователей вызывают видеосюжеты, которые представляют со-
бой типичные жизненные ситуации, где звучит естественная речь. Пользователи слышат 
и запоминают типы речевых реакций и нужные для общения фразы. Когда слушатели 
уже знакомы с основной лексикой в рамках изучаемой темы, им  можно предложить 
просмотреть видеосюжет без звука, догадаться о контексте беседы, предположить, какие 
фразы были использованы. После небольшого обсуждения в группе, слушатели могут 
попытаться озвучить диалог, а лишь затем просмотреть видеоматериал со звуком. Такой же 
тип упражнения «озвучки» можно рекомендовать, даже если слушатели уже посмотрели 
видео со звуком и знают сюжет, для увеличения беглости речи и усовершенствования 
произносительных навыков: студенты озвучивают немое видео, стараясь соблюдать такой 
же темп речи, как и в видео.

Внедрение в образовательный процесс цифровых технологий способствует совер-
шенствованию методической системы обучения татарскому языку, распространению 
дистанционного образования, а также сохранению, развитию и популяризации татарского 
языка  не только в Татарстане и России, но и за рубежом. При переходе от одного уровня 
к другому у пользователей развиваются речевая, языковая и этнокультурная компетенции. 
Речевая компетенция предусматривает практическое овладение всеми видами речевой  
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 
использования татарского языка в различных ситуациях общения. Языковая компетенция 
предусматривает овладение основными нормами татарского литературного языка, обо-
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гащение словарного запаса и грамматического строя речи. Этнокультурная компетенция 
включает в себя овладение нормами татарского речевого этикета, культурой межнацио-
нального общения, изучение национально-культурных особенностей татарского языка. 

Цифровой образовательный ресурс - онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана 
теле» служит совершенствованию языкового образования, его интенсификации и индиви-
дуализации. Пользователи данного дистанционного курса учатся самостоятельно получать 
знания и развивают коммуникативные навыки в результате активной  познавательной  и 
речевой деятельности.   
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V ТАРАУ 

«ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ ӘЛІПБИІНДЕГІ 
ДИАКРИТИКАЛЫҚ ТАҢБАЛАР» АТТЫ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СҰХБАТ АЛАҢЫ
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы 
2020 жылғы 21 қазанда «Әлем тілдері әліпбиіндегі диакритикалық таңбалар» та-
қырыбында онлайн режимде халықаралық сұхбат алаңын ұйымдастырды.

Тіл саясаты комитетінің төрағасы Әділбек Қаба: Бүгінгі шарамыз әліпбиді жетілдіру 
жұмыстарын одан әрі жалғастыру бағытында «Әлем тілдері әліпбиіндегі диакритикалық 
таңбалар» тақырыбына арналмақ. 

Жалпы, жазу жүйесіндегі әр таңбаның графикалық формасы, белгілі бір мағынасы 
болады. Осы орайда қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалауда диакритикалық белгілердің 
рөлі қандай деген мәселе туындайды.

Бұл халықаралық басқосудың өзектілігі – әліпби түзу барысындағы диакритикалық 
таңбаларды қолданудың мүмкіндігі мен қажеттігін халықаралық тәжірибелерге сүйене 
отырып нақтылау болып отыр. 

Бүгінгі онлайн сұхбат алаңына Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғы-
лыми-практикалық орталығының атқарушы директоры, ф.ғ.к., Ербол Тілешов, Түркия 
Республикасындағы Памуккале университеті Түркі тілдері мен әдебиеттері бөлімінің 
меңгерушісі, профессор Нергис Бирай, Әзербайжан Ұлттық Ғылым академиясы И.Насими 
атындағы Тіл білім институтының Түркі тілдері бөлімінің директоры, профессор Елчин 
Ибрахимов, Өзбек әлем тілдері мемлекеттік университетінің профессоры, ф.ғ.д. Махан-
бет Жүсіпов, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, 
ф.ғ.д. Фаузия Оразбаева, Түркия Республикасы Башкент университетінің профессоры 
Суер Екер, Түркия Республикасы Хитит университетінің Ғылым және әдебиет факультеті 
деканының орынбасары, Түрік тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы, доктор Иса 
Сары, Түркия Республикасы Анкара университетінің профессоры Гулзура Жумакунова, 
Қарақалпақстан Республикасы Әжнияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық 
институтының доценті, ф.ғ.д., Алима Пирниязова, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты Қолданбалы лингвистика бөлімінің инженер-бағдарламашысы Дархан Тоқ-
мырзаевтар қатысып отыр.

Бұл турасында айтылайтын әрбір пікір мен ғылыми көзқарастан тұщымды ой қорыты-
лып, жақсы нәтижеге қол жеткізуге басатын қадамдардың бірі болмақ деген сенімдемін!

1 СҰРАҚ: Диакритикаларды әлем тәжірибесінде қолданудың ортақ қағидаты жоқ. 
Осыдан келіп ала-құлалық туындайды. Белгілі бір критерийлерді ортақ мүдде үшін 
жасау мүмкіндігі бар  ма?

Нергиc Бирай (Памуккале университеті, Түркі тілдері мен әдебиеті бөлімінің мең-
герушісі, профессор. Түркия): Еуропа әліпбилері  ең алғаш латын әліпбиіне негізделген. 
Алайда әлемде латын әліпбиін қолданатын  тілдерді қарасақ, әрқайсысының әртүрлі 
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диакритикалық қолданыстары бар екендігі байқалады. Негізгі латын әліпбиінде түрік 
тілінің барлық дыбыстарын таңбалайтын әріптер жоқ. Латын әліпбиінен таңбалар алынған 
кезде нақты мән дыбыс пен әріптің сәйкестігін тексеру арқылы анықталды. Түркияда бұл 
тәжірибе еуропалық қолданыстағы латын әліпбиінің өзгерістерін де зерттеді. Осы шо-
лулардан кейін түрік тілінде қандай әріптерді қолдану керек, негізгі латынға жатпайтын 
дыбыстардың орнына қандай әріптерді таңдау керек деген мәселе шешілді. Мұндағы 
басты ереже әр дыбысқа бір әріп ережесі. Басқаша айтқанда, түрік тілінің әліпбиінде 
бір дыбысқа бір әріп ережесі қолданылады. Латын әліпбиінен кейбір дыбыстар табыл-
маған кезде оларды таңбалау үшін диакритикалық таңбалар алынып, түрік әліпбиі үшін 
арнайы жасалды. Олар ı, ö, ü, ç, ş, ğ (ы, ө, ү, ч, ш, ғ) дыбыстарын таңбалайтын әріптер. 
Диакритиалық таңбалар барлық тілдерде бірдей болуы мүмкін емес. Әр тілдің өзіне тән 
ерекше дыбыстық мәндері бар. Дәл сол сияқты түрік тілінде де, ағылшын тілінде де өзіне 
тән бөлек дыбыстары бар. 

Маханбет Жусупов (Өзбек әлем тілдері мемлекеттік университетінің профессоры, 
ф.ғ.д. Өзбекстан): Диакритикалық белгілерді, басқаша қосымша белгілер дейді (вспомо-
гательные). Реформатскийдің сөзі бар «Диакритические знаки – признак отчаяний», яғни 
не істерін білмеген соң шыққан дүние, қазақша айтқанда.  Қазақ тілінің, жалпы түркі 
тілдерінің сана сезімінде дыбыс яғни фонема, сөз дыбыс өзгертетін сингармофонема бір 
психобейне болып қалыптасқан. Біз сол психобейнені бір сурет қылып көрсетуіміз керек. 
Бұл А.Байтұрсыновтың қағидасы. Диакритикалық таңбалар әріп сәл жетпесе сонда ғана 
алынады. Бір мысал келтірейін, классикалық латын әліпбиінде ө таңбасы тұр. 16 жылғы 
В.Ивановтың кітабын оқыңыздар, «От буквы и слога к иероглифу» ең үлкен үндіеуропалық-
тардың бірі. Сонда ө таңбасы тұр, ә таңбасы тұр, сіздер бұлардың барлығының үстіне үтір 
қойғансыздар. Көне латын классикасында 3 түрі тұр, у дың да 3 түрі тұр. Ал мына жерде 
тау, Атырау дегендегі у-дың үстіне үтір қойып қойған. Ал А.Байтұрсыновтың ережесі 
бойынша, дүниежүзілік ереже бойынша қосымша таңба тек жіңішке таңбаларға қойылады. 
Атырау, тау дегендерде у жуан дыбыс, оған қойылмайды. Ал сіздер, Атырау дегенде у 
мен беріп жібергенсіздер. Бұл дұрыс емес, өзгерту керек. Елбасының сөзі бар, осы әліп-
биді қабылдағанда:  «Көш жүре түзеледі» деген, соны пайдаланып отырып, өзгерту керек. 

Қазақ тілінің қазіргі әліпбиінде 6 қосымша белгі тұр. Бұл дыбыстарға көне классикалық 
латын тілінде 15-16 түрі болған таңбалар тұр. Міне әзербайжандар ә-ні кіргізді, а-ның 
үстіне нүкте қоймай. Өте сауатты жасаған. Ө-нің өзі латын классикасында тұр. Батыс 
семит әліпбиін толық алып, гректің көне әліпбиінің бәрі тегі бір, кириллица бәрі, сонда 
біз бірде-бір диакритика алмасақ болады. Кириллицада бірде бір диакритика жоқ еді, 
себебі, оны сауатты адамдар жасаған. Қазақтың ойлау қабілетіндегі сингармофонеманың 
дәл психобейнесін дұрыс табу керек, дұрыс суреттеу керек. Қазақ әліпбиін диакритикалық 
таңбаларсыз жасау керек. Себебі, жазуда қиын болады. Фонетикалық транскрипция жа-
сағанда сөздің барлығы диакритика болып кетеді, себебі транскрипция жасағанда бәріне 
белгі қою керек үстінен, ал фонетикалық транскрипциясыз орфоэпияны жасай алмаймыз. 
Сондықтан, диакритикті азайту керек, жоқ қылу керек. Олай жасауға мүмкіндік бар.  

Елчин Ибрахимов (Әзербайжан Ұлттық Ғылым академиясы, И.Насими атындағы 
Тіл білімі институтының Түркі тілдері бөлімінің директоры, ф.ғ.д. Әзербайжан): Сіз 
айтып өткендей, әлемдік тәжірибеде диакритикалық белгілерді қолданудың бірыңғай 
қағидасы жоқ. Мұны түркі әлеміндегі ортақ қағидалар бойынша қолдану қиын. Мүмкін 
бұл болашақта ортақ әліпби үшін жасалуы мүмкін. Бірақ қазіргі жағдайда бұл сәл қиын, 
тіпті мүмкін емес деп айта аламын. Диакритикалық белгілер барлық тілдерде сөйлеу мен 
жазуда әр түрлі көрінеді. Түркі тілдеріндегі орфография мен орфоэпиясында айтарлықтай 
айырмашылықтар бар. Сондықтан қазіргі таңда ортақ қағидаға жету мүмкін емес деп 
ойлаймын. Алайда келешекке үмітпен қараймыз. 
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Гулзура Жумакунова (Анкара университетінің профессоры, доктор. Түркия): Біле-
сіздер әлемде көптеген тілдер бар. Әріптер аз болғандықтан диакритикалық белгілер 
қолданылады. Диакритикалық белгілерді қолданудың үш жолы бар. Айтылып кеткендей, 
бір дыбыс – бір таңба. Бұл ең жақсы жолы. Себебі, әліпби жасалғанда тілдің барлық 
дыбыстары қамтылуы керек. Жаңадан қабылдап жатқан әліпбиде таңбалар жетпеген 
жағдайда диакритика қолданылады. Басқа тілден таңбалар алынады немесе жасалынады. 
Ал екінші жолы – бір дыбыс үшін екі, үш, төрт таңбаларды неміс тіліндегідей қабылдау 
болып табылады. Біз түркі тілдерінің ішінде бір жылда 4 жазуды ауыстырып рекорд жа-
садық. Әрбір жасағанымызда қиналып, үлкен бір тәжірибе алып отырдық. Мен қырғыз 
тілі үшін латын әліпбиін жасаған адамдардың қатарына жатамын. Былтыр, 2019 жылы 
қырғыз тілі үшін латын әліпбиін жасап, таныстырдық. Әзірше бізде сондай мүмкіндік 
жетіспей тұрғандықтан, Қырғызстан түркі халықтарының егемен мемлекеттерінің ара-
сында сыртта қалып отыр, кирилл әліпбиін қолдануда. 

