Ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университеті

ҼОЖ 811.512.122'373.2:811.411.21'342

Қолжазба қҧқығында

ҚЫДЫРБАЕВ ҚАЛДЫБАЙ АРЫСТАНБЕКҦЛЫ

Қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың
ғылыми-теориялық негіздері
6D020900 – Шығыстану

Философия докторы (PhD)
ғылыми дҽрежесін алу ҥшін дайындалған диссертация

Ғылыми кеңесшілер:
филология ғылымдарының
докторы, проф. Жҧбатова Б.Н.,
Ph.D., профессор
Али Али Шағбан
(ҽл-Азһар университеті, ЕАР).

Қазақстан Республикасы
Алматы, 2012

МАЗМҦНЫ
КІРІСПЕ .......................................................................................................... 4
1 АРАБ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНІҢ ДЫБЫСТЫҚ ЖҤЙЕЛЕРІ ….. 12
1.1 Араб жҽне қазақ тілдерінің жазуы мен ҽліпбилері ……................….....12
1.2 Араб жҽне қазақ тілдерінің дыбыстық жҥйелері .....................................16
1.2.1 Aраб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстар ............................. 17
1.2.1.1 Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу
орындары мен тҽртібі ...............................................................................................17
1.2.1.2 Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстардың
сипаттары ..................................................................................................................37
1. 2.1.3 Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстарға балама болатын, жақын
келетін жҽне баламасы жоқ араб тіліндегі дауыссыз дыбыстар ..........................59
1.3 Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауысты дыбыстар ...................................64
1.3.1 Араб тіліндегі дауысты дыбыстар жҿнінде алғашқы зерттеулер .......64
1.3.1.1 Араб тілі дауысты дыбыстарының жасалу орындары мен
сипаттары …………………………………..........................................................…66
1.3.2 Қазақ тілі дауысты дыбыстарының жасалу орындары мен
сипаттары …………………………………..............................................................72
1.3.3 Қазақ тілі дауысты дыбыстарына балама болатын жҽне
жақын келетін араб тілі дауысты дыбыстары …..................…..............................74
2 ҚАЗАҚ ОНИМДЕРІНІҢ АРАБ ГРАФИКАСЫНДА
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯЛАНУ ЖАЙЫ ..................................................................77
2.1 Транскрипция мен транслитерация арақатынасы ...................................77
2.1.1 Транскрипция жҽне оның тҥрлері ..........................................................77
2.1.2 Транслитерация жҽне оның тҥрлері ......................................................84
2.2 Араб (дауысты) дыбыстарын қазақ-кирилл ҽріптерімен
транскрипциялау жобасы .......................................................................................85
2.3.1 Қазақ онимдері жҽне олардың тҥрлері ................................................91
2.3.2 Қазақ онимдерінің араб тіліндегі еңбектер мен аудармалардағы
берілуі ....................................................................................................................... 98
2.4 Араб онимдерінің қазақ тіліндегі берілу жайы ……………….............104
2.5 Араб графикасына негізделген қадим, жҽдид жҽне тҿте жазу
жҥйесімен жазылған еңбектердегі қазақ онимдерінің берілуі ...........................114
2.6 Транслитерация кҿпнҧсқалылығының себептері ................................118
3 ҚАЗАҚ ФОНЕМАЛАРЫН АРАБ ГРАФИКАСЫНДА
ТАҢБАЛАУДЫҢ ГРАФЕМАЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ ................................. 121
3.1 Ҿзге тілдердегі транслитерациялау тҽжірибесінен ...............................123
3.2 Қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялау жобасы ....................128
3.2.1 Қазақ текті (жалпы тҥркілік) онимдерді транслитерациялау ............139
3.2.2 Араб текті қазақ онимдерін транслитерациялау ................................140
2

3.2.2.1 Қазақ тіліне енген араб сҿздері мен араб текті қазақ онимдеріндегі
фонетикалық ҿзгерістер жҽне олардың араб тіліне транслитерациялануы ......146
3.2.3 Ҿзге тілдерден енген онимдерді транслитерациялау .........................152
ҚОРЫТЫНДЫ .............................................................................................160
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ........................................167
ҚОСЫМША A – Қазақ онимдерінің араб тілінде берілуі ........................175

3

КІРІСПЕ
Зерттеу жҧмысының жалпы сипаттамасы. Қазақстан тҽуелсіздігін алып,
шетелдермен ҽртҥрлі саладағы дипломатиялық қарым-қатынастар нығайғалы
бері еліміз жҿнінде шетел баспасҿз беттерінде тҥрлі тақырыптарда материалдар
жариялана бастады. Алайда белгілі бір жазылу ережесінің болмауы салдарынан
ҿзге тілдерге аударылмайтын қазақ онимдерінің ҿзге шет тілдерге
транслитерациялануы ҽлі кҥнге дейін белгілі бір жҥйеге тҥспей отыр. Мысалы,
зерттеуші Н.Рсалиева ҿзінің еңбегінде Бҧқар жырау «Кҿшпенділердің»
орысшасында: Бухар-Жырау, Бухара-жырау, Бухар-жырау болып ҥш тҥрлі
нҧсқада, ағылшыншасы: Bukhara-Zhyrau, Bukhar-Zhyrau, Bukhar Zhyrau, BukharZhirau, Bukhar-zhyrau, Bukahr-Zhyrau, Bukhar-Zyrau болып жеті тҥрлі нҧсқада,
Едіге батыр орысшада Едиге-батыр, ағылшыншада: Yedighe-Batyr, YedgehBatyr, Yedigeh, Edige-Batyr, Edighe-uly болып бес тҥрлі нҧсқада жазылғанын
кҿрсеткен [1, 88 б.]. Араб тілінде жарық кҿрген еңбектер мен аудармаларға
жҽне ақпарат қҧралдарында жарық кҿрген материалдарға зерттеу жҥргізу
барысында қазақ онимдері араб тілінде де ҽртҥрлі нҧсқада жазылып жҥргені
анықталды. Мысалы, бір ғана Алматы қаласының атауы араб тіліндегі еңбектер
мен аудармаларда ‟[ أُٔبربalmātā], ٢ٛ‟[ أُٔبalmāṭī], ٢‟[ أُٔبرalmātī], ٠‟[ آُٔبرālmātā],
٢ٛ[ أُبalmāṭī], ٠ٛ‟[ أُٔبalmāṭā], ٠ٛ[ أُبalmāṭā], ٠‟[ أُٔبرalmātā], ٠ٛ‟[ آُٔبālmāṭā], آُٔبآرب
[‟ālmā‟ātā], ‟[ أُٔبآربalmā‟ātā], ‟[ أُٔبربalmātā], بٛ‟[ أُٔبآalmā‟āṭā], [ أُبربalmātā], ٠ٛأُآ
[alma‟āṭā] болып он бес тҥрлі нҧсқада, Қазақстан атауы да араб тіліндегі
еңбектерде ٕ[ ًبىافَزبkāzāḫstān], ٕ[ ًيافَزبkazāḫstān], ٕ[ ًبىاًَزبkāzākstān], ٕهبىافَزب
[qāzāḫstān], ٕ[ هبىاهَزبqāzāqstān] болып бірнеше нҧсқада жазылып жҥргені белгілі
болды.
Зерттеу тақырыбының ӛзектілігі. Осы уақытқа дейін қазақ ономастика
атауларының араб тілінде жазылу мҽселесі қарастырылмаған. Кеңестік дҽуірде
одақтас республикалардан ҿзге шетелдермен бҥгінгідей қарым-қатынастың
маңызы болмағандықтан, халықаралық қатынас қҧралы ретінде араб тіліне
сҧраныс та болмаған. Ал қазіргі тҽуелсіздікке қол жеткізіп, Қазақстан мен араб
елдері арасында тҥрлі саладағы тікелей қарым-қатынастар дамып, мҽдениеттер
диалогының орнауы араб тіліне деген шҧғыл қажеттілікті тудырды жҽне араб
ғалымдары тарапынан Қазақстан жҿнінде кҿлемді зерттеу еңбектері, араб елдерінің
баспасҿз беттері мен интернет сайттарында ҽртҥрлі салада мақалалар мен
аудармалар жариялана бастады. Алайда қазақ онимдерінің араб тілінде жазылуы
ғылыми тҧрғыдан белгілі бір жҥйеге тҥсірілмегендіктен, араб тіліндегі кітаптар
мен аудармаларда, ақпарат қҧралдары мен зерттеу жҧмыстарында ҽртҥрлі нҧсқада
жазылып келеді. Қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың ғылымитеориялық негізін жасау – осы уақытқа дейін қолға алынбаған тың жҧмыс. Тіл
білімі саласындағы отандық жҽне шетелдік ғалымдардың онимдерді
транслитерациялау мҽселесіне байланысты тҧжырымдарына салыстырмалы талдау
жасай келе қазақ онимдерінің араб тіліндегі транслитерациялануын бір ізге салу
ҥшін оның ғылыми-теориялық негізін жасау ҿте маңызды мҽселердің бірі.
Қазіргі ғаламдану заманында интернет ресурстарын пайдалану бірінші
кезекте тҧр деуге болады. Қандай да бір ел тіліндегі онимдер қабатының ҿзге
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тілдерге транслитерациялану нҧсқасы кҿбейген сайын, сол ел туралы
мҽліметтерге қол жеткізу мҥмкіндігі де азая тҥсетіні айтпаса да тҥсінікті жайт.
Мысалы, интернет ресурстарын тҧтынушы кез келген араб тілді адам
Қазақстандағы Алматы қаласы туралы қандай да бір мҽлімет алғысы келсе,
интернет парақшасындағы «іздеу» деген жерге Алматы деген жазуды араб
ҽріптерімен жазуы керек екені белгілі. Ал Алматы сҿзі араб тілінде أُٔبرب
[‟almātā], ٢ٛ‟[ أُٔبalmāṭī], ٢‟[ أُٔبرalmātī], ٠‟[ آُٔبرālmātā], ٢ٛ[ أُبalmāṭī], ٠ٛأُٔب
[‟almāṭā], ٠ٛ[ أُبalmāṭā], ٠‟[ أُٔبرalmātā], ٠ٛ‟[ آُٔبālmāṭā], ‟[ آُٔبآربālmā‟ātā], أُٔبآرب
[‟almā‟ātā], ‟[ أُٔبربalmātā], بٛ‟[ أُٔبآalmā‟āṭā], [ أُبربalmātā], ٠ٛ[ أُآalma‟āṭā] болып
он бес тҥрлі нҧсқада жазылып жҥр. Демек, араб тілді оқырмандар Алматы
жҿнінде интернет ресурстарынан толық мҽлімет алғысы келсе немесе араб тілді
ақпарат кҿздері Алматы жҿнінде не жазып жҥргенін білгісі келген
қазақстандық араб тілі мамандары осы он бес тҥрлі нҧсқасындағы жазылуы
бойынша іздеп шығуы тиіс болады. Бҧл – мҥмкін емес жайт. Егер қазақ
онимдерін араб тіліне транслитерациялау ережесі жасалып, Алматы сҿзі қазақ
тіліндегі дыбысталуына ең жақын келетін ٢ٛ‟[ آُٔبālmāṭī] нҧсқасында ғана
жазылса, интернет ресурстарын пайдаланушы араб тілді оқырмандар мен
зерттеушілер уақыттарын ҥнемдей отырып, араб тілінде Алматы жҿнінде толық
мҽліметке қол жеткізер еді.
2006 жылы шыққан Инкарта энциклопедиясы берген мҽлімет бойынша,
қазір бҧл тілде ҽлем бойынша шамамен 422 миллионнан астам адам сҿйлейді.
22 араб елінің мемлекеттік ресми тілі болумен қатар Израиль, Сенегал Мали,
Чад, Эритрия секілді елдерде де ресми тіл мҽртебесіне ие [2].
Араб тілі – БҦҦ конференцияларының ресми жҧмыс тілі саналатын
халықаралық (ағылшын, француз, орыс, испан, қытай, араб) 6 тілдің бірі жҽне
Ислам Конференциясы Ҧйымы, Араб елдері лигасы жҽне Африка Одағы секілді
халықаралық ҧйымдардың ресми тілі болғандықтан бҧл тіл қазақ елін бҥкіл
мҧсылман жҧртына таныстыру мҥмкіндігіне ие бірден-бір қҧрал болып
табылады. Арабтар мен ҿзге мҧсылман халықтары қазақты қазақ қалпында тану
ҥшін, ең алдымен, қазақ онимдерінің кҿпшілік мҧсылман халықтарының ортақ
тілі саналатын араб тіліндегі транслитерациясынан орыстың ҥні емес, қазақы ҥн
аңқып тҧруы тиіс. Сондықтан бҧл тілде қазақ онимдерін тҥпнҧсқадағы
айтылымына мҥмкіндігінше жақын нҧсқада белгілі бір жҥйемен жазуды қолға
алу – ҧлт мҥддесі ҥшін атқарылатын шаралардың бірі екені даусыз. Ғылымның
қай саласында болмасын, қазақ ғылымы арқылы халықаралық дҽрежедегі
ғылыми жаңалықтар ашылып жатса жҽне қазақ жерінен жаңа химиялық
элементтер табылып жатса, оған ат қоюда ҿте сақтықпен қарап, оның терминдік
атауынан қазақ ҥні естіліп тҧратындай етіп, қазақ сҿзімен қойылуы тиіс жҽне
ҿзге тілдерге аударылмай, мҥмкіндігінше қазақ тіліндегі дыбысталуы бойынша
берілгені жҿн.
Зерттеудің нысаны. Қазақ онимдері, транслитерация мен транскрипция.
Зерттеу пәні. Қазақ жҽне араб тілдерінің дыбыстық жҥйелері мен араб
тіліндегі қазақ онимдерінің графикасы.
Зерттеу жҧмысының мақсаты мен міндеті. Зерттеу жҧмысының негізгі
мақсаты – қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың ғылыми5

теориялық негізін жасау. Осы мақсатқа жету ҥшін тҿмендегі міндеттерді шешу
кҿзделді:
- қазақ тілі мен араб тілі дыбыстық жҥйелерін салғастырмалы тҧрғыда
зерттеу;
- екі тілдегі дыбыстардың жасалу орындары мен сипаттарын салғастыра
отырып, ғылыми дҽлелдер арқылы қазақ жҽне араб тілдеріне ортақ
дыбыстарды, қазақ тілінде баламасы жоқ араб тіліндегі дыбыстарды жҽне араб
тілінде баламасы жоқ қазақ тіліндегі дыбыстарды анықтау;
- екі тілдегі дыбыстардың жасалу орындары мен сипаттарын салғастыра
отырып, қазақ тіліндегі дыбыстарға балама болатын араб тіліндегі дыбыстарды,
араб тілінде баламасы жоқ қазақ тіліндегі дыбыстарға ең жақын келетін араб
тіліндегі дыбыстарды жҽне қазақ тілінде баламасы жоқ араб тіліндегі
дыбыстарға ең жақын келетін қазақ тіліндегі дыбыстарды анықтау;
- транслитерация мен транскрипцияның ара жігін ашу жҽне қазақ
онимдерін араб мҽтіндеріне трансформациялау тҽсілдеріне шолу жасау;
- араб тілі дыбыстарын қазақ-кирилл ҽліпбиі арқылы транскрипциялау
жобасын жасау;
- осы уақытқа дейін араб тіліндегі еңбектерде қазақ онимдерін
графикалауда орын алған қателіктердің себептерін ашып, оларға ғылыми
тҥсініктеме беру;
- қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың ғылыми-теориялық
негіздерін жасау ҥшін онимдерді ішінара жіктеу;
- қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың мейлінше
тҥпнҧсқадағы айтылымына жақын нҧсқасын ҧсыну жҽне оның ғылымитеориялық негізін жасау;
- араб онимдерін қазақ мҽтіндеріне трансформациялау тҽсілдеріне шолу
жасау;
- араб онимдерін қазақ тіліне транслитерациялаудың мейлінше тҥпнҧсқада
айтылымына жақын нҧсқасын ҧсыну жҽне оның ғылыми-теориялық негізін
жасап жоба тҥзу.
Тақырыптың ғылыми зерттелу деңгейі. Тілден тілге аударылмайтын
онимдердің транскрипциясы мен транслитерациясына қатысты зерттеулер
А.В. Суперанская, А.А. Реформатский, Л.В. Щерба, Б.А. Успенский, Л.Р. Зиндер,
Н.Ф. Яковлев, А.М. Сухотин, Р.О. Якобсон, С.В. Калесник, Х.Зикмунд,
С.А. Бондарук, С.А. Тюрин, Я.И. Шубов, В.Э. Сталтмане, Л.К. Максимова,
Л.П. Калакуцкая, А.С. Титова, С.Л. Берг, Д.Кармышева, А.М. Комков,
Д.И. Ермолович, Р.А. Лидин, Р.С. Гиляревский, Б.А. Старостин, М.В. Горская,
А.И. Рыбакин, И.П. Литвин, Н.Юшманов, В.Шагаль, Мухаммад Махмуд ҽсСҽламуни, Мухаммад Али ҽл-Хайри, Мансур ибн Мухаммад ҽл-Ғамиди, Хасна
ҽл-Қунайғир, E.Garfield, Thomas T. Pedersen, Randal K. Berry, Michae C. Walker
т.б. кҿптеген кеңестік жҽне батыс пен араб елдері ғалымдары еңбектерінен орын
алады. Ал қазақ антропонимдері мен топонимдерінің графикасына, оның ішінде
орыс тіліндегі транскрипциясына қатысты зерттеулер Т.Жанҧзақ, Е.Керімбаев,
Ғ.К. Қоңқашпаев, Е.Қойшыбаев, А.Ҽбдірахманов, C.Ҽбдірахманов, В.Н. Попова
т.б. ғалымдар еңбектерінде кездеседі. Бҧл ғалымдар негізінен кісі есімдері мен
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жер-су атауларының орысша транскрипциясын, олардың тҥпнҧсқада айтылым
нормаларынан ауытқуын сынға алып, қазақ атауларының қазақша айтылуына
мейлінше жақын жазылуын сақтау ҥшін орыс тілінің барлық мҥмкіндігін сарқа
пайдалану қажеттігін меңзейді. Ал орыс тілінен ҿзге шет тілдердегі, соның
ішінде, ағылшын тіліндегі транслитерациясына қатысты алғашқы зерттеу
жҧмыстары Н.Рсалиеваның еңбектерінде кҿрініс табады.
Зерттеудің дереккӛздері. Абдулазиз ҽт-Туркидің « :ٕ ًبىافَزب٢هاَُِطخ كٞٗ
ق٤٣هٍِطبٕ ٗياهثبٞٗ ٌ٤«( »اُوئҚазақстандағы билік нҧры – елбасы Нҧрсҧлтан
Назарбаев») атты кітабы [3], Египет Араб Республикасындағы Қазақстан
елшілігі жанынан шығатын ّٞ٤ُ( ًبىافَزبٕ اKazakhstan today) журналы [4],
Қ.Тоқаевтың араб тіліне аударылған "ٕخ ًبىافَزب٣هٜٞٔخ ع٤ٍٓبِٞ "كثатты кітабы [5],
Н.Келімбетовтің араб тіліне аударылған َٓ٧ل إٔ أكول ا٣( ال أهҤміт ҥзгім келмейді)
атты повесть-монологы [6], Н.Д. Оңдасыновтың «Араб текті қазақ есімдері»
атты еңбегі [7], Е.Б. Бекмҧхаметовтің «Қазақ тіліндегі араб-парсы сҿздері» атты
еңбегі [8], Л.З. Рҥстемовтің «Казахско-русский толковый словарь арабскоиранских заимствованных слов» атты тҥсіндірме сҿздігі [9], сондай-ақ қазақ
тіліне енген араб онимдеріне байланысты лексикографиялық еңбектер, атап
айтқанда, қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздігінен, екі тілді сҿздіктерден (арабшаорысша, арабша-қазақша, қазақша-арабша, парсыша-қазақша сҿздіктер), қазақ
тіліндегі кісі есімдері, жер-су атаулары сҿздіктерінен, араб елдерінің интернет
сайттарынан жҽне т.б. дереккҿздерден алынды.
Зерттеу жҧмысының теориялық-әдіснамалық негізі. Жҧмысты жазу
барысында тіл дыбыстарын салғастыру ҥшін қазақ ғалымдары С.Мырзабеков
[10], І.Кеңесбаев [11], Ҽ.Жҥнісбек [12], Н.Сауранбаев [13], С.Исаев [14],
Н.Уҽлиҧлы [15], Б.Жҧбатова [16], Б.Тасымов [17]; араб ғалымдары ҽл-Халил
ибн Ахмад ҽл-Фараһиди [18], Сибауҽйһи [19], Ғаним Қадури ҽл-Хамд [20],
Мухаммад Хасан Жҽбал [21], Абдуссабур Шҽһин [22], Мухаммад ҽл-Қумати
[23], Рамадан Абдуттҽууаб [24], Ибраһим Мухаммад Нҽжа [25] еңбектері; орыс
ғалымдары А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов [26], В.Шагаль, М.Н. Мерекин,
Забиров Ф.С [27] еңбектері, тілден тілге аударылмайтын онимдердің
транскрипциясы мен транслитерациясы мҽселесіне қатысты орыс ғалымдары
А.В. Суперанская [28], А.А. Реформатский [29], қазақ ғалымдары Т.Жанҧзақ [30],
Н.Рсалиева [1], Г.Б. Мҽдиева, С.Қ. Иманбердиева [31]; араб ғалымдары
Мухаммад Махмуд ҽс-Сҽламуни [32], Мансур ибн Мухаммад ҽл-Ғамиди [33],
Хасна ҽл-Қунайғир [34], Мухаммад ибн ҽз-Зубҽйр [35] т.б. еңбектеріндегі
теориялық тҧжырымдар басшылыққа алынды.
Зерттеу әдістері. Зерттеуде сипаттама жасау, типологиялық, тарихисалыстырмалы, салғастыру, аудару, тҥйіндеу, жіктеу, статистикалық ҽдістер
қолданылды.
Зерттеудің теориялық маңызы мен практикалық мәні. Жҧмыстың
қорытындылары мен тҧжырымдарын, талдауға тҥскен тілдік материалдарды
жоғары оқу орындарында араб тілінің дыбыстық жҥйесін оқытуда, қазақ тілінің
фонетика, ономастика, этнолингвистика, лингвомҽдениеттану салалары
бойынша жҥргізілетін арнаулы курстарда, ізденушілер, магистранттар, араб
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жҽне қазақ тілі мамандары ғылыми жҧмыстарына қосымша материал ретінде
пайдалануына болады.
Аудармашыларға, араб тілінде жазатын отандық авторларға, Қазақстанды
зерттеуші араб ғалымдарына, сондай-ақ картография, энциклопедия қҧрастыру
жҧмыстарына, библиография жасау секілді практикалық қолданыста қазақ
онимдерін біркелкі, қазақ тіліндегі дыбысталуына ҧқсас не мейлінше жақын
дыбысталатындай етіп жазуға кҿмектесетін бірден-бір қҧрал бола алады.
Сонымен қатар араб елдеріндегі Қазақстан елшіліктері, консулдықтары, ҽртҥрлі
салада қызмет етіп жҥрген Қазақстан фирмалары, Қазақстандағы араб елдерінің
елшіліктері, консулдықтары, мҽдени орталықтары, ҽртҥрлі салада жҧмыс жасап
жҥрген араб фирмалары, қажылыққа, араб елдеріне ҽртҥрлі мақсаттарда іссапарға баратын Қазақстан азаматтары ҿздерінің ресми қҧжаттарын дайындау
секілді практикалық салаларда пайдалана алады.
Зерттеу жҧмысының ғылыми жаңалығы. Зерттеу нысаны бойынша
мынадай мҽселелер ғылыми шешімін тапты:
- ғалымдар тарапынан ҽртҥрлі жіктеліп жҥрген қазақ тіліндегі дауыссыз
дыбыстардың жасалу орнына қарай жіктелуі бір жҥйеге келтірілді;
- қазақ жҽне араб тілдері дыбыстық жҥйелерінің ҧқсас жақтары мен
айырмашылықтары алғаш рет анықталып, қазақ тіліндегі дыбыстарға балама
болатын, баламасы болмаса ең жақын келетін араб тілі дыбыстары, сондай-ақ
қазақ тілінде баламасы жоқ араб тіліндегі дыбыстарға ең жақын келетін қазақ
тілі дыбыстары анықталды;
- қазақ тілі дыбыстарының ҽріптеріне сҽйкес келетін жҽне жақын келетін
араб тілі дыбыстарының ҽріптеріне алғаш рет кесте жасалды;
- араб тіліндегі қысқа жҽне созылыңқы дауысты дыбыстардың қазақкирилл ҽріптерімен транскрипциялаудың кесте жобасы тҥзілді;
- араб тілі дыбыстарының ҽріптеріне сҽйкес келетін жҽне жақын келетін
қазақ тілі дыбыстарының ҽріптеріне кесте жасалды;
- алғаш рет араб онимдерін қазақ-кирилл ҽріптерімен транслитерациялау
жобасы жасалды;
- араб тілінде ҽртҥрлі нҧсқада жазылып жҥрген қазақ онимдерін араб тіліне
транслитерациялаудың ғылыми-теориялық негіздері жасалды;
Қорғауға ҧсынылатын тҧжырымдар:
- қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар жасалу орнына қарай еріндік,
еріндік-тіс, тіл ҧшы, тіл алды, тіл ортасы, тіл арты, тілшік, кҿмей ҥсті жҽне
кҿмей дауыссыздары деп тоғыз топқа бҿлінеді;
- араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстарды жасалу орнына қарай
жіктеудегі терминдік атаулары ҽртҥрлі бола тҧра, бір мҽнде қолданылу себебі
қазақ ғалымдары актив мҥше саналатын тілдің пассив мҥшелерге тоғысу не
жуысу нҥктелерін, араб ғалымдары керісінше тіл барып тоғысатын не
жуысатын пассив мҥшелердің нҥктелерін негізге алуынан;
- араб ғалымдары дауыссыз дыбыстарды ҥннің қатысына қарай ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) жҽне ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) деп екіге бҿлсе, қазақ ғалымдары
қатаң, ҧяң жҽне ҥнді деп ҥш топқа бҿлген. Араб ғалымдарының бҧлай екіге
бҿлу себебі олар ҥннің мол жҽне аз қатысымын есепке алмаған, яғни айту
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кезінде дауыс желбезегі (шымылдығы) аз мҿлшерде дірілдесе де, мол мҿлшерде
дірілдесе де, ондай дыбыстарды ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дыбыстар, ал айту
кезінде ҥннің мҥлдем қатысы болмаса, яғни дауыс желбезегі мҥлдем
дірілдемесе ондай дыбыстарды ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дыбыстар деп санаған.
Осыны ескере келе, қазақ тіліндегі ҥнді жҽне ҧяң дыбыстарға араб тіліндегі
ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дыбыстар, қатаң дыбыстарға араб тіліндегі ҥнсіз (ًٜٞٔٓ
[mahmūsun]) дыбыстар толық сҽйкес келеді дейміз;
- қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар жасалу тҽсіліне қарай тоғысыңқы
(шҧғыл), жуысыңқы (ызың), тоғысыңқы-ҿтпелі жҽне жабысыңқы (африкат)
болып тҿртке бҿлінсе, араб тіліндегі дауыссыз дыбыстар да шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) жҽне африкат
([ ٓوًتmurakkabun]) болып тҿртке бҿлінеді.
- қазіргі қазақ тілінде кҿмей арқылы бір ғана һ дыбысы жасалатындықтан,
оның терминдік атауын кҿмейдегі нақты жасалу орнымен атау маңызды
болмаған. Сондықтан оны жалпылама «кҿмей дыбысы» деп атаған. Ал араб
тілінде кҿмей алырқы бір емес тҿрт дыбыс жасалатындықтан оларды бірбірінен ажырату ҥшін ҽрқайсысының кҿмейдегі нақты жасалу орнымен атау
маңызды болған;
- қазақ тіліндегі ҧ, ҥ, ы, і, э, о, ҿ, е дыбыстары араб ҽдеби тілінен гҿрі араб
диалектілеріндегі дауысты дыбыстардың дыбысталуына жақын келетіндіктен,
араб тіліндегі қысқа жҽне созылыңқы дауысты дыбыстарды қазақ-кирилл
ҽріптерімен транскрипциялағанда осы 8 дыбыстың таңбасын қолданбай, араб
ҽдеби тіліндегі дыбыстарға балама болатын қазіргі қазақ тіліндегі а, ҽ, и, у
дыбыстарының таңбасымен ғана шектелеміз;
- қазақ онимдерін осы уақытқа дейінгі араб мҽтіндерінде берілу
кҿпнҧсқалылығы жеті себептен: бес лингвистикалық, екі экстралингвистикалық
фактордан пайда болған;
- араб графикасына негізделген қадим, жҽдид жазуларындағы дауысты
дыбыстарды тҥркі халықтарының ҽрқайсысы ҿздеріндегі дауысты дыбыстарға
бейімдеп оқу мҽселесі жҽһилия дҽуіріндегі араб тайпаларынан бастап қазіргі
араб диалектілерінде ҽлі кҥнге дейін бар мҽселе;
- қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялағанда қазақ тілі
дыбыстарына балама болатын, баламасы болмаса дыбысталуы ең жақын
келетін араб тілі дыбыстарының таңбасымен береміз жҽне араб тілінде қысқа
дауыстылардың белгілері (харакаттар) жазуда қойылмайтындықтан олардың
орнына «сҿздің жаны» ретінде араб тіліндегі созылыңқы дауысты дыбыстардың
таңбаларын қоюға тура келеді;
- қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялау барысында қазақ тіліндегі
жіңішке ҽуезді дауысты дыбыстар араб тілінде ҥнемі жіңішке ҽуезін сақтайды.
Ал жуан ҽуезді дауысты дыбыстар жуан ҽуезін ҥнемі сақтай алмайды. Оның
себебі қазақ тіліндегі ҥндестік заңы бойынша дауыссыздардың жуан не жіңішке
айтылуы дауыстылардың жуан не жіңішкелігіне тікелей байланысты болса,
араб тілінде керісінше дауыстылардың жуан не жіңішкелігі дауыссыздардың
жуан не жіңішкелігіне, яғни мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) не мустафил (ََٓزل
ٍـ
[mustafilun]) болуына тікелей байланысты екендігінен;
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- қазақ онимдеріндегі жіңішке дауыссыздардың барлығына дерлік араб
тілінде жіңішке баламалары болғандықтан олар ҿздерінің жіңішке ҽуезін сақтай
алады. Ал онимдердегі жуан қ, х, ғ, с, т дыбыстары ғана араб тіліндегі жуан م
[қ], [ ؿх], [ ؽғ], ٓ [c ̣], ٛ [т̣] дыбыстарымен беріліп, ҿздерінің жуан ҽуезін сақтап
қалады.
- р дыбысы езулік, қысаң ы, і, и, е, э дыбыстарының алдынан келсе, қазақ
тілінде жуан не жіңішке болғаны ескерілмей араб тілінде ҥнемі жіңішке; езулік,
ашық а, ҽ жҽне еріндік ҧ, ҥ, у, о, ҿ дыбыстарының алдынан келсе, қазақ тілінде
жуан не жіңішке болғаны ескерілмей, араб тілінде ҥнемі жуан дыбысталатын
болады.
Зерттеу жҧмысының сыннан ӛтуі мен жариялануы. Зерттеу
жҧмысының негізгі нҽтижелері мен қорытындылары отандық жҽне шетелдік
ғылыми басылымдарда барлығы 13 мақала тҥрінде жарық кҿрді. Олар:
1. Араб дауысты дыбыстарының қазақ ҽріптерімен транскрипциялану
мҽселелері // ҚазҦУ хабаршысы, Шығыстану сериясы. – 2009. – №4. – 91-94 б.
2.
ٗيٞبٍ ع٤ٍٗ كاٝ عل٢٘خ ك٤ُِب اٜارٕٞغ أٙاٞٓٝ خ٤ اُِـخ اُوبىاهҚазақ тілі жҽне оның
дауысты дыбыстарының Даниел Джонс кестесіндегі орны // ҽл-Азһар
университеті Тілдер жҽне аударма факультетінің ғылыми журналы. – Египет,
Каир. –2011. – №49. – 38-55 б.
3. Тайқазандағы кісі есімінің жазылуы // – Современная модель
востоковедного образования: опыт и перспективы. Материалы междун. научнопрактич. конференции. – Алматы: КазУМОиМЯ им. Абылай хана. – 2011, май13-14. – 46-49 б.
4. «Қазақ жалқы есімдерінің араб тіліндегі транслитерациялану жайы»
(Мҽжид ибн Абдулазиз ҽт-Туркидің «ق٤٣هٍِطبٕ ٗياهثبٞٗ ٌ٤ اُوئ:ٕ ًبىافَزب٢هاَُِطخ كٞٗ»
(«Қазақстандағы билік нҧры – елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев») атты кітабы
негізінде) // Тілтаным. – 2011. – №1-2. – 166-171 б.
5. Транскрипция тҥрлері жҽне қазақ мҽтіндерінің транскрипциялану жайы
// Ҽл-Фараби атындағы ҚазҦУ хабаршысы, Филология сериясы. – 2011. – № 4.
– 146-151 б.
6. Қазақ онимдерінің транслитерациялану ерекшеліктері // STRATEGICZNE
PYTANIA SWIATOWEJ NAUKI – 2012. Materialy VIII miedynarodowej naukowipraktycznej konferencji. – Przemysl. – 2012. – 38-42 б.
7. Transliterating Metods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language //
«WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY»
журналы (Scopus). – Florence, Italy. – 2012, February-29-29. – P.1987-1990.
8. Транслитерация мен транскрипцияның арақатынасы // VEDA A
TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI – 2012. Materialy VIII mezinarodni
vedesko-prakticka konference. – Praha. – 2012. – 46-51 б.
9. ٚأٍجبثٝ ٙهٕٞ :خ٤ اُِـخ اُؼوث٢خ ك٤ػالّ اُوبىاه٧ٖ ًزبثخ أٍٔبء ا٣ رجبҚазақ онимдерінің араб
тіліне транслитерациялануының кҿпнҧсқалылығы жҽне оның себептері // ҼлАзһар университеті Тілдер жҽне аударма факультетінің ғылыми журналы. –
Египет, Каир. – 2012. – №2. – 321-344 б.
10. Араб жазуының генезисі жҽне қысқаша даму тарихы // IV Мҽдениеттер
тоғысындағы тіл, ҽдебиет, аударма жҽне журналистика мҽселелері.
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Халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдары. – Алматы. – 2012, cҽуір27-28. – 193-196 б.
11.
ٟ أفو٠ُبد ا٣ب ٖٓ أثغلِٜأٍجبة ٗوٝ خ٤ًبد اُِـبد اُزو٣ـ أثغل٣ ربهТҥркі тілдері
ҽліпбиінің тарихы жҽне ҽліпбиден ҽліпбиге кҿшу себептері // Каир университеті
Тарих ғылыми-зерттеу орталығының журналы. – Египет, Каир. – 2012, қаңтар.
– 171-192 б.
12. Қҧран ҽріптеріндегі қҧпиялар // Ақиқат. – 2012. – № 7. – 96-100 б.
13. Қазақ дауыссыз дыбыстарының жасалу орындары жҽне олардың
жіктелуін бір жҥйеге келтіру мҽселелері // Фонетика ғылымдарының ҿзекті
мҽселелері: даму кҿздері мен болашағы. Халықаралық ғылыми-теориялық
конф. материалдары. – Алматы. – 2012, қазан-12. – 102-110 б.
Зерттеу жҧмысының қҧрылымы. Зерттеу жҧмысы кіріспеден, ҥш
тараудан, қорытындыдан жҽне пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі мен қосымша
бҿлімнен тҧрады.
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1 АРАБ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНІҢ ДЫБЫСТЫҚ ЖҤЙЕЛЕРІ
1.1 Араб және қазақ тілдерінің жазуы мен әліпбилері
Араб тілі. «Араб тілі» деген тҥсінік барлық араб елдеріне ортақ араб ҽдеби
тілін, сонымен қатар ҽрбір араб елінің жергілікті сҿйлеу тілдерін, яғни
диалектілерін қамтиды. Араб ҽдеби тілі – Алжир, Бахрейн, Біріккен Араб
Ҽмірліктері, Джибути, Египет, Ирақ, Йемен Республикасы, Йордания, Кувейт,
Қамар аралдары, Қатар, Ливан, Ливия, Мавритания, Морокко, Оман,
Палестина, Сауд Арабиясы Корольдігі, Сирия, Сомали, Судан, Тунис секілді 22
араб елінің мемлекеттік ресми тілі болумен қатар Израиль, Сенегал Мали, Чад,
Эритрия секілді елдерде де ресми тіл мҽртебесіне ие. 2006 жылы шыққан
Инкарта энциклопедиясы берген мҽлімет бойынша қазір бҧл тілде ҽлем
бойынша шамамен 422 миллионнан астам адам сҿйлейді [2]. Араб тілі
генеалогиялық тҧрғыдан семит-хамит тілдерінің семит тармағына, соның
ішінде оңтҥстік тобына [36, 96 б.], типологиялық тҧрғыдан флективті тілдерге
жатады [37, 115 б.]. Араб тілінің ҿзге бірде-бір тілде кездеспейтін айрықша
белгісі – ٗ ҽрпі (таңбасы) деп кҿрсетілген. Тіпті, араб тілінің осы ҽріптің
атауымен «ҽд-дад тілі» (بكُٚ[ ُـخ اluġatu-ḍ-ḍādi]), бҧл тілде сҿйлеушілердің «ҽддад тілінде сҿйлеушілер» (بكُٕٚ ثبٞوٛ[ اُ٘بan-nāṭiqūna bi-ḍ-ḍādi]) деген атауы бар
[38, 1560 б.].
Араб тілі – БҦҦ конференцияларының ресми жҧмыс тілі саналатын
халықаралық (ағылшын, француз, орыс, испан, қытай, араб) 6 тілдің бірі жҽне
Ислам Конференциясы Ҧйымы, Араб елдері лигасы жҽне Африка Одағы секілді
халықаралық ҧйымдардың ресми тілі.
Араб жазуы. Ислам діні пайда болғанға дейін араб жазуының таралу
аумағы Арабия тҥбегі аймағынан аспады. Араб жазуының ҿркен жайып Арабия
тҥбегінен тысқары аймақтарға таралуы Ислам діні пайда болып, Қҧран
Кҽрімнің араб тілінде тҥсуімен тығыз байланысты. Егер де Қҧран Кҽрім ҿзге
тілдердің бірінде тҥсер болса, араб тілі мен жазуы мҧндай дҽрежеде ҿркен
жайып дамымас еді. Қҧран Кҽрімге деген қҧрмет ретінде Еуропа, Азия жҽне
Африка қҧрлықтарындағы кҿптеген мҧсылман халықтар араб жазуын ҿз
тілдерінің ҽліпбиі етіп қабылдады.
Ғалымдардың кҿпшілігі байырғы жазуларды бір-біріне салыстыру
негізінде араб жазуын арамей жазуы негізінде дамыған набатей жазуынан
бҿлініп шыққан деген пікірде.
Набатейлер − б.з.д. ІІІ-ІІ ғасырлар шамасында Арабия тҥбегінің солтҥстік
бҿлігінен (қазіргі) Шам, Йордания жеріне қоныс аударған араб тайпаларының
бірі [39, 46 б.]. Алғашында олар «араб бҽдҽуилері» деп аталған. Ал «набатей»
атауы оларға ҿмір сҥру жағдайлары ҿзгеріп, отырықшы ҿмір салтын
ҧстанғаннан кейін берілген. Яғни «ҽн-Набат» сҿзінің мағынасы − «ҽлистинбат», «жер (астынан) шығару», яғни «егіншілікпен айналысу» дегенді
білдіреді [40, 131 б.].
«Хижаздық араб жазуы набатей жазуынан шыққан» деген пікірді Хижаз
арабтары мен набатейліктердің жалқы есімдері арасындағы ҧқсастықтар да
қуаттай тҥседі. Яғни ескерткіштердегі набатей есімдерінің 90 пайызға жуығы –
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араб есімдері. Халықтардың тегін анықтауда онимдердің ҥлкен рҿл атқаратыны
баршаға аян. Сонымен қатар набатей жазба ескерткіштерінде араб тілі
грамматикасына тҽн белгілердің болуы, етістік, есімдік, сілтеу есімдіктері,
қатыстық есімдер, кішірейту жҽне тек (ер, ҽйел тектері) категориялы
арасындағы ҧқсастықтар, набатей жазуы мен хижаздық араб жазуы арасындағы
ҽріптердің қосылып жҽне бҿлек жазылуындағы ҧқсастықтар бҧл пікірдің
шындыққа жанасатынын білдіреді. Набатей тіліндегі сҿздің ҽйел тегінде
тҧрғанын білдіретін тҽ марбутаның ашық жазылуы (мысалы,  ٍ٘خсҿзінің ٍ٘ذ
болып), созылыңқы ҽлифтің сҿз ортасында жазылмай тҥсіп қалуы (мысалы, ٓبُي
сҿзінің  ِٓيболып жазылуы) Қҧран Кҽрімде ҽлі кҥнге дейін сақталған [41, 18 б.].
Араб жазуына жасалған реформалар. Алланың Елшісі Мҧхаммед
пайғамбарға (с.а.у.) тҥскен Қҧран Кҽрім аяттарын жинақтап хатқа тҥсіру жҽне
оны дҧрыс дыбыстамаудан, грамматикалық қателерден сақтау мҽселелері
мҧсылман ғалымдарының араб жазуына айрықша кҿңіл бҿлуіне тҥрткі болды
[42, 125 б.].
Осман халифа тҧсында жинақталып, нҥктелер мен харакаттарсыз жазылған
Қҧран Кҽрім қырық жылға жуық қолданыста болды. Уақыт ҿте келе ислам дінін
қабылдаған ҽртҥрлі ҧлттар мен ҧлыстардың оны дҧрыс оқымауы араб жазуына
ҥлкен реформа енгізу қажеттілігін тудырды. Нҽтижесінде Қҧран Кҽрім жазуына
(жалпы араб жазуына) ҥш тҥрлі реформа жҥргізілді. Ол жҿнінде толығырақ
«Ақиқат» журналындағы мақаламызда айтқанбыз [43, 96-100 б.]. Ол
реформаларды қысқаша баяндасақ, біріншісі, алғашқы ҽмауилік халифа
Муғауия ибн Ҽбу Суфиянның (41-60 һ. жылдары, яғни 661-680 жылдары
халифа болған) тҧсында Ҽбу ҽл-Ҽсуҽд ҽд-Дуҽли (69 һ.ж. дҥние салған)
тарапынан нҥкте формасындағы харакаттар енгізілді.
Екіншісі, ҽмауилік халифа Абдулмҽлик ибн Маруанның (65-86 һ.
жылдары, яғни 685-705 жылдары халифа болған) тҧсында Ҽбу ҽл-Ҽсуҽд ҽдДуҽлидің шҽкірттері Наср ибн Асим ҽл-Лҽйси (89 һ.ж., яғни 707 ж.қ.б.) мен
Яхия ибн Яғмар (129 һ.ж., яғни 746 ж.қ.б.) тарапынан жазылуы ҧқсас ҽріптерді
ажырату мақсатында нҥктелер енгізілді.
Ҥшіншісі, аббасилер дҽуірінде нҥкте формасындағы харакаттар ҽл-Халил
ибн Ахмад ҽл-Фараһиди (170 һ.ж., яғни 786 ж.қ.б.) тарапынан қазіргі уақытта
қолданылып жҥрген харакаттар формасына ҿзгертілді.
Араб әліпбиі. Семит тілдерінің кҿпшілігі, соның ішінде араб тілі де
финикий ҽліпбиінен негіз алған абжад жҥйесіндегі ҽліпбиді қолданған. Ғалым
И.Уилфинсон: «Финикий жазуы финикийлердің ҿздері ойлап тапқан ҽліпби,
ҿйткені одан алдын олардан ҿзге халықтарда ҽріптік ҽліпби болғаны жҿнінде
ешқандай да дерек жоқ жҽне бҧл финикийлер йероглиф, сына жазуларын
білмеді дегенді білдірмейді, тіпті жаңа ҽліпби жасауда олар йероглиф, сына
жазуларынан кейбір элементтерді қолданған болуы да мҥмкін» [44, 99 б.], −
дейді. Ғалымның бҧл пікірін финикий ҽріптері атауының мағынасы жҽне
олардың суреттермен байланысы қуаттай тҥседі.
Ҽмауилік Абдулмҽлик ибн Маруан халифаның тҧсына дейін қолданылған
абжад жҥйесіндегі араб ҽліпбиіндегі ҽріптердің саны мен реті финикий
ҽліпбиіндегі ҽріптердің саны мен ретіне дҽлме-дҽл сҽйкес келеді. Бҧл жоғарыда
13

айтылғандай набатейлерден бастау алған араб жазуы финикий жазуынан бастау
алғанын дҽлелдей тҥседі. Мысалы, финикий ҽліпбиі 22 консонант дыбыстан
тҧрады, реті тҿмендегіше (кесте 1):
Кесте 1 – Финикий ҽліпбиінің реті жҽне ҽріптерінің атауы мен мағынасы
№

Ҽріптің
формасы

Ҽріптің
аталуы

Аталудың Ҽріп №
мағынасы тің
мағынасы
ҿгіз
‟
12

1

‟алеф

2

бет

(ҥй)

б

3
4

гимель
далет

тҥйе
(есік)

5

хе

6

Ҽріптің
формасы

Ҽріптің
аталуы

Аталудың
мағынасы

Ҽріптің
мағынасы

бізгек

л

13

ламе
д
мēм

су

м

г
д

14
15

нӯн
самех

(балық)
тіреу

н
с

һ

16

„айн

кҿз

„

вав

мағынасы
белгісіз
шеге

в

17

пē

ауыз

п

7

зайн

(қару)

з

18

цāдē

ц

8
9
10
11

хēт
тет
йод
каф

қоршау
жҥк
қол
(алақан)