Елчин мырзаның ортақ қағида туралы мүмкін емес деген пікіріне қосылмаймын. 
Себебі бізде біріздендірілген әліпби болған кезде, бірдей таңба қолданып, жаза бастаған 
болатынбыз. Бұл жерде осы жұмыспен айналысатын комиссия жұмысын жақсы атқарған. 
Құрылған комиссиялардың өз штабтары болған. Ол бір-бірмен байланыста бола отырып 
аяғында бұл комиссия 33 таңбадан тұрған әліпбиді яналифті ойлап тапқан. Басқа өлкелер 
де өз әліпбиілерін осы әліпбиге ауыстырған. Бұл мүмкін, бірлікте жұмыс жасап, бір ко-
миссиядан басқарылып тұрса болады. Мысалы, әлемнің кодтарын, ЮНИКОДты барлығын 
стандарттаған. Біз де жиырмасыншы жылдары жасалған нәрсені  қайтадан жасай аламыз. 
Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып жұмыс жасауымыз керек.  

2 СҰРАҚ: Түркияда, Әзербайжанда қолданылып отырған әліпбилерде диакритикалық 
таңбалар бар. Осылар тілдің табиғатын, дыбыстық мәнін аша ала ма?

Нергиc Бирай: Түрік тілінде диакритикалық белгілер бес әріпте бар. Бұлар, ғ-ның 
үстіне қойылған қалпақша, ч, ш-ның астындығы ирек сызық, жоғарғы жағына қос нүкте 
қойылған ө, ү және и-ден нүктені өшіру арқылы ы әрпі жасалған. Бұл әріптер латын әліп-
биінде болмағандықтан жасалды. Бұл шешім түрік тілінің бір дыбысқа бір әріп ережесі 
тұрғысынан өте қажет және маңызды шешім болды. Бұны түрік тілінің жетістігі ретінде 
қарастыруға болады. Бір дыбысты беретін күрделі әріптер әліпбиге енгізілмеді. Көп 
әріптен тұратын әліпби жүйесі де қабылданған жоқ. Бұл жүйе бір әріптік жазу жүйесі. 
Біздің әліпбиіміз түрік тілі үшін жеткілікті, дыбыстық жағынан ыңғайлы болып табыла-
ды. Жалпы түрік әліпбиі фонетикалық принципке негізделген. Әрине артықшылықтары 
бар. Түрік тілінде 8 дауысты дыбыс бар. Дауысты дыбыстар мен оларды таңбалайтын 
әріптер анықталғаннан кейін, дауыссыздарды жуан және жіңішкелігіне қарай анықтау 
қажет емес. Егер дауысты жуан болса, дауыссыз да жуан болады. Егер дауысты жіңішке 
болса, дауыссыздар да жіңішке болады. Осылайша көптеген жуан және жіңішке дауыс-
сыздарға әртүрлі әріптерді анықтау қажет емес. Және аз әріптермен әліпбиді үйрету 
оңайырақ болады. Түрік тілінің төл сөздерінде бұл мәселенің шешімін табуы әліпбиді 
оқытуда қиындық тудырмайды. Мысалы, түрік тілінің төл сөздеріне ұқсамайтын және 
ерекше белгісі бар шеттілдік кірме сөздердің жазылуы мен айтылуында болуы мүмкін. 
Бұны емле ережелері аясында түзетуге болады. Латын әліпбиін қолдануда және оның 
ережелеріне қатысты түрік тілінің өзіндік ерекшелігі бар. Түрік тілінде бұл тәжірибенің 
кемшілігі жоқ, себебі диакритикалық белгілер көп емес.  

Елчин Ибрахимов: Гулзура ханым айтқан 1928 жылғы әліпбиде диакритикалық 
таңбалар бар еді. 15 жылдай қолданылды бұл әліпби. Бүгінгі күні түркі халықтарына 
ортақ әліпби қолданылмаса, ортақ диакритикалық таңбаларды қолдану қиын. Мен осы 
тұрғыдан айттым. Себебі, қазіргі таңда, мына жердегі сұрақтарға да қарасақ, бәріміз 
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білетіндей, ортақ әліпби шешімі қиын бір мәселе болып тұр. Ортақ диакритикалық 
таңбаларды қолдану қиын болып табылады. Біздің әліпбиде де диакритикалық таңба-
лар бар. Ғ, ч, ы, и сияқты әріптерімізде бар. Әзербайжан ғалымдары арасында әліпби 
мәселесінің шешімін таптық десек те, әліпбиімізді әлі де жетілдірудеміз. Бұдан 3-4 
жыл бұрын бір маманның айтуы бойынша, мысалы ş (ш) әрпінің орнына екі әріпті ch 
қолдану сияқты. Тарихымызда біз апостроф қолдандық, ол қиындық туғызды. Қазіргі 
таңда да диакритикалық таңбаларды қолдануда ғалымдар арасында тартыс бар. Әліпби 
оңай болғаны дұрыс деп ойлаймын.

Гулзура Жумакунова: Мен кирилді қабылдаған ұлттың өкілімін. Диакритикалық 
белгілер мәселесі тек латында ғана емес, кирилл жазуында да болды. Мысалы, қырғыз 
бен қазақ бір-бірінің тілін жақсы түсінетін ел, бірақ жазуға келгенде қырғызда 36 таңба 
болса, қазақ 42 таңбаны қолданады. Ауызша түсінгенімізбен, жазуға келгенде үлкен айыр-
машылық бар. Мысалы, қырғыз тілінде жоқ ә, і, ү, ұ, қ, ғ-лар қазақ алфавитіне алынған. 
Осы алты дыбыс оқуда да, жазуда да екі егіз елді ажыратып қойған. Сондықтан қырғыздар 
қазақтың тексін оқи алмайды. Сол үшін латынға көшкен түркі елдері диакритикалық бел-
гілерді ұқсас етіп алса бір-бірін түсінуге септігі тиетін еді. Бірдейлетіп жасауға ешқашан 
кеш емес.Түркі халқының әліпбиін ортақ ұқсастықтарымен бірдейлестіру керек. Себебі 
біз алфавитті бес, он жылға емес, мәңгілікке жасаймыз. Сол үшін еларалық, түркілік 
ортақ стандартты ұстанған жөн. Өзбек алфавитінде диграф жоқ, бұл өте жақсы. 

1991 жылы Стамбулдағы Мармара университетінде өткен жиында жасалған ортақ 
түркі алфавитінде 34 таңба бар. Осыны түркі халқы негізге алуы керек. Ол жиынға 
Әзербайжанның, Татарстанның, Қазақстанның т.б. он үш елдің ғалымдары қатысып 
талқылаған болатын. Бұл өте жақсы алфавит, осыған сүйенуіміз керек, түркі елдері осы 
алфавит негізінде өз алфавиттерін құрастырса. Сол алфавитке қайтуымыз керек деген 
ойдамын. Рақмет!

Маханбет Жусупов: Мәселе диакритиканы қолдану немесе қолданбауда емес, мәселе 
қанша диакритика қолдануда. Түрік тілі мен басқа да түркі тілдерінде диакритика аз, ал 
қазақ тілінде көп болып тұр. Бұны оғыз тілдері мен қыпшақ тілдері тұрғысынан қарайық. 
Оғыз, қарлұқ тілдеріне қарағанда қыпшақ тілдерінде жіңішке дыбыс көп. Сондықтан 
бұл жерде таңба да көбірек болады. Өйткені сөз мағынасын өзгертетін жуан-жіңішкелік 
көп. Соған қарай жаңа таңбалар жасау керек. Әзербайжаннан қатысып отырған ғалым-
ның сөзіне толық қосыламын. Менің ойымша, Әзербайжан әліпбиі түркі әлеміндегі 
ең жақсы алфавит. Жаңа қырғыз тілі мен қазақ тілі туралы айтты. Әрине қырғыздарда 
әріп саны аз болады. Оларда ерін сингармонизмі, қазақта тіл снгармонизмі. Қырғызда 
Алатоо, қазақта Алатау. Олардағы ерін сингармонизмі әріп санын қысқартып жіберген. 
Жаңа  өзбек алфавиті туралы да айтылды. Ия, өзбек алфавитінде диграф жоқ, бұл өте 
жақсы дүние, жаңағы сөйлеген ғалымның сөзіне толықтай қосыламын. Ал өзбек алфа-
витін түркі әлеміндегі алфавиттермен салыстыру мүмкін емес. Өйткені өзбек тілінде 
жуан-жіңішкелік бөлінбеген. Олар қыр, кір, ки деген үш сөздегі үш дыбысты бір ғана 
әріппен жазады, ал, әл, сол, сөлді де бір әріппен жаза береді. Себебі оларда сингармонизм 
жоқ. Сондықтан өзбек алфавитінде әріп саны аз. Қазақ тіліндегі ә, ө, ү-лер өзбекте жоқ. 
1939 жылы кириллицаға көшкенде жоқ қылған, латында жүргенде сингармонизм бар 
еді. Сондықтан өзбек алфавитін біз үлгі тұта алмаймыз, жалпы түркі әлеміне үлгі бола 
алмайды. Әр ұлт өзінің сана-сезіміндегі қалыптасқан дыбыстардың психобейнелерін 
көрсетуі керек. А.Байтұрсынұлы солай істеген. Мысалы, қазан, қазанда май қайнап тұр, 
біз оған қойдың құйрығын кесеміз де тастаймыз, сонда дыбыс шығады. Соны қазақтың 
баласынан қандай дыбыс деп сұрасаңыз «шыж» деген дыбыс деп айтады, ол тағамды 
шыжық дейді. Ал өзбек баласынан сұрасаңыз басқаша айтады. Міне, туысқан екі ха-
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лықтың ойлау қабілетіндегі дыбыстардың психобейнелері әртүрлі. Сондықтан олардың 
жазуында да айырмашылық бар.  

Ербол Тілешов (Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практика-
лық орталығының атқарушы директоры, ф.ғ.к. Қазақстан): Әзербайжан ғалымы Елчин 
мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздердің әліпбилеріңізде Ә әрпі бар. Бұл латынның 
таңбасы емес, классикалық латында да, базалық латында да жоқ шва деп аталады. Осы 
ә-ні қолдану барысында іздеу функциясынан, компьютерде теруден, базадағы мәліметтерді 
іздеуден кедергілер болған жоқ па?