х
т
й
к

19
20
21
22

коф
реш
шин
тав

мағынасы
белгісіз
маймыл
бас
тіс
белгі

к
р
ш
т

Финикий тілі семит тілдері семьясына жататындықтан мҧндағы кейбір
ҽріптерінің мағынасы араб тілінде де сол мағыналарды береді. Мысалы, бет:
ҥй, ذ٤[ ثbaịt]: ҥй; гимель: тҥйе, َٔ[ عʤamal]: тҥйе; хēт: қоршау, ٜ[ ؽبئḥā‟it]:
[ ّـkaff]: алақан; нӯн: балық,
қоршау; йод: қол, ل٣ [ịad]: қол; каф: алақан, ًق
ٕٞٗ [nūn]: балық; „айн: кҿз, ٖ٤„[ ػaịn]: кҿз, пē: ауыз, ْ[ كfam]: ауыз; реш:
бас, ً[ هأra‟s] бас; шин: тіс, ٖ[ ِـٍ ّـsinn]: тіс. В.И. Кодухов ҿз еңбегінде хе
жҽне
цāдē ҽріптерінің мағынасы белгісіз,
коф (қоф) ҽрпінің мағынасы
«маймыл»,
тет ҽрпінің мағынасы «жҥк» деп кҿрсеткен [45, с. 166], ал
И.Уилфинсон хе (һе) ҽрпінің мағынасын «ل ُِْجبى٣[ »ّجٌخ ؽلšabakatu ḥadīdin li-ššubbāki], яғни «терезенің темір торы» деп [44, 100 б.] берген. Бҧл мағынамен
келісуге болады, ҿйткені бір деректерде хе (һе) ҽрпі финикий тіліндегі «hey»:
терезе сҿзінен алынған жҽне «һе» сҿзі араб тіліндегі «ауа» мағынасындағы اءٞٛ
[haụā‟] сҿзінің тҿркіні болуы ықтимал. Ҽріпті белгілеу барысында тіршілік нҽрі
саналатын ауа кҿзге кҿрінбейтін зат болғандықтан, ауа қабылдайтын терезе
торының суреті алынған болуы мҥмкін дейді [46]. И.Уилфинсон цāдē ҽрпінің
мағынасын «ل٤ُِٖ [ »ّجٌخšabakatun li-ṣ-ṣaịdi], яғни «аң аулау торы» деп кҿрсеткен
[44, 100 б.]. Бҧл пікірмен де келісуге болады, ҿйткені араб тіліндегі «ل٤ٕ»
[ṣaịdun]: «аң аулау» сҿзі финикий тіліндегі осы «цāдē» сҿзімен тҿркіндес тҽрізді
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жҽне цāдē ҽрпінің белгісі де аң аулау қҧралына ҧқсайды. Cондай-ақ, ғалым
коф (қоф) ҽрпінің мағынасын « ٛب٤[ »ٍْ اُقsummu-l-ḫaịịāṭi], яғни «иненің жасуы
(кҿзі)»,
тет ҽрпінің мағынасын «ِ٘[ »ؽḥanaš], яғни «жылан» деп берген
[44,100 б.].
Абжад жҥйесіндегі араб ҽліпбиі де 22 консонант дыбыстан тҧрды, тіпті
ҽріптерінің реті де финикий ҽліпбиіндегі ҽріптер ретімен бірдей: ]‟[ أ, [ ةb], ط
[ʤ], [ كd], ٙ [h], ٝ [ụ], [ ىz], [ ػḥ], ٛ [ṭ], ١[ị], [ ىk], ٍ [l], ّ [m], ٕ [n], ً [s], ]„[ ع, ف
[f], ٓ [ṣ], [ مq], [ هr], ُ [š], [ دt]. Олар есте сақтауға ыңғайлы болу ҥшін ىٞٛ أثغل
 ًِٖٔ ٍؼلٔ هوّذ٢‟[ ؽطabʤad haụụaz ḥuṭṭiị kalamun sa„faṣ qarašat] деген мағынасы
жоқ жасанды алты сҿзге біріктірілген. Бҧл 22 ҽріптен тҧратын абжад ҽліпбиі
араб жазуына екінші рет реформа жасалғанға дейін, яғни жазылуы ҧқсас
ҽріптер нҥктелер арқылы ажыратылғанға дейін қолданыста болды. Екінші
реформадан кейін абжад қҧрамына [ سṯ], [ ؿḫ], [ مḏ], ٗ [ḍ], [ ظẓ], [ ؽġ] ҽріптері
қосылып, ҽріптер саны 28-ге жетті. Бҧл алты ҽріптен ظؾٙ [ صقنṯaḫaḏ ḍaẓaġ]
сҿздері жасалып, абжад қҧрамы екі сҿзбен толықты жҽне бҧл ҽріптер абжад
қҧрамына кейіннен қосылған араб ҽріптері болғандықтан «рауадиф» (اكفٝ[ اُوarraụādifu]) деп аталған. Сонымен Шығыс (Машриқ) араб елдерінде ҽріптердің
реті:
]‟[ أ, [ ةb], [ طʤ], [ كd], ٙ [h], ٝ [ụ], [ ىz], [ ػḥ], ٛ [ṭ], ١[ị], [ ىk], ٍ [l], ّ [m], ٕ
[n], ً [s], ]„[ ع, [ فf], ٓ [ṣ], [ مq], [ هr], ُ [š], [ دt], [ سṯ], [ ؿḫ], [ مḏ], ٗ [ḍ], [ ظẓ],
[ ؽġ] болып, олар
ظؾٙ  ًِٖٔ ٍؼلٔ هوّذ صقن٢ى ؽطٞٛ ‟[ أثغلabʤad haụụaz ḥuṭṭiị
kalamun sa„faṣ qarašat ṯaḫaḏ ḍaẓaġ] деген сегіз сҿзге біріктіріліп айтылды. Ал
Андалусия жҽне Батыс (Мағриб) араб елдерінде ]‟[ أ, [ ةb], [ طʤ], [ كd], ٙ [h], ٝ
[ụ], [ ىz], [ ػḥ], ٛ [ṭ], ١ [ị], [ ىk], ٍ [l], ّ [m], ٕ [n], ٓ [ṣ], ]„[ ع, [ فf], ٗ [ḍ], [ مq],
[ هr], ً [s], [ دt], [ سṯ], [ ؿḫ], [ مḏ], [ ظẓ], [ ؽġ], ُ [š] болып, ҽріптерінің ретінде
аздаған ҿзгерістер бар. Олар есте сақтауға жеңіл болу ҥшін жасанды мағынасы
жоқ ُٗ هو ًد صقن ظؽ
 ًِٖٔ ٓػق٢ى ؽطٞٛ ‟[ أثغلabʤad haụụaz ḥuṭṭiị kalamun ṣa„faḍ
qarasat ṯaḫaḏ ẓaġaš] деген сҿздерге біріктірілген.
Дыбысталуы ҽртҥрлі жазылуы ҧқсас ҽріптерді бір-бірінен ажырату ҥшін
асты-ҥстіне нҥктелер қойылғаннан кейін 22 ҽріптен тҧратын абжад ( ىٞٛ أثغل
[‟abʤad haụụaz]) негізіндегі араб ҽліпбиіндегі ҽріптердің реті мен саны ҿзгеріп,
Шығыс (Машриқ) араб елдерінде 28 болса, Батыс (Мағриб) араб елдерінде
лҽмҽлиф ) (الте жеке ҽріп ретінде саналып 29 болды [47, 20 б.].
Қазақ тілі – қазақ халқының ҧлттық тілі, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тілі. Бҧл тілде Қазақстанда жҽне ҚХР, МХР, Иран, Ауғанстан,
Тҥркия, сондай-ақ ТМД елдерінде: Ресей, Ҿзбекстан, Қырғызстан,
Тҥркіменстан т.б. аймақтарда тҧратын 11 млн. астам қазақ сҿйлейді [48, 208 б.].
Қазақ тілі генеалогиялық тҧрғыдан тҥркі тілдерінің қыпшақ тармағына, соның
ішінде қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге орталық қыпшақ тобына
[49, 367 б.], типологиялық тҧрғыдан агглютинативті тілдер тобына жатады [50,
149 б.]. Мҽскеуде ағылшын тілінде жарық кҿрген «Тілдердің айырым
анықтағышында» қазақ тілінің ҿзге бірде-бір тілде кездеспейтін айрықша
белгісі – Ҧ ҽрпі (таңбасы) деп кҿрсетілген [51, p. 53].
Қазақ жазуы. Қазақ халқының пайдаланған жазу тҥрлеріне кҿне тҥркі
жазуы, ҧйғыр, араб жазуы жҽне А.Байтҧрсынҧлының тҿте жазу ҥлгісі, латын
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графикасына негізделген қазақ жазуы, орыс графикасына негізделген қазақ
жазуы жатады [52, 75 б.]. Қазақ жазуы – қазақ халқының мҽдени ҿмірінде басқа
да тҥркі халықтарымен бірге пайдаланып келген ҽртҥрлі ҽріп таңбаларынан
тҧратын дыбыстық жазу жҥйесі. Қазақстан жерін жайлаған кҿне ғҧн, сақ
тайпалары (б.з.б. V – IV ғ.) пайдаланған кҿне («Есік жазуы») жазу сол
тайпаларға тҽн мҽдениеттің (жазуының да) тарихи мҧрагері – қазақ халқының
негізін қҧраушы ҥйсін, қаңлы, қыпшақ т.б. тайпалардың ең кҿне жазуы болып
саналады. Кҿне замандағы қазақ ру-тайпаларының тҥркі дҥниесіне ортақ
Орхон-Енисей, Талас ескерткіштеріне негіз болған «руна» жазуы (V – XII ғ.),
кҿне ҧйғыр жазуы, VIII ғасырдан бастап кҥні бҥгінге дейін қолданылып келе
жатқан араб жазуы, (Қытай қазақтары ағарту жҥйесінде) бір кездерде (1929 –
1940; Қытай 1960–1970) қолданыста болған латын жазуы, кириллица жазуы
(1940 жылдан кейін) – осылардың бҽрі қазақ жазуының негізі болып саналады.
Араб графикасына негізделген қазақ ҽліпбиін кезінде А.Байтҧрсынҧлы реттеп,
тіл ерекшеліктеріне сай жетілдірді, ол 30-жылдарға дейін «тҿте жазу» деген
атпен қолданылып келді [53, 292 б.].
Қазақ әліпбиі. Кҿптеген тҥркі тілдес халықтардың, соның ішінде қазақ
халқының ҽліпбиі 1929 жылға дейін араб графикасына негізделіп жасалды.
Одан кейін латын ҽліпбиі қабылданды. 1940 жылы ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің
сессиясы қаулысымен орыс графикасына негізделген қазіргі қазақ ҽліпбиіне
кҿшті [48, 198 б.]. Мынау қазіргі қазақ тілі ҽліпбиіндегі ҽріптер тҽртібі: А а, Ҽ ҽ,
Б б, В в, Г г, Ғ ғ, Д д, Ее, Ё ѐ, Ж ж, З з, И и, Й й, К к, Қ қ, Л л, М м, Н н, Ң ң, О о,
Ҿ ҿ, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ҧ ҧ, Ҥ ҥ, Ф ф, Х х, Һ һ, Ц ц, Ч ч, Ш ш, Щ щ, ъ, Ы ы ,
І і, ь, Э э, Ю ю, Я я [54, 15 б.]. Қазіргі таңда кирилл жазуы негізіндегі ҽліпбиді
Қазақстан Республикасында, Монғолияның Баян-Ҿлгей аймағын, Тҥркіменстан,
Ҿзбекстан т.б. ТМД елдерін мекендеген қазақ жҧрты ресми тҥрде қолданса,
араб жазуына негізделген ҽліпбиді Қытай Халық Республикасы Шыңжаң
Ҧйғыр автономиялық районындағы қазақтар ресми тҥрде, Ауғанстан, Иран
жҽне Пҽкістан елдеріндегі қазақ диаспорасы бейресми тҥрде пайдаланады. Ал
Тҥрік Республикасындағы қазақтар бейресми тҥрде латын жазуы негізіндегі
тҥрік ҽліпбиін пайдаланса, Алмания, АҚШ т.б. батыс елдеріндегі қазақ
диаспорасы стандартқа тҥспеген латын жазуын пайдаланады [55].
1.2 Араб және қазақ тілдерінің дыбыстық жҥйелері
Фонетика (гректің фоне – дыбыс деген мағынаны білдіретін сҿзінен
алынған) – тіл дыбыстарының жҥйесін, жасалуы мен ерекшеліктерін, ҽртҥрлі
сипаты мен бір-бірімен тіркесу заңдылықтарын зерттейтін тіл білімінің бір
саласы [14, 9 б.].
Зерттеу мақсатына қарай фонетика сипаттамалы, тарихи, салыстырмалы
жҽне салғастырмалы болып келеді.
Ҽртҥрлі тілдік топтарға жататын тілдердің дыбыстық жҥйесі,
дыбыстардың сипаты мен саны жағынан бірдей емес. Туыстығы жоқ, тҥрлітҥрлі тілдік топтарға жататын тілдерді салыстыра зерттеу – салғастырмалы
фонетиканың ҥлесіне тиеді [57, 12 б.]. Біздің зерттеу нысанымыз бір-біріне
туыстығы жоқ араб жҽне қазақ тілдерінің дыбыстық жҥйелерін салыстыра
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отырып зерттелуіне байланысты салыстырмалы-салғастырмалы фонетикаға
жатады.
Ҽртҥрлі тілдердің дыбыстық жҥйесі, дыбыстарының сипаты мен саны
бірдей, біркелкі емес, ҽр басқа. Олар тілдің ҿзіндік ерекшеліктеріне, дыбыстау
мҥшелерінің қызметінің ҽртҥрлілігіне байланысты болып отырады. Тіл
дыбыстарын жасауда (шығаруда) дыбыстау (сҿйлеу) мҥшелерінің қызметін
артикуляция деп атайды. Ал белгілі халықтың дыбыстау мҥшелерінің қызметі
арқылы қалыптасқан дыбыс шығару дағдысын сол тілдің артикуляциялық
базасы дейді [14, 10 б.].
1.2.1 Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстар
1.2.1.1 Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу
орындары мен тҽртібі
Қазіргі таңдағы араб фонетикасын зерттеуші ғалымдар араб тілі дауыссыз
дыбыстарының жасалу орындарын еріннен бастап кҿмейге қарай, санын он деп
кҿрсетіп жҥр. Ал тҽжуид ілімін зерттеген ортағасырлық ғалымдардың кҿпшілігі
араб тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орындарын кҿмейден бастап
ерінге қарай он алты не он жеті деп кҿрсетсе, енді біреулері қазіргі кездегі
ғалымдардың классификациясына ҧқсас жасалу орындарын еріннен бастап
кҿмейге қарай он тҿрт не он екі деп кҿрсеткен.
Ибн Жҽзари дыбыстардың жасалу орындарының кҿмейден ерінге қарай
жасалған тҽртібі жҿнінде: «Ҽр нҽрсенің екі ҧшы болады. Қай ҧшын ҽуелгі жағы
деп тапсаң оған қарама-қарсы ҧшы оның соңы болып табылады. Егер адамды
тік тҧрған қалпында таныр болсақ, оның ҽуелгі жағы – басы, соңғы жағы – екі
аяғы екені даусыз. Егер дыбыстың бастауы іштен (ҿкпеден) шыққан ауа болса,
дыбыстардың жасалу орындарын кҿмейден бастап ерінге қарай реттестіргеніміз
жҿн» [58, 53 б.], – деген болатын.
Араб тілі дыбыстарына алғаш классификация жасаған ҽл-Халил ибн Ахмад
ҽл-Фараһиди (175 һ.ж. қайтыс болған) дыбыстардың жасалу орнының тҽртібін
кҿмейден бастады. Ол дауыссыз дыбыстарды жасалу орнына қарай сегіз топқа
бҿліп, ҽлиф /ا/, уау /ٝ/, йай /١/ жҽне һамза /ء/ дыбыстарын ешқандай кедергіге
ҧшырамайтындықтан «ауалық» дыбыстар деп тоғызыншы топқа жатқызды.
Мына тҿмендегі ҽл-Халил жасаған классификация:
1) خ٤[ ؽِوḥalqiịịatun] кҿмейлік дыбыстар: ]„[ ع, [ ػḥ], ٙ [h], [ ؿḫ], [ ؽġ];
2) خ٣ُٜٞ [lahaụiịịatun] тілшік дыбыстары: [ مq], [ ىk];
3) خ٣[ ّغوšaʤriịịatun] таңдай дыбыстары: [ طʤ], ُ [š], ٗ [ḍ];
4) خ٤ٍِ‟[ أasaliịịatun] тіл алды дыбыстары: ٓ [ṣ], ً [s], [ ىz];
5) خ٤[ ٗطؼniṭ„iịịatun] таңдай алды дыбыстары: ٛ [ṭ], [ دt], [ كd];
6) خ٣ٞ[ ُضliṯaụiịịatun] қызыл иек дыбыстары: [ ظẓ], [ مḏ], [ سṯ];
7) خ٤[ مُوḏalaqiịịatun] тіл ҧшы дыбыстары: [ هr], ٍ [l], ٕ [n];
8) خ٣ٞ[ ّلšafaụiịịatun] еріндік дыбыстар: [ فf], [ ةb], ّ [m];
9) خ٤ائٞٛ [haụā‟iịịatun] ауалық дыбыстар: ١ [ị], ٝ [ụ], [ اā], [ ]‟[ ء18, 57-58 б.].
Ҽл-Халилдің һамза дыбысын ауалық дыбыстарға жатқызуы ғалымдар
арасында тҥсінбеушілік тудырғаны рас. Алайда «ҽл-Айн» кітабының
кіріспесінде кейбір дыбыстардың жасалу орнына тоқтала келе: «Һамза кҿмейдің
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тҿменгі бҿлігінен жасалатын дауыссыз дыбыс. Ҿзге дауыссыздардан
айырмашылығы, егер оны жеңіл айтса жҧмсарып ١ [ị], ٝ [ụ], [ اā] дыбыстарына
айналады» [18, 51 б.], – деген. Бҧл мҽтіннен һамзаның жасалу орны мен
табиғатынан дҧрыс тҥсінік аламыз, яғни егер оны дҽл дыбыстасақ кҿмейлік,
жеңіл дыбыстасақ ауалық болып табылады.
Ҽл-Халил араб ҽліпбиіндегі ]‟[ أ, [ ةb], [ دt], [ سṯ] жҥйесіндегі ҽріптердің
ретін ҿзгертіп, дыбыстарды жасалу орны бойынша былай берген: ]„[ ع, [ ػḥ], ٙ
[h], [ ؽġ], [ ؿḫ] - [ مq], [ ىk] - [ طʤ], ُ [š], ٗ [ḍ] - ٓ [ṣ], ً [s], [ ىz] - ٛ [ṭ], [ دt], ك
[d] - [ ظẓ], [ مḏ], [ سṯ] - [ هr], ٍ [l], ٕ [n] - [ فf], [ ةb], ّ [m] - ٝ [ụ], [ اā], ١ [ị], ]‟[ ء
[26, 48 б.].
Сибауҽйһидің (180 һ.ж. қайтыс болған) араб тілі дыбыстарына жасаған
классификациясы ҧстазы ҽл-Халил жасаған классификациядан біршама ҿзгеше
болды. Оның бҧлай жасауы ғалымдардың назарын аударды. Ҿйткені Сибауҽйһи
ҧстазының біліміне тҽнті болып, оны ҿте жоғары қҧрметтеген жҽне
«Кітабында» ҧстазының кҿптеген пікірлерін негіз етіп алған болатын. Алайда
ҧстазының «ҽл-Айн» кітабының кіріспесіндегі дыбыстардың жасалу орны
туралы пікіріне «Кітабында» ешқандай да сілтеме бермеген. Ғалымдар оның
себебі бірнеше жағдайларға байланысты болуы мҥмкін деп топшылайды.
Мҽселен, кей ғалымдар Сибауҽйһи «ҽл-Айн» кітабын оқымаған болуы мҥмкін,
ҿйткені ҽл-Лҽйс ибн ҽл-Музаффар «ҽл-Айн» кітабын ҽл-Халилден алғанымен
оны Сибауҽйһи қайтыс болғаннан кейін жариялауы мҥмкін деген пікірде. Ал
егер Сибауҽйһи ҧстазынан ілімді кітаптан емес ауызша алған болса, бҧл пікір
ҽлсіз болып табылады.
Сибауҽйһи «Кітабының» соңғы жағында идғам (ّ[ اإلكؿبal-‟idġāmu]) ҥкіміне
арнайы бҿлім арнап, оны ҽріптердің ретін кҿрсете отырып, дыбыстардың
жасалу орны мен тҽртібін баяндаудан бастаған. Онда: «Негізінен араб
ҽріптерінің саны жиырма тоғыз. Олар: ٔيحُٜ[ اal-hamzatu], ُق٧[ اal-ʼalifu], بءُٜ[ اalhā‟u], ٖ٤[ اُؼal-„aịnu], [ اُؾبءal-ḥāʼu], ٖ٤[ اُـal-ġaịnu], [ اُقبءal-ḫāʼu], [ اُوبفal-qāfu], اٌُبف
[al-kāfu], بكُٚ[ اaḍ-ḍādu], ْ٤[ اُغal-ʤīmu], ٖ٤ُْ[ اaš-šīnu], بء٤ُ[ اal-ịāʼu], ّ[ اُالal-lāmu],
[ اُواءar-rāʼu], ُٕٞ٘[ اan-nūnu], [ اُطبءaṭ-ṭāʼu], ٍ[ اُلاad-dālu], [ اُزبءat-tāʼu], [ اُٖبكaṣ-ṣādu],
١[ اُياaz-zāịu], ٖ٤َُ[ اas-sīnu], [ اُظبءaẓ-ẓāʼu], ٍ[ اُناaḏ-ḏālu], [ اُضبءaṯ-ṯāʼu], [ اُلبءal-fāʼu],
[ اُجبءal-bāʼu], ْ٤ُٔ[ اal-mīmu], ٝاُٞ[ اal-ụāụu]» [59, 431 б.], – деген. Идғам (ّ[ اإلكؿبal‟idġāmu]) сҿзінің тҽжуид іліміндегі терминдік мағынасы сукунді нун (ٕ[ ْـn])
немесе тануиндердің ([ ٌـun], [ ٍـin], [ ًـan]) бірінен кейін ِٕٞٓو٣ [ịarmalūna] сҿзіндегі
алты ҽріптің бірі келсе, сукунді нунды жҽне тануинді оған кіріктіріп оқу [60,
618 б.].
Сосын «Кітаптың» авторы: «Бҧл дыбыстардың жасалу орны он алты. Олар:
- кҿмейдің ҥш жерінде: ең тҿменгі бҿлігінде ٔيحُٜ[ اal-hamzatu], ُق٧[ اalʼalifu], بءُٜ[ اal-hā‟]; кҿмейдің орта тҧсында ]„[ ع, [ ػḥ]; кҿмейдің ең жоғарғы
бҿлігінде, яғни ауыз қуысына ең жақын жерінде [ ؽġ], [ ؿḫ] дыбыстары;
- тілдің ең артқы бҿлігі мен таңдайға тҥйіскен жерінен [ مq] дыбысы;
- тілдің жҽне таңдайдың [ مq] дыбысы жасалатын орнынан сҽл тҿменірек
жерден [ ىk] дыбысы;
- тіл ортасы мен таңдай ортасы арасынан [ طʤ], ُ [š], ١ [ị] дыбыстары;
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- тіл шетінің алдыңғы жағы мен азу тістерге тҥйіскен жері арасынан ٗ [ḍ]
дыбысы;
- тіл ҧшының жаны мен таңдайдың алдыңғы бҿлігі арасынан, яғни кҥрек
жҽне ит тістердің ҥстінен ٍ [l] дыбысы;
- тіл ҧшының [сҽл ғана ҥстіңгі] бҿлігі мен кҥрек тістердің ҥстіңгі жағы
арасынан ٕ [n] дыбысы;
- ٕ [n] дыбысы жасалатын орыннан [ هr] дыбысы жасалады, алайда ол ٍ [l]
дыбысының жасалу орнына жақынырақ болғандықтан аздап тіл (ҧшының)
ҥстіңгі жағынан жасалады;
- тіл ҧшы мен кҥрек тістердің тҥбі арасынан ٛ [ṭ], [ كd], [ دt] дыбыстары;
- тіл ҧшы мен аздап кҥрек тістердің ҥстінен [ ىz], ً [s], ٓ [ṣ] дыбыстары;
- тіл ҧшы мен кҥрек тістердің ҧштарынан [ ظẓ], [ مḏ], [ سṯ] дыбыстары;
- астыңғы еріннің ішкі жағы мен ҥстіңгі кҥрек тістердің ҧшынан [ فf]
дыбысы;
- екі ерін арасынан [ ةb], ّ [m], ٝ [ụ] дыбыстары;
- мҧрын қуысынан жеңіл ٕ [n] дыбысы жасалады» [59, 433-434 б.], – деп,
дыбыстарды жасалу орнына қарай жіктеген.
Байқап отырғанымыздай, жасалу орындарына жасаған дыбыстардың реті
тараудың басында айтып ҿткен ҽріптердің ретімен кҿп тҧстары сҽйкес
келгенімен, кей тҧстарда сҽйкес келмей жатады. Мысалы, тараудың басында
ҽріптердің ретін кҿрсеткенде بكُٚ[ اaḍ-ḍādu] ҽрпінің реті жасалу орындарына
жасаған классификацияға қарағанда [ طʤ], ُ [š], ١ [ị] дыбыстарынан бҧрын
келіп тҧр. Сондай-ақ ҽріптердің ретінде ُق٧[ اal-ʼalifu] ҽрпі بءُٜ[ اal-hā‟u] ҽрпінен
бҧрын, ал дыбыстардың жасалу орнына жасаған классификацияда ُق٧[ اal-ʼalifu]
ҽрпі ٙ [h] дыбысынан кейін орналасқан. Ал ҧстазы ҽл-Халил жасаған
классификацияда дыбыстардың реті ҽріптердің ретіне дҽлме-дҽл сҽйкес келеді.
Осы орайда ҽл-Жҽрми (225 һ.ж. қайтыс болған) жасаған классификацияға
тоқталып ҿтуіміз тиіс. Ҽш-Шҽһразури (550 һ.ж. қайтыс болған) ҽл-Халил мен
Сибауҽйһи жасаған классификациядан ҿзгерек ҽл-Жҽрми жасаған
классификацияны
ғылыми
айналымға
енгізді.
Ҽл-Жҽрми
ҿз
классификациясында ٍ [l], [ هr], ٕ [n] дыбыстарының жасалу орны бір дей
отырып, араб тілі дыбыстарының жасалу орнын он тҿрт деп кҿрсеткен. Бҧның
ғылымда ҥлкен мҽні болды. Ҿйткені ол осыдан мың екі жҥз жыл бҧрын жасалса
да, қҧндылығын жоймаған, қазіргі заманғы кҿптеген фонетист ғалымдар негіз
етіп алған дыбыстардың реті жҿніндегі тарихи маңызы бар қҧнды дерек болып
табылады.
Ҽш-Шҽһразури кітабының тҽжуидке арнаған тарауында дыбыстардың
жасалу орнына тоқталып, ҽл-Жҽрми жасаған классификацияны келтіреді. Онда:
«ҽл-Жҽрмидің пікірінше, араб тілі дыбыстары дыбыстау мҥшелерінің он тҿрт
жерінен жасалады:
- еріннен ٝ [ụ], [ ةb], ّ [m] дыбыстары;
- астыңғы еріннің ішкі жағынан [ فf] дыбысы, сондай-ақ оны ҥстіңгі кҥрек
тістердің ҧшынан жасалады деуге де болады;
- тіл ҧшы мен ҥстіңгі кҥрек тістердің ҧшы арасынан [ ظẓ], [ سṯ], [ مḏ]
дыбыстары;
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- одан шамалы тілдің ҥстіне қарай ішкерірек жерінен жҽне ҥстіңгі кҥрек
тістердің тҥбінен ٛ [ṭ], [ كd], [ دt] дыбыстары;
- одан тілдің ҥстіне қарай ішкерірек жерінен ٓ [ṣ], ً [s], [ ىz] дыбыстары;
- тіл ҧшынан сукунді жҽне харакатты [ هr], ٍ [l], ٕ [n] дыбыстары;
- тілдің екі жанының бірінен ٗ [ḍ] дыбысы жасалады. Біреулер бҧл
дыбысты тілінің оң жағымен дыбыстаса, енді біреулер сол жағымен
дыбыстайды, қай жағымен дыбыстаса да айырмашылығы жоқ;
- [ هr] дыбысының жасалу орнынан жоғарырақ жерден ١ [ị], [ طʤ], ُ [š]
дыбыстары;
- одан шамалы ішкерірек жерден [ ىk] дыбысы;
- тіл тҥбінен [ مq] дыбысы;
- кҿмейдің ауыз қуысына шекаралас алдыңғы жағынан, (яғни бас жағынан)
[ ؽġ], [ ؿḫ] дыбыстары;
- кҿмейдің орта тҧсынан ]„[ ع, [ ػḥ] дыбыстары;
- кҿмейдің ең артқы жағынан (яғни ең тҿменгі жағынан) ]‟[ ء, ٙ [h], [ اā]
дыбыстары;
- мҧрын қуысынан жеңіл ٕ [n] дыбысы жасалады» [61, 211-212 б.], – деп,
еріннен кҿмейге қарай алғаш рет классификация жасаған.
ٍ [l], [ هr], ٕ [n] дыбыстарының жасалу орнын бір деп қарастырып, жалпы
араб тілі дыбыстарының жасалу орны он тҿрт екенін білдіретін пікірді ҽлФҽрра (207 һ.ж. қайтыс болған), Қутруб (206 һ.ж. қайтыс болған), ҽл-Жҽрми,
ибн Кисан (299 һ.ж. қайтыс болған) сынды ғалымдарға телитін басқа да
деректер бар, алайда ол жҿнінде ҽш-Шҽһразури келтіргендей нақты мҽтін, яғни
сілтеме (дҽйексҿз) кездеспейді [62, 243 б.].
Ҽш-Шҽһразуридің ҽл-Жҽрмиден келтірген мҽтіні, яғни сілтемесі екі тҥрлі
мҽселені ашып кҿрсетеді. Біріншісі – дыбыстардың жасалу орны он тҿрт екенін,
екіншісі – дыбыстардың жасалу орнын еріннен бастап кҿмейге қарай реттестіру
жҿніндегі нақты мҽтінді ғылыми ортаға енгізуі.
Тіл жҽне тҽжуид ілімін зерттеуші ғалымдар арасында осы ҥш
классификацияның ішінен Cибауҽйһи жасаған классификация кеңінен
қолданыста болды. Мҽселен, ибн Жинни (392 һ.ж. қайтыс болған) араб
ҽріптерін Сибауҽйһидің классификациясы бойынша реттестіріп: «Бҧл кҿмейден
жоғары қарай реттелген ҽріптердің дҧрыс тҽртібі. Ал «ҽл-Айн» кітабындағы
ҽріптердің тҽртібінде тҥсініксіз жайттар бар» [63, 50-51 б.], – дейді.
Араб тілі дыбыстық жҥйесіне жасалып жатқан қазіргі зерттеу жҧмыстары
екі тҥрлі фактордың ҽсеріне ҧшырады деуге болады. Біріншісі – шығыстанушы
ғалымдардың еңбектері мен тіл білімі бойынша батыс ғалымдарының араб
тіліне аударылған кітаптары. Екіншісі – араб оқымыстыларының батыс
елдерінің университеттерінде білім алуы нҽтижесінде Еуропа елдері тілдерінің
дыбыстық жҥйесіне байланысты зерттеу жҧмыстарымен тікелей танысуы. Араб
тілінің дыбыстық жҥйесіне зерттеу жҥргізгендердің кҿшбасшылары – Еуропа
елдерінің университеттерінде білім алған мысырлық ғалымдар. Олар батыс
елдерінде оқыған білімдерінен алған ҽсерлерін араб тілінің дыбыстық жҥйесіне
жасаған зерттеу жҧмыстарына да қолдануға тырысып бақты. Олардың дені араб
тілі дыбыстарының жасалу орны бойынша екі мҽселеде бір бағытты ҧстанады
20

деуге болады. Біріншісі, олардың кҿпшілігі араб тілі дыбыстарының жасалу
орындарының санын он деп кҿрсетсе, енді бірі біреуге арттырып он бір деп,
енді бірі біреуге кемітіп, тоғыз деп кҿрсетеді. Екіншісі, дыбыстардың жасалу
орнын еріндік дыбыстардан бастап кҿмейлік дыбыстарға қарай реттестіреді.
Араб тілінің дыбыстық жҥйесі туралы еуропалық ғылымнан ҽсер алған ең
алғашқы жарық кҿрген кітап – 1947 жылы шыққан Ибраһим Ҽнистің « ادٕٞ٧ا
خ٣ٞ[ »اُِـal-‟aṣụātu-l-luġaụiịịatu] атты еңбегі. Одан кейінгі еңбек – 1955 жылы
шыққан Тҽммам Хассанның « اُِـخ٢ظ اُجؾش كٛ[ »ٓ٘بmanāhiʤu-l-baḥṯi fī-l-luġati] атты
кітабы.
Ибраһим Ҽнис араб тілі дыбыстарына классификация жасағанда
ортағасырлық араб ғалымдары жасаған классификациялардан алыстап кетпеді.
Ол араб тілі дыбыстарының жасалу орындарын еріннен бастап кҿмейге қарай
реттестірді. ٍ [l], [ هr], ٕ [n] дыбыстарының жасалу орнын бір деп есептеді. Кей
дыбыстарды бҧрынғы орнынан алдыға шығарып, енді бірін кейін қойды.
Кҿмей дыбыстары туралы автор: «Тіл дыбыстарын зерттеуші қазіргі
заманғы жаңашыл ғалымдар дыбыстау мҥшелері арасында ҽлі кҥнге дейін
кҿмей қызметін нақтылау жҧмыстарын жҥргізген жоқ. Кҿмей дыбыстарының
жаңа қырларын ашу болашақтың еншісінде деп ойлаймыз» [64, 88 б.], – деген.
Араб тілі дыбыстарының жасалу орнын ғалым Тҽммам Хассан да ҿзінің
зерттеу нысанына айналдырған. Алайда ол араб ғалымдары жасаған
классификациядан ҿзге бағытты ҧстанды. Тіпті ол Еуропада алған білімін алға
тартып, араб ғалымдары жасаған классификацияны сынға алудан да
тайынбады. Мысалы ол: «Ибн ҽл-Жҽзари ҽртҥрлі пікірлердің арасынан ҿзі
дҧрыс кҿргенін таңдап, араб тілі дыбыстарының жасалу орындарының санын
он жетіге жеткізеді. Сондай-ақ ол ٕ [n] дыбысын тілҧшылық дыбысқа жатқызса,
бірде мҧрынжолды дыбысқа жатқызады, енді бірде тіл ҧшы мен ҥстіңгі кҥрек
тістердің арасынан жасалатынын айтады. Ол осылайша бірде ٕ [n] дыбысына
ғана тҽн арнайы жасалу орнын белгілесе, бірде оны ٍ [l], [ هr] дыбыстарымен
бірге топтастырады, енді бірде ّ [m] дыбысының жасалу орнымен бірге қояды»
[65, 84-85 б.], – деп сынға алады.
Тҽммам Хассанның ортағасырлық араб ғалымдарына сын айтуын ғалым
Қадури негізсіз дей келе: «Олардың ешқандай да электронды қҧрылғыларсыз
ҿте қҧнды зерттеулер жҥргізіп, кейінгі ҧрпаққа аса бағалы мол мҧралар
қалдырғандығында дау жоқ. Мҽселен, оның сынға алған ٕ [n] дыбысын Ибн ҽлЖҽзаридің ّ [m] дыбысымен бірге қою себебі бҧл екі дыбыс ҿзге дыбыстардан
жасалу орны мҧрынжолды дыбыс болуымен ерекшеленеді. Тілҧшылық деген
себебі оны дыбыстағанда тіл ҧшы қызыл иекке тоғысады» [20, 195 б.], – дейді.
Араб тілінің дыбыстық жҥйесіне байланысты зерттеу жҧмыстары жалғаса
берді. Бҧл зерттеу жҧмыстарында ғалымдардың кҿпшілігі Тҽммам Хассан
кҿрсеткен классификациядан аса алмады. Біреулері жасалу орындарының
санын он бірге жеткізсе, енді біреулері тоғызға тҥсірді. Мҽселен, Абдуррахман
Ҽюб дыбыстардың жасалу орындарының санын он деп есептесе [66, 195 б.],
Ахмад Мухтар Умар он бір деп тапты [67, 269-273 б.]. Рамадан Абдуттҽууаб:
«Ертеректегі ғалымдарымыз бен қазіргі заманғы жаңашыл ғалымдардың
арасында дыбыстардың жасалу орындарының саны мен ретінде жҽне кей
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дыбыстардың жасалу орындарын белгілеуде қайшылықтар кездеседі. Қазіргі
кездегі ғалымдар дыбыстардың жасалу орны мен тҽртібін (еріннен кҿмейге
қарай) былайша кҿрсетіп жҥр:
1) خ٣ٞاد اُْلٕٞ٧[ اal-‟aṣụātu-š-šafaụiịịatu] – еріндік дыбыстар: [ ةb], ّ [m], ٝ
[ụ];
2) خ٤ٍٗ٘ب٧خ ا٣ٞ[ اُْلaš-šafaụiịịatu-l-‟asnāniịịatu] – еріндік-тіс дыбыс: [ فf];
3) خ٤ٍٗ٘ب٧[ اal-‟asnāniịịatu] – тіс (аралық) дыбыстар: [ مḏ], [ ظẓ], [ سṯ];
4) خ٣ٞخ اُِض٤ٍٗ٘ب٧[ اal-‟asnāniịịatu-l-liṯaụiịịatu] – тіс (арты)-қызыл иек
дыбыстары: [ كd], ٗ [ḍ], [ دt], ٛ [ṭ], [ ىz], ً [s], ٓ [ṣ];
5) خ٣ٞ[ اُِضal-liṯaụiịịatu] – қызыл иек дыбыстары: ٍ [l], [ هr], ٕ [n];
6) خ٣[ اُـبهal- ġāriịịatu] – таңдай алды дыбыстары: ُ [š], [ طʤ], ١ [ị];
7) خ٤[ اُطجوaṭ-ṭabaqiịịatu] – таңдай ортасы дыбыстары: [ ىk], [ ؽġ], [ ؿḫ];
8) خ٣ُِٜٞ[ اal-lahaụiịịatu] – тілшік дыбысы: [ مq];
9) خ٤[ اُؾِوal-ḥalqiịịatu] – кҿмейлік дыбыстар: ]„[ ع, [ ػḥ];
10) خ٣[ اُؾ٘غوal-ḥanʤariịịatu] – желбезектік дыбыстар: ]‟[ ء, ٙ [h].
Міне, бҧл лабораториялық ғылыми зертханаларда жҥргізілген
тҽжірибелердің нҽтижесінде араб ҽдеби тілінің дыбыстық жҥйесін зерттеуші
жаңашыл ғалымдардың қол жеткізген классификациясы» [24, 30-31 б.], – дейді
ғалым.
Дыбыстардың жасалу орнын еріннен кҿмейге қарай реттестіру қазіргі
фонетист ғалымдардың жетістігі емес. Бҧл тҽсілді батыс тілдеріндегі
дыбыстардың жасалу орны мен тҽртібіне жасалған классификациялардан ҥлгі
ретінде алып жҥрген қазіргі араб ғалымдарының ортағасырлық ғалым ҽлЖҽрми жасаған классификациядан хабарсыз екенін білдіреді.
Қазіргі ғалымдардың кҿпшілігі кҿмей жҽне тіл арты дыбыстарының
жасалу орнына ортағасырлық ғалымдар жасаған тҽртібі дҧрыс емес деп,
ҿздерінше дҧрыс деп тапқан басқаша тҽртібін ҧсынды. Оны тҿмендегі кестеден
байқауға болады (кесте 2):
Кесте 2 – Кҿмей дыбыстарының ортағасырлық жҽне қазіргі ғалымдар жасаған
жасалу орны бойынша тҽртібі
№
1
2
3
4
5

Ортағасырлық ғалымдар
жасаған реті
]‟[ ء, ٙ [h];
]„[ ع, [ ػḥ];
[ ؽġ], [ ؿḫ];
[ مq];
[ ىk];

Қазіргі ғалымдар
жасаған реті
]‟[ ء, ٙ [h];
]„[ ع, [ ػḥ];
[ مq];
[ ؽġ], [ ؿḫ], [ ىk];
-

Қазіргі ғалымдардың жасаған реті [ مq], [ ىk], [ ؿḫ], [ ؽġ] дыбыстарының
айтылым табиғатына терең ҥңілмегенін білдіретін тҽрізді. Ортағасырлық
ғалымдардың жасаған реті дҧрыс екенін білдіретін дҽлелді айғақтар жеткілікті.
Сибауҽйһи: «Егер аузыңды барынша ашып [ هَـ ْـن هَـ ْـنqaq qaq] деп айтсаң [ مq]
дыбысы бҧзылмай анық айтылады. Аузыңды осы қалпында ҧстап [ ىk] жҽне
одан кейінгі тіл дыбыстарын айтып кҿрсең, олар бҧзылып дҧрыс
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дыбысталмайды» [19, 480 б.], – деп, [ مq] дыбысының жасалу орны [ ىk]
дыбысының жасалу орнынан тереңде жатқанын іс-тҽжірибелер жҥргізу арқылы
дҽлелдеген.
Ғалым Қадури: «Осы тҽжірибені [ ؽġ], [ ؿḫ] дыбыстарына жасасақ,
мҽселен, ауызды барынша ашып, [ فَـ ْــ فَـ ْــḫaḫ ḫaḫ] жҽне [ َـؿ ْـؾ َـؿ ْـؾġaġ ġaġ] десек, бҧл
екі дыбыстың бҧзылмай анық айтылатынын байқаймыз. Ал ауызды осы
қалпында ҧстап, [ ىk] дыбысын айта алмаймыз. Бҧдан [ ؽġ], [ ؿḫ]
дыбыстарының жасалу орындары [ ىk] дыбысының жасалу орнынан тереңде
жатқанын байқаймыз. Бҧл тҽжірибелер кҿмей жҽне тіл арты дыбыстарының
жасалу орны мен тҽртібіне жасалған ортағасырлық ғалымдардың
классификациясы дҧрыс екеніне жҽне керісінше қазіргі ғалымдардың
қателескеніне дҽлел болып табылады» [20, 90 б.], – дейді.
Тіл ҧшының тіс, не қызыл иек, не таңдай алдына тоғысуы жҽне жуысыуы
арқылы жасалатын он ҥш дыбыс бар. Олар: ٍ [l], [ هr], ٕ [n]; ٛ [ṭ], [ كd], [ دt], ٗ
[ḍ], ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz]; [ ظẓ], [ مḏ], [ سṯ] дыбыстары. Қазіргі жҽне ортағасырлық
ғалымдардың [ ظẓ], [ مḏ], [ سṯ] дыбыстарының жасалу орындары тіл ҧшы мен
кҥрек тістердің арасы екендігінде пікірлері бірдей. Ал бҧл ҥшеуінен ҿзге
дыбыстардың жасалу орындарын белгілеуде ҧстанымдары ҽртҥрлі.
Ортағасырлық ғалымдар арасында бҧл дыбыстардың жасалу орындарын
белгілеуде қайшылық жоқ. Тек олардың кҿпшілігі ٍ [l], [ هr], ٕ [n]
дыбыстарының ҽр қайсысы ҽртҥрлі орындардан жасалады десе, ҽл-Жҽрми бҧл
ҥш дыбысты бір ғана орыннан жасалады деп санаған. Ҽл-Халил бҧл
дыбыстардың жасалу орнын бір деп есептеп, оларды тіл ҧшы дыбыстары деп
атаған.
Ортағасырлық ғалымдар ٗ [ḍ] дыбысының жасалу орны тілдің бір
жанының алдыңғы жағы мен азу тістердің арасы десе, кейінгі ғалымдар (ٗ [ḍ]
дыбысын) қазіргі заманғы дыбысталуы бойынша оны ٛ [ṭ], [ كd], [ دt]
дыбыстарының жасалу орнымен бірге қояды.
Бҧл дыбыстардың жасалу орындарын белгілеудегі ортағасырлық жҽне
қазіргі ғалымдар арасындағы қайшылықтың негізгі себебі – қазіргі
ғалымдардың кҿпшілігі олардың жасалу орны бір жерде деп санауынан болса
керек. Бҧл дыбыстардың жасалу орнын бір-бірінен ажырата білудің ҿзі
ортағасырлық тіл білімі жҽне тҽжуид ғалымдарының жасаған классификациясы
дҧрыс екенін білдіреді. Қазіргі ғалымдар да ортағасырлық ғалымдардың
жасаған классификациясын қатеге шығаратындай нақты дҽлел келтірген емес.
Ең дҧрысы – ортағасырлық ғалымдар жасаған классификацияны негіз етіп, оны
қолданысқа енгізу.
Тҿмендегі Ғаним Қадуридің ҧсынған жаңа классификациясы:
1) ١ٞ[ ّلšafaụiịịun] – еріндік дыбыстар: [ ةb], ّ [m] жҽне дауыссыз ٝ [ụ];
2) ٢ٗ أٍ٘ب١ٞ‟[ ّلasnāniịịun šafaụiịịun] – еріндік-тіс дыбыс: [ فf];
3) ٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun] – тіс дыбыстары: [ مḏ], [ سṯ], [ ظẓ];
4) ١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun] – тіс (арты)-қызыл иек дыбыстары: ً [s],
ٓ [ṣ], [ ىz];
5) ٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ‟amāmiịịun] – қызыл иек алды дыбыстары: [ كd], [ دt],
ٛ [ṭ], ٗ [ḍ];
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6) ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun] – қызыл иек арты дыбыстары: ٍ [l], [ هr], ٕ
[n];
7) ١[ ؿبهġāriịịun] – таңдай ортасы дыбыстары: [ طʤ], ١ [ị], ُ [š];
8) ٢جوٛ [ṭabaqiịịun] – таңдай арты дыбысы: [ ىk];
9) ١ُٜٞ [lahaụiịịun] – тілшік дыбысы: [ مq];
10) ٢ ؽِو٠ٗ‟[ أكadnā ḥalqiịịun] – кҿмей ҥсті дыбыстары: [ ؽġ], [ ؿḫ];
11) ٢[ ؽِوḥalqiịịun] – кҿмей дыбыстары: ]„[ ع, [ ػḥ];
12) ١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun] – желбезектік дыбыстар: ]‟[ ء, ٙ [h] [20, 95 б.].
Бҧл классификацияда қазіргі ғалымдардың ғылыми ізденістері ескеріле
отырып, дыбыстардың жасалу орындарының ортағасырлық ғалымдар жасаған
реті арасынан ең дҧрыс дегендері іріктеліп алынған. Бҧл классификацияны
негізінен дыбыстардың жасалу орнын ҽл-Жҽрмидің еріннен кҿмейге қарай
реттестірген тҽсілі бойынша Сибауҽйһи жасаған классификация деуге болады.
Мҧнда ортағасырлық ғалымдардың кейбірі жҽне қазіргі кҿптеген ғалымдардың
пікірі ескеріле отырып ٍ [l], [ هr], ٕ [n] дыбыстары бір орыннан жасалады деп
алынды. Ибн ҽт-Тахханның пікіріне сҥйене отырып жеңіл ٕ [n] дыбысының
жасалу орны енгізілмеді. Сондай-ақ ٗ [ḍ] дыбысының жасалу орны Қҧран
Кҽрім қырағаты (оқылымы) ғалымдарының пікірі негізінде қазіргі заманғы
дыбысталуы бойынша ٛ [ṭ], [ كd], [ دt] дыбыстарының жасалу орнымен бірге
қойылды.
Демек, кез келген тілдің дыбыстық жҥйесін араб тілінің дыбыстық
жҥйесімен салғастыра отырып зерттеу жҧмыстарын жҥргізу ҥшін кейінгі араб
ғалымдарының ғана еңбектерімен шектелу нақты нҽтижелерге жеткізбейді. Ол
ҥшін қазіргі ғалымдардың да пікірлерін ескере отырып, ортағасырлық
ғалымдар жасаған классификацияларды негізге алған жҿн деп санаймыз. Араб
жҽне қазақ дауыссыз дыбыстарының жасалу орындарын салғастыру ҥшін қазақ
тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орындарына жасалған қазақ
ғалымдарының классификациясына тоқталайық.
Ғалым І.Кеңесбаев қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстарды жасалу орнына
қарай сегіз топқа бҿледі:
1) Ерін (билабиаль) фонемалары: п, б, м, (у);
2) Тіс пен ерін (лабиальденталь) фонемалары: ф, в;
3) Тіс (денталь) фонемалары: т, с, з, д, ц;
4) Тіл ҧшы (альвеоляр) фонемалары: н, л, ч;
5) Тіл алды (палаталь) фонемалары: р, ш, ж, й;
6) Тіл ортасы (препалаталь) фонемалары: к, г;
7) Тіл арты (веляр) фонемалары: қ, ғ, ң, х;
8) Кҿмей (фарингаль) фонемасы: һ [11, 376 б.].
Ғалым С.Мырзабеков қазақ тілі дауыссыздарын жасалу орнына қарай
алдымен ҥш топқа бҿледі:
а) Ерін (лабиаль) фонемалары: п, б, ф, в, м, у;
ҽ) Тіл (лингваль) фонемалары: т, д, с, з, ш, ж, ц, ч, к, г, қ, ғ, ң, н, л, р, й;
б) Кҿмей (фарингаль) фонемасы: һ.
Сосын ерін фонемаларын іштей:
- еріндік: п, б, м, у;
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- ерін мен тіс: ф, в;
тіл фонемаларын:
- тіл алды: т, д, с, з, ш, ж, ц, ч, н, л, р;
- тіл ортасы: й;
- тіл арты: г, ғ, к, қ, ң, х, деп қарастырған [10, 33 б.].
Н.Сауранбаев дауыссыздарды жасалу орнына қарай тҿрт топқа бҿледі:
1) тіл арты дыбыстары: қ, ғ, х, һ;
2) тіл ортасы дыбыстары: к, г;
3) тіл алды дыбыстары: н, р, л, ч, ш, ж, й, т, с, д, з;
4) еріндік дыбыстар, оның ішінде: а) қос еріндіктер: п, б, м; б) тіс
еріндіктер: ф, в. [13, 36 б.].
С.Исаев қазақ тілінің дауыссыз дыбыстарын жасалу орнына қарай жеті
топқа бҿлген:
1) Ерін дауыссыздары: б, п, м, у;
2) Тіс пен ерін дауыссыздары: в, ф;
3) Тіс дауыссыздары: з, с, д, ж, л, ц;
4) Тіл алды дауыссыздары: ж, ш, щ, ч, н, р, л, й;
5) Тіл ортасы дауыссыздары: к, г;
6) Тіл арты дауыссыздары: қ, ғ, ң, х;
7) Кҿмей дауыссызы: һ [14, 16 б.].
Ҽ.Жҥнісбек: «Қазақ тілі дыбыстарының жасалу орны ерін, тіл ҧшы, тіл
ортасы, тіл арты жҽне тілшік болып табылады. Оның ішінде тіл ортасы [ҽ, і, ҥ,
е, ҿ] (Е3) мен тіл арты [а, ы, ҧ, о] (Е4) дауысты дыбыстарға қатысты болса, ерін
[п, б, м, у(w)] (E1), тіл ҧшы [т, д, н, с, з, р, ш, ж, л] (Е2), тіл ортасы [к, г, й, ң] (Е3)
жҽне тілшік [қ, ғ, й, ң] дауыссыз дыбыстарға жатады» [12, 36 б.], – деген.
Мысалдардан байқағанымыздай, қазақ ғалымдары арасында дыбыстарды
жасалу орны бойынша жіктеуде бірізділік байқалмайды.
Ғалымдардың б, п, м, у дыбыстары еріндік, в, ф дыбыстары ерін мен тіс
дыбыстар екендігінде ғана пікірлері бірдей.
С.Мырзабеков т, д, с, з, ш, ж, ц, ч, н, л, р дыбыстарын тіл алды дыбыстары
десе, І.Кеңесбаев осы дыбыстардан т, с, з, д, ц дыбыстарын тіс (денталь)
фонемалары, н, л, ч дыбыстарын тіл ҧшы (альвеоляр) фонемалары, р, ш, ж, й
дыбыстарын тіл алды (палаталь) фонемалары деп бҿлген жҽне й дыбысын тіл
алды фонемаларына қосқан. Н.Сауранбаев та н, р, л, ч, ш, ж, й, т, с, д, з
дыбыстарын тіл алды дыбыстары деп, олардың қатарында й дыбысын қосқан.
С.Исаев осы дыбыстарды тіс дауыссыздары (з, с, д, л, ц) жҽне тіл алды
дауыссыздары (ж, ш, щ, ч, н, р, л, й) деп екіге бҿлген жҽне ол да й дыбысын тіл
алды дауыссыздарына жатқызған.
І.Кеңесбаев, Н.Сауранбаев жҽне С.Исаев тіл ортасы дыбыстарына к, г
дыбыстарын жатқызып, й дыбысын тіл алды дыбыстарына қосқан.
С.Мырзабеков тіл ортасы дыбысына й дыбысын ғана жатқызған. Ал
Ҽ.Жҥнісбек к, г, й, ң дыбыстарын тіл ортасы дыбыстары деп қарастырған.
І.Кеңесбаев пен С.Исаев тіл арты дыбыстарына қ, ғ, ң, х дыбыстарын
жатқызса, С.Мырзабеков бҧл дыбыстардың қатарына к, г дыбыстарын да
қосқан. Н.Сауранбаев ң дыбысының орнына һ дыбысын қойып, тіл арты
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дыбыстары қ, ғ, х, һ дыбыстары деген пікірде. Ҽ.Жҥнісбек «тіл арты» терминін
жуан дауысты [а, ы, ҧ, о] (Е4) дыбыстарына ғана қолданады. Ал дауыссыз
дыбыстарға қатысты «тілшік» терминін қолданады. Оның пікірінше, тілшік
дыбыстар – [қ, ғ, й, ң] дыбыстары.
І.Кеңесбаев, С.Мырзабеков жҽне С.Исаев һ дыбысын кҿмей дауыссызына
жатқызса, Н.Сауранбаев оны (һ дыбысын) тіл арты дыбысына жатқызған.
Қазақ дыбыстарының жасалу орнына байланысты ғалымдардың пікірлері
арасындағы қайшылық жҽне жіктеудің бір жҥйеде болмауы, оларды ҿзге
тілдердің дыбыстық жҥйесімен салыстыра, салғастыра зерттеу жҧмыстарын
жҥргізуге кедергі келтіретіні белгілі. Мақсатымызға жету ҥшін осы алақҧлалықты бір ізге салып кҿрелік.
Қазіргі қазақ тіліндегі п, б, м, у дыбыстары қос ерін, ф, в дыбыстары ерін
мен тіс арқылы жасалатынында талас жоқ. Оны біз қарастырған қазақ
ғалымдарының ортақ пікірі растай тҥседі.
І.Кеңесбаев: «с, з дыбыстары тіл ҧшы астыңғы кҥрек тіске жуықтаудан
пайда болады» [11, 372 б.], – десе, С.Мырзабеков: «с, з фонемаларын айтқан
кезде тілдің ҧшы тҿменгі тіске тіреліп, ортасы аздап ой тҥседі. Ауа осы тесік
арқылы ҿтіп, ҥстіңгі кҥрек тістердің арасынан сҥзіліп шығады» [10, 35 б.], –
дейді. Н.Сауранбаев: «с – тіл жайылып кҿтеріледі де, астыңғы тістің ернеуіне
жақындайды. Ауа екпіні тілдің ҧшынан астыңғы тіске тиіп, ысқырықтанып
шығады. Сондықтан бҧл ысқырықты қатаң дыбыс болады. З – бҧл да солай
жасалады, бірақ ауа екпіні тіске соқпай, тіл науасынан ызылдап шығады» [13,
36 б.], – дейді. Ҽ.Жҥнісбек с, з дауыссыз дыбыстары тіл ҧшының кҥрек тісқызыл иек шекарасымен жинақы жуысуы арқылы жасалатынын айтып, оның
астыңғы не ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек екенін ажыратып кҿрсетпеген [12, 77 б.;
12, 83 б.]. Бҧл екі дыбысты жасалу орны бойынша тіл ҧшы дегеніміз дҧрыс па,
ҽлде тіл алды дегеніміз дҧрыс па? Ҽлде тіс дыбысы дейміз бе? Біз бҧл жерде
С.Мырзабеков айтқандай, тіл ҧшы тҿменгі тіске тіреледі жҽне тіл ортасы аздап
ойысып, ауа осы тесік арқылы ҿтіп, ҥстіңгі кҥрек тістердің арасынан сҥзіліп
шығады деген пікірімен келісеміз, алайда бір қоса кететін нҽрсе ауа тек ҥстіңгі
кҥрек тістердің арасымен емес, шамалы арыдан, яғни ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл
иек шекарасынан ызыңдап шығады. Нақтырақ айтқанда, тіл ҧшы астыңғы тіске
тиіп тҧрғандықтан, ауа тіл алды мен ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасы
арасынан ызыңдап шығады дегіміз келеді. Бҧл жерде тіл ҧшы активті қызмет
атқарып тҧрмағандықтан біз І.Кеңесбаевтың пікірімен келіспейміз. Ҿйткені
ҥстіңгі кҥрек тістің тҥбі мен қызыл иек шекарасына, яғни с, з дыбыстарының
жасалатын жеріне жуықтайтын тіл ҧшы емес, тіл алды. Ал Ҽ.Жҥнісбектің бҧл
дыбыстар тіл ҧшы кҥрек тіс-қызыл иек шекарасына жинақы жуысуы арқылы
жасалады дегеніне де келісе алмаймыз. Ҿйткені, біріншіден, бҧл дыбыстарды
айтқанда тіл ҧшы тҿменгі кҥрек тіске тіреледі, яғни тоғысады, екіншіден, тіл
алды ҥстіңгі кҥрек тістің тҥбі мен қызыл иек шекарасына жуықтап, ауа осы екі
аралықтан ызыңдап шығады. Демек, біздің ойымызша, бҧл дыбысты айтқанда
тіл ҧшы астыңғы тіске тірелгенімен, яғни тоғысқанымен бҧл жер бҧл екі
дыбыстың жасалу орны болып саналмайды. Бҧл мҽселені қ дыбысын мысалға
ала отырып тҥсіндіруге де болады. Мҽселен, қ дыбысын айтқанда тіл ҧшы
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астыңғы тіске тиіп тҧрғанымен біз бҧл дыбысты тіл ҧшы дыбысы емес,
дыбыстың жасалып тҧрған жерімен тілшік дыбысы дейміз ғой. Сол секілді с, з
дыбыстарын да тіл ҧшы дыбыстары дей алмаймыз. Сонымен бҧл екі дыбыс тіл
алды дыбысы, яғни тіл алдының ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасына
жуысуы арқылы жасалады дейміз.
І.Кеңесбаев: «Д, т фонемалары тіл ҧшы ҥстіңгі кҥрек тістің ішкі жағына
нық тиіп (жымдасып), содан соң кілт ашылуынан пайда болады» [11, 368 б.], –
десе, С.Мырзабеков: «Т, д фонемаларын айтқанда тіл ҧшы (немесе алды) ҥстіңгі
кҥрек тіске жабысып, ауа жолын бҿгейді де, тез ажырайды» [10, 35 б.], – дейді.
Ҽ.Жҥнісбек бҧл дыбыстар тіл ҧшының кҥрек тіс-қызыл иек шекарасымен
тоғысуы арқылы жасалатынын айтады [12, 76 б.; 12, 82 б.]. Біз бҧл мҽселеде
С.Мырзабековтің жақша ішіндегі (немесе тіл алды) ҥстіңгі кҥрек тіске
жабысады дегенімен келіспеуге де болады. Ҿйткені бҧл дыбыстарды айтқанда,
І.Кеңесбаев айтқандай, тіл ҧшы ҥстіңгі кҥрек тҥстің ішкі жағына нық тиеді,
яғни тоғысады, ал тіл алды біздің ойымызша қызыл иектің алдыңғы бҿлігіне
жабысып (тоғысып) тҧрады. Біз бҧл екі дыбыстың жасалу орнын Ҽ.Жҥнісбек
нақты кҿрсеткен тҽрізді. Демек, бҧл екі дыбыс тіл ҧшы дыбысы, яғни тіл
ҧшының ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасымен тоғысуы арқылы жасалады,
бҧл кезде тіл алды қызыл иектің алдыңғы бҿлігімен тоғысып тҧрғанымен
активті қызмет атқармайды.
І.Кеңесбаев пен С.Мырзабеков р фонемасы тіл ҧшы альвеолға тиіп,
фонациялық ауа қарқынымен дірілдеуінен пайда болатынын айтады [11, 364 б.],
[10, 42 б.]. Альвеол дегеніміз ҥстіңгі қызыл иек [68, 17 б.]. Ҽ.Жҥнісбек бҧл
дыбыс тіл ҧшы мен кҥрек тіс-қызыл иектің шекарасы арқылы жасалатынын
айтады [12, 89 б.]. Біз бҧл мҽселеде І.Кеңесбаев пен С.Мырзабековтің пікіріне
қосыламыз. Ал Ҽ.Жҥнісбектің пікірімен келісе алмаймыз. Ҿйткені тіл ҧшын
кҥрек тіс-қызыл иектің шекарасына қойып р дыбысын айту мҥмкін емес. Оны
ҽркім ҿзіне тҽжірибе жҥргізу арқылы оңай анықтауына болады. Демек, р
дыбысы тіл ҧшы дыбысы, яғни тіл ҧшының қызыл иекке тиіп, іштен шыққан
фонациялық ауаның қарқынымен дірілдеуі арқылы жасалады.
І.Кеңесбаев: «л фонемасын айтқанда тіл ҧшы альвеолға бір тегіс,
кҿлденеңдеп тиеді; бҧл фонеманы айтқанда, имплозия басым болу себепті,
фонациялық ауа тілдің екі жағын ала шығады, сондықтан л-ды латераль (бҥйір)
фонема дейміз» [11, 364 б.], – десе, С.Мырзабеков: «Л фонемасын айтқанда
тілдің ҧш жағы ҥстіңгі кҥрек тіс пен қызыл иекке тіреледі де, орта тҧсы ой
тҥсіп, арт жағы жҧмсақ таңдайға қарай кҿтеріліп кейін тартылады, тілдің екі
бҥйірі тҿмен тҥсіп ауаның ҿтуіне мҥмкіндік береді. Мҧны ҽдетте қос бҥйір
фонема дейді» [10, 41 б.], – деген. Ҽ.Жҥнісбек л дыбысын айтқанда тіл ҧшы
кҥрек тіс-қызыл иектің шекарасымен тоғысып, екі жаны ашық қалатынын
айтады [12, 90 б.]. Біздің ойымызша, бҧл дыбысты І.Кеңесбаев айтқандай, тіл
ҧшын қызыл иекке (альвеол) ғана тигізіп айтуға да болады. Алайда бҧлай
айтуда тілді табиғи қалпында қалдырмай, еріксіз кҥштеп артқа тартатын
тҽріздіміз. Сондықтан бҧл мҽселеде С.Мырзабеков пен Ҽ.Жҥнісбектің пікіріне
қосыламыз. Демек, л тіл ҧшы дыбысы, яғни тіл ҧшының кҥрек тіс-қызыл иек
шекарасына тоғысуы нҽтижесінде жасалады.
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І.Кеңесбаев: «Н фонемасы тіл ҧшы альвеолға тию арқылы жасалады: бҧл
екі мҥше бір-біріне нық тиеді де, фонациялық ауа мҧрын арқылы шығады.
Сондықтан оны мҧрынжолды ҥнді дейміз» [11, 366 б.], – дейді. С.Мырзабеков:
«Н фонемасы тіл алдының ҥстіңгі кҥрек тіске (не қызыл иекке) нық тиіп тез
ажырауынан жасалады. Тіл ҧшы тҿменгі кҥрек тіске тіреледі не, сҽл жоғарырақ
тҧрады» [10, 41 б.], – дейді. Ҽ.Жҥнісбек: «Н дауыссыз дыбысы тіл ҧшы мен
кҥрек тіс-қызыл иектің шекарасы арқылы жасалады» [12, 88 б.], – дейді. Бҧл
дыбысты да І.Кеңесбаев айтқандай, тіл ҧшын қызыл иекке (альвеол) ғана
тигізіп айтуға болады. С.Мырзабековтің «тіл алдының ҥстіңгі кҥрек тіске (не
қызыл иекке) нық тиіп» деп «қызыл иекті» жақша ішіне алып қоюы да
сондықтан болар. Алайда бҧлай айту тілдің табиғи қалпын кҿрсетпейді, яғни
оны еріксіз кҥштеп артқа тартатын тҽріздіміз. Сондай-ақ С.Мырзабековтің «тіл
алды нық тиеді» дегенімен қосылмаймыз. Бҧлай еткен жағдайда тіл табиғи
қалпын сақтамай, ҧшы еріксіз тҿменгі тіске тиіп тҧрады. Демек, нық тиіп
тҧратын тіл алды емес, тіл ҧшы. Сондықтан бҧл мҽселеде Ҽ.Жҥнісбектің
пікіріне қосылып, н тіл ҧшы дыбысы, яғни тіл ҧшының кҥрек тіс-қызыл иектің
шекарасына тоғысуы арқылы жасалады дейміз.
І.Кеңесбаев: «Ш, ж фонемалары тіл алды таңдайға жуықтауы арқылы
пайда болады» [11, 371 б.], – десе, С.Мырзабеков: «Ш, ж фонемаларын
айтқанда тілдің ҧшы (с, з-ны айтқандағыдай) кҿтеріледі де, екі бҥйірі жоғары
тістерге тіреліп тілдің ҥстіңгі жағы екі жерден таңдайға жуықтайды. Сондықтан
бҧлар қос фокусты дауыссыздар делінеді» [10, 36 б.], – дейді. Ҽ.Жҥнісбек бҧл
екі дыбыс тіл ҧшы кҥрек тіс-қызыл иектің шекарасымен жайылыңқы жуысуы
арқылы жасалатынын айтады [12, 77 б; 12, 84 б.]. Бҧл мҽселе біраз талдауды
қажет етеді. Біз І.Кеңесбаевтың «тіл алды таңдайға жуықтайды» жҽне
С.Мырзабековтің «тіл ҧшы кҿтеріледі» дегенімен қосылмаймыз, ҿйткені бҧл