Елчин Ибрахимов: Сұрағыңыз үшін рақмет! Ия, бізде ә таңбасы үлкен мәселе туды-
рады. Мысалы үшін мақалаларда, халықаралық жазбаларда, библиографиялық жұмыс-
тарда ә әрпінен қиындық көреміз. Ә әрпін кейде біз е әрпімен алмастырып жазамыз және 
болашақта бұл ә-ні диакритикалық таңбамен беруді ойлаймыз. Алайда бұл мемлекеттің 
саясаты болғандықтан, қиын мәселе болып табылады. Ә әрпін қолданудан қиыншылықтар 
көріп келеміз. 1991-2001 жыл аралығында 10 жыл бойы ә таңбасы әліпбиде болуы керек 
пе, жоқ па деген талас болды, сол әлі күнге дейін жүріп жатыр. 

Маханбет Жусупов: Мен әзербайжан бауырымның сөзімен келісемін. Олар расында 
да кейіннен әліпбилерін өзгертті, ал өзбектер екі рет өзгеріс жасады.  Елбасының «көш 
жүре түзеледі» дегені тек Қазақстанға ғана емес басқа да елдерге қатысты болып тұр. 
Жалпы тілді компьютерге бейімдемеу керек, техниканы тілге бейімдеу керек. Негізгі 
ұстаным осы болуы керек. Мен сіздерге бір-екі күнде классикалық латында, көне жазуда 
ә-нің тұрған суретін жіберемін. Ивановтың кітабынан. Бұлардың тегі бір. Сондықтан бұл 
жерде мынау латындікі, мынау латындікі емес деген дұрыс емес. Әр алфавит заманына 
қарай қосыла береді. А.Байтұрсынұлы қазақ тіліне х, ф  дыбыстарын алу қажет, соған 
әріп беру керек деген. Жалпы біз диакритикаларды қысқартуымыз керек. А-ның үстіне 
нүкте қойдыңыз ба, бұл компьютер үшін жаңа таңба немесе о-ның үстіне үтір қойдыңыз 
ба ол жаңа таңба, жаңа символ. Диакритикалардың өз ұстанымдары тұр. Қазір әліпбидің 
жаңа нұсқасын істеп жатыр дедіңіз ғой, бірақ оны көрмедік. Өтініш, бұған  фонологты 
қосыңыздар. Себебі таңба адамның ойлау қабілеті мен психобейнесіне байланысты нәрсе. 
Оны әр ғылым докторы біле бермейді. Сондықтан қазақ алфавиті қазақтың өзінің төл 
сөзінің төл дыбыстау қасиетін жақсы көрсетуі үшін фонологты қосу керек. Бүгінде, менің 
ойымша, түркі халықтарының ішіндегі ең жақсы алфавит әзербайжандікі. 

Алима Пирниязова (Әжнияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институ-
тының доценті, ф.ғ.д. Қарақалпақстан): Айтылып жатқан пікірлердің барлығын да жақсы 
тыңдап отырмын. Біздің Қарақалпақ тілі 1994 жылы латын жазуын қабылдады. Содан 
бері бірнеше жыл өткенімен халқымыз 100% меңгеріп кетті деп айта алмаймыз. Себебі, 
жаңа жазу жасы үлкен адамдарға қиындық тудырады екен. Президенттің қарарының 
шығуына байланысты барлық жерде сабақтар латын графикасында оқытылып, оқулықтар 
жаңа жазумен басылып шықты. Латын әліпбиі 1994 жылы қабылданса, 1995 жылдың 
қыркүйек айынан бастап 1 сыныптан жоғары сыныптың оқулықтарының барлығы латын 
графикасында басылып шықты. Газет, журналдар толығымен өтіп болған жоқ. Жасы 
үлкендер үшін газеттің 1 бетін арнадық. Сауаты бар адамдар тез үйреніп кете алады. Біз 
тек акут белгісін ғана алдық. Сонда алты әріпке акут белгісі қойылды. Біз бірінші мектеп, 
университет мұғалімдерін оқытып алдық. Одан кейін барлық мекеме қызметкерлерін 30 
сағаттық курста оқыттық. Ол жерде қиындық болған жоқ. Мектепте басқаша үйреттік. 
Латын графикасына бірден өтіп кету үшін қаражатты көп қажет етеді екен. Қысқаша осы. 

3 СҰРАҚ:  Әліпби үйретуде контигент мәселесі қалай болуы керек? Кімнен бастауы-
мыз керек, бастауыштан бастау керек пе? Болмаса жаппай үйреткеніміз дұрыс па? 
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Диакритикалық таңбалармен келетін әліпбидің емле ережелерінде қандай қиындықтары 
болады? Қай таңбаларды оқыту қиындық тудырады? 

Фаузия Оразбаева (Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
профессоры, ф.ғ.д. Қазақстан): Жалпы өзекті мәселе қозғалды. Бір таңба – бір дыбыс 
принципін ұстануымыз керек. Екінші айтарым, әрине диакритика болуы керек. Бірақ 
диакритика көбейген сайын жазудың сауаттылығы төмендейді. Баланың қабылдау қабі-
леті нашарлайды. Ол көзшалымға, жүктемеге, жаздың барлығына кері әсерін тигізеді. 
Сондықтан диакритиканы да таңдап, сұрыптап алуымыз керек. 

Контигентті дайындаған кезде ең алдымен жоғары мектептегі ұстаздарды арнайы 
курстардан 2 ай, 1 жылдық курстардан өткізіп алуымыз керек. Мықты әдіспен қаруланған, 
балаға да, үлкенге де үйрете алатын ерекше ұстаздарды дайындау арқылы бір мезетте 
нәтижеге де, сапаға да қол жеткізе аламыз ғой деп ойлаймын. 

1)  Әліпбиді фонетикалық сипаттама беру әдісімен үйреткен басқа әдістермен салыс-
тырғанда  тиімдірек.   Бұл әдіс әліпбиді жылдам  әрі ұтымды игеруге көмектеседі. Себебі 
фонетикалық сипаттама-талдау әдісі  бір-бірімен сабақтас бірліктер арқылы үйретіле 
келіп, жүйелі әрі жеңіл жүзеге асырылады. Мәселен, дыбыс – әріп (таңба) – буын – сөз 
– сөз тіркесі – сөйлем біртұтас кешенді құрайды және  есте жақсы сақталады.

Әліпбиді үйретуде нақты бір әдісті жеке бөліп алу да біржақты қызмет атқарады.  
Әліпбиді  меңгеруде:  а) белсенді әдістер; ә) қосымша әдістер;б) аралық әдістер бар. 
Олардың әрқайсысы  оқушылардың жасына, сұранысына, психологиялық жай-күйіне 
қарай қолданылады.

Әліпбидің таңбасын меңгертуде  Ахмет Байтұрсынұлы қолданған «Әліпби» әдісі 
(кирилл таңбасымен жазылған сөздерді белгілі бір уақыт аралығында латынәліпбилі 
қазақ жазуымен жазғызу) әдісі, «Түсіндіру» әдісі (сөздердің жазылу емлесін түсіндіру), 
«Салыстыру» әдісі (инвариант сөздерді  және т.б.салыстырту ), «Буындау» әдісі («й», 
«у» таңбасының емлесін меңгерту), «Ойнаңдар! Ойлаңдар!» әдісі (оқылым дағдыларын 
жетілдіру) және т.б әдістерді қолданған тиімді. Білімалушылардың қызығушылығын 
арттыруда оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану да ұтымды болады.  

Әліпбиді меңгерту әдістерін таңдауда мынадай факторлар ескерілуі керек:
- әліпбиді үйренетін аудиторияның контингенті; 
- білім алушының жасы мен психологиясы;
- білім алушының қазақ тілін білу деңгейі (өйткені жаңа жазу емлесінде біршама 

қиындықтар осы тілдік деңгейге қатысты болуы заңды);
- әліпбиді үйренушілердің латын графикасын қолдану деңгейі;
- әліпби үйренудің мотивациясы мен мақсаттылығы және т.б. 
2) Әліпбиді фонетикалық сипаттама беру әдісімен меңгерту үйренушілердің жас 

ерекшелігіне байланысты анықталады. Жалпы,  эксперимент барысында бір әріп-бір 
таңбаны үйрету үшін  2 сағаттан кем уақыт берілмегені дұрыс екені байқалды. Алдымен 
әріп үйретіледі, содан соң қайталанады, сосын бекітіледі. Әліпбиді меңгерту уақыты 
мектеп табалдырығын енді аттаған бастауыш сынып оқушыларына және ересек адам-
дарға жеке-жеке белгіленуі керек. Бастауыш сынып оқушыларына бір сағатта бір таңба 
(әріп) меңгертілуі мүмкін. Ал сауатты ересек адамдарға бір сағатта бірнеше таңбаны 
меңгертуге болады. 

3) Қазақ тілінде ғана бар ерекше дыбыстарды акут таңбасымен белгілеу өзге тілді 
адамдарға қазақ тілін үйретуде қиындық келтіруі мүмкін. Елімізде қазақ тілінен кейін 
орыс тілі белсенді қолданылатыны белгілі. Сондықтан тіл үйренушілердің басым бөлігі 
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- орыс тілді азаматтар. Тіл үйретудің алғашқы кезеңінде акут таңбасын орыс тіліндегі 
екпінмен шатастыруы мүмкін. 

U (ұ), Ú(ү) дыбыстарының графикалық бейнесіне қатысты. Кирилл графикасында 
артық белгі Ұұ әрпінің бел тұсында сызықша түрінде бейнеленген. Латын графикалы 
жазуда акут таңбасы Үү әрпінің төбесіне қойылады. Сол акут не себепті Ұ емес, Ү әр-
піне қойылған? Акут таңбасы Ү емес, Ұ әрпіне қойылғанда визуалдық тұрғыда әріптің 
бейнесін тез қабылдауға септігін тигізер еді.  

И, і дыбыстарының бас әріптерінің  бір таңбамен берілуі қиындық тудырады. 
Ш дыбысының Sһ қосар таңбасымен берілуі қиындық келтіреді. 
Қазіргі таңда ағылшын тіліне басымдылық беріліп отырылғандықтан, ағылшын әліп-

биімен сәйкес келетін таңбаларды жазу оқушыға қиындық тудырмайды. Білімалушылар 
«і» таңбасын ағылшын тіліндегі «и» таңбасымен , «и» таңбасын ағылшын тіліндегі  «у» 
-мен шатастырып қолданады. Қосарлы sh [ш] дыбысын жазу қиындық тудырады. Яғни 
ұ,ү,і,й, ш әріптерін латынәліпбилі қазақ жазуымен жазуда  қиналады.

4) Әліпбиді қабылдау   - субъективті мәселе. Сондықтан, біріншіден,  нақты қабыл-
данған әліпбиге қатысты халық арасында БАҚ арқылы да, тікелей жүздесу арқылы да 
алдын-ала нақты түсіндіру жұмыстары кең және сауатты жүргізілуі шарт. Екіншіден, 
жаңа әліпбиге көшу қоғамның барлық саласына бірдей  заңмен міндеттелмесе,  яғни 
түгелдей көшірілмесе, әліпби толық қолданымдық сипатқа ие бола алмайды. Оған көрші 
Өзбекстанның қазіргі жағдайы дәлел. Кеңес дәуірінде білім алған ересек адамдардың 
біразы  жалпы латын әліпбиіне көшу идеясының дұрыс екенін түсінеді. Бірақ үйреншік-
ті қалыпты бұзбай, кирилл әліпбиімен жүре бергенді қалайды. Ал жастар (негізінен 30 
жасқа дейінгі адамдар) қолдайды. 

5) Әліпбиіді бастауыш сыныптан бастап, барлық аудиторияда оқыту керек. Тек «қазақ 
сыныптары ғана оқу керек» деген ұстаным дұрыс емес. Бүл мемлекеттік тіліміздің қол-
даныс аясын одан әрі құлдыратуға ықпал етеді. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғандықтан, 
жаппай түгел көшу қажет. Әліпби енген кезде халыққа жаппай үйретілуі керек. Онсыз 
нәтиже болмайды. Жалпы халық үйренбесе, әр жерде әр қилы әліпбидің болуы сауат-
тылықты төмендетеді, бірізді жазу жоғалады, әркім әртүрлі қолданысқа көшеді,  ересек 
адамдар әлеуметтік тұрғыда өздерін қолайсыз сезінеді.  Мысалы: поштаға барғанда, 
мектепке баласының жиналысына барған кезде т.б. жағдайларда іс қағаздарын толтыруы 
мүмкін. Әліпбиді білмесе, қолайсыздық туындайды.

Сонымен, бір мезгілде барлық азаматтарға бірдей үйрету ұтымды. Ол үшін, бірінші-
ден,  алдын-ала педагогикалық жоғары оқу орнының филология факультеті студенттерін 
оқытып дайындап алу қажет. Екіншіден, республикадағы мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 
арттыру институттары жанынан арнайы курс ашып, кезең-кезеңмен мектеп мұғалімдерін 
оқыту керек.

6) Мүмкіндігінше, қазақ тілінің дәстүрлі емле жүйесін, яғни қазақ тілінің жалғамалы 
тіл екенін ескере отырып,  А.Байтұрсынұлы негіздеген «бір дыбыс – бір әріп» принципін 
басшылыққа алу қажет әрі тиімді. Ә, ө, ң, ғ әріптерін таңбалап жазу  мүмкіншілігі бар. 
Ал І, Й, Ү,У әріптерін    ажыратып жазуда  қиындық көп   кездеседі. 

Алима Пирниязова: Әліпбиді тілші мамандар әуелі меңгеріп алғаннан кейін ғана 
үйрете алады. Басқа кәсіпте жүрген халық үшін әліпбидің теориясын түсіндіріп отырудың 
еш қажеті жоқ. Оларға дауысты, дауыссыз дыбыстардың айырмашылығын ғана айту қа-
жет. Қарақалпақ тілінде сөз қалай айтылса, солай жазылады. Ол жағынан еш қиыншылық 
болмады. Диакритикалық белгілерде де онша қиналмадық. Менің пікірім осы. 
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Маханбет Жусупов: Фаузия Оразбаеваның пікіріне қоспақ ойым бар еді. Ол кісі 
ұстаным жайлы өте жақсы пікірлер айтты. Түркі тілдері, моңғол тілдері соның ішінде 
кәріс тілі. Солардың барлығы сингармониялық жазу. Тіл білімінде фонетикалық жазу 
дейді. Бізде сингармо-фонологиялық дейді. Себебі біздің фонетикамыз басқа. Біздің 
фонологиямыз да басқаша. Сондықтан Фаузияның сөзін толық қолдаймын. Ендігі бір 
мәселе, 1942 жылы кәріс әліпбиі пайда болып, емлесін жасауды бұйырды. Емле жасауға 
2 жыл уақыт берді. 1944 жылы яғни екі жылдан кейін ғана ұсынды. Бізде әліпби пайда 
болмай көшелердегі жарнамалар жаңа жазумен жазылып жатыр.   Бұл – заңсыз нәрсе. 
Ұстанымдар жайлы айттыңыз. Ең алдымен 5 ұстаным жасау керек:  бірінші буын ұс-
танымы,  екінші сингармо-фонологиялық ұстаным, үшінші морфологиялық ұстаным, 
төртінші дәстүрлі ұстаным, бесінші дифференциялды ұстанымның біреуін де жасамай 
оқуға ендіруге болмайды. Ұстанымдарды жасамай оқытуға болмайды, ол заңсыз нәрсе. 
Түркияның өтуі басқа жағдай, түрік тілінде кірме сөздер өте аз болған. Қазақстан өте 
биік деңгейдегі сауатты мемлекет. Өзбекстанның жазу тарихы 2 жарым мың жыл. Бірақ 
осы жылға дейін көше алмай отыр. Неге? Газет, журналдардың 70-80 пайызы кирилицада 
шығады. Тек қана мектеп оқулықтары ғана латын графикасымен шығады. 

4 СҰРАҚ: Әріптердің пернетақтада орналасуы, үйренуге ыңғайлылығы тұрғысынан 
кейбір дыбыстарды екі түрлі беру мүмкіндіктері болғанда қалай таңдалғаны дұрыс? 
Мысалы, мұрын жолды «ң» таңбасының тильда Ñ арқылы берілгені дұрыс па, әлде Ŋ 
(эңг) таңбасы қолайлы ма немесе «Ш» дыбысы седильмен берілгені жақсы ма немесе 
бревис қолайлы ма?  

Иса Сары (Хитит университетінің Ғылым және әдебиет факультеті деканының орын-
басары, доктор. Түркия): Бірінші кезекте қолдану жиілігі мен алфавиттік тәртіп қарасты-
рылды. Сонымен қатар мәтіндік басылымдарда ең көп қолданылатын транскрипциялық 
белгілер алфавиттік рет бойынша орналастырылды. Шындығында, түрік тілінің тарихи-са-
лыстырмалы зерттеулерінде негізінен ең үлкен көлемге ие араб әріптерін транскрипциялау 
болды. Әліпбиде жоқ таңдай арты/ таңдай алды дауыссыздар, мәтіндерде жиі кездесетін 
созылмалы дауысты дыбыстар және кейбір басқа дыбыстар негізгі пернетақта бөліміне 
қосылды. Пернетақтаның диакритикалар бөлігі бар, диакритиканы қажет ететін әріптің 
үстіне қоюға болады. Осылайша, теория жүзінде мыңдаған, он мыңдаған әртүрлі әріптер 
мен белгілер жазуға болады. Тіпті бір әріпке бірнеше диакритиканы қолдануға болады. 
Осылайша, ықтималды әріптер мен белгілер саны едәуір артады және зерттеушілерге, 
әліпбимен айналысатындарға қолайлы. Екіншіден, мен әртүрлі тілдерге арналған ұқсас 
пернетақта үлгілерін қарастырдым. Алайда бұл пернетақталардың көпшілігі күрделі және 
қолдануға ыңғайлы емес. Яғни оңай қолданылмайды. Мен неғұрлым практикалық және 
қолданысқа оңай пернетақтаны қалай жасауға болады деп ойландым: жиі қолданылатын 
әріптердің тізімін жасап, осы әріптерге сәйкес олардың пернетақтада қолайлы бір ретте 
орналыстырылуын жоспарладым. 

Сонымен қатар диакритикталық таңбаларды орналастыруда белгілі бір иерархияның 
болуын байқадым. Алдымен үстінде орналастырылған, кейіннен төменде орналастырыл-
ған таңбаларға байланысты. Әрине, диакритикалық таңбалардың саны көп, алайда мен 
түрік тілін зерттеу тұрғысынан жиі қолданылатындарын пернетақтаға енгізуге тырыстым. 
Сонда да, сұраныстар мен талаптарға байланысты басқа да диакритикалық таңбаларды 
пернетақтаға қоса аламын. Болашақта мен интерфейс пен мобильді үйлесімділікті, тіпті 
мүмкіндігінше практикалық жазуға мүмкіндік беретін мобильді қосымшаны да ойласты-
руды қарастырамын. Әрине, бұл үшін бір институттың қолдауы мен қаражаттың бөлінуі 
шарт. Үшіншіден, бұдан бұрын да атап өткенімдей, түрік тілі зерттеулерінде және Түркия-
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да қолданылатын әріптердің әліпбилік тәртіпте қолданылу  жиілігін байқадым. Сонымен 
қатар, әр қатарда 8 әріптің орналасуын қолдандым. Осылайша, тіпті ажырату мүмкіндігі 
төмен экрандарда да барлық әріптер экранда бірден пайда болады. Бұған қосымша мен бас 
әріп пен кіші әріп түріндегі реттілікке мән бердім. Сондай-ақ, олардың біреуі үлкен-кіші 
жұптарда төменгі сызыққа ауыспайтындығына назар аудардым. Диакритикалық таңба-
ларда қазіргі заманғы түрік тілінің нұсқаларын және диалектке байланысты зерттеулерін 
ескере отырып, мұрындық пен екпін сияқты таңбаларды орналастырдым. Төртіншіден,  
QWERTY тәртібінің стандарт  емес, ең кең таралған тізілім деп айту дұрысырақ болар 
еді. Бәріне белгілі, әлемдегі ең кең таралған пернетақта орналасуы – QWERTY болып 
табылады. Осы тәртіпке негізделген, аздаған өзгертулері бар QWERTZ де  QZERTY сияқ-
ты әріптердің пернетақтада орналасуы болып табылады. Сол кезде түрік тіліне ыңғайлы 
F-пернетақтаның орналасуы жасалды және бұл ғылыми зерттеулермен сәйкесіп қолдау 
тапқан F-пернетақта жасалды алайда, өкінішке орай, ол қабылданбады. Менің айтайын 
дегенім, бүкіл әлемде бірдей пернетақта қолдануын қолдаймын. Осылайша, әлемнің қай 
жеріне барсақ та, кез келген компьютерді қолданғанда үйреніп қалған тізімді пернетақ-
таны қолдана отырып тез жаза аламыз. Бірақ бұл сәл утопиялық болып қалады және әр 
тілдің өзіне сай қажеттіліктері, ерекшеліктері ескерілмейді. Сондықтан ғылыми жұмыстар 
арқылы бір тіл үшін қандай пернетақта ретінің қолайлы болатынын зерттей отырып, сол 
жүйеге сәйкес пернетақта ретін жасау керек. Сондай ақ, ең жиі қолданылатын әріптерді 
саусақтар оңай жететін жерде орналастыру керек, және мықты саусақтар жететін жерге 
орналастыру керек.

Транскрипциялы пернетақта
https://www.isa-sari.com/transkripsiyon/

Барлық транскрипциялық белгілер мен 
диакритикалық таңбаларды, сонымен қатар сирек 
кездесетін белгілерді компьютерде оңай жазуға 
көмектесетін қосымша болып табылады. Қазіргі 
уақытта ескірген және әр түрлі компьютерлерде 
дисплей проблемаларын тудыратын Oktay New 
Transcript, Times Turkish Transcript сияқты 
қосымшалардың орнына осы қосымшаны 
пайдалана отырып шартты белгілерді қосу 
және т.б. кез-келген транскрипция белгілері 
мен әріптерін пайдалану, сонымен қатар өзіңіз 
қалаған  диакритикалық  мыңдаған әртүрлі 
белгілерді қолдана аласыз. Бұл қосымша тарихи 
мәтіндік басылымдар, диалектология, заманауи 
түрік нұсқаларынан жасалған әріп өзгерту 
сияқты көптеген салаларда қолдануға жарамды. 
Транскрипцияланған мәтіндік басылымдарды 
дайындау барысында әртүрлі әдістермен (мысалы, 
алты нүктелі k-ні k* деп жазып, содан кейін 
барлық k* -ларды алты нүктелі k-ге бір мезгілде 
бірден ауыстыру) және еш қиындықсыз түрлі 
нұсқаларда транскрипцияларды тез дамытады. 
Сонымен қатар әртүрлі әдістер де бар.