дыбыстарды айтқанда тіл ҧшы керісінше тҿменгі қызыл иекке қарай тҥседі.
Мҧндай жағдайда, яғни тіл ҧшы тҿменгі қызыл иекке қарай тҥскен жағдайда тіл
алдының таңдайға қарай кҿтеріліп жуықтауы мҥмкін емес. Демек, бҧл
дыбыстарды айтқанда тіл алды қатыспай бейтарап қалады да, таңдайға қарай
тіл ортасы кҿтеріліп жуықтайды. Сондай-ақ Ҽ.Жҥнісбектің тіл ҧшы кҥрек тісқызыл иектің шекарасымен жайылыңқы жуысады дегенін де қолдамаймыз.
Ҿйткені жоғарыда айтқанымыздай бҧл дыбыстарды айтқанда тіл алдымен қатар
тіл ҧшы да активті қызмет атқармай, (тіл ҧшы) тҿменгі қызыл иекке қарай
тҥседі. Бҧл пікіріміздің растығын ш, ж дыбыстарын тіл алдымен жасалатын с, з
дыбыстарының айтылуы кезіндегі жуысу нҥктелерін анықтайтын қарапайым
тҽжірибелер арқылы да анықтауға болады. Мысалы, «сыш, сыш» дегенді ҿте
баяу қайталап айтып кҿрейік. С дыбысынан бастаған кездегі тіл алды мен
ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасындағы жуысу нҥктесі ш дыбысымен
аяқтаған кезде ары жылжығанын, яғни тіл ортасы мен қатты таңдай арасына
қарай жылжығанын (нақтырақ айтқанда тіл ортасы саналатын аумақтың
алдыңғы бҿлігі мен қатты арасына қарай жылжығанын) байқаймыз. Сол сияқты
«шыс, шыс» дегенді дҽл солай ҿте баяу қайталап кҿрсек, ш дыбысын айтқан
кездегі тіл ортасы мен таңдай арасындағы жуықтау нҥктесі (нақтырақ айтқанда
тіл ортасы саналатын аумақтың алдыңғы бҿлігі мен қатты таңдай арасындағы
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жуықтау нҥктесі) с дыбысын айтқанда ілгері жылжығанын, яғни тіл алды мен
ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасына қарай жылжығанын байқаймыз. Бҧл
тҽжірибені «жыз, жыз» жҽне «зыж, зыж» дегендерді ҿте баяу қайталау арқылы
ж, з дыбыстарына да жасап, жоғарыдағы пікіріміздің дҧрыс екеніне кҿз
жеткізуге болады. Демек, ш, ж тіл ортасы дыбыстары, яғни тіл ортасының
қатты таңдайға жуысуы арқылы жасалады.
І.Кеңесбаев: «Й фонемасы тіл алды алғы таңдайға жҥйткуінен пайда
болады» [11, 365 б.], – десе, С.Мырзабеков: «Й фонемасын айтқанда тілдің ҧшы
тҿменгі кҥрек тіске, екі шеті бҥйір тістерге тиеді де, ортасы жҧмсақ таңдай мен
қатты таңдайдың тҥйіскен тҧсына қарай кҿтеріледі» [10, 42 б.], – дейді.
Ҽ.Жҥнісбек: «Й дауыссыз дыбысы тіл тҥбі мен тілшік арқылы жасалады.
Жасалу орнына қарай тілшік дауыссыз дыбыс болып табылады. Й дауыссыз
дыбысы тіл ортасы мен таңдайдың жуысуы арқылы жасалады» [12, 90 б.], –
дейді. Біз ҥшін Ҽ.Жҥнісбектің бҧл пікірі тҥсініксіз. Ҿйткені тіл тҥбі мен тілшік
арқылы жасалатын дыбысты айтқанда қалайша тіл ортасы мен таңдай бір-біріне
жуысады? Немесе керісінше, тіл ортасы мен таңдайдың жуысуы арқылы
жасалатын дыбысты тіл тҥбі мен тілшік арқылы айтылды дей аламыз ба? Бҧл
олқылықты теру кезінде баспада кеткен қателік болар деп, А.Байтҧрсынов
атындағы тіл білімі институты дайындаған «Қазақ грамматикасының» фонетика
тарауында жазылған й дыбысымен салыстырдық. Онда: «1) Й дауыссыз
дыбысы тіл тҥбі мен тілшік арқылы жасалады. Жасалу орнына қарай тілшік
дауыссыз дыбыс болып табылады. 2) Й дауыссыз дыбысы тіл тҥбі мен
тілшіктің жуысуы арқылы жасалады. Жасалу тҽсіліне қарай жуысыңқы
дауыссыз дыбыс болып табылады» [69, 25 б.], – делінген. Осылайша қателік
баспада теру кезінде кеткені анықталды. Демек, Ҽ.Жҥнісбектің пікірі бойынша,
й дыбысы тіл тҥбі мен тілшіктің жуысуы арқылы жасалады. Біз Ҽ.Жҥнісбектің
бҧл пікіріне қосылмаймыз. Ҿйткені бҧл дыбысты айтуда тіл тҥбі мен тілшіктің
қатысы болмайды. І.Кеңесбаевтың тіл алды алғы таңдайға жҥйткуінен пайда
болады деген пікірін де қолдамаймыз. Себебі бҧл дыбысты айтқанда тіл алды
таңдайға қарай жҥйткімей, керісінше тҿмен қарай ойысады. Оны
С.Мырзабековтің «тілдің ҧшы тҿменгі кҥрек тіске, екі шеті бҥйір тістерге
тиеді» деуінен де аңғаруға болады. Бҧл мҽселеде С.Мырзабековтің тіл ортасы
жҧмсақ таңдай мен қатты таңдайдың тҥйіскен тҧсына қарай кҿтеріледі деген
пікірін қолдаймыз. Демек, й тіл ортасы дыбысы, яғни тіл ортасы мен таңдайдың
жуысуы арқылы жасалады.
І.Кеңесбаев: «Г, к фонемалары тілдің орта шені таңдайдың орта шеніне
нық тиіп, жабысып, сонан соң бірден ашылып кетуі арқылы пайда болады» [11,
369 б.], – десе, С.Мырзабеков: «К, г фонемалары тілдің артқы шенінің таңдайға
тіреліп, тез ажырап кетуінен жасалады» [10, 36 б.], – дейді. Ҽ.Жҥнісбек к, г
дауыссыз дыбыстары тіл ортасы мен таңдай арқылы жасалатынын айтады [12,
76 б.; 12, 83 б.]. Біз бҧл мҽселеде С.Мырзабековтің «тілдің артқы шені таңдайға
тіреледі» дегенімен келіспейміз. Ҿйткені бҧлай айтылса дыбысталуы қ, ғ
дыбыстарына (ҧқсамаса да) жақындап кететін тҽрізді. Сонымен қатар
С.Мырзабеков к дыбысын қ дыбысымен бірге тіл артынан жасалады деген. Біз
оның бҧл пікірі дҧрыс емес екенін Сибауҽйһидің [ مq] дыбысының жасалу
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орнын [ ىk] дыбысының жасалу орнынан арыда жатқанын дҽлелдеу ҥшін
қолданған тҽжірибесі арқылы дҽлелдегіміз келеді (22-бетті қараңыз). Мҽселен,
ауызды барынша ашып, «қақ, қақ» деп айтуға болады. Ауызды тура осы
қалыпта ҧстап «кҽк, кҽк» деп (немесе орыс тіліндегі «как, как» дегенді) айту
мҥмкін емес. Дҧрысы – І.Кеңесбаев пен Ҽ.Жҥнісбектің пікірі. Демек, к, г тіл
ортасы дыбыстары, яғни тіл ортасы мен таңдай арқылы жасалады. Жоғарыда
ж, ш дыбыстарын да тіл ортасы дыбысы деген болатынбыз. Алайда к, г
дыбыстарының жасалу орны ж, ш дыбыстарының жасалу орнынан аз да болса
кейін орналасқан. Басқа сҿзбен айтқанда ш, ж дыбыстары тіл ортасы
аумағының алдыңғы бҿлігі қатты таңдайға жуысуы арқылы жасалса, к дыбысы
тіл ортасы аумағының артқы бҿлігі жҧмсақ таңдайға тоғысуы арқылы
жасалады. Оған қарапайым тҽжірибе арқылы кҿз жеткізуге болады. Мысалы,
«шік, шік» дегенді ҿте баяу бірнеше рет қайталап айтып кҿрейік. Ш дыбысынан
бастап айтқанда тіл ортасы мен таңдай арасындағы жуысу нҥктесі к дыбысын
айтқанда шамалы кейін, яғни қатты таңдайдан жҧмсақ таңдайға жылжып барып
тоғысқанын байқауға болады. Сол сияқты «кіш, кіш» дегенді ҿте баяу бірнеше
рет қайталап айтып кҿрейік. К дыбысынан бастап айтқанда тіл ортасы мен
таңдай арасындағы тоғысу нҥктесі ш дыбысын айтқанда шамалы берірек, яғни
жҧмсақ таңдайдан қатты таңдайға жылжып барып жуысқанын байқауға болады.
І.Кеңесбаев: «ң фонемасы тіл арты артқы таңдайға нық тиюі арқылы
жасалады. Кішкене тіл тҿмен тҥсіп, ауыз жолын кептеп тҧрғандықтан,
фонациялық ауа мҧрыннан шығады. Сондықтан ң – мҧрынжолды ҥнді (сонар)»
[11, 366 б.], – дейді. С.Мырзабеков: «Ң фонемасын айтқанда тілдің арт жағы
жҧмсақ таңдаймен жымдасады да, тез ажырайды, ауа мҧрын жолы арқылы
шығады» [10, 41 б.], – дейді. Ҽ.Жҥнісбек ң дыбысы тіл тҥбі мен тілшік арқылы
жасалатынын, яғни тіл тҥбі мен тілшіктің тоғысуы арқылы жасалатынын
айтады [12, 88 б.]. Біз бҧл жерде тіл арты мен жҧмсақ таңдай арқылы жасалады
деген С.Мырзабековтің пікірін қолдаймыз. Ҿйткені біздің ойымызша ң
дыбысының жасалу орны тіл арты мен тілшік арқылы жасалатын қ дыбысының
жасалу орнынан аз да болса ілгері орналасқан. Оны тҽжірибе арқылы да
анықтауға болады. Мысалы, «қың, қың» деп айтқанда алғашында, яғни қ
дыбысын айтқанда тіл тҥбі мен тілшіктің тоғысқанын, ң дыбысымен аяқтағанда
тоғысу нҥктесінің тіл тҥбі мен тілшіктен ілгеріде, яғни тіл арты мен таңдайға
қарай жылжығанын (ауысқанын) байқауға болады. Осы сҿзді керісінше «ңық,
ңық» деп айтсақ, ң дыбысынан бастаған кезде тіл арты мен таңдайдың
тоғысқанын, қ дыбысымен аяқтағанда тоғысу нҥктесінің тіл арты мен
таңдайдан аздап кейінге жылжығанын, яғни тіл тҥбі мен тілшікке қарай
жылжығанын анық аңғаруға болады. Демек, ң тіл арты дыбысы, яғни тіл арты
мен таңдайдың тоғысуы арқылы жасалады.
І.Кеңесбаев: «Қ фонемасы тілдің артқы шені таңдайдың артқы шеніне нық
тиіп жабысып, сонсоң бірден ол екі мҥше ажырап кетуі арқылы жасалады [11,
370 б.]. Ғ фонемасының жасалу орны жағынан қ тҽрізді; басқаша айтқанда, бҧл
тілдің артқы шені (тҥбі) таңдайдың артқы жағына жуықтау арқылы жасалады
[11, 372 б.]», – дейді. С.Мырзабеков: «Екеуінің жасалу орны бірдей. Айырмасы
тілдің арты жҧмсақ таңдайға қ-ны айтқан кезде нық тиіп, тез ажырайды да, ғ-да
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жуықтап тҧрады, кішкене тіл дірілдеп тҧрады» [10, 37 б.], – дейді. Ҽ.Жҥнісбек
қ, ғ дыбыстары тілшік пен тілдің тҥбі арқылы жасалатынын, яғни тілшік пен тіл
тҥбінің тоғысуы арқылы жасалатынын айтады [12, 76 б.; 12, 83 б.]. Біз бҧл
мҽселеде С.Мырзабековтің тілдің арты жҧмсақ таңдайға (қ-ны айтқанда) нық
тиеді немесе (ғ-ны айтқанда) жуысады дегенімен келіспейміз. Ҿйткені бҧл екі
дыбысты тура солай айтып кҿрсек, тіл артын табиғи қалпынан кҥштеп алға
жылжытқан боламыз. І.Кеңесбаевтың «тілдің артқы шені таңдайдың артқы
шеніне нық тиіп жабысып ...» деп, біршама жақындатқанымен, бҧл нақты емес
тҽрізді. Бҧл жерде қ дыбысы тілшік пен тілдің тҥбі арқылы жасалады деген
Ҽ.Жҥнісбектің пікірін толық қолдаймыз. Ал ғ дыбысының жасалу орны біздің
ойымызша қ дыбысының жасалу орнына қарағанда аз да болса кейін
орналасқан тҽрізді. Нақтырақ айтқанда, кҿмейдің бастау алар жері немесе
кҿмей ҥсті. Бҧл пікірімізді х дыбысының жасалу орнын анықтау барысында
дҽлелдей тҥсеміз деп ойлаймыз.
І.Кеңесбаев х фонемасы жасалу орнына қарай қазақтың байырғы
фонемасы қ-мен ҧялас келетінін айтады [11, 37 б.]. С.Мырзабеков: «Х дыбысы
жасалуы жағынан ғ-ға ҧқсас. Айырмашылығы ғ – ҧяң, х – қатаң» [10, 38 б.], –
дейді. Ғалым қ, ғ дыбыстарының жасалу орны бірдей деген болатын [10, 37 б.].
Ҽ.Жҥнісбек ҿз еңбегінде қазақ тілінің тҿл дыбыстарына ғана талдау
жасағандықтан шығыс тілдерінен келген х дыбысын қарастырмаған [12, 15 б.].
Біздің ойымызша, қазіргі қазақ тіліндегі х дыбысының жасалу орны да ғ
дыбысы тҽрізді қ дыбысының жасалу орнынан аз да болса кейін орналасқан,
яғни х дыбысының жасалу орны ғ дыбысымен ҧялас дегіміз келеді. Нақты
айтқанда тіл тҥбі (тіл арты емес) мен кҿмейдің бастау алар жері немесе кҿмей
ҥсті. Екеуінің айырмашылығы – х қатаң, ғ ҧяң дыбыс. Бҧл пікірмізді дҽлелдеу
ҥшін қарапайым тҽжірибе жасап кҿрелік. Мҽселен, тамақтың х дыбысы
дыбысталатын жерінде бҿгде зат тҧрып қалды делік. Ҽлгі затты х дыбысы анық
естілетіндей етіп қақырынып сыртқа шығаруға болады. Тура сол жерде тҧрған
бҿгде затты қ дыбысы естілетіндей етіп қақырып шығару мҥмкін емес. Бҧл
тҽжірибеден х дыбысының жасалу орны қ дыбысының жасалу орнынан аз да
болса кейін жатқанын байқаймыз. С.Мырзабековтің кішкене тіл дірілдейді
деуінің жаны бар. Оның себебі бҧл дыбыстарды айтқанда кҿмейдің бастау алар
жеріндегі дыбыстау мҥшелерінің, дҽлірек айтқанда тіл тҥбі мен (тілшіктен
арырақ орналасқан) кҿмей ҥстінің жуысуынан пайда болған тар саңылаудан ауа
қарқынды шығады. Сол ауаның қарқынынан бейтарап қалған тілшік
дірілдейтіні рас. Алайда бҧл дірілдің х, ғ дыбыстарының жасалуына ешқандай
қатысы жоқ деп ойлаймыз. Сонымен х, ғ дыбыстары тіл тҥбі мен кҿмей ҥстінен
жасалады, яғни бҧл екі дыбысты айтқанда тіл тҥбі мен кҿмей ҥсті бір-біріне
жуысады.
І.Кеңесбаев: «Һ – қазақ тілінде бірден-бір кҿмейден шығатын фонема.
Екінші сҿзбен айтқанда, бҧл фонема тікелей экспирация арқылы жасалады.
Дауыс шымылдығы бҧл фонеманы айтқанда ҿзара ҿте жуық тҧрады да онда
діріл (вибрация) болмайды; фонациялық ауа сҥзіліп шығады, сондықтан бҧл
ызың (фрикатив) фонемалардың тобына жатады. Ҿзге дауыссыздардан мҧның
айырмасы, ауа бҿгетсіз, қарқынды шығады» [11, 373 б.], – десе, С.Мырзабеков:
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«Һ – бірден-бір кҿмейден айтылатын фонема», – деген [10, 39 б.]. Ҽ.Жҥнісбек
бҧл дыбысты шығыс тілдерінен келгендіктен қарастырмаған [12, 15 б.].
Н.Сауранбаев: «һ – бҧл дыбыс тіл арты дыбысы болғанмен, тілдің қимылымен
жасалмайды. Ҿкпеден шыққан ауа екпіні кҥшпен бірақ айтылады да, ешбір
мҥшеге қақтықпай, сол тіл артында жасалып бітеді» [13, 36 б.], – дейді. Бҧл
дыбысты айтқанда тіл арты қимылсыз қалады дегені, жасалуына тіл арты
қатыспайды дегенді білдіреді. Демек, һ дыбысы ҿзге ғалымдар айтқандай, тіл
артында емес, кейін, яғни кҿмейде жасалады.
І.Кеңесбаев: «Ц қазақтың айтуында тіл ҧшы ҥстіңгі кҥрек тіске нық тиіп,
шапшаң айтылады (екі мҥше бҧл фонеманы айтқанда бірден кілт ажырап кетуі
арқылы жасалады); ал ч тіл ҧшы альвеольға (ҥстіңгі қызыл иекке) тиюі арқылы
айтылады; бҧл фонеманың жасалу жолы ц-мен бірдей; сондықтан ц, ч – ҽрі
қосынды (африкат), ҽрі шҧғыл фонемалар» [11, 371 б.], – десе, С.Мырзабеков:
«Ц, ч фонемалары африкат (қосынды) дауыссыздар делінеді. Ц фонемасы т мен
с элементтерінің жымдасқан (жай қҧлаққа олардың жігі сезіле бермейтін)
қосындысы болып келеді. Оны айтқанда тілдің ҧшы астыңғы кҥрек тіске,
алдыңғы жағы (ҥсті) ҥстіңгі кҥрек тіске (не етіне) нық тиеді де, тез ажырап
кетеді ... Ч фонемасы т жҽне ш элементтерінің кірігуінен қҧралған, алдымен тіл
ҧшының кҥрек тіске, одан соң тіл алдының таңдайға тиюінен жасалады» [10, 40
б.], – дейді. Қазақ тілінің тҿл дыбысы болмағандықтан Ҽ.Жҥнісбек бҧл екі
дыбысты қарастырмаған. Біз І.Кеңесбаевтың ц дыбысы тіл ҧшы ҥстіңгі кҥрек
тіске нық тиюі, ал ч тіл ҧшы альвеольға (ҥстіңгі қызыл иекке) тиюі арқылы
айтылады дегенімен қосылмаймыз. Ҿйткені жоғарыда бҧл африкат екі
дыбыстың бірінші элементі саналатын т дыбысы тіл ҧшы дыбысы, дҽлірек
айтқанда тіл ҧшының кҥрек тіс-қызыл иек шекарасымен тоғысуы арқылы
жасалады деген болатынбыз. Ал ц дыбысының екінші элементі саналатын с тіл
алды дыбысы, дҽлірек айтқанда тіл алдының ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек
шекарасына жуысуы арқылы, ч дыбысының екінші элементі саналатын ш тіл
ортасы дыбысы, яғни тіл ортасының қатты таңдайға жуысуы арқылы жасалады
деген болатынбыз. Олай болса африкат ц жҽне ч дыбыстарын бірінші
элементінің жасалу орнына сҥйеніп тіл ҧшы дыбыстары дейміз бе, ҽлде екінші
элементтерінің жасалу орны бойынша ц дыбысын тіл алды, ч тіл ортасы
дыбысына жатқызамыз ба? К.Аханов: «Тіл-тілде ызың дауыссыздар мен шҧғыл
дауыссыздардың ерекшеліктерін бірдей қамтыған дауыссыз дыбыстар да
кездеседі. Мҧндай дауыссыздар африкат дыбыстар деп аталады. Африкаттар (ц,
ч...) шҧғыл дауыссыз дыбыстың элементінен басталып, ызың дауыссыз
дыбыстың элементімен аяқталады. «Элементтері» деп отырғанымыз мынадан: ц
африкаты – толық т мен с дыбыстарының механикалық қосындысы емес; бҧл –
африкат аталған дыбыстардың элементтерінің бір-бірімен жымдасып бір бҥтін
дыбыс болып кетуінен жасалған. Ч африкаты да осы тҽріздес. Бҧл африкат та
дербес т мен ш дыбыстарының толық қосындысы емес, аталған дыбыстар
элементтерінің органикалық байланысуынан, жымдаса кірігуінен жасалған
дыбыс» [70, 296 б.], – дейді. С.Мырзабеков т дыбысының жасалу орнын
кҿрсеткенде тіл ҧшы (немесе алды) ҥстіңгі кҥрек тіске жабысып, ауа жолын
бҿгейді де, тез ажырайды десе [10, 35 б.], ц дыбысын айтқанда тілдің ҧшы
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астыңғы кҥрек тіске, алдыңғы жағы (ҥсті) ҥстіңгі кҥрек тіске (не етіне) нық
тиеді де, тез ажырап кетеді... Ч фонемасы..., алдымен тіл ҧшының кҥрек тіске,
одан соң тіл алдының таңдайға тиюінен жасалады» [10, 40 б.], – деп, жеке т
дыбысының жасалу орны мен ц, ч дыбыстарының қҧрамындағы т дыбысының
жасалу орнынан басқаша кҿрсеткен, яғни жеке т дыбысын айтқанда тіл ҧшы
ҥстіңгі кҥрек тіске жабысса, ц, ч дыбыстарын айтқанда тіл ҧшы ҥстіңгі кҥрек
тіске тимей, керісінше астыңғы кҥрек тіске тиеді жҽне ол (тіл ҧшы) мҧнда
ешқандай да активті қызмет атқармайды. Біз бҧдан айтылғанда элементтерінің
бір-бірімен жымдасып бір бҥтін дыбыс болып кететіндіктен ҽр африкат дыбыс
екі жерден емес бір жерден жасалатынын аңғарамыз. Олай болса, африкат ц
дыбысының қҧрамындағы т дыбысы екінші элементі саналатын с дыбысының
жасалу орнынан жасалады, яғни ц дыбысы тіл алды дыбысы, яғни тіл алдының
ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасына тоғысып барып, жуысуы арқылы
жасалады. Сондай-ақ африкат ч дыбысының қҧрамындағы т дыбысы екінші
элементі саналатын ш дыбысының жасалу орнынан жасалады, яғни ч дыбысы
тіл ортасы дыбысы, яғни тіл ортасының қатты таңдайға тоғысып барып,
жуысуы арқылы жасалады.
Cонымен, қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстарды жасалу орнына
қарай еріндік, еріндік-тіс, тіл ҧшы, тіл алды, тіл ортасы, тіл арты, тілшік, кҿмей
ҥсті жҽне кҿмей дауыссыздары деп бҿлуге болады.
1) Еріндік дыбыстар: п, б, м, у;
2) Еріндік-тіс дыбыстар: ф, в;
3) Тіл ҧшы дыбыстары: т, д, н, л, р;
4) Тіл алды дыбыстары: с, з, ц;
5) Тіл ортасы дыбыстар: ш, ж, ч, к, г, й;
6) Тіл арты дыбыстары: ң;
7) Тілшік дыбысы: қ;
8) Кҿмей ҥсті дыбыстары: х, ғ;
9) Кҿмей дыбысы: һ.
Сонымен, араб тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орны он екі болса,
қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орны тоғыз болып шығады.
Кей жағдайда қазақ жҽне араб тілдеріндегі дыбыстардың жасалу
орындарына берілген терминдік атаулар екі тілде де бірдей болып жатса, енді
бір терминдер екі тҥрлі аталғанымен мҽні жағынан бір нҽрсені меңзеп жатады.
Мысалы, қазақ тіліндегі «еріндік дыбыстар» терминіне араб тіліндегі «шҽфауи»
(١ٞ[ ّلšafaụiịịun]) термині дҽл келеді. Аталуы да бірдей, яғни «шҽфауи» (١ّٞل
[šafaụiịịun]) сҿзі қазақ тіліне «еріндік» болып аударылады. Қазақ тіліндегі
еріндік п, б дыбыстары екі еріннің бір-біріне нық тиіп, тез ажырап кетуінен
пайда болса [11, 367 б.], [10, 33 б.], араб тіліндегі шҽфауи (١ٞ[ ّلšafaụiịịun] еріндік) [ ةb] дыбысы да екі еріннің бір-біріне нық тиіп, тез ажырап кетуінен
жасалады [23, 74 б.].
Қазақ тіліндегі «еріндік-тіс дыбыстар» терминіне атауы жағынан да,
мағынасы жағынан да араб тіліндегі «шҽфауи-ҽснҽни» ( ٢ٗ أٍ٘ب١ٞ[ ّلšafaụiịịun
‟asnāniịịun] – еріндік-тіс) термині сҽйкес келеді. Қазақ тіліндегі еріндік-тіс в, ф
дыбыстары астыңғы еріннің ҥстіңгі тістерге жуысуы арқылы жасалса [10, 34
33