 

 

  

https://www.isa-sari.com/transkripsiyon/


245

Қосымшаны дамыту:
• Apple iOS және Android үшін қосымшаның мобильді нұсқасын жасауға болады.
• Пернетақтада Alt + k немесе Alt + s сияқты тіркесті пернетақтаға орналастыру ар-

қылы диакритикалық таңбалары мен транскрипция әріптерін компьютерге оңай теруге 
болады. Екінші жағынан, макрон сияқты диакритикалық таңбаларды оңай қосуға болады 
(мысалы, Alt + - содан кейін түймешік).

• Берілген қосымша жаңа диакритикалық таңбаларды қосуға өте ыңғайлы. Қажет 
болған жағдайда, диакритикалық таңбаларды қосуға немесе алып тастауға болады. Бұл 
мүмкіндікті соңғы пайдаланушы да жасай алады. Басқаша айтқанда, пайдаланушылар 
өздерінің жиі қолданылатын диакритикалық таңбаларын өздеріне ыңғайлы және жеңіл 
түрде пернетақтаға енгіздіре алады.

• Бұл қосымшаны тек латын әріптеріне ғана емес, кириллицаға да бейімдеуге болады.
• Қосымшаны Word және басқаларымен бірлестіруге болады, осылайша үлкен мәтін 

жазуын жеңілдетеді.
• Бағдарламаға әртүрлі тілдерді қосуға болады.
• Қосымшаға автоматты диакритикалық таңбаларды қосуға болады.
Бұлардың барлығы үшін қаржылық және институционалдық қолдау өте қажет.  
Дархан Тоқмырзаев (А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Қолданбалы 

лингвистика бөлімінің инженер-программисі. Қазақстан):  Компьютер де, тіл де адамға 
қызмет ететін құралдар. Сондықтан, бұл құралдар адамға  пайдалану жағынан ыңғайлы 
болуы керек. Әліпбиіміздің кирил графикасынан латын графикасына өтуге байланысты, 
цифрлық әлемдегі пернетақтамызды да жөндеп алғанымыз болашаққа өте қолайлы. 

Қазіргі заманда көпшілік айтып жүрген әлемдегі QWERTY пернесінің орналасу перне-
тақтасына көшу жайлы жайттар бар. Бірақ бұл пернетақта қашан және қалай жасалғаны 
бәріне бірдей мәлім емес. QWERTY пернесінің орналасу тарихы жазу машинкасынан 
басталады. Бұл пернетақтаның орналасуы 150 жыл бұрынғы машинкалардың ыңғайына 
қаралып орналастырылған. Ең басты себебі машинканың тетіктері біріне-бірі кедергі 
жасамас үшін жасалған. Демек, QWERTY пернетақтасында тілдің ерекшеліктері де, 
адамның психологиялық қабылдауы да, тілдің статистикасы да, мәтінді жылдам теру 
мүмкіндігі де ескерілмеген. Пернетақтаны жылдам басқанда екі тетік біріне-бірі айқасып 
басылмай қалмас үшін, жиі кездесетін әріп тіркестерін бір-бірінен алшақ қою жағы ғана 
қарастырылған. Осы пернетақтаны бұл күнге дейін қолданып келе жатқанымыз скевомор-
физм (функциясын жоғалтқан, бірақ әлі де қолдану) деуге болады. Келесі суреттерде жиі 
жазылатын сөздер мен мысалдар көрсетілген. Осы әріптердің QWERTY пернетақтасында 
бір-бірінен алшақ орналасқаны байқалады. 

Адамдардың бірден басқа дизайнға, яғни пернетақта әріптерінің жаңаша орналасты-
рылған нұсқасына үйреніп кетуі қиын, бірақ біз QWERTY пернетақтасын өз тілімізде 
өте сирек қолданамыз. Өйткені қазақ тілін қолданушы қазақша мәтінді кирил графикалы 
пернетақтада тереді. Ағылшынша мәтін теретін адамдар аз, санаулы. Демек, латын графи-
калы QWERTY пернетақтасы қазақ тіл ұстарманы үшін жаттанды, мәтін теруге үйреншікті 
емес. Қазақ тілді мәтін теруші үшін QWERTY пернетақтасын қолдану маңызды емес.

Ал QWERTY пернетақтасынадағы кирил әріптерінің орналасуы бойынша мәлімет-
терге сүйенсек, орыс пернетақтасында маңызды әріптердің сұқ саусаққа ыңғайланып 
орналастырылғаны айтылады. Алайда, біріншіден, бұл ЙЦУКЕН пернетақтасы да қол 
мәшинкесінің кезінде жасалған, екіншіден, орыс пернетақтасында әріптердің орналасуы 
қазақ мәтіндерін теру үшін ыңғайластырылмағаны анық. Үшіншіден, кирил пернетақта-
сында қазақтың төл (ә, і, ң, ғ, ү, ұ, қ, ө, һ) әріптері сандар мен символдар тұратын үстіңгі 
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қатарда орналастырылған. Бұл дұрыс емес, себебі пернетақтада әріптерді орналастырудың 
әлемдегі қабылданған жүйесі бойынша ортаңғы үш қатар негізгі әріптер тұратын аймақ 
та, ал үстіңгі қатар сандар мен символдардың орны. 

Осындай себептерді ескерсек, латын әліпбилі ұлттық пернетақтамызда қазақ әріптерін 
орналастыруда қандай принциптерді басшылыққа аламыз деген сұрақ туындайды. Не-
гізгі мақсат - пернетақтада қазақша мәтіндерді жылдам әрі сапалы теру мүмкіндіктерін 
қарастыру. Ол үшін біз қазақша мәтіндерде жиі кездесетін әріптерді және сөзді құрайтын 
әріп тіркестерінің жиілік мүмкіндіктерін анықтауымыз қажет.

Осы ретте Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білім институты Қолданбалы лингвис-
тика бөлімі профессор Асқар Құдайбергенұлы Жұбановтың қазақ тілінің статистикасы-
на сай пернетақтаны орналастыру ұсынысымен, үлкен көлемдегі мәтіндерден (7 млн. 
сөзқолданыстан тұратын) әріп жиілігін анықтап, қазақ графемаларының статистикалық 
сипаттамасына зерттеулер жүргізді:

1) Әріптердің жиілігі. Қазақ тілінде ең көп қолданылатын әріптен ең аз қолданылатын 
әріптердің пайызын шығару.

№ Әріп Абсолютті 
жиілік

Әріптің мәтінді 
қамту пайызы

1 а 8630862 12,796
2 е 5660025 21,187
3 ы 5378832 29,161
4 н 4192570 35,377
5 і 4154893 41,537
6 т 4066134 47,565

~~~~~~~~~~~
38 һ 5406 99,983
39 ъ 5148 99,991
40 ч 3702 99,996
41 щ 1679 99,998
42 ё 1018 100

Әріптерді пернетақтада орналастыруда тек қана әріп жиілігін анықтау аздық етеді. 
Сонымен қатар мәтінде кездесетін сөздерді құрайтын әріп тіркестерінің жиілігін де 
білуіміз қажет.
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2) Әріп тіркесінің жиілігі. Қандай әріптер бір-бірімен жиі қолданылу пайызы.

№ Әріп тіркесі Жиілігі Мәтінді қамту 
пайызы

1 АР 688046 2,044763
2 АН 582203 3,774978
3 АЛ 565092 5,454341
4 ЫН 562670 7,126507
5 ДА 560947 8,793552
6 ТА 511163 10,312647
7 ЕН 501533 11,803123
8 ЕР 481452 13,233921
9 ҚА 460416 14,602204
10 ДЕ 458037 15,963417
11 ІН 451436 17,305013
12 ЛА 422561 18,560797

~~~~~~~~~~~

Осы аталғандардың басқа мәтін теруші үшін қазақ тіліндегі сөйлемдердің құрамындағы 
сөздердің тіркесім мүмкіндіктерін білу де маңызды болуы мүмкін. Бұл үшін қазақ тіліндегі 
сөз тіркесімділігін жиілік пайызын анықтау қажет. Бұл алдағы зерттеулерімізге жатады.

Қазақ тілінің ұлттық пернетақтасын жасауда мынадай ұсыныстарды ескеру қажет:
- пернетақтаға қаріптерді орналастыруда бірінші ретте, жеке әріптердің қолданыс 

жиілігін, екінші, тіркестердің қолданыс жиілігін басшылыққа алу қажет; 
- қазақ тілі әріптерін компьютердің пернетақтасына орналастыруда әлем тәжірибесі 

бойынша жиі кездесіп, қатар қолданылатын әріптерді бір бірінен алшақ орналастыру 
және мәтінде жиі ұшырасатын жеке әріптерді сұқ саусақ басатын ауданға орналастыру 
қажеттілігін басшылыққа алуымыз керек; 

- жиі кездесетін тіркестерді қатар орналастырмай, оң қолмен сол қол басатын аудан-
дарға параллель орналастыру қажет;

- қазақ тілінде әріп тіркестері көбінесе дауысты мен дауыссыз қатар келеді, сол себепті 
дауысты, дауыссыз дыбыстарды екі қол бөліп басатындай пернетақтаның екі жағына 
бөліп алшақ орналастыру керек.

- сөз басында жиі кездесетін әріптерді оң қолға бейімдеп, пернетақтаның оң жақ 
бөлігіне қою керек;

- әріп тіркестерінің жиілік сөздігінен ең жиі кездесетіндерін ғана негізге алу керек.
- пернетақтаға әріптердің қолданыс жиілігін ескере отырып, физикалық тұрғыдан 

күшті саусақтан әлсіз саусақтар ретімен ораластыруды дұрыс деп танимыз. 
Егер әріптерді пернетақтаға осы қолданыс жиілігіне сәйкес орналастырсақ, мәтін те-

руде уақыт үнемділігі, 
физикалық күшті аз 
жұмсау сияқты нәти-
желерге қол жеткізуге 
болады.

Жоғарыда аталған 
әріп және әріп тіркес-
терінің жиілігін  және 
аталған принциптерді 
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ескере отырып,  біз пернетақтаның статистикалық негіздегі пилоттық нұсқасын төмен-
дегіше құрастырдық.

Пернетақта батырмалары екі қолмен басылатындықтан, ортасынан оңға және солға 
қарай есептеліп, екі қолға  бөлінеді. Пернетақтаның шекарасы қазіргі кирил пернетақта-
сындағы А және О әріптері тұрған кертікпен есептеледі. Осы екі әріптің ортасында тұрған 
П және Р әріптерінің ортасы орталық (центр) болып саналады. Яғни ЕПИ әріптерінің оң 
жағы, НРТ әріптерінің сол жағы.

● Әріптерді пернетақтада орналастыруда оның бетіндегі батырмалар орналастырыл-
ған қатар басуға, яғни мәтін теруге ыңғайлылығына қарай актив және пассив аймақтарға 
бөлінеді. 

● Пернетақтаның әріп теруге ыңғайлы жері ортаңғы аймақ, әсіресе кертік тұрған жердің 
айналасы, асты мен үсті болып табылады. Ал шеткі батырмалар пассив аймаққа жатады. 

● Актив және пассив аймақтарды пернетақтаның горизанталь (көлденең) және вер-
тикаль (тіке) бөліктері бойынша да көрсетуге болады. Көлденең меже бойынша актив 
аймақ – ол екі кертік тұрған ортаңғы қатар, яғни қазіргі кирилдегі Ф әрпінен басталып, 
Э әрпіне аяталатын қатар. Одан кейінгі актив аймақ осы қатардың үстінде орналасқан 
үстіңгі қатар. 

● Ал астыңғы қатар көбінесе сиректеу кездесетін әріптер орналасатын аймақ.
● Батырмалардың тік бағыттағы (вертикалды) межесі кертік тұрған батырмалардың 

жаны, яғни ортаңғы, екінші қатардың жаны, ортаңғы тұсы. Сонымен қатар үстіңгі қа-
тардағы кертпенің үстіңгі ортаңғы бөліктері. Одан кейінгісі кертпенің астыңғы ортаңғы 
бөліктері. 

● Ал осы үш қатардың шеткі бөліктері пассив аймақ болып есептеліп, сирек кездесетін 
әріптер не тыныс белгілер орналастырылады.

Мысалы, жиі кездесе-
тін бірнеше әріптің өзіміз 
ұсынып отырған статис-
тикалық пернетақтада 
орналастыруымыздың 
уәжін түсіндіріп өтейік:

А (А) әрпі – жиілік 
сөздік бойынша 1-орын-
да тұрған ең жиі кезде-
сетін әріп. Біздің перне-
тақтада А әрпі басуға оң-
тайлы болып саналатын 
ортаңғы қатарға бұрынғы 

кирилдегі А әрпінің орнына қойылды. 
Жиілік сөздікте жиілігі жағынан 2-орында тұрған Е (Е) әрпі осыған сәйкес оң қолға 

екінші кертпенің үстіне қойылып отыр. 
Жиілік сөздікте 3-орында тұрған Ы (Y) әрпі де ортаңғы қатарға А-ның сол жағына 

орналастырылды.
Н (N) әрпі жиілігі бойынша 4-орында тұр. Сонымен қатар әріп тіркесінің жиілік сөз-

дігінде А-дан кейін жиі тіркесетін әріп (АН). Сондықтан N әрпін А әрпінен кейін қою 
статистикалық тұрғыдан дұрыс болып табылады.

І (I) әрпі – жиілігі бойынша 5-орында. Сондықтан ортаңғы бөліктің жоғарғы қатарына 
Е-нің үстіне, оң жақ қолға латынның бұрынғы І-сі тұрған батырмаға орналастырылды.
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Т (Т) әрпі – жиілігі бойынша – 6-орында, әріп тіркесі бойынша да тіркес басында, 
6-орында (та) тұр. Сондықтан үстіңгі орталық бөлікке орналастырылды.

Жоғарыда ұсынылған статистикалық пернетақтадан басқа да нұсқалары жасалған. 
Олар: 1) Пернетақтаның оң жақ символдарының орнына бір шоғыр болып орналасуы. 2) 
Кирил әріптерінің үстіне орналастыру. 3) QWERTY пернетақтасының үстіңгі қатарына 
қазақ төл әріптерін орналастыру. 

Біз Қолданбалы лингвистика бөлімінің қызметкерлері статистикалық және жоғарыда 
аталған үш пернетақта нұсқасы бойынша арнайы компьютерлік бағдарламасын жасап, 
пернетақтаға әріптерді жапсырып, әрбір нұсқасы бойынша теріп эксперимент жасадық. 
Зерттеу барысында аталған нұсқалардың қайсында болмасын бірдей қиындық кездеседі. 
Демек, қазақ мәтіндерін басушы үшін бұл пернетақталадың барлығы таныс емес. Олай 
болса, біз латын негізді пернетақтамызды жасауда үйреншікті пернетақтаны қолдануға 
ұмтылмауымыз қажет. Осы орайда қазақтың ұлттық пернетақтасы қазақ тілінің мүмкін-
діктерін ескеріп құрастырылуы қажет деп санаймыз. Ал бұл мүмкіндік қазақ әріптері 
мен әріп тіркестерінің жилігіне негізделеді. 

Иса Сары. Пернетақтаға орналасуы, үйренуге ыңғайлылығы тұрғысынан кейбір 
дыбыстарды екі түрлі беру мүмкіндіктері болғанда қалай таңдалғаны дұрыс. Мысалы, 
мұрын жолды «ң» таңбасының тильда Ññ арқылы берілгені дұрыс па, әлде Ŋ (эңг) таңбасы 
қолайлы ма немесе «Ш» дыбысы седильмен берілгені жақсы ма, немесе бревис қолайлы 
ма? деген сұрағыңызға жауап берейін. Мұнда қайсысы кең таралған және әмбебап, тіпті 
«дұрыс» деген сұрақ туындайды. Алайда, егер түркі әлеміне ортақтық, бірізділік тура-
лы айтатын болсақ, жағдай өзгереді. Бұл ретте Түркі әлемінде түсінуге жеңіл әріптерді 
қолданған қолайлырақ болып келеді. Мәселен, мұрын жолы ñ-ң орнына құйрығы бар 
ŋ-мен қолдану жағындамын. Себебі біз осылайша бірізділікке жақындай түсеміз. Tilde 
ñ басқа әлем тілдерінде көбінесе n͡y дауыссыз жұбын белгілеу үшін қолданылады (мы-
салы, Sp. Señor / señora ‘еркек / әйел), ал ŋ таңбасы тек мұрын жолы n-ды белгілеу үшін 
қолданылады және бұл IPA да осындай. Сондай-ақ құйрығы сол жаққа қараған варианты 
бар <ɲ> және ол әлі күнге дейін таңдай n, бірақ алдыңғы таңдай n көрсетеді, ал екіншісі 
- артқы таңдай n. Сондай-ақ мұндай айырмашылық бар. Өкінішке орай, бұл ерекшелік 
көпшілікке таныс емес.

Маханбет Жусупов:  Графиканың буын ұстанымы қазақ жаңа жазуында жасалмаған. 
Орфографияның төрт ұстанымы қазақ жаңа алфавитінде жасалмаған. Ол туралы мемле-
кеттің қаулысы да жоқ. Осы жасалды, ендірілсін деп. Сондықтан әліпбиді қазір жасау, 
жазу бұл заң. Заңды бұзып болмайды, ол заң жоқ. Меніңше ертерек. Себебі 3-4 жылдан 
кейін әліпбиді қайтадан ауыстыру керек болады. Сондықтан заңды ойлау керек. Екінші, 
Байтұрсынов дәйекшені бір рет қойған. Ол заманда жіңішке сөздің бірінші буынына қой-
ған. Ол заманда кірме сөздер аз болған. Сондықтан бір дәйекше бәріне жететін болған. 
Кейін кірме сөздер орыс тілі арқылы, латын, көне грек тідерінен келді. Одан бұрын кірме 
сөздер арабтан, парсыдан еніп, қазақшаланған.  Мыналар қазақшаланбады. Сондықтан 
мына жерде біз қазір бір рет дәйекшені қолданып, мәселені шеше алмаймыз. 1939 жылы 
латын алфавитіне көшкенде сол кездегі ағаларымыз өте сауатты болған. Солар Байтұрсы-
новтың теориясын, сингармониялық 6 әріп қосып шешіп жіберген. Сөйтіп біз бүгінгі, кейін 
кириллицадағы алфавитті көрдік. Өте күшті жасалған, оны кейін қырғыздар, татарлар, 
башқұрттар қарақалпақтар қолданды. Мына алфавитте жаһан дегендегі һ, хат дегендегі 
х бір әріппен беріліп тұр. Ал бұлар екітүрлі фонемалар. Екі түрлі мағына береді. Екі түрлі 
сөздің мағынасын өзгертеді. Неге оны олай істейді, олай жасамау керек. Әрқайсысына 
бөлек әріп беру керек. Келесі қысқа й мен созылыңқы и қосып жіберген. Бұл дұрыс емес. 
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Қысқа й қазақ тілінде төрт мың сөзде кездеседі. Созылыңқы и дауысты, буын жасайды, 
қысқа й дауыссыз, буын жасамайды. Екі түрлі затты, бір затпен беріп отырсыздар. Сол 
себепті алдымен алфавитті жөндеп алайық. Тілді компьютерге бейімдемейді, компьютерді 
тілге бейімдеу керек.  

Разия Ниетова (Нөкіс қалалық №32 мектеп мұғалімі. Қарақалпақстан): Латын әліпбиін 
кімдерден бастап үйрету керек десеңіздер, мәселен, біздер латын графикасына өткенде 
бастауыш кластардан бастадық. Бастауыш класқа өтпестен алдын мектеп мұғалімдерінің 
білімдерін жетілдіру институтына барып, пікірлесулер болады. Енді оқулық мәселесіне 
келсек, әліпби шығарылды. Әліпбиде стандарт бола ма деп жатырсыздар, стандартсыз 
әліпби түзілу мүмкін емес. Қарақалпақ әліппесінде әрбір әріпке бір сағаттан сағат беріледі.  

Ербол Тілешов: Тағы да қайырлы күн құрметті әріптестер! Қатысқан баршаңызға 
рақмет! Сөз сөйлеген азаматтарға, алыстан Түркиядан, Әзербайжаннан, Қарақалпақс-
таннан, Өзбекстаннан қатысып отырған ағайындарға зор алғысымызды білдіреміз! Қа-
зіргі Орфографиялық жұмыс тобы дайындаған әліпби ортақ түркі әліпбиіне өте жақын 
келеді. Ғалымдар түрік немесе әзербайжан әліпбиінен емес, сол әліпбилер қолданған 
халықаралық принциптерді қолданды. Умлаут, бревис, макрон, седиль деген сияқты. 
Сондықтан біз бұл тұрғыдан келгенде, ортақ түркі жұртының әліпбиіне жақындаймыз ғой 
деп ойлаймын.  Әр тілдің өзінің ерекшелігі бар, оны сингармонизмге байланысты айтты 
жаңа. Фонетикалық жүйеге байланысты айтты. Оны да біз ескеріп жатырмыз. Фонетика-
ның, фонологияның, грамматиканың, әдістеменің мамандары Орфографиялық жұмыс 
тобында бар. Біз әліпбиді компьютерге бейімдейміз деп отырған жоқпыз, компьютерге 
бейімдемейміз. Біздің әліпби компьютерге негізделмейді. Егер негізделетін болса, еш-
қандай диакритикасыз диграфты әліпби болар еді. Диграфты әліпби ғана компьютерге 
негізделеді, ал диакритикалық әліпби ол компьютерге негіздеу емес, тілдің фонетикалық 
табиғатына негіздеу. Әр ғалымның өзінің пікірі бар. Біз оны құрметтейміз. Бүгінгі жиын-
ның қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 
Тіл саясаты комитеті төрағасы Әділбек Күнесханұлы Қабаның сіздерге алғыс хатын, 
сертификатын сол кісінің атынан табыстауға рұқсат етіңіздер. Мен бір ғана мәтінді оқи-
мын: «Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті 
Маханбет Джусупов мырзаға «Әлем тілдері әліпбиіндегі диакритикалық таңбалар» та-
қырыбында өткізілген халықаралық сұхбат алаңына белсене ат салысқаны үшін алғыс 
білдіреміз. Төраға Әділбек Қаба. 21 қазан 2020 жыл». Осындай алғыс хатпен бүгінгі 
спикерлеріміздің барлығы марапатталады.  
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ӘЗЕРБАЙЖАН ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ И.НАСИМИ 
АТЫНДАҒЫ ТІЛ БІЛІМ ИНСТИТУТЫ ТҮРКІ ТІЛДЕРІ БӨЛІМІНІҢ 

ДИРЕКТОРЫ ДОКТОР ЕЛЧИН ИБРАХИМОВКЕ «ТІЛ-ҚАЗЫНА» 
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМИ ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ТАРАПЫНАН Ә 
ТАҢБАСЫНА ҚАТЫСТЫ ЖОЛДАНҒАН РЕСМИ ХАТҚА КЕЛГЕН 

ЖАУАПТЫҢ АУДАРМАСЫ

Әзербайжан Республикасы
Әзербайжан Ұлттық Ғылым академиясы 
И.Насими атындағы Тіл білім институты

Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» 
ұлттық ғылыми-прктикалық орталығы КеАҚ

Әлібек Асқарға
Құрметті Әлібек Асқар, 
Әліпби турасында: Бір ғасырда үш мәрте әліпби өзгерткен Әзербайжанды мысалға 

келтірсек, әліпбиді жиі өзгерту өзімен қоса көптеген мәселелерді де тудырады. Қазақс-
танда әліпби реформасымен айналысып жатқан мекемелер мен ғалымдар Әзербайжан 
және Түркия мемлекеттерінде қолданылған латын әліпбиін қарап өтсе, нәтижесінде ең 
жақсы қазақ әліпбиін жасап шығарады деген ойдамын. 