б.], араб тіліндегі «шҽфауи-ҽснҽни» (٢ٗ أٍ٘ب١ٞ[ ّلšafaụiịịun ‟asnāniịịun] – еріндіктіс) [ فf] дыбысы да астыңғы еріннің ҥстіңгі тістерге жуысуы арқылы жасалады
[23, 74 б.].
Қазақ тіліндегі «кҿмей ҥсті» терминіне араб тіліндегі «кҿмей ҥсті» (٢ ؽِو٠ٗأك
[‟adnā ḥalqiịịun]) термині сҽйкес келеді. Ҿйткені қазақ тіліндегі кҿмей ҥстімен
жасалатын х, ғ дыбыстарын айтқанда тіл тҥбі кҿмей ҥстіне қарай жуысса, араб
тіліндегі кҿмей ҥсті (٢ ؽِو٠ٗ‟[ أكadnā ḥalqiịịun]) [ ؿḫ], [ ؽġ] дыбыстарын айтқанда
да тіл тҥбі кҿмей ҥстіне қарай жуысады. Демек, қазақ тіліндегі х, ғ
дыбыстарының жасалу орны мен араб тіліндегі [ ؿḫ], [ ؽġ] дыбыстарының
жасалу орны бір, яғни екі тілде де терминдік атауына тіл тҥбі барып жуысатын
кҿмей ҥсті негізге алынған.
Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстарды жасалу орнына қарай
жіктеудегі терминдік атаулары ҽртҥрлі бола тҧра, бір мҽнде қолданылу себебі
қазақ ғалымдары актив мҥше саналатын тілдің пассив мҥшелерге тоғысу не
жуысу нҥктелерін, араб ғалымдары керісінше тіл барып тоғысатын не
жуысатын пассив мҥшелердің нҥктелерін негізге алуынан. Мысалы, қазақ
тіліндегі «тіл ҧшы дыбыстары» дегеніміз араб тіліндегі «қызыл иек алды» ( ١ُٞض
٢ٓ[ أٓبliṯaụiịịun ‟amāmiịịun]) жҽне «қызыл иек арты дыбыстары» ( ٢ فِل١ُٞض
[liṯaụiịịun ḫalfiịịun]) дегенмен парапар келеді. Ҿйткені қазақ тіліндегі тіл ҧшымен
жасалатын т, д, л, н дыбыстарын айтқанда тіл ҧшы ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек
шекарасымен тоғысса, араб тіліндегі қызыл иек алды ( ٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun
‟amāmiịịun]) [ كd], [ دt], ٛ [ṭ], ٗ [ḍ] дыбыстарын айтқанда тіл ҧшы ҥстіңгі қызыл
иек алдына тоғысса,, қызыл иек арты ( ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun]) ٍ [l], ٕ [n]
дыбыстарын айтқанда тіл ҧшы қызыл иек артына тоғысады. Қызыл иек алды
дегені – ҥстіңгі қызыл иектің кҥрек тіске тҥйіскен жері, яғни ҥстіңгі кҥрек тісқызыл иек шекарасы. Қызыл иек арты дегені – қызыл иектің ҿзі, яғни оны
«қызыл иек алды» ( ٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ‟amāmiịịun]) терминінен ажырату ҥшін
ғалым Қадури шартты тҥрде «қызыл иек арты» (٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun]) деп
алған болса керек, ҿйткені ҿзге араб фонетист ғалымдары ٍ [l], ٕ [n], [ هr]
дыбыстарын жалпылама «қызыл иек дыбыстары» (١ٞ[ ُضliṯaụiịịun]) деп кҿрсеткен
[24, 30-31 б.], [23, 76 б.]. Бҧл жерде қазақ тіліндегі л, н дыбыстары мен араб
тіліндегі ٍ [l], ٕ [n] дыбыстарының жасалу орындарында аздаған айырмашылық
барын аңғаруға болады: қазақ тіліндегі л, н дыбыстарын айтқанда тіл ҧшы
ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасымен тоғысса, араб тіліндегі ٍ [l], ٕ [n]
дыбыстарын айтқанда тіл ҧшы қызыл иек артына, яғни қызыл иекке тоғысады.
Бҧны екі тілдің ерекшелігі деп ҧғынуымыз керек. Алайда бҧл екі дыбыстың
жасалу орындарындағы мҧндай аздаған ерекшеліктің екі тілдегі
дыбысталуларына ешқандай да ҽсері байқалмайды. Сондай-ақ қазақ тіліндегі
тіл ҧшымен жасалатын р дыбысы тіл ҧшының қызыл иекке тиіп, іштен шыққан
фонациялық ауаның қарқынымен дірілдеуі арқылы жасалса, араб тіліндегі
қызыл иек арты ( ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun]) [ هr] дыбысы тіл ҧшының қызыл
иек артына, яғни қызыл иекке тиіп, іштен шыққан ауа қарқынымен дірілдеуі
арқылы жасалады.
Қазақ тіліндегі «тіл алды дыбыстары» терминіне араб тіліндегі «тіс (арты)қызыл иек дыбыстары» (١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun]) термині сҽйкес келеді.
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Ҿйткені қазақ тіліндегі тіл алдымен жасалатын с, з дыбыстарын айтқанда тіл
алды ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасымен жуысса, араб тіліндегі тіс
(арты)-қызыл иек (١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun]) ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz] дыбыстарын
айтқанда тіл алды тіс (арты)-қызыл иекке жуысады. Тіс (арты)-қызыл иек дегені
– ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасы, яғни екі тілдегі атаулары ҽртҥрлі
болғанымен бір жерді меңзеп тҧр. Демек, қазақ тіліндегі с, з дыбыстарының
жасалу орны мен араб тіліндегі ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz] дыбыстарының жасалу орны
бір, яғни терминдік атауларда қазақ тілінде тілдің тиетін жері негізге алынса,
араб тілінде керісінше тіл барып тиетін жер негізге алынып тҧр.
Қазақ тіліндегі «тіл ортасы» терминіне араб тіліндегі «таңдай ортасы»
(١[ ؿبهġāriịịun] (қатты таңдай)) жҽне «таңдай арты» (٢جوٛ [ṭabaqiịịun] (жҧмсақ
таңдай)) деген терминдер сҽйкес келеді. Ҿйткені қазақ тіліндегі тіл ортасымен
жасалатын ш, ж, ч, й дыбыстарын айтқанда тіл ортасы қатты таңдайға жуысса,
араб тіліндегі «таңдай ортасы» (١[ ؿبهġāriịịun]) [ طʤ], ١ [ị], ُ [š] дыбыстарын
айтқанда таңдай ортасына (қатты таңдайға) тіл ортасы барып жуысады.
Сондай-ақ қазақ тіліндегі тіл ортасымен жасалатын к дыбысын айтқанда тіл
ортасы жҧмсақ таңдайға тоғысса, араб тіліндегі «таңдай арты» (٢جوٛ [ṭabaqiịịun])
[ ىk] дыбысын айтқанда таңдай артына (жҧмсақ таңдайға) тіл ортасы барып
тоғысады. Біз жоғарыда қазақ тіліндегі к дыбысының жасалу орны ш, ж
дыбыстарының жасалу орнынан аз да болса кейін орналасқанын қарапайым
тҽжірибе арқылы дҽлелдеген болатынбыз. Араб тіліндегі [ طʤ], ُ [š]
дыбыстарының жасалу орны мен [ ىk] дыбысының жасалу орны, яғни [ طʤ], ١
[ị], ُ [š] дыбыстарын айтқанда тіл ортасының (тіл ортасы аумағының алдыңғы
бҿлігі) таңдай ортасына (қатты таңдайға) жуысуы жҽне [ ىk] дыбысын айтқанда
тіл ортасының (нақтырақ айтқанда тіл ортасы аумағының артқы бҿлігі) таңдай
артына (нақтырақ айтқанда жҧмсақ таңдайға) тоғысуы пікіріміздің дҧрыстығын
қуаттай тҥседі.
Қазақ тіліндегі «тіл арты» терминіне сҽйкес келетін термин араб тілінде
жоқ. Ҿйткені қазақ тіліндегі тіл арты мен таңдайдың тоғысуы арқылы
жасалатын ң дыбысына ҧқсас мҧрынжолды дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ.
Қазақ тіліндегі «тілшік» терминіне араб тіліндегі «тілшік» (١ُٜٞ [lahaụiịịun])
термині толық сҽйкес келеді. Ҿйткені қазақ тіліндегі тілшік қ дыбысын
айтқанда тілшік пен тілдің тҥбі тоғысса [12, 76 б.], араб тіліндегі «тілшік» (١ُٜٞ
[lahaụiịịun]) [ مq] дыбысын айтқанда да тіл тҥбі мен тілшік бір-біріне тоғысады
[12, 76 б.].
Қазақ тіліндегі «кҿмей дыбысы» терминіне араб тіліндегі «желбезектік
дыбыс» (١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]) термині сҽйкес келеді. Қазақ тілінде кҿмейде бір
ғана һ дыбысы жасалатындықтан, оның терминдік атауын кҿмейдегі нақты
жасалалу орнымен атау маңызды болмаған. Сондықтан оны жалпылама «кҿмей
дыбысы» деп атаған. Ал араб тілінде кҿмейде бір емес тҿрт дыбыс
жасалатындықтан оларды бір-бірінен ажырату ҥшін кҿмейдегі нақты жасалу
орнымен атау маңызды болған. Сибауҽйһи ]„[ ع, [ ػḥ] дыбыстарын кҿмейдің
орта тҧсында (  اُؾِنٍٜاٝ‟[ أaụāsiṭu-l-ḥalqi]), ]‟[ ء, ٙ [h] дыбыстарын кҿмейдің ең
тҿменгі бҿлігінде ( اُؾِن٠ٖ‟[ أهaqṣā-l-ḥalqi]) жасалады деген [19, 433 б.]. Қазіргі
араб фонетист ғалымдары Сибауҽйһидің «кҿмейдің ең тҿменгі бҿлігі» ( ٠ٖأه
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‟[ اُؾِنaqṣā-l-ḥalqi]) дегені кҿмейдегі дауыс желбезегі орналасқан жер екенін
анықтап, ]‟[ ء, ٙ [h] дыбыстарын желбезектік дыбыстар (١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]) деп
атаған [20, 93 б.].
Араб тіліндегі [ ؽ٘غوحḥanʤaratun] сҿзі «дауыс желбезегі» дегенді
білдірмейді. Ол, яғни [ ؽ٘غوحḥanʤaratun] кҿмейдің дауыс желбезегі орналасқан
бҿлігі (гортань) [71, 198 б.]. Араб ғалымдары ]‟[ ء, ٙ [h] дыбыстарын кҿмейдің
дауыс желбезегі орналасқан бҿлігі тҧсында жасалатындықтан, бҧл дыбыстарды
сол бҿліктің атауымен «ханжари» (١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]) деп атаған. Ал орыс
ғалымдары бҧл дыбыстар нақты дауыс желбезегі арқылы жасалатындықтан
«связочные (желбезектік)» деп алған [26, 10 б.], [27, 15 б.]. Б.Тасымов та бҧл
дыбыстарды орыс ғалымдарынан тікелей аударып «желбезектік» деп атаған [17,
19 б.]. Сонымен, «желбезектік» сҿзі араб тіліндегі «١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]» сҿзінің
тікелей аудармасы болмаса да, термин ретінде «١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]» сҿзінің
(терминінің) мағынасын дҽл ашып береді деп айта аламыз, сондай-ақ кҿмейдің
орта тҧсында жасалатын кҿмейлік (٢[ ؽِوḥalqiịịun]) (]„[ ع, [ ػḥ]) дыбыстардың
терминдік атауынан ажырату ҥшін ҿте сҽтті қолданылған деген пікірдеміз.
Қазақ тіліндегі кҿмейлік деп жҥрген һ дыбысы араб тіліндегі желбезектік
(١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]) ٙ [h] дыбысына ҧқсас дыбысталады. С.Мырзабеков: «Һ –
бірден-бір кҿмейден айтылатын фонема» [10, 39 б.], – деп, кҿмейдің қай
бҿлігінде жасалатынын кҿрсетпеген. І.Кеңесбаев та оны (һ дыбысын) бірден-бір
кҿмейден шығатын фонема дей келе: «бҧл фонема тікелей экспирация (демнің
екпінді шығуы) арқылы жасалады... ҿзге дауыссыздардан мҧның айырмасы, ауа
бҿгетсіз, қарқынды шығады» [11, 373 б.], – деумен шектеліп, ол да кҿмейдің нақ
қай жерінде жасалатынын ашып кҿрсетпеген. Н.Сауранбаев: «һ – бҧл дыбыс тіл
арты дыбысы болғанмен, тілдің қимылымен жасалмайды. Ҿкпеден шыққан ауа
екпіні кҥшпен бірақ айтылады да, ешбір мҥшеге қақтықпай, сол тіл артында
жасалып бітеді» [13, 36 б.], – деп, оны тіл арты дыбысы етіп кҿрсеткен. Бҧл
орайда қазақ тіліндегі һ дыбысына ҧқсас дыбысталатын араб тіліндегі ٙ [h]
дыбысының жасалу орнын нақты кҿрсеткен араб фонетист ғалымдарының
пікіріне жҥгінгеніміз жҿн тҽрізді. Ғалым Рамадан Абдуттҽууаб: «ٙ [h] дыбысын
айтқанда ҿкпеден шыққан ауа дауыс желбезегі орналасқан жерден сҥзіліп
шығады жҽне дауыс желбезегі тербеліссіз қалады. Бҧл дыбысты айтқанда
жҧмсақ таңдай жоғары кҿтеріліп, мҧрын жолын жабады да, ауыз қуысы
дауысты дыбыстарды айтқан кездегідей қалыпта болады. Егер дауыс желбезегі
тҧсында пайда болатын шуыл болмағанда, шыққан демнің дыбысы ғана естілер
еді. Сондай-ақ ٙ [h] дыбысын дауысты дыбыстардан ерекшелігі – дауыс
желбезегінің тербеліссіз қалуы» [24, 59 б.], – деп сипаттама береді. Ғалым Һудҽ
ҽл-Ҽмруси: «ٙ [h] дыбысы дауыс желбезегі тҧсында қос дауыс желбезегінің бірбіріне жуықтап, іштен шыққан фонациялық ауаның қос дауыс желбезегі
арасынан сҥзіліп ҿтуінен пайда болады. Сондай-ақ тіл арты тҿмен қарай
тҥсетіндіктен бҧл дыбыс ҽрдайым жіңішке айтылады» [72, 54 б.], – дейді. Олай
болса, қазақ тіліндегі кҿмейлік һ дыбысы да дауыс желбезегі тҧсында қос дауыс
желбезегінің бір-біріне жуықтап, іштен шыққан фонациялық ауаның қос дауыс
желбезегі арасынан сҥзіліп ҿтуінен пайда болады. Аздаған айырмашылығы –
араб тіліндегі ٙ [h] дыбысы ҥнемі жіңішке, қазақ тіліндегі һ дыбысы кҿрші
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тҧрған дауысты дыбыстың ҽсерінен жуан да, жіңішке де айтылады. Оның
себебі ҽл-Ҽмруси айтқандай, араб тіліндегі ٙ [h] дыбысын айтқанда тіл арты
тҿмен қарай тҥсіп тҧрады (َ[ َٓزلmustafilun]), ал қазақ тіліндегі ҿзге де
дауыссыздар тҽрізді һ дыбысын айтқанда жуан дауыстылармен қатар келсе, тіл
арты жоғары кҿтеріліп тҧрады да, жіңішке дауыстылармен қатар келсе, тіл арты
тҿмен тҥсіп тҧрады. Оны араб тіліндегі َـ ْـ٘ ِـلًٌـٜٓ[ ُـmuhandisun], ناٛ [hāḏā] (қазақкирилл ҽріптерімен транскрипцияласақ [муһҽндисун], [һǝ̄ɜ̱ǝ̄] болады) жҽне қазақ
тіліндегі қаһарман, гауһар, мҽшһҥр, еһе сҿздеріндегі ٙ [h] жҽне һ
дыбыстарының дыбысталуынан аңғаруға болады.
Сибауҽйһи кҿмейдің орта тҧсында жасалады деген ]„[ ع, [ ػḥ] дыбыстарын
қазіргі араб фонетистері «кҿмей дыбыстары» (٢[ ؽِوḥalqiịịun]) деп жҥр. Араб
тіліндегі осы «кҿмей дыбыстары» (٢[ ؽِوḥalqiịịun]) деген терминге сҽйкес келетін
термин қазақ тілінде жоқ. Ҿйткені араб тіліндегі кҿмейде жасалатын ]„[ ع, [ ػḥ]
дыбыстарына сҽйкес келетін дыбыс қазақ тілінде жоқ.
Араб тіліндегі «тіс дыбыстары» (٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun]) терминіне сҽйкес
келетін термин қазақ тілінде жоқ. Ҿйткені араб тіліндегі [ مḏ], [ سṯ], [ ظẓ] тіс
дыбыстарын айтқанда тіл ҧшы астыңғы жҽне ҥстіңгі тістердің арасына
қойылып, фонациялық ауа ҥстіңгі тіс пен тіл ҧшы арасынан сҥзіліп шығады [23,
73 б.]. Ондай дыбыстар қазақ тілінде жоқ. Ал І.Кеңесбаевтың т, с, з, д, ц
дыбыстарын «тіс дыбыстары» деп атауына біз қосылмаймыз. Оның себебін
жоғарыда айтқан болатынбыз.
1.2.1.2 Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстардың сипаттары
Дыбыстарды бір-бірінен айыру ҥшін олардың жасалу орындарын ғана
анықтау жеткіліксіз. Ҿйткені кҿптеген дыбыстардың жасалу орындары бір.
Дыбыстау барысында ҽр дыбыстың ҿзіне ғана тҽн ерекшеліктерін білдіретін
ҿзге де сипаттар бар. Араб тілі мен тҽжуид мамандары дыбыстардың жасалу
орнындағы дыбыстау мҥшелерінің қатысуы нҽтижесінде туындаған дыбыс
ҿзгешеліктерін олардың сипаты деп атады.
Сибауҽйһи «Кітабында» араб тілі дыбыстарына тҽн бірнеше сипаттарды
айтып ҿткен. Олар:
1) هحٜٞ[ ٓغmaʤhūratun];
10) ١ٝبٛ [hāụiịịun];
2) ٍخٜٞٔٓ [mahmūsatun];
11) [ ٓطجوخmuṭbaqatun];
3) لح٣[ ّلšadīdatun];
12) [ ٓ٘لزؾخmunfatiḥatun];
4) حٞ[ هفraḫụatun];
13)
و٤ف اُٖلٝؽو
[[ḥurūfu-ṣi
5)
لح٣اُْلٝ حٖٞ اُوف٤[ ثbaịna-rṣafīr ];
ti
raḫụati ụa-š-šadīda ];
14) خ٤ِف أَُزؼٝ[ اُؾوal-ḥurūfu-lun
6) [ ٓ٘ؾوفmunḥarif ];
musta„liịatu];
7) ف اُـ٘خٝ[ ؽوḥurūfu-l-ġunnati];
15) [ رلٍِّشtafaššin] – [19, 434-436
8) [ ٌٓوهmukarrarun];
б.].
tun
9) ٘خ٤ُ [laịịina ];
Осы сипаттар Сибауҽйһиден кейінгі тіл жҽне тҽжуид ғалымдарының
зерттеу нысанына айналды. Кейбір ғалымдар осы сипаттарды зерттеу ҥшін
белгілі бір бағыт қалыптастыра білді. Солардың бірі ҽн-Нҽблуси (1143 һ.ж.
қайтыс болған) дыбыстардың сипатын зерттеуде оларды «қарама-қарсы сыңары
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бар сипаттар ( لٙ بُٜ ٢[ اُٖلبد اُزas-ṣifātu-l-latī lahā ḍiddun])» жҽне «қарама-қарсы
сыңары жоқ сипаттар ( لٙ بُٜ ٌ٤ُ ٢[ اُٖلبد اُزas-ṣifātu-l-latī laịsa lahā ḍiddun])» деп
екіге бҿліп қарастырады [73, 5 б.]. Ҽл-Муради (749 һ.ж. қайтыс болған) сынды
ғалымдар жоғарыдағы сипаттарды «ерекшелеуші» (ي٤ٔٓ [mumaịịizun]) жҽне
«жақсартушы» (َٖ[ ٓؾmuḥassinun]) деп екіге бҿліп қарастырады. Ғалымның
пікірінше, дыбыстардың сипатын бҧлай екіге бҿліп қарастыру арқылы екі тҥрлі
нҽтижеге қол жеткізуге болады. Біріншісі, жасалу орындары бірдей
дыбыстарды бір-бірінен айырып, ерекшеліктерін анықтау. Екіншісі,
дыбыстардың айтылым ҽуезін (тембр) жақсарту [74, 52 б.].
Жаңашыл ғалымдар дыбыстардың сипатын зерттеуде кҿбінесе батыс
ғалымдарының зерттеулерін негізге алып келеді. Бҧл ҥрдіс ҿз кезегінде
дыбыстық ҧғымдарға байланысты терминдерді бірізділендіруге жҽне
ортағасырлық ғалымдар жасап кеткен бай мҧраны кейінгі ғылыми
жетістіктермен ҧштастыруға кҿмегін тигізді.
Біз бҧл жҧмысымызда араб тілі дыбыстарының сипатын қарастыру
барысында дыбыстардың сипаттарын «қарама-қарсы сыңары бар сипаттар
( لٙ بُٜ ٢[ اُٖلبد اُزas-ṣifātu-l-latī lahā ḍiddun])» жҽне «қарама-қарсы сыңары жоқ
сипаттар ( لٙ بُٜ ٌ٤ُ ٢[ اُٖلبد اُزas-ṣifātu-l-latī laịsa lahā ḍiddun]) деп екіге бҿліп
қарастырған ҽн-Нҽблуси қалыптастырған бағытты негізге ала отырып, араб тілі
жҽне тҽжуид ілімі ғалымдарының пікірлеріне сҥйенеміз. Ҿйткені ғалымның бҧл
бағыты дыбыстардың сипаттары мен ерекшеліктері жҿнінде дҧрыс тҥсінік
береді жҽне ортағасырлық ғалымдардың пікірлерін ескере отырып, кейінгі
ғалымдардың да жетістіктерімен санасады.
а) Қарама-қарсы сыңары бар сипаттар ( [ انصفاث انتً نها ضدas-ṣifātu-l-latī
lahā ḍiddun]). Аты айтып тҧрғандай, бҧл сипаттар арқылы жасалу орындары
бірдей дыбыстар қарама-қарсы сипаттар арқылы бір-бірінен ерекшеленіп,
ажыратылады. Мысалы, [ مḏ], [ سṯ], [ ظẓ] дыбыстарының жасалу орындары
бірдей. Олардың дыбысталуының ҽртҥрлі сипатта естілуі жасалу
орындарындағы дыбыстау мҥшелерінің бір-біріне ҽртҥрлі қалыпта жанасуы
нҽтижесінде туындаған. [ سṯ] дыбысы мҽһмус (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) те, [ مḏ]
дыбысы мҽжһур (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]). Мҧндағы [ مḏ] дыбысының мҽжһур (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) сипаты оны [ سṯ] дыбысынан ерекшелеп тҧр. Ал [ ظẓ] дыбысы
мҽжһур (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) ҽрі мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыс. Мҧндағы мутбақ
([ ٓطجنmuṭbaqun]) сипаты оны мҽжһур (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) [ مḏ] дыбысынан
ерекшелеп тҧр. Қарама-қарсы сыңары бар сипаттардың негізгілері: мҽжһур
(هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) жҽне оның қарама-қарсы сыңары мҽһмус (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]),
шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) жҽне оның қарама-қарсы сыңары рахуа (حٞ[ هفraḫāụatun]),
мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) жҽне оның қарама-қарсы сыңары мунфатих (ٓ٘لزؼ
[munfatiḥun]). Алдағы тарауларда бҧл сипаттарға жеке-жеке тоқталып, олардың
қазақ тіліндегі баламаларын анықтайтын боламыз.
Мәжһур ([ مجهىرmaʤhūrun]) және мәһмус ([ مهمىسmahmūsun]) дауыссыз
дыбыстар және олардың қазақ тіліндегі баламалары. Араб тілі дауыссыз
дыбыстары ҥннің қатысына қарай мҽжһур (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) жҽне мҽһмус
(ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) болып екіге бҿлінеді [21, 56 б.].
38