Бәрімізге белгілі, қазіргі таңда Қазақстанда латын негізді жаңа әліпбиге қатысты 
жобалармен жұмыс атқарылуда. Қазақстан Республикасы барлық Түркі әлеміне ортақ, 
келешекте қолданатын 34 әріптен тұратын Түркі әліпбиін қабылдау мүмкіншілігі бар.   
Бұл әліпби жобасы 1991 жылдың 18 қараша айында Мармара университетінде ұйымдас-
тырылған «Ұлтаралық қазіргі Түрік әліпбилері»  симпозиумында Түркі Республикалары 
ғалымдары тарапынан қол қойылып, қабылданған болатын (a, ä, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, 
j, k, l, m, n, ñ, o, ö, p, q, r, s, ş, t, u, ü, v, w, x, y, z).

Хатыңызға жауабым былайша:
1) Әзербайжанда 1991-2001 жылдарының аралығында «ә» таңбасы орнына «ä» қолда-

нылған болатын. Ғалымдардың қатаң келіспеушілігі мен 10 жылға созылған пікірталас-
тардан соң әйтеуір соңында 2001 жылы «ä» орына «ә» таңбасының қолданылуы туралы 
шешім қабылданды. Себебіне келетін болсақ, ғалымдар арасында «ä» бұл таңбаның нүкте 
қойылуы емледе, жазғанда қиындықтар тудыруы болып табылады. Мысалы, «mәhәbbәt» 
немесе «mәsәlә» сөздерінің «mähäbbät», «mäsälä» болып жазылуы және тағы басқа да 
себептер әсерінен өзгертілді. Назар аударатын жайт: «ä» таңбасы қолданылған 1991-2001 
жылдары басылып шыққан кітаптарды қазіргі таңдағы оқушыларымыз бен ересектері-
міздің оқи алмауы да тағы бір мәселе болып табылады. Сіздер бұл маңызды мәселенің 
алдын алуларыңызды өтінемін. 

2) Латын әліпбиіндегі «Әә» таңбасы, әрине, техникада күрделі мәселелерді тудыра-
ды. Мысалы, ұлтаралық хат алмасуда «ә» таңбасын қолдана алмаймыз. Сонымен қатар, 
ұлтаралық пошталарда және хат алмасуларда «ә» таңбасын қолдану мүмкіндігі жоқ. 
Компьютерлердің ешқайсысында «ә» таңбасы жоқ. «Ә» таңбасы үшін компьютерлерімізге 
арнайы жазу түрін жүктейміз. Мемлекетіміздің ұлтаралық платформада «Azerbaycan» 
немес  «Azarbaycan»  деп жазылуы әлі күнге дейін талас үстінде. Осындай және басқа да 
мәселелер «ә» таңбасына қатысты мәселелер болып табылады. Көрсетілген бұл мәселелер 
мемлекеттің ішінде мәселе болып табылмайды. 
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3) «Әә» немесе «Ää» таңбаларының қолданылуына келетін болсақ, жоғарыда кең түрде 
себептерін көрсеттім. Алайда Қазақстан емлесінде  «Ää» осы қоғам тарапынан қабылда-
нады ма, жазуда және орфографияда мәселелер тудырады ма оны білмеймін. Жоғарыда 
атап өткенімдей біздің лингвистердің барлығы 1991-2001 жылдарында қолданылған 
«ä» таңбасына түбегейлі қарсы болған. «Ә» таңбасы орнына «е» таңбасын да ұсынған 
ғалымдар болды. Яғни «ә» таңбасы орнына «е» таңбасы қолданылсын және «ә» ретінде 
оқылу керек кездерде «е» таңбасына нүкте қойылсын деген ұсыныс болды. Алайда «ә» 
дыбысы үшін «ә» таңбасының қолданылуының мәселелері де айқын болатын. Біз «ә» 
таңбасын қолдануда қазіргі таңда қиындықтарға тап болып отырғанымызды ашық түрде 
айтамын. Алайда, шынын айтсақ, мәселелер күрделі болса да, 19 жылдан аса уақытта 
қалай дегенмен біздің әліпбидің мәселесі шешілді. Мен әліпбиді зерттеген ғалым ретінде 
Сіздерге мынандай бір кеңесім бар: ең соңғы қабылданатын әліпби нұсқасын жоба ретінде 
мемлекетке тапсырмай тұрып, қоғамның пікірталастарымен танысу өте пайдалы болады. 
Әзербайжан мемелекетінің басынан кешкендей, 10 жыл бойы «ä» таңбасын қолданып, 
кітаптар шығарып кейін «ә» таңбасын қабылдағандай қателікті қайталамаңыздар. 

Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Басқа тақырыптарда да көмегіміз қажет 
болса қуана-қуана дайынбыз. Бауыр Қазақстан Республикасы ең қысқа уақыт ішінде 
латын әліпбиіне көшу жұмыстарын сәттілікпен аяқтағанын қалаймыз. 

Құрметпен,
Әзербайжан Республикасы 
Ұлттық Ғылым академиясы 
И.Насими атындағы 
Тіл білім институтының 
Түркі тілдері бөлімінің директоры          доктор Елчин Ибрахимов 
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ЖЫЛНАМА
2020 жылы атқарған ісшаралар тізімі

№ Күні Ісшара атауы, өткен жері

1. 3 қаңтар
Президент Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары 
М.Әшімбаев әліпбиді жетілдіру жұмыстарын қорытындылау 
сатысындағы жұмыстарды ұйымдастыру жөнінде тапсырма берді.

2. 18 қаңтар ҚР Премьер-министрінің орынбасары Б.М. Сапарбаев әліпби 
жобасымен танысып, нақты тапсырмалар берді.

3. 10-11 ақпан Әліпбиді жетілдіру бойынша қашықтан сынама-сауалнама 
жүргізілді (білім беру саласы, “Jas Otan” Жастар қанаты филиалы) 

4. 11 ақпан
Нұр-Сұлтан қаласында «Жаңа жаһандық кезеңдегі қазақ тілі» атты 
2018 жылғы атқарылғын жұмыстар мен дайындалған өнімдердің 
тұсаукесері өткізілді.

5. 13 ақпан
Нұр-Сұлтан қаласы Әскери полиция ұжымында «Қазақ әліпбиін 
латын графикасына көшіру мәселелері» тақырыбында дәріс 
өткізілді.

6. 14 ақпан Әліпби жобаларын ғылыми тұрғыда саралау мақсатында 
республикалық ашық  талқылау ұйымдастырылды.

7. 20 ақпан
 Алматы қаласында «Латыннегізді қазақ әліпбиі: ұсыныстар, 
талқы  және нәтиже»» атты жұмыс топтарының кеңейтілген кеңесі 
өткізілді.

8. 22 ақпан Алматы қаласында «Орфографиялық жұмыстарды үйлестірудің 
жаңа міндеттері» атты семинар-кеңес өткізілді.

9. 23 ақпан 

ҚР Президенті әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары 
М.С. Әшімбаев Орфографиялық жұмыс тобындағы және өзге 
де тәуелсіз бір топ ғалымдарды жинап, жетілдірілген әліпби 
жобасымен танысты.

10. 5 наурыз
Әліпби жобасындағы жекелеген таңбаларды ғылыми тұрғыдан 
қайта саралау мақсатында республикалық ашық талқылау  шарасы 
ұйымдастырылды.

11. 10-13 наурыз
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Еуразия гуманитарлық институты, 
Е.А.Бөкетов атындағы ҚМУ-да қашықтықтан сынама-сауалнама 
ұйымдастырылды. 

12. 13 наурыз
Нұр-Сұлтан қаласында «Жұмыс топтарында мақұлданған 
әліпби жобасын жетілдіру» атты Ұлттық комиссия жанындағы 
Орфографиялық жұмыс тобының кеңейтілген кеңесі өткізілді.

13. 30 наурыз – 
10 сәуір

Нұр-Сұлтан қаласында  «Мемлекеттік тілді оқыту әдістемесі» 
атты онлайн дәріс өткізілді. 

14. 1 сәуір – 
1 мамыр

Нұр-Сұлтан қаласында  «Қазақ тілін үйретуге арналған ең үздік 
подкаст» республикалық онлайн байқауы өткізілді.

15. 1 сәуір – 
1 маусым

Нұр-Сұлтан қаласында  «Үздік сабақ-2020» республикалық 
онлайн байқауы ұйымдастырылды.

16. 15 сәуір Ұлттық комиссия жанындағы Орфографиялық жұмыс тобының 
кеңейтілген онлайн отырысы өткізілді.

17. 20 сәуір –
6 мамыр

«Жаңа әліпби негізіндегі ұлттық жазудың жаңғыруы» атты ҚР 
Үкіметі жанындағы қазақ жазуын латынграфикалы жаңа әліпбиге 
көшіру жөніндегі Ұлттық комиссияның Орфографиялық жұмыс 
тобы ғалымдарының онлайн дәрістері ұйымдастырылды.
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18. 15 мамыр 

Нұр-Сұлтан қаласында Қазақ әліпбиін  және емле ережелерін 
түсіндіру мақсатында бейнероликтер, мемлекеттік тілді 
насихаттауға бағытталған балаларға арналған анимациялық фильм 
әзірлеу бойынша жарияланған байқау жеңімпаздарын анықтау 
үшін сараптамалық кеңес отырысы ұйымдастырылды. 

19. 18-19 мамыр «Тіл үйрету әдістемесі: теория және тәжірибе» атты онлайн дәріс 
ұйымдастырылды.

20. 28-29 мамыр
Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ мен №86 мектеп-гимназиясында әліпби 
жобаларын сынамадан өткізуге бағытталған   тәжірибелік сабақтар 
өткізілді.

21. 30-31 мамыр «Әліпбиді жетілдіру: талқы және шешім» атты сараптамалық 
кеңес өткізілді.

22.  2 маусым Орфографиялық жұмыс тобы мүшелерінің кеңейтілген онлайн 
отырысы ұйымдастырылды. 

23. 19 маусым 
Нұр-Сұлтан қаласында «Мемлекеттік тіл және БАҚ» 
республикалық байқауы жеңімпаздарын анықтау бойынша 
сараптамалық топтың онлайн отырысы ұйымдастырылды.

24. 26 маусым
Нұр-Сұлтан қаласында «Мемлекеттік тіл және БАҚ» 
республикалық байқауы жеңімпаздарын онлайн марапаттау рәсімі 
өткізілді. 

25. 10 шілде – 30 
қазан «Қашықтан оқып, тіл үйрен!» акциясы ұйымдастырылды.

26. 22 шілде
ҚР  Үкіметі жанындағы Қазақ тілін латын графикасына көшіру 
жөніндегі Ұлттық комиссия жанындағы Орфографиялық жұмыс 
тобының онлайн отырысы  өткізілді.

27. 27 шілде мен 2 
тамыз

 «1 минут» жобасының түсірілімі Нұр-Сұлтан қаласы «Қазмедиа» 
орталығында жүргізілді.

28. 30-31 шілде 
Қарағанды және СҚО-да «Тарихи диахрондық әдіс арқылы 
ономастикалық атауларды жүйелендіру қызметі» атты онлайн 
конференциясы өткізілді.

29.
3 тамыз, 3 
қыркүйек, 14 
қыркүйек

ХҚКО мен қоғамдық көліктерде терминологиялық алаңды 
насихаттау мақсатында бейнеролик әзірленді, бейнеролик 
келісімшартпен тиісті орындарда жарияланды. 

30. 20 тамыз
Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық 
комиссия жанындағы Орфографиялық жұмыс тобының онлайн 
отырысы өткізілді.

31. 26-28 тамыз

Қазақстандық және шетелдік (Ұлыбритания, Түркия, Мәскеу, 
Башқұрт) жетекші ғалым-әдіскерлердің қатысуымен «Тәжірибе 
алаңы: тіл, әдістеме, нәтиже» атты халықаралық онлайн семинары 
ұйымдастырылды. 

32. 3 қыркүйек Астана телеарнасында «1 минут» тележобасының тұсаукесері 
онлайн форматта өткізілді.

33. 4 қыркүйек
Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен еңбектері, қазақ жазуына, 
руханиятына  сіңірген еңбектеріне арналған онлайн отырысы 
ұйымдастырылды.

34. 7-10 қыркүйек Қазақша-ағылшынша, ағылшынша-қазақша ілеспе аударма курсы 
өткізілді. 

35. 10 қыркүйек
Терминологияның өзекті мәселелері бойынша «Бекітілген 
терминдердің ғылым тілін дамытудағы орны» (бетпе-бет) онлайн-
семинар өткізілді. 
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36. 15 қыркүйек 

Ш.Құрманбайұлының «Терминологияны біріздендірудің 
критерийлері мен қағидаттарының ғылыми-әдістемелік негіздері» 
ғылыми-әдістемелік құралы әзірленіп, Терминологиялық жұмыс 
тобының отырысында талқыланды. 

37. 16 қыркүйек «Қазақстан халқы тілдері»  іс-шарасы аясында «Тіл шебері» 
республикалық байқауы ұйымдастырылды.

38. 17 қыркүйек

Түрік, Өзбекстан, Қырғызстан,  Молдова, Ресей мемлекеттері 
ғалымдарының қатысуымен «Түркі әлемі: тілдік ахуал, латын 
әліпбиі және әдістеме» атты халықаралық  онлайн семинар-кеңесі 
өткізілді. 

39. 18 қыркүйек
Еліміздің 11 өңіріндегі Тілдерді оқыту орталықтары әдіскерлерінің 
қатысуымен «А. Байтұрсынұлы атындағы  оқытушылардың   
республикалық байқауы» ұйымдастырылды.

40. 23 қыркүйек 
«Термин жасаудағы бір тәсіл жайында (экономикалық 
терминдер негізінде) электронды алаңдағы онлайн конференция 
ұйымдастырылды.

41. 24 қыркүйек Нұр-Сұлтан қаласында балаларға арналған анимациялық фильм 
әзірлеу туралы Ғылыми кеңестің кезектен тыс отырысы өткізілді. 

42. 24 қыркүйек «Ресми құжаттарда бекітілген терминдердің қолданысы» 
тақырыбында Төрағаның кездесуі ұйымдастырылды.   

43. 25 қыркүйек Нұр-Сұлтан қаласында «Тіл тұтастығы – ел тұтастығы» атты 
онлайн-конференция ұйымдастырылды.

44. 29 қыркүйек «Әліпби» энциклопедиясының қолжазбасын талқылау өткізілді.

45. 29 қыркүйек «Лингвистика және әдебиеттану саласы терминдерін дамыту» 
тақырыбындағы онлайн отырыс өткізілді.

46. 1 қазан 

Нұр-Сұлтан қаласында «Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитеті» ММ қызметкерлеріне «Латын 
әліпбиін меңгертудегі ІТ жобалар» тақырыбында онлайн оқу 
семинары ұйымдастырылды. 

47. 8 қазан
«Тарихи диахрондық әдіс арқылы ономастикалық атауларды 
жүйелендіру қызметі» жобасы жұмыс тобының онлайн 
конференциясы өткізілді.

48. 9 қазан ҚР Үкіметінің жанындағы терминология комиссиясының  
отырысы онлайн форматта ұйымдастырылды.

49. 12-16 қазан Қазақ-орыс, орыс-қазақ тілдерінде  «Ілеспе аударма:  теориялық 
негіздері мен практикасы» атты  курс ұйымдастырылды. 

50. 13 қазан «Ақпараттық терминдердің сөзжасамы»  атты электронды 
алаңдағы онлайн конференция өткізілді.

51. 13 қазан Өзге ұлт өкілдері арасында «Мен қазақша сөйлеймін!» 
акциясының марапаттау рәсімі өткізілді.

52. 13 қазан
Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөніндегі ұлттық 
комиссия жанындағы Орфографиялық жұмыс тобының онлайн 
отырысы өткізілді.

53. 14 қазан 
«Алаш зиялыларының шеттілдік салалық терминдерді қабылдауға 
байланысты ұстанымдары» атты электронды алаңдағы онлайн 
конференциясы ұйымдастырылды.

54. 14 қазан «Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік символы» атты республикалық 
байқауы өткізілді.

55. 16 қазан Нұр-Сұлтан қаласында еліміздегі аниматорлармен онлайн кездесу 
ұйымдастырылды.



260

56. 16 қазан

«Мемлекеттік тілді, этностардың ана тілдерін, үш тілді (қазақ, орыс, 
ағылшын) оқыту бойынша оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, 
басып шығару, тарату және шығарылатын өнімдерге қажеттілікті 
анықтауды, өзектілігіне қарай олардың үздіктерін сұрыптауды 
ұйымдастыру» бойынша сараптау комиссиясының отырысы өткізілді.

57. 21 қазан

Түркия, Әзербайжан, Өзбекстан және Қарақалпақстан 
мемлекеттері ғалымдарының қатысуымен  «Әлем тілдеріндегі 
диакритикалық таңбалар» атты халықаралық сұхбат алаңы 
ұйымдастырылды.

58. 28-29 қазан Диакритикалық таңбаларды  сынамадан өткізу бойынша 
республикалық ашық талқылау шарасы ұйымдастырылды.

59. 28-30 қазан «Қазақ тілін үйрету: халықаралық және қазақстандық тәжірибе» 
біліктілікті арттыру курсы өткізілді.

60. 28-30 қазан
Нұр-Сұлтан қаласында «Абай институты» жобасы аясында 
шетелдегі қазақ тілін үйретуші әдіскерлерге арналған онлайн курс 
өткізілді.

61. 29 қазан «Дизаин терминдерінің жасалу жолдары» электронды алаңдағы 
онлайн конференциясы ұйымдастырылды. 

62. 30 қазан Нұр-Сұлтан қаласында Бейнероликтерді қабылдау және сараптау 
туралы Ғылыми кеңес отырысы өткізілді. 

63. 4 қараша 
Терминологияның өзекті мәселелері бойынша «Жарнама тіліндегі 
терминдердің қолданысы» атты (бетпе-бет) онлайн-семинар 
өткізілді.  

64. 9 қараша ҚР Президенті Қ.К. Тоқаев жетілдірілген әліпби жобасын 
мақұлдады. 

65. 12 қараша Нұр-Сұлтан қаласында «БАҚ-тағы сөз мәдениеті» тақырыбында 
журналистермен онлайн кездесу ұйымдастырылды.

66. 16-21 қараша «Атамекен» ақпараттық жинағы шықты.  

67. 18 қараша Нұр-Сұлтан қаласында «Абай институты» жобасының тұсаукесері 
өткізілді. 

68. 19 қараша
Терминологияның өзекті мәселелері бойынша «Бекітілген 
терминдерге мониторинг жасау әдістемесі» атты (бетпе-бет) 
онлайн-семинары ұйымдастырылды.  

69. 23-28 қараша Бекітілген терминдер жинағы (І-ІІ том) шығарылды.

70. 23-28 қараша «Терминологияны біріздендірудің ғылыми-әдістемелік негіздері» 
атты  ғылыми-әдістемелік құрал жарыққа шықты.   

71. 23-27 қараша Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіруге байланысты емле 
ережелерін талқылау апталығы ұйымдастырылды.

72. 23-27 қараша Емле ережелерін сараптау үшін апробациялық сабақтар өткізілді.

73. 25 қараша ҚР Үкіметінің жанындағы терминология комиссиясының  
отырысы  ұйымдастырылды.

74. 26 қараша
«Мемлекеттік тілдің ресми интернет-ресурстар мен көрнекі 
ақпараттағы қолданысы» атты республикалық онлайн семинар 
өткізілді.

75. 27 қараша «Терминдерді игерудегі ағылшын тілі тәжірибесі» электронды 
алаңдағы онлайн конференциясы ұйымдастырылды.

76. 3 желтоқсан Орфографиялық, Техникалық және ақпараттық сүйемелдеу жұмыс 
топтарының бірлескен онлайн отырысы өткізілді.
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77. 10 желтоқсан «Тарихи-диахрониялық әдіс арқылы ономастикалық атауларды 
жүйелендіру қызметі» жобасының қорытынды семинары өткізілді.

78. 14 желтоқсан
2017-2019 жылдары Республикалық комиссияның 
терминологиялық комиссиясы бекіткен терминдердің электрондық 
жинағы (дефинициясымен) әзірленіп, электронды алаңға ілінді. 

79. желтоқсан Әліпби энциклопедиялық анықтамалығы дайындалды.

80 желтоқсан Жұмыс топтарының семинары өткізілді.

Қазақстан Республикасында Тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы аясында  ХІІІ тармақ  «Мемлекеттік тілді, этностардың 

ана тілдерін, үш тілді (қазақ, орыс, ағылшын) оқыту бойынша оқу-әдістемелік 
құралдарын» әзірлеу

Ана тілі қазақстандағы этнос тілдерін оқытуға арналған мәтіндер жинағы А1, А2 
деңгелері  (10 этнос тілінде)
«Alfabe» (күрд тілі)
Ж.Тұрлыбекова
Ағылшынша тіл сындыру        
З. Күзекова 
Қазақ тілі. С1 Жоғарғы деңгей + СD диск
З. Күзекова 
Қазақ тілі.  Грамматикалық жаттығулар жинағы
А.Игенова, Д.Қуанбаева,
М.Ағымбаева,
Ж.Хасенова Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы + СD диск
А.Игенова, Д.Қуанбаева,
М.Ағымбаева,
Ж.Хасенова 
Тіл үйренушілерге
арналған кеспе карточкалар жинағы 
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