Мҽжһур (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дауыссыздар кҿмей қуысының жиырылып, ауа
жолының тарылуынан қос дауыс желбезегінің біріне-бірі жуықтап, іштен
шыққан фонациялық ауаның ҽсерінен олардың (қос дауыс желбезегінің)
дірілдеуі нҽтижесінде пайда болатын ҥннің қатысуымен жасалады. Ал мҽһмус
(ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дауыссыздар кҿмей қуысының жазылып, ауа жолының
кеңеюінен қос дауыс желбезегінің бірінен-бірі алшақтауы нҽтижесінде
жасалады [25, 60 б.]. Демек, мҽжһур (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дауыссыздарды
айтқанда дауыс желбезегі тербеледі, мҽһмус (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дауыссыздарды
айтқанда дауыс желбезегі тербеліссіз қалады [24, 36 б.].
Араб тіліндегі هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun] (мҽжһур) сҿзі «ҥн шығару», «дауыс
шығарып сҿйлеу» деген мағынаны беретін وٜ[ عʤahara] етістігінен туындаған
ырықсыз есімше формасындағы сҿз [75, 220 б.]. Ол, яғни هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]
(мҽжһур) сҿзі араб тіліндегі ҥнді дауыссыздарға термин ретінде алынған. Бҧдан
ары мҽжһур (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дауыссыздарды ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun])
дауыссыздар деп аламыз. Ал ًٜٞٔٓ [mahmūsun] сҿзі «сыбырлау», «дауыс (ҥн)
шығармай сҿйлеу» деген мағынаны беретін ٌٔٛ [hamasa] етістігінен туындаған
ырықсыз есімше формасындағы сҿз [76, 137 б.]. Ол, яғни ًٜٞٔٓ [mahmūsun]
(мҽһмус) сҿзі араб тіліндегі ҥнсіз дауыссыздарға термин ретінде алынған. Бҧдан
ары мҽһмус (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дауыссыздарды ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun])
дауыссыздар деп аламыз.
Кҿпшілік араб ғалымдарының ортақ пікірі бойынша, араб ҽдеби тілінде он
бес ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]), он ҥш ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дауыссыз бар. Ҥнді
(هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дауыссыздар: ]„[ ع, [ ؽġ], [ طʤ], ١ [ị], ٍ [l], [ هr], ٕ [n], [ كd], ٗ
[ḍ], [ ىz], [ مḏ], [ ظẓ], [ ةb], ّ [m], ٝ [ụ] дыбыстары. Ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun])
дауыссыздар: ]‟[ ء, ٙ [h], [ ػḥ], [ ؿḫ], [ مq], [ ىk], ُ [š], [ دt], ٛ [ṭ], ً [s], ٓ [ṣ], ف
[f],[ سṯ] дыбыстары [22, 110 б.].
Һамза ( )]‟[ ءдыбысына байланысты араб ғалымдары арасында ҽртҥрлі
пікірлер бар. Ҿйткені оның жасалу орны ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дауыссыздарға
тҽн ҥннің шығатын жерінде орналасқан. Ол кҿмейдегі қос дауыс желбезегінің
біріне-бірі жымдасып барып, фонациялық ауаның қысымы нҽтижесінде бірбірінен тез арада қайта ажырауынан жасалады. Осы қас қағым ғана сҽтте қос
дауыс желбезегінің дірілінен ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дауыссыздарға тҽн ҥн
пайда болады. Ғалымдардың кҿпшілігі дауыс желбезегі ҿзге ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) дауыссыз дыбыстардағыдай ҥзіліссіз дірілдемейтіндіктен һамза (ء
[‟]) дыбысын ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дауыссыздардың қатарына жатқызса [22,
110 б.; 23, 62 б.], енді бір ғалымдар дыбыстау кезіндегі дауыс желбезегінің
қалпын ескере отырып оны ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дауыссыз дыбыстарға да,
ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дауыссыз дыбыстарға да жатқызбай, онда екеуінің
арасындағы ҥшінші бір сипат белгісі бар деп пайымдаған [77, 161 б.]. Араб
ғалымдарының дауыссыз дыбыстарды ҥннің қатысына қарай қалай бҿлгені
жҿнінде мҽлімет алдық деп ойлаймыз. Енді қазақ ғалымдарының ҥннің қатысы
бойынша қазақ тілі дауыссыздарына жасаған классификацияға тоқталып, екі
тілдегі ҧқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтайық.
І.Кеңесбаев: «Дауыс (ҥн) қатысына қарай қазақ тілі дауыссыздары ҥш
топқа бҿлінеді: 1) ҥнді (сонар) дыбыстар; 2) ҧяң дыбыстар; 3) қатаң дыбыстар;
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ҧяң мен қатаң екеуі қосылып ҥнсіздер деп аталады. Ҥнділерді айтқанда дауыс
басым болады да, салдыр кем болады; ҧяңдарды айтқанда, керісінше, дауыстан
салдыр басым болады, ал қатаң дыбыстарды айтқанда дауыстың қатысы (демек,
дауыс шымылдығының вибрациясы) болмайды» [11, 375 б.], – дейді.
Ҽ.Жҥнісбек: «Дауыссыз дыбыстар дауыстың (дауыс желбезегінің) қатысына
қарай: қатаң (тербеліссіз), ҧяң (тербеліңкі) жҽне ҥнді (тербелімді) болып ҥш
топқа бҿлінеді... Қатаң дауыссыз дыбыстардың бҽріне ортақ белгі – дауыстың
қатыспауы. Басқаша айтқанда, қатаң дауыссыз дыбыстардың жасалуына дауыс
желбезегі қатыспай, бейтарап (тербеліссіз) қалады [12, 75 б.]. Ҧяң дауыссыз
дыбыстардың бҽріне ортақ белгі – ҥннің жартылай қатысуы. Басқаша айтқанда,
ҧяң дауыссыз дыбыстардың жасалуына дауыс желбезегі жартылай (тербеліңкі)
қатысады [12, 81 б.]. Ҥнді дауыссыз дыбыстардың бҽріне ортақ белгі – ҥннің
мол қатысуы. Басқаша айтқанда, ҥнді дауыссыз дыбыстардың жасалуына дауыс
желбезегі мол (тербелімді) қатысады [12, 88 б.], – дейді.
І.Кеңесбаев ҥнді дыбыстарға: м, н, ң, р, л, (у, й);
Ҧяңдарға: б, в, г, ғ, д, ж, з;
Қатаңдарға: п, т, к, ф, с, ш, қ, ч, щ, ц, х, һ дыбыстарын жатқызады [78, 256
б.; 11, 375 б.].
С.Мырзабеков ҥнділерге: л, м, н, ң, р, й, у;
Ҧяңдарға: б, в, г, ғ, д, ж, з;
Қатаңдарға: п, ф, к, қ, т, ш, с, х, һ, ц, ч дыбыстарын жатқызады [10, 32 б.].
Н.Сауранбаев ҥнділерге: р, л, м, н, ң;
Ҧяңдарға: б, в, д, з, г, ғ, ж, һ;
Қатаңдарға: п, т, с, қ, к, ш, ф, х, ч, щ, ц дыбыстарын жатқызады [13, 35 б.]
Ҽ.Хасенов ҥнді дыбыстарға: р, л, й, у, м, н, ң;
Ҧяң дыбыстарға: б, г, ғ, д, з, ж, һ, (в);
Қатаң дыбыстарға: п, к, қ, т, с, ш, ф, щ, х, ц, ч дыбыстарын жатқызады [49,
66 б.].
Қазақ ғалымдары м, н, ң, р, л дыбыстарының ҥнді, б, в, г, ғ, д, ж, з
дыбыстарының ҧяң, п, ф, к, қ, т, ш, с, х, ц, ч дыбыстарының қатаң екенінде
пікірлері ортақ. Ал й, у, һ, щ дыбыстарына байланысты ғалымдардың пікірлері
ҽртҥрлі. І.Кеңесбаев пен Н.Сауранбаев щ ҽрпінің дыбысын қатаң дыбыстардың
қатарына қосқан. С.Мырзабеков щ жҿнінде: «Қазақ тілінде 26 дауыссыз бар
деушілер осы щ ҽрпін дыбыспен шатастырып жҥр. Дҧрысы щ дыбыс емес, ҽріп.
Ол – созылыңқы (немесе қос) ш дыбысының таңбасы» [10, 31 б.], – деген
болатын. Олай болса щ-ны (қатаң) дыбыстар қатарына қоспағанымыз жҿн.
Ғалымдар арасында Н.Сауранбаев қана й, у дыбыстарын ҥнді, ҧяң, қатаң
дыбыстардың ешқайсысына жатқызбаған. Ҿзге ғалымдардың барлығы бҧл екі
дыбысты ҥнді дауыссыздардың қатарына қосқан. Ҽ.Жҥнісбек те й, у
дыбыстарын айтқанда дауыс желбезегі мол тербелетінін айтып, бҧл екі
дыбысты ҥнді дыбыстар тобына жатқызады [12, 90 б.]. Сонымен қатар араб
ғалымдары да қазақ тіліндегі дыбысталуына ҧқсас дыбысталатын дауыссыз ٝ
[ụ], ١ [ị] дыбыстарын ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дыбыстардың қатарына қосқан.
Осыларды негізге ала отырып, біз де й, у дыбыстарын ҥнді дыбыстарға қосқан
ғалымдардың пікірлеріне қосыламыз.
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І.Кеңесбаев пен С.Мырзабеков һ дыбысын қатаң, Н.Сауранбаев пен
Ҽ.Хасенов ҧяң дыбыстардың қатарына қосқан. І.Кеңесбаев һ дыбысын айтқанда
дауыс желбезегі ҿзара ҿте жуық тҧратынын жҽне онда ешқандай да діріл
(вибрация) болмайтынын айта келе оны қатаң дыбыстардың қатарына қосуды
жҿн санайды [11, 373 б.]. Қазақ тіліндегі һ дыбысына ҧқсас дыбысталатын араб
тіліндегі ٙ [һ] дыбысын да Сибауҽйһиден бастап қазірге дейінгі барлық араб
ғалымдары ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дыбыстардың қатарына қосқан [79, 184 б.].
Демек, біз де қазақ тіліндегі һ дыбысын қатаң дыбыстардың қатарында
болғанын дҧрыс деп санаймыз.
Сонымен
ҥннің
қатысына
қарай
С.Мырзабековтің
жасаған
классификациясын негізге аламыз. Оның классификациясы бойынша қазақ
тіліндегі ҥнділер: л, м, н, ң, р, й, у;
Ҧяңдар: б, в, г, ғ, д, ж, з;
Қатаңдар: п, ф, к, қ, т, ш, с, х, һ, ц, ч дыбыстары [10, 32 б.].
Араб ғалымдары дауыссыз дыбыстарды ҥннің қатысына қарай ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) жҽне ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) деп екіге бҿлсе, қазақ ғалымдары
қатаң, ҧяң жҽне ҥнді деп ҥш топқа бҿлген. Араб ғалымдарының бҧлай екіге
бҿлу себебі олар ҥннің мол жҽне аз қатысымын есепке алмаған, яғни айту
кезінде дауыс желбезегі аз мҿлшерде дірілдесе де, мол мҿлшерде дірілдесе де,
ондай дыбыстарды ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дыбыстар, ал айту кезінде ҥннің
мҥлдем қатысы болмаса, яғни дауыс желбезегі мҥлдем дірілдемесе ондай
дыбыстарды ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дыбыстар деп санаған.
Демек, қазақ тіліндегі ҥнді жҽне ҧяң дыбыстарға араб тіліндегі ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) дыбыстар, қатаң дыбыстарға араб тіліндегі ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun])
дыбыстар толық сҽйкес келеді деп айта аламыз.
Араб тіліндегі шәдид ([ شدٌدšadīdun]) және рахуа ([ رخىةraḫụatun])
дауыссыздар және олардың қазақ тіліндегі баламалары. Ортағасырлық
ғалымдар: «Шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) дауыссыздар іштен шыққан фонациялық ауа
жасалу орнында ҥлкен кедергіге ҧшырап, жарылып шығуы арқылы жасалатын
[ مq], ٛ [ṭ] секілді дыбыстар, рахуа (حٞ[ هفraḫụatun]) дауыссыздар іштен шыққан
фонациялық ауа жасалу орнында ҥлкен кедергіге ҧшырамай, дыбыстау
мҥшелерінің арасынан ауаның сҥзіліп ҿтуі арқылы жасалатын ً [s], ُ [š], [ ػḥ]
секілді дыбыстар, ал «бҽйна ҽш-шҽдида уа ар-рахуа» ( حٞاُوفٝ لح٣ٖ اُْل٤[ ثbaịna-ššadīdati ụa-r-raḫụati]) дыбыстар екеуінің аралығындағы [ هr], ٍ [l] секілді
дыбыстар» [19, 34 б.], [80, 69-70 б.], – деп анықтама берген.
Араб тіліндегі ل٣[ ّلšadīdun] сҿзі «бекем болу» деген мағынаны беретін ّل
[šadda] етістігінен туындаған [81, 378 б.]. Ол, яғни ل٣[ ّلšadīdun] (шҽдид) сҿзі
араб тіліндегі дыбыстау мҥшелері бір-біріне бекем жымдасып (тоғысып), іштен
шыққан фонациялық ауаның ҽсерінен бірден ажырап кетуі нҽтижесінде
жасалатын дыбыстарға термин ретінде алынған. حٞ[ هفraḫụatun] сҿзі «босаң болу»
деген мағынаны беретін ٞ[ َـه ُـف َـraḫuụa] етістігінен туындаған сҿз [81, 254 б.]. Ол,
яғни حٞ[ هفraḫụatun] (рахуа) сҿзі араб тіліндегі дыбыстау мҥшелері бір-біріне
босаң жымдасып (жуысып), іштен шыққан фонациялық ауа босаң жымдасқан
дыбыстау мҥшелерінің арасынан сҥзіліп шығатын дыбыстарға термин ретінде
алынған.
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Араб тіліндегі ٖ٤[ ثbaịna] сҿзі «арасында, ортасында» деген мағынада
қолданылатын ҥстеу сҿз [81, 57 б.]. Ол, яғни ٖ٤[ ثbaịna] (бҽйна) сҿзі لح٣[ اُْلaššadīdatu] жҽне حٞ[ اُوفar-raḫụatu] сҿздеріне ٝ [ụa] жалғаулығы арқылы: لح٣ٖ اُْل٤ث
حٞاُوفٝ [baịna-š-šadīdati ụa-r-raḫụati] болып бірыңғай идафа (بكخٙ[ اإلal-‟iḍāfatu])
арқылы байланысып, шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстар мен рахуа (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстардың аралығындағы дыбыстарға термин ретінде қолданылған.
Кейінгі ғалымдар бҧл сипаттарға ҿзге терминдерді қолданғанымен,
мағынасы жағынан ортағасырлық ғалымдар қолданған терминдермен мҽндес
деуге болады. Кейінгі жаңашыл ғалымдар да лабораториялық зерттеулер
арқылы дыбыстардың жасалу орнында кейбір дыбыстарды айтқанда дыбыстау
мҥшелері бір-бірімен нық жымдасатынын (тоғысатынын), енді бір дыбыстарды
айтқанда нық жымдаспай жуысатынын анықтаған. Егер дыбыстау мҥшелері
бір-бірімен нық жымдасса (тоғысса), іштен шыққан фонациялық ауа ол жерде
бір сҽтке тҥйіліп барып, олардың кілт ажырап жарылуы арқылы ҥзіліп шыққан
дыбыс пайда болады. Бҧрынғылар бҧл дыбысты «шҽдид» (ل٣[ ّلšadīdun]) деп
атаса, кейінгі ғалымдар «инфижари» (١[ اٗلغبهinfiʤāriịịun]) деп атаған.
Араб тіліндегі ١[ اٗلغبهinfiʤāriịịun] сҿзі «жарылу» деген мағынаны беретін
[ اٗلغوinfaʤara] етістігінен туындаған сҿз [81, 378 б.]. Ол, яғни ١اٗلغبه
[infiʤāriịịun] (инфижари) сҿзі араб тіліндегі дыбыстау мҥшелері бір-біріне бекем
жымдасып (тоғысып), іштен шыққан фонациялық ауа қысымының ҽсерінен
жарылып шығуы нҽтижесінде жасалатын дыбыстарға термин ретінде алынған.
Демек, ортағасырлық ғалымдар дыбыстау мҥшелерінің бір-біріне бекем
жымдасуын негізге алып «шҽдид» (ل٣[ ّلšadīdun]) деп атаса, кейінгі ғалымдар
фонациялық ауаның бекем жымдасқан дыбыстау мҥшелері арасынан жарылып
шығуын негізге алып «инфижари» (١[ اٗلغبهinfiʤāriịịun]) деп атаған.
Егер дыбыстау мҥшелері нық жымдаспай бір-бірімен жуысса, іштен
шыққан фонациялық ауа ол екеуінің арасынан сҥзіліп шығуы нҽтижесінде ызың
дыбыс пайда болады. Ортағасырлық ғалымдар бҧл дыбысты «рахуа» (حٞهف
[raḫụatun]) деп атаса, кейінгі ғалымдар «ихтикаки» (٢ً[ اؽزٌبiḥtikākiịịun]) деп
атаған.
Араб тіліндегі ٢ً[ اؽزٌبiḥtikākiịịun] сҿзі «ҥйкелу» деген мағынаны беретін
[ اِـؽْـ زَـ َّكiḥtakka] етістігінен туындаған сҿз [81, 378 б.]. Ол, яғни ٢ً[ اؽزٌبiḥtikākiịịun]
ي
(ихтикаки) сҿзі араб тіліндегі дыбыстау мҥшелері бір-біріне босаң жымдасып
(жуысып), іштен шыққан фонациялық ауа босаң жымдасқан дыбыстау
мҥшелерінің арасынан ҥйкеліп шығатын дыбыстарға термин ретінде алынған.
Демек, ортағасырлық ғалымдар дыбыстау мҥшелерінің бір-біріне босаң
жымдасуын (жуысуын) негізге алып «рахуа» (حٞ[ هفraḫụatun]) деп атаса, кейінгі
ғалымдар фонациялық ауаның босаң жымдасқан дыбыстау мҥшелері арасынан
ҥйкеліп шығуын негізге алып «ихтикаки» (٢ً[ اؽزٌبiḥtikākiịịun]) деп атаған.
Дыбыстау мҥшелерінің бір-біріне жымдасқанымен іштен шыққан
фонациялық ауа жарылмай да, ызыңсыз сҥзілмей (ҥйкелмей) де шығуы мҥмкін.
Мҧндай дыбыстарды ортағасырлық ғалымдар шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстарға
да, рахуа (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарға да жатқызбай «мутауассита» (ٍطخٞٓز
[mutaụassiṭatun]) дыбыстар деп атаған [25, 61 б.], [64, 24-25 б.].
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Араб тіліндегі ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun] сҿзі «ортасында болу, арасында болу»
деген мағынаны беретін ٍٜٞ[ رtaụassaṭa] етістігінен туындаған сҿз [81, 900 б.].
Бҧл сҿзді, яғни ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun] (мутауассита) сҿзін Сибауҽйһиден кейінгі
ғалымдар шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстар мен рахуа (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстардың аралығындағы дыбыстарға термин ретінде қолданған.
Араб тіліндегі «шҽдид» (ل٣[ ّلšadīdun]) термині қазақ тіліндегі «шҧғыл»
деген терминге, «рахуа» (حٞ[ هفraḫụatun]) термині «ызың» деген терминдерге
сҽйкес келеді деп толық айта аламыз. Ҿйткені ғалым К.Аханов:
«Артикуляциялық жолына қарай салдыр дауыссыздар (қатаңдар мен ҧяңдар)
шҧғыл (взрывные) жҽне ызың (щелинные) дауыссыздар болып екі топқа
бҿлінеді. Шҧғыл дауыссыздарды айтқанда, дыбыстау мҥшелері бір-біріне
жабысады да, бірден кілт ажырасып кетеді, осының нҽтижесінде ауа ҥзіліп,
шҧғыл шығады. Шҧғыл дауыссыздардың осы қасиеті ескеріліп, олар эксплозив
(француз тілінің explosif – «жарылушы» деген сҿзінен жасалған термин)
дауыссыздар деп те аталады.
Ызың дауыссыздар дыбыстау мҥшелерінің жымдасуынан емес, тек ҿзара
жуысуынан, соның нҽтижесінде, ауаның сҥзіліп шығуынан жасалады. Ызың
дауыссыздар кейде фрикатив (латын тілінің fricatia – «ҥйкелу» («трение») деген
сҿзінен жасалған термин) дауыссыздар деп те аталады» [70, 295 б.], – дейді.
І.Кеңесбаев: «Айтылу (жасалу) жолына қарай ҥнсіздердің (дауыссыздардың)
бір тобы шҧғыл, бір тобы ызың болып екіге бҿлінеді. Шҧғыл фонемалар мен
ызың фонемаларды айтқанда фонациялық ауаның шығу тҽртібі екеуінде екі
тҥрлі... Шҧғыл фонемаларды айтқанда дыбыстау мҥшелерінің ҿзара біріне-бірі
жабысып (имплозия), сонан соң іле-шала бірден кілт ажырап кетуінен
(эксплозия) фонациялық ауа лық етіп шҧғыл ҥзіліп шығады; осындай
фонемаларды шҧғыл (ҥзілмелі) немесе жабысыңқы фонемалар дейміз. Ызың
(фрикатив) фонемаларды айтқанда дыбыстау мҥшелердің жуысуынан
фонациялық ауа шҧғыл шықпайды, сҥзіліп, ызыңдап шығады. Ауаның бҧлай
шығуынан болған фонемаларды ызың (сҥзілмелі) немесе жуысыңқы фонемалар
дейміз. Шҧғыл фонемаларды айтқанда ауа ҥзіліп шыққандықтан, бҧларды
ҥздікті деуге де болады. Ызың фонемаларды айтқанда ауа ҥзілмей
шыққандықтан, бҧларды ҥздіксіз деуге де болады» [11, 375-376 б.], – дейді.
Демек, араб ғалымдарының шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) жҽне рахуа (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстарға берген ережесі мен қазақ ғалымдарының шҧғыл жҽне ызың
дауыссыздарға берген ережелерінің мағынасы бір-бірлеріне толық сҽйкес
келеді. Бҧдан ары араб тіліндегі шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстарды шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]) дауыссыз дыбыстар, рахуа (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарды ызың (حٞهف
[raḫụatun]) дауыссыз дыбыстар деп, ал мутауассита (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun])
дыбыстарды аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) дауыссыз дыбыстар деп беретін
боламыз.
Ортағасырлық жҽне қазіргі ғалымдар арасында дыбыстардың шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) жҽне аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) секілді
сипаттарын анықтауда біршама айырмашылықтар бар. Олар, яғни
ортағасырлық жҽне қазіргі ғалымдар ]‟[ ء, [ ةb], [ دt], [ كd], ٛ [ṭ], [ مq], [ ىk]
дыбыстарының шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстар, [ سṯ], [ ػḥ], [ ؿḫ], [ مḏ], [ ىz], ً
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[s], ُ [š], ٓ [ṣ], [ ظẓ], [ؽġ], [ فf], ٙ [h] дыбыстарының ызың (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстар жҽне [ هr], ٍ [l], ّ [m], ٕ [n] дыбыстарының аралық (ٍطخٞٓز
[mutaụassiṭatun]) дыбыстар екендігінде пікірлері бір. Ал [ طʤ], ٗ [ḍ], ]„[ ع
дыбыстарына байланысты ҽртҥрлі пікірлер бар.
Сибауҽйһидің пікірінше, шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстар мыналар: ]‟[ ء, م
[q], [ ىk], [ طʤ], ٛ [ṭ], [ دt], [ كd], [ ةb].
Ғалым Ғаним Қадури: «Қазіргі араб ҽдеби тілінде тоғыз шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]) дауыссыз дыбыс бар. Олар: ]‟[ ء, [ مq], [ ىk], [ طʤ], [ كd], [ دt], ٗ [ḍ], ٛ
[ṭ], [ ةb] дыбыстары» [20, 108 б.], – деп кҿрсетеді.
Сибауҽйһи ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарға мына он ҥш дыбысты
жатқызған: ٙ [h], [ ػḥ], [ ؽġ], [ ؿḫ], ُ [š], ٓ [ṣ], ٗ [ḍ], [ ىz], ً [s], [ ظẓ], [ سṯ], م
[ḏ] [38, 434-435 б.]. Ал Қадури қазіргі араб ҽдеби тіліндегі ызың (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстарға мына он ҥш дыбысты жатқызады: ٙ [h], ]„[ ع, [ ػḥ], [ ؽġ], [ ؿḫ], ُ
[š], ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz], [ سṯ], [ مḏ], [ ظẓ], [ فf] [20, 111 б.]. Бҧл орайда Қадури ٝ
[ụ], ١ [ị] дыбыстарын ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарға жатқызу-жатқызбау
мҽселесінде ғалымдар арасында екі ҧшты пікір бар екенін айтады.
Сибауҽйһи «Кітабында» «аралық» (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) деген терминді
қолданбаған. Ол шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) жҽне ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарды
атап ҿткеннен кейін: « ]„[ عдыбысы ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) жҽне шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]) дыбыстардың аралығындағы дыбыс ( لح٣اُْلٝ حٖٞ اُوف٤[ ثbaịna-r-raḫụati ụaš-šadīdati]). Ҿйткені ол [ ػḥ] дыбысына ҧқсас дыбысталады» [19, 435 б.], – дейді.
Ибн Жинни: Шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) жҽне ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстардан ҿзге
дыбыстар «бҽйна ҽр-рахуа уа ҽш-шҽдида» ( لح٣اُْلٝ حٖٞ اُوف٤[ ثbaịna-r-raḫụati ụa-ššadīdati]), яғни ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) жҽне шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстардың
аралығындағы дыбыстар. Оларға мына  َـػّ٘ـبَٝـوْـ ِـ٣ ُْ [lam ịarụi „annā] cҿзіндегі сегіз
дыбыс, яғни ٍ [l], ّ [m], ١ [ị], [ هr], ٝ [ụ], ]„[ ع, ٕ [n], [ اā] дыбыстары жатады»
[80, 69 б.], – деген.
«Аралық» (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) термині кейінгі тҽжуид жҽне араб тіл
білімі ғалымдары тҧсында ғана қолданысқа енген [82, 10 б.], [83, 202 б.]. Бҧл
жҽне «бҽйния» (خ٤٘٤[ ثbaịniịịatun]) терминдері Сибауҽйһи мен ибн Жинни
қолданған «бҽйна ҽр-рахуа уа ҽш-шҽдида» ( لح٣اُْلٝ حٖٞ اُوف٤[ ثbaịna-r-raḫụati ụa-ššadīdati]), яғни ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) жҽне шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстардың
аралығындағы дыбыстар деген мағынаны береді.
Сибауҽйһи ٗ [ḍ] дыбысын шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дауыссыздардың
қатарына жатқызбай, ҿз заманындағы дыбысталуы бойынша ызың (حٞهف
[raḫụatun]) дыбыс деп кҿрсеткен [19, 69 б.]. Ал қазіргі ғалымдар арасындағы ط
[ʤ]
дыбысын
шҧғыл
(ل٣ّل
[šadīdun])
дауыссыздардың
қатарына
un
жатқызбайтындар оны шҧғыл (ل٣[ ّلšadīd ]) мен ызың (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстардың аралығындағы африкат дыбыс дегенді алға тартады. Олар бҧл
дыбыс айтылғанда шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстардағыдай тіл ортасы
таңдайдан кілт ажырамай, ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарға тҽн баяу
ажырайтынын байқаған [65, 103 б.], [84, 182 б.]. Ғалым Марио Бай: «Африкат ط
[ʤ]
дыбысының
екінші
элементі
оншалықты
дҽрежеде
анық
байқалмайтындықтан, тҽжуид жҽне тіл білімі ғалымдары сипаттағандай оны
шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстардың қатарына қосқанымыз жҿн тҽрізді» [85, 85
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б.], – деген пікірде. Бҧл пікірді Қадури де қолдайды. Біз бҧл орайда [ طʤ]
дыбысында шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстарға да, ызың (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстарға тҽн сипаттар бар екенін ескеріп «мураккаб» ([ ٓوًتmurakkabun]) [22,
114 б.], [67, 335 б.], [86, 79 б.], яғни «африкат» дыбыс деп айтқан ғалымдардың
пікіріне қосыламыз.
Тҽжуид жҽне тіл білімі ғалымдары арасында аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun])
дыбыстарға байланысты да қайшылықтар бар. Ғалымдардың кейбірі бҧл
мҽселеде ибн Жиннидің пікірін қолдаса [62, 94 б.], [87, 89 б.], [88, 10 б.], енді
біреулері оларға ١ [ị], ٝ [ụ], [ اā] дыбыстарын жатқызбайды [89, 106 б.], [90, 281
б.], [91, 144 б.]. Бҧл орайда ғалым Қадури: «Бҧл дыбыстарды айтылу кезінде
бір-бірінен ерекшелеп тҧратын жай ауа жолындағы кедергінің нық немесе
босаңдығы болса, айтылу кезінде фонациялық ауа ҥлкен кедергіге ҧшырамай
ауа жолының кеңдігімен ерекшеленетін бҧл ҥш дыбысты (١ [ị], ٝ [ụ], [ اā]) ызың
(حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстардың қатарына қосқанымыз жҿн сияқты. Алайда тағы
бір ескере кететін маңызды жайт дыбыстардың ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), шҧғыл
(ل٣[ ّلšadīdun]) жҽне аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) сипаттары дауыссыз
дыбыстарға ғана тҽн сипаттар. ٝاُٞ[ اal-ụāụ] жҽне بء٤ُ[ اal-ịā‟] ҽріптері
дыбыстарының жасалу орындары дауыссыз дыбыстарға тҽн болса, яғни
алдыңғы дауыссызы фатхалы болып келетін сукунді жҽне харакатты بء٤ُ[ اal-ịāʼ]
дыбысы таңдайдан, алдыңғы дауыссызы фатхалы болып келетін сукунді жҽне
харакатты ٝاُٞ[ اal-ụāụ] дыбысы еріннен жасалатын болса ызың (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстарға, ал егер ُق٧[ اal-ʼalif], ٝاُٞ[ اal-ụāụ], بء٤ُ[ اal-ịāʼ] ҽріптерінің
дыбыстары сукунді болып, алдыңғы дауыссыздар осы дыбыстарға сҽйкес
келетін харакаттармен дыбысталса, олар ауалық, яғни дауысты дыбыстар. Бҧл
жағдайда олар ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) жҽне аралық (ٍطخٞٓز
[mutaụassiṭatun]) сипатындағы дыбыстардың ешқайсысына да жатпайды» [20,
113 б.], – дей келе, Фаузи ҽш-Шҽибтің: « ]„[ عдыбысының қарама-қарсы ҥнсіз
(ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) сыңары ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарға жататындықтан ع
[„] дыбысын да ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстардың қатарына жатқызамыз» [77,
186 б.], – деген пікіріне қосылып, шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дыбыстарға: ]‟[ ء, [ مq],
[ ىk], [ طʤ], [ كd], [ دt], ٛ [ṭ], ٗ [ḍ], [ ةb] дыбыстарын; ызың (حٞ[ هفraḫụatun])
дыбыстарға: ٙ [h], ]„[ ع, [ ػḥ], [ ؽġ], [ ؿḫ], ُ [š], ١ [ị], ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz], [ سṯ], م
[ḏ], [ ظẓ], [ فf], ٝ [ụ] дыбыстарын; аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) дыбыстарға: ٍ
[l], [ هr], ّ [m], ٕ [n] дыбыстарын жатқызады [20, 114 б.].
Қазіргі қазақ тіл білімінде фонема теориясы екі бағытта зерттеліп жҥргені
мҽлім. Бірі – дҽстҥрлі, акцентті-фонологиялық бағыт, екіншісі –
сингармониялық бағыт. Сингармониялық бағытты ҧстанатын ғалымдар ҿзге
тілдерден келген дыбыстарды есепке алмай, ҿз зерттеулерінде Ахмет
Байтҧрсынҧлы қисынымен қазақтың тҿл дыбыстарымен шектеліп, 26/28 ҥндес
дыбыстардан қҧралған ҽліпбиді ҧстанады. Қазіргі қазақ онимдерінде кірме
дыбыстардың барлығы қолданылатындықтан, зерттеу жҧмысымыздың
нысанына бҥгінгі қолданыстағы дҽстҥрлі акцентті-фонологияға негізделген 42
ҽріптен тҧратын ҽліпби алынады. Қажет кезінде, мысалы алдыңғы тарауларда
қарастырғанымыздай, дыбыстардың жасалу орындары мен сипаттарын
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анықтағанда жаңа сингармониялық бағытты ҧстанатын ғалымдардың
пікірлерімен де санасып отырамыз.
Сонымен К.Аханов қазақ тіліндегі шҧғыл дауыссыздарға: п, б, т, д, к, г, қ
дыбыстарын, ызың дауыссыздарға: в, ф, ғ, с, ш, х, з, ж, һ дыбыстарын
жатқызады [70, 295 б.].
І.Кеңесбаевтың пікірінше, қазақ тіліндегі шҧғыл дауыссыздар: п, б, т, к, г,
қ, д, ч, ц дыбыстары, ызың дауыссыздар: ф, в, с, ғ, ш, х, з, ж, һ дыбыстары [11,
376 б.].
С.Мырзабеков дауыссыздарды айтылу жолына қарай шҧғыл, ызың, діріл
деп ҥшке бҿліп қарастырады. Ол шҧғыл дауыссыздарға: п, б, т, д, к, г, қ, ц, ч, м,
н, ң дыбыстарын, ызың дауыссыздарға: ф, в, с, з, ш, ж, х, ғ, һ, л, й, у
дыбыстарын, діріл дауыссызға: р дыбысын жатқызады [10, 32 б.].
С.Исаев дауыссыз дыбыстарды айтылуына (жасалу тҽсіліне) қарай шҧғыл
жҽне ызың деп екіге бҿледі де, шҧғыл дауыссыздарға: б, п, д, т, ц, г, к, қ, ч
дыбыстарын, ызың дауыссыздарға: в, ф, з, с, ж, ш, щ, ғ, х, һ дыбыстарын
жатқызады [14, 16 б.].
Ғалым Н.Сауранбаев п, б, т, д, қ, ғ, к, г дыбыстарын шҧғыл, в, ф, с, з, ш, ж,
х, һ дыбыстарын ызың дыбыстар деп санайды [13, 35 б.].
Сингармониялық бағытты ҧстанатын ғалымдар қазақ тіліндегі дауыссыз
дыбыстарды жасалу тҽсіліне қарай шҧғыл дауыссыздарға «тоғысыңқы», ызың
дауыссыздарға «жуысыңқы» деген терминдерді қолданып жҥр [69, 12 б.].
Солардың бірі ғалым Ҽ.Жҥнісбек ҿз еңбегінде дауыссыз дыбыстардың жасалу
тҽсіліне қарай «тоғысыңқы», «жуысыңқы» тҥрлеріне арнайы бҿлім арнамаса да,
кесте бойынша жасаған классификациясында тоғысыңқы дауыссыздарға: п, б,
т, д, к, г, қ, ғ, м, н, ң; жуысыңқы дауыссыздарға: ш, ж, с, з, р, л, й, у
дыбыстарын жатқызады [12, 16 б.].
Байқап отырғанымыздай, дҽстҥрлі бағытты ҧстанатын ғалымдар арасында
п, б, т, к, г, қ, д дыбыстарының шҧғыл, ф, в, с, ш, х, з, ж, һ дыбыстарының
ызың екендігінде талас жоқ. Ал ц, ч, м, н, ң, ғ, һ, л, й, у дыбыстары жҿнінде
пікірлері ҽртҥрлі. Орыс тілінен келген ч, ц дыбыстарын І.Кеңесбаев пен
С.Мырзабеков шҧғыл дауыссыздарға жатқызса, Н.Сауранбаев бҧл екі дыбыс
жҿнінде ешнҽрсе айтпаған. С.Исаев қана орыс тілінен келген щ ҽрпінің
дыбысын ызың дауыссыз дыбыстардың тобына қосқан. С.Мырзабеков р
дыбысын шҧғылға да, ызыңға да жатқызбай діріл дауыссыз дейді де, м, н, ң
дыбыстарын шҧғыл дауыссыздарға, л, й, у дыбыстарын ызың дауыссыздарға
жатқызады. Ал К.Аханов, І.Кеңесбаев, С.Исаев жҽне Н.Сауранбаевтар м, н, ң,
р, л, й, у дыбыстарын ызың дыбыстар қатарына да, шҧғыл дыбыстар қатарына
да қоспаған. Ҽ.Жҥнісбек м, н, ң дыбыстарын тоғысыңқы, яғни шҧғыл, р, л, й, у
дыбыстарын жуысыңқы, яғни ызың дауыссыздарға жатқызған. Ғалымдар
арасында ғ дыбысына байланысты да келіспеушіліктер бар. Бҧл дыбысты
К.Аханов, І.Кеңесбаев жҽне С.Мырзабеков сынды ғалымдар ызың
дауыссыздарға жатқызса, Н.Сауранбаев пен Ҽ.Жҥнісбек шҧғыл (тоғысыңқы)
дауыссыздарға жатқызады.
Бҧл ала-қҧлалықты ретке келтіру ҥшін шҧғыл жҽне ызың дауыссыздардың
ережесіне қайта назар аударайық. Жоғарыда айтқанымыздай, К.Аханов:
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«Шҧғыл дауыссыздарды айтқанда, дыбыстау мҥшелері бір-біріне жабысады да,
бірден кілт ажырасып кетеді, осының нҽтижесінде ауа ҥзіліп, шҧғыл шығады.
Ызың дауыссыздар дыбыстау мҥшелерінің жымдасуынан емес, тек ҿзара
жуысуынан, соның нҽтижесінде, ауаның сҥзіліп шығуынан жасалады» [70, 295
б.], – дейді. І.Кеңесбаевтың ережесі бойынша, шҧғыл дауыссыздар дыбыстау
мҥшелерінің ҿзара біріне-бірі жабысып (имплозия), сонан соң іле-шала бірден
кілт ажырап кетуінен (эксплозия) фонациялық ауа лық етіп шҧғыл ҥзіліп
шығуы арқылы жасалады. Ызың (фрикатив) фонемаларды айтқанда дыбыстау
мҥшелердің жуысуынан фонациялық ауа шҧғыл шықпайды, сҥзіліп, ызыңдап
шығады. [11, 375 б.]. Ал араб ғалымдары: «шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дауыссыздар
дыбыстау мҥшелері бір-бірімен нық жымдасып, іштен шыққан фонациялық ауа
ол жерде бір сҽтке тҥйіліп барып, олардың кілт ажырап жарылып шығуы
арқылы жасалады, ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дауыссыздар дыбыстау мҥшелері нық
жымдаспай бір-бірімен жуысуы нҽтижесінде, іштен шыққан фонациялық ауа ол
екеуінің арасынан сҥзіліп шығуы арқылы жасалады» [25, 61 б.], [64, 24-25 б.], –
дейді. Демек, шҧғыл дыбыс болу ҥшін қазақ тілінде де, араб тілінде де
дыбыстау мҥшелері бір-біріне нық жымдасып (Ҽ.Жҥнісбектің айтуы бойынша,
бір-біріне тоғысып), іштен шыққан фонациялық ауа сол екі аралықтан жарылып
шығуы тиіс. Ортағасырлық араб ғалымдары бҧл дыбыстарды дыбыстау
мҥшелері бір-біріне нық, бекем жымдасатындықтан «шҽдид» (ل٣[ ّلšadīdun]),
кейінгі араб ғалымдары іштен шыққан фонациялық ауа нық, бекем жымдасқан
мҥшелер арасынан жарылып шығатындықтан «инфижари» (١[ اٗلغبهinfiʤāriịịun])
деп атауы да сондықтан болар. Ал ызың дыбыс болу ҥшін екі тілде де (қазақ,
араб) дыбыстау мҥшелері бір-біріне жуысып, іштен шыққан фонациялық ауа
сол екі аралықтан сҥзіліп (ҥйкеліп) ызыңдап шығуы тиіс. Ортағасырлық араб
ғалымдары бҧл дыбыстарды айтқанда дыбыстау мҥшелері бір-біріне босаң
жымдасатындықтан «рахуа» (حٞ[ هفraḫụatun]), кейінгі араб ғалымдары іштен
шыққан фонациялық ауа босаң жымдасқан дыбыстау мҥшелері арасынан
ҥйкеліп шығатындықтан «ихтикаки» (٢ً[ اؽزٌبiḥtikākiịịun]) дыбыстар деп атауы
сондықтан болар. Демек, шҧғыл дауыссыз дыбыстардың бҽріне ортақ белгісі
дыбыстау мҥшелерінің бір-біріне нық, бекем жымдасуы жҽне іштен шыққан
фонациялық ауаның бекем жымдасқан дыбыстау мҥшелерінің арасынан
жарылып шығуы болып табылады. Ал ызың дауыссыз дыбыстардың бҽріне
ортақ белгісі дыбыстау мҥшелерінің бір-біріне босаң жымдасуы жҽне іштен
шыққан фонациялық ауаның босаң жымдасқан дыбыстау мҥшелерінің
арасынан сҥзіліп шығуы болып табылады.
Біз еңбектерін қарастырған қазақ ғалымдары п, б, т, к, г, қ, д
дыбыстарында шҧғыл дауыссыздарға тҽн екі белгінің екеуі де бар
болғандықтан оларды шҧғыл дауыссыздарға жатқызса, ф, в, с, ш, х, з, ж, һ
дыбыстарында ызың дауыссыздарға тҽн екі белгінің екеуі де бар болғандықтан
ызың дауыссыздарға жатқызған. Щ жҿнінде жоғарыда С.Мырзабековтің пікірін
келтіргенбіз. Орыс тілінен енген ц, ч дыбыстарын шҧғыл дауыссыздар қатарына
қосуға біз келіспейміз. Ҿйткені К.Аханов: «Тіл-тілде шҧғыл дауыссыздар мен
ызың дауыссыздардың ерекшеліктерін бірдей қамтыған дауыссыз дыбыстар да
кездеседі. Мҧндай дауыссыздар африкат дауыссыздар деп аталады. Африкаттар
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(ц, ч) шҧғыл дауыссыз дыбыстың элементінен басталып, ызың дауыссыз
дыбыстың элементімен аяқталады» [70, 296 б.], – дейді. Орыс ғалымдары да
бҧл екі дыбысты (ц, ч) жасалу тҽсіліне қарай шҧғыл дауыссыздарға да, ызың
дауыссыздарға да қоспай «африкат дыбыстар» деп алған [92, с. 113], [93, с. 21].
Осыны негізге ала отырып қазақ тіліне орыс тілінен келген ц, ч дыбыстарын
жасалу тҽсіліне қарай шҧғыл дыбыстар тобына да, ызың дыбыстар тобына да
жатқызбай ҿздерінше жекелеп «африкат дыбыстар» деп алғанымыз жҿн деп
ойлаймыз. Шҧғыл дауыссыздар мен ызың дауыссыздардың ерекшеліктерін
бірдей қамтыған дауыссыз дыбыс араб тілінде де бар екенін жоғарыда айтқан
болатынбыз. Ол [ طʤ] дыбысы. Араб ғалымдары да бҧл дыбысты шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]) дыбыстарға да, ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстарға да жатқызбай, бір
ҿзін жекелеп «мураккаб» ([ ٓوًتmurakkabun]), яғни «африкат дыбыс» деп алған
[22, 114 б.].
Біз ғ дыбысын І.Кеңесбаевтың пікірін қолдап, ызың дыбыстардың тобына
қосуды жҿн санаймыз. Ол: «Кҿп авторлар қазақ тілінің ғ фонемасын шҧғыл
фонемалар тобына жатқызып жҥрді. Бҧлай деу дҧрыс емес. Ҿйткені ғ
фонемасын айтқанда дыбыстау мҥшелері біріне-бірі жуысады да, имплозия да,
эксплозия да болмайды» [11, 376 б.], – дейді. Расында да ғ дыбысын айтқанда
дыбыстау мҥшелері біріне-бірі толық жымдаспай жуысып тҧрады жҽне іштен
шыққан фонациялық ауа жуысып тҧрған дыбыстау мҥшелері арасынан сҥзіліп
шығады. Қазақ тіліндегі ғ дыбысына ҧқсас дыбысталатын араб тіліндегі [ ؽġ]
дыбысын да араб ғалымдары (ортағасырлық ғалымдар да, кейінгі ғалымдар да)
бір ауыздан ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дыбыстардың қатарына қосқан [19, 434-435
б.], [20, 111 б.], [22, 114 б.].
Жоғарыда С.Мырзабеков пен Ҽ.Жҥнісбек м, н, ң дыбыстарын тоғысыңқы,
яғни шҧғыл, л дыбысын жуысыңқы, яғни ызың дауыссыздарға жатқызғанын
айтқанбыз. Бҧл жерде де ережеге қайшы келушілік бар тҽрізді. Ҿйткені м, н, ң
дыбыстарын айтқанда дыбыстау мҥшелері біріне-бірі жымдасқанымен
(тоғысқанымен), фонациялық ауа дыбыстау мҥшелері кілт ажырамай-ақ, мҧрын
жолынан ҥзіліссіз еркін шығады, л дыбысын айтқанда да дыбыстау мҥшелері
біріне-бірі жымдасқанымен (тоғысқанымен), фонациялық ауа дыбыстау
мҥшелері кілт ажырамай-ақ, ауыз жолынан, яғни тілдің екі жанынан пайда
болған саңылау арқылы ҥзіліссіз еркін шығады жҽне бҧл дыбыстарды айту
кезінде ызың дыбыстарға тҽн ызың дауыс та байқалмайды. Ҽ.Жҥнісбек р
дыбысын жуысыңқы (ызың) дауыссыздарға жатқызған. Р дыбысын айтқанда
тіл ҧшының дірілдеуінен фонациялық ауа ҥздіксіз дірілдеп еркін шығады, яғни
бҧл дыбыста да шҧғыл жҽне ызың дыбыстардың белгісі байқалмайды. Демек,
м, н, ң, л, р дыбыстарын шҧғыл дыбыстарға да, ызың дыбыстарға да жатқызу
дҧрыс емес деп ойлаймыз. Бҧлардың ішінде ң дыбысынан ҿзге дыбыстар орыс
тілінде де бар екені мҽлім. Орыс ғалымдары м, н, л дыбыстарын жасалу тҽсіліне
қарай мҧрынжолды жабысыңқы-ҿтпелі (смычно-проходной), л дыбысын ауыз
жолды жабысыңқы-ҿтпелі (смычно-проходной), р дыбысын діріл дыбыс деп
алған [92, с. 113-114], [93, с. 21-22]. Ҽ.Хасенов та ҿз еңбегінде л дыбысын
мысалға ала отырып «жабысыңқы-ҿтпелі» сҿзін термин ретінде қолданған [49,
66 б.]. Осыны ескеріп, біз де бҧл жҧмысымызда «жабысыңқы-ҿтпелі» термині
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негізінде, «жабысыңқы» деген сҿздің орнына Ҽ.Жҥнісбектің «тоғысыңқы»
деген сҿзін қолданып шҧғыл дыбыстарға да, ызың дыбыстарға да жатпайтын м,
н, ң, л, р дыбыстарын «тоғысыңқы-ҿтпелі» дыбыстар деп атауды дҧрыс деп
таптық. Араб ғалымдары да дыбыстау мҥшелерінің бір-біріне жымдасқанымен
іштен шыққан фонациялық ауа жарылмай да, ызыңсыз сҥзілмей (ҥйкелмей) де
шығатын ٍ [l], [ هr], ّ [m], ٕ [n] дыбыстарын шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дауыссыз
дыбыстарға да, ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дауыссыз дыбыстарға да жатқызбай,
аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) дыбыстар деп атаған [20, 114 б.], [22, 114 б.].
Демек, біз қолданған қазақ тіліндегі «тоғысыңқы-ҿтпелі» терминімен, атаулары
ҽртҥрлі болғанымен, араб тіліндегі «аралық» (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) термині
мағыналық жағынан бірдей деп айта аламыз.
Ғалымдардың бір тобы (К.Аханов, С.Исаев, І.Кеңесбаев. Н.Сауранбаев) й,
у дыбыстарын шҧғыл дауыссыздардың да, ызың дауыссыздардың да қатарына
қоспағанын жоғарыда айтқан болатынбыз. Орыс ғалымдары й дыбысы
айтылғанда фонациялық ауа дыбыстау мҥшелері (тіл ортасы мен таңдай)
арасында пайда болған саңылаудан ҥйкеліп шығатындықтан ызың
дауыссыздардың қатарына қосқан [92, с. 113-114], [93, с. 21-22]. С.Мырзабеков
пен Ҽ.Жҥнісбек те й дыбысын ызың дауыссыздарға қосқанын айтқан
болатынбыз. Расында да дауыссыз й дыбысын айтқанда фонациялық ауа ауыз
қуысының біршама тарылуынан пайда болған (тіл ортасы мен таңдай
арасындағы) саңылаудан аздап ҥйкеліп шығады жҽне дыбыстау мҥшелері
біріне-бірі аздап жуысатындықтан ызыңдаған дауыс аз мҿлшерде байқалады.
Дауыссыз у дыбысын айтқанда да солай фонациялық ауа екі еріннің сҥйірленіп
тарылуынан пайда болған саңылаудан аздап ҥйкеліп шығады жҽне аздап ҥйкелу
нҽтижесінде аздап ызыңдаған дауыс байқалады. Сондықтан С.Мырзабеков пен
Ҽ.Жҥнісбекті қолдап й дыбысымен бірге дауыссыз у дыбысын да ызың
дауыссыз дыбыстар тобына қосуды жҿн санаймыз. Араб ғалымдары да осы
ерекшеліктерді ескеріп дауыссыз ١ [ị], ٝ [ụ] дыбыстарын ызың (حٞ[ هفraḫụatun])
дауыссыздардың тобына қосқан.
Сонымен қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар жасалу тҽсіліне қарай
тоғысыңқы (шҧғыл), жуысыңқы (ызың), тоғысыңқы-ҿтпелі жҽне жабысыңқы
(африкат) болып тҿртке бҿлінеді.
Тоғысыңқы (шҧғыл) дауыссыздарға: п, б, т, д, к, г, қ дыбыстары;
Жуысыңқы (ызың) дауыссыздарға: в, ф, ғ, з, с, ш, ж, х, һ, й, у дыбыстары;
Тоғысыңқы-ҿтпелі дауыссыздарға: м, н, ң, л, р дыбыстары;
Жабысыңқы (африкат) дауыссыздарға: ц, ч дыбыстары жатады.
Араб тіліндегі дауыссыз дыбыстар да (жасалу тҽсіліне қарай) шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) жҽне африкат
([ ٓوًتmurakkabun]) болып тҿртке бҿлінеді.
Шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]) дауыссыздарға: ]‟[ ء, [ مq], [ ىk], [ كd], [ دt], ٛ [ṭ], ٗ
[ḍ], [ ةb] дыбыстары;
Ызың (حٞ[ هفraḫụatun]) дауыссыздарға: ٙ [h], ]„[ ع, [ ػḥ], [ ؽġ], [ ؿḫ], ُ [š], ١
[ị], ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz], [ سṯ], [ مḏ], [ ظẓ], [ فf], ٝ [ụ] дыбыстары;
Аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]) дауыссыздарға: ٍ [l], [ هr], ّ [m], ٕ [n]
дыбыстары;
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Африкат ([ ٓوًتmurakkabun]) дауыссызға [ طʤ] дыбысы жатады.
Мутбақ ([ مطبكmuṭbaqun]) және мунфатих ([ منفتخmunfatiḥun]) дыбыстар.
Араб тіліндегі тіл ҧшынан жҽне алдынан жасалатын кейбір дыбыстар (٢ٗأٍ٘ب
[‟asnāniịịun] – тіс, ١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun] – тіс (арты)-қызыл иек, ٢ٓ أٓب١ُٞض
[liṯaụiịịun ‟amāmiịịun] – қызыл иек алды дыбыстары) айтылу кезінде тіл артының
таңдайға қарай кҿтерілуі не кҿтерілмеуі салдарынан жуан не жіңішке айтылады
[65, 89 б.], [94, 71 б.], [95, 119 б.], [77, 166 б.].
Ескерте кететін бір жайт кҿмей ҥсті ( ٢ ؽِو٠ٗ‟[ أكadnā ḥalqiịịun]) [ ؽġ], [ ؿḫ]
жҽне тілшік (١ُٜٞ [lahaụiịịun]) [ مq] дыбыстары да жуан дыбыстарға жатады.
Алайда бҧл дыбыстардағы жуандық сипаттың қарама-қарсы жіңішке
сыңарлары жоқ.
Араб тіліндегі [ ٓطجنmuṭbaqun] сҿзі «жабу» мағынасын білдіретін جنٛأ
[‟aṭbaqa] етістігінен туындаған ырықсыз есімше формасындағы сҿз. ٓ [ṣ], ٗ
[ḍ], ٛ [ṭ], [ ظẓ] дыбыстарын айтқанда тіл жоғары кҿтеріліп, таңдайды толығымен
бір келкі жауып тҧратындықтан, [ ٓطجنmuṭbaqun] сҿзі осы дыбыстарды сипаттау
ҥшін термин ретінде алынған.
[ ٓ٘لزؼmunfatiḥun] сҿзі «ашылу» мағынасын білдіретін [ اٗلزؼinfataḥa]
етістігінен туындаған негізгі есімше формасындағы сҿз. ٓ [ṣ], ٗ [ḍ], ٛ [ṭ], [ ظẓ]
дыбыстарынан ҿзге дыбыстарды айтқанда тіл мен таңдайдың арасы бір келкі
жабылмай, кей жерлері ашық болатындықтан [ ٓ٘لزؼmunfatiḥun] сҿзі осы
дыбыстардан ҿзге дыбыстарды сипаттау ҥшін термин ретінде алынған.
Сибауҽйһи: «Араб тілі дыбыстары мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) жҽне мунфатих
([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) болып бҿлінеді. Мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстар: ٓ [ṣ], ٗ
[ḍ], ٛ [ṭ], [ ظẓ] дыбыстары, ал қалғандары мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun])
дыбыстар. Мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстарды айтқанда тіл жоғары кҿтеріліп,
таңдайды толығымен жабады да, іштен шыққан фонациялық ауа тіл мен таңдай
арасынан қысылып ҿтеді де, жасалу орнынан екпінмен шығады. Жоғарыдағы
тҿрт дыбысты айтқанда тілдің екі бҿлігі таңдайға қарай кҿтеріледі. Ол іштен
шыққан фонациялық ауаның (тіл мен таңдай арасынан) қысылып ҿтуі арқылы
анықталды. Егер бҧл дыбыстарды айтқанда тіл таңдайға қарай кҿтеріліп оны
жаппаса, яғни мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) болмаса ٛ [ṭ] дыбысы [ كd] дыбысына, ٓ
[ṣ] дыбысы ً [s] дыбысына, [ ظẓ] дыбысы [ مḏ] дыбысына айналар еді. Ал ٗ [ḍ]
дыбысы тілде мҥлдем болмас еді. Ҿйткені ٗ [ḍ] дыбысының жасалу орнынан
(ٗ [ḍ] дыбысынан) ҿзге ешқандай да дыбыс жасалмайды» [19, 436 б.], – дейді.
Бҧл орайда ғалым Қадури: «Сибауҽйһидің жасаған сипаттамасы, бҧл
дыбыстардың сол дҽуірдегі дыбысталуына тҽн сипаттар. Қазіргі таңдағы
дыбысталуы бойынша бҧл дыбыстарды Сибауҽйһидің сҿздерімен айтар болсақ:
«Егер бҧл дыбыстарды айтқанда тіл таңдайға қарай кҿтеріліп оны жаппаса,
яғни мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) болмаса ٛ [ṭ] дыбысы [ دt] дыбысына, ٓ [ṣ]
дыбысы ً [s] дыбысына, [ ظẓ] дыбысы [ مḏ] дыбысына, ٗ [ḍ] дыбысы [ كd]
дыбысына айналар еді» деп айтылады» [20, 116 б.], – дейді.
Кейінгі фонетист ғалымдар мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстар айтылғанда
тіл алды мен арты жоғары кҿтерілетіндіктен тіл ортасы аздап ойыс формада
тҧратынын айтады [64, 47 б.], [96, 129 б.], [22, 115 б.]. Сибауҽйһидің
«жоғарыдағы тҿрт дыбысты айтқанда тілдің екі бҿлігі таңдайға қарай
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кҿтеріледі» деуі осыны меңзесе керек. Бҧл мағынаны кейбір тҽжуид жҽне араб
тілі ғалымдары теңеулер арқылы нақты жеткізе білген тҽрізді. Ҽр-Ради: «Бҧл
дыбыстарды айтқанда таңдай бейне бір тілдің табағы тҽрізді кейіпке енеді» [97,
262 б.] десе, ҽл-Марғаши: «мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстарды айтқанда тіл
дҿңес кейіпке енеді» [91, 18 б.] деген.
Кейбір ғалымдар мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) жҽне «табақи» (٢جو ّـٛ [ṭabaqiịịun])
терминдерін бір-бірімен шатастырмауымыз тиіс екенін ескертеді. Біріншісі,
яғни мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) термині ٓ [ṣ], ٗ [ḍ], ٛ [ṭ], [ ظẓ] дыбыстарының
жоғарыда баян еткен сипатын білдірсе, екіншісі, яғни «табақи» (٢جو ّـٛ [ṭabaqiịịun])
термині араб тіліндегі «жҧмсақ таңдай» деген мағынаны білдіретін «табақ» (جنٛ
[ ّـiịịun] жҧрнағы жалғану арқылы
[ṭabaqun]) сҿзіне қатыстылықты білдіретін ١
жасалған. [ ىk] дыбысы табақи (٢جو ّـٛ [ṭabaqiịịun]), яғни жҧмсақ таңдай арқылы
жасалатын дыбыс. Алайда ол мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыс емес, яғни оны
айтқанда тіл таңдайды толығымен жаппай, тілдің ортасы ғана жҧмсақ
таңдаймен тоғысады [65, 89 б.], [24, 38 б.], [77, 166 б.;]. Орыс ғалымдары мен
қазақ ғалымдары мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстарды кҥшпен айтылатынын
ескеріп, эмфатикалық дыбыстар деп атап жҥр [26, 74 б.], [16, 67 б.].
Mунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) дыбыстарды айтқанда таңдайға қарай тілдің
арты не алды кҿтеріледі немесе тілдің алды да, арты да кҿтерілмей тіл мен
таңдай арасында ашық жер болуы тиіс.
Мустағли (ممتتم
[musta‘lin]) және мустафил ([ ممتفمmustafilun])
ٍل
дыбыстар. ََٓزؼ
[musta„lin]) термині «кҿтерілу» мағынасын білдіретін ٠ِاٍزؼ
ٍـ
[ista„alā] етістігінен туындаған негізгі есімше формасындағы сҿз. Бҧл сҿз араб
тіл білімінде айтылымында тіл арты таңдайға қарай кҿтерілетін дауыссыз
дыбыстарға термин ретінде алынған.
Мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстарды айтқанда тіл арты таңдайға қарай
ٍـ
кҿтеріледі [91, 151 б.]. Ғалымдары бҧл дыбыстарға: ٛ [ṭ], ٗ [ḍ], [ ظẓ], ٓ [ṣ], ؽ
[ġ], [ ؿḫ], [ مq] дыбыстарын жатқызады [19, 128-129 б.], [63, 70-71 б.], [89, 106
б.], [21, 63 б.].
Ҽд-Дҽни: «Мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстар мына жеті дыбыс: ٛ [ṭ],
ٍـ
ٗ [ḍ], [ ظẓ], ٓ [ṣ], [ ؽġ], [ ؿḫ], [ مq]. Бҧлардың мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) аталу
ٍـ
себебі бҧл дыбыстарды айтқанда тіл (арты) таңдайға қарай кҿтеріледі.
Мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстардың екі тҥрі бар. Біріншісі, айтылу кезінде
ٍـ
тілдің арты да, алды да жоғары кҿтеріліп, таңдайды толығымен жабады. Олар
тҿрт мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстар. Екіншісі, тілдің арты ғана жоғары
кҿтеріледі де, таңдайды толығымен жаппайды. Олар: [ ؽġ], [ ؿḫ], [ مq]
дыбыстары. Осы жеті дыбыстан ҿзге дыбыстардың барлығы мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) дыбыстар. Олардың «мустафил» (َ[ َٓزلmustafilun]) аталу себебі
оларды айтқанда тіл (арты) таңдайға қарай кҿтерілмейді» [89, 106 б.], – дейді.
Ғалым Хасан Жҽбал: «Мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыстарды айтқанда тіл
арты тҿмен қарай басылады. Бҧның мҽні тіл қалыпты жағдайдағы деңгейінен де
тҿмен тҥсіп кетеді деген сҿз емес, жоғары кҿтерілмейді дегенді білдіреді.
Мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыстар мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстарға
ٍـ
қарағанда жеңіл айтылады» [21, 152 б.], – дейді.
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Ҽл-Марғаши: «Дыбыс мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) болу ҥшін тілдің арты
ٍـ
кҿтерілуі тиіс. Сондықтан да [ ىk], [ طʤ], ١ [ị], ُ [š] дыбыстары мустағли (ََٓزؼ
ٍـ
n
[musta„li ]) дыбыстарға жатпайды, ҿйткені бҧл дыбыстарды айтқанда таңдайға
қарай тіл арты емес, тіл ортасы кҿтеріледі», – дейді [91, 63 б.].
Тҽжуид жҽне тіл білімі ғалымдары муфаххам (ْ[ ٓلقmufaḫḫamun]) дыбыстар
мен мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстар арасында, мураққақ (ٓوهن
ٍـ
[muraqqaqun]) дыбыстар мен мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыстар арасында
байланыс бар екенін айтады. Араб тіл біліміндегі ْ[ ٓلقmufaḫḫamun] термині
«жуан етіп айту» деген мағынаны білдіретін ْ[ ك ّـقfaḫḫama] етістігінен туындаған
ырықсыз есімше формасындағы сҿз [81, 571 б.]. Бҧл сҿз жуан дыбыстарға
термин ретінде қолданылады. Ал [ ٓوهنmuraqqaqun]) термині «жіңішке етіп
айту» деген мағынаны білдіретін [ ههنraqqaqa] етістігінен туындаған ырықсыз
есімше формасындағы сҿз [81, 273 б.]. Бҧл сҿз жіңішке дыбыстарға термин
ретінде қолданылады. Ҽл-Марғаши: «Мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстар
ٍـ
ҽрдайым жуан айтылады. Тіл қаншалықты жоғары кҿтерілген сайын жуандығы
да соншалықты арта тҥседі. Сондықтан да мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) (ٛ [ṭ], ٗ [ḍ],
[ ظẓ], ٓ [ṣ]) дыбыстары қалған мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) [ ؽġ], [ ؿḫ], [ مq]
ٍـ
дыбыстарға қарағанда жуанырақ айтылады» [91, 154-155 б.], – дейді. Ал қазақ
тіліндегі ҽрбір дауыссыз фонема буын ішіндегі дауыстының ыңғайына қарай
жуан болып та, жіңішке болып та кездесе беретіні белгілі.
ә) Қарама-қарсы сыңары жоқ сипаттар ( [ انصفاث انتً نٍس نها ضدas-ṣifātu-llatī laịsa lahā ḍiddun]). Дыбыстардың қарама-қарсы сыңары жоқ сипаттары
(  ّـلٙ بُٜ ٌ٤ُ ٢[ اُٖلبد اُزas-ṣifātu-l-latī laịsa lahā ḍiddun]) дыбыстарды бір-бірінен
ажырату қызметін атқармай, кей дыбыстардың ҿздеріне ғана тҽн сипаттарын
кҿрсетеді.
Бҧл сипаттардың табиғатын тҥсіну ҥшін қарама-қарсы сыңарлары бар,
жасалу орындары ҧқсас дыбыстарды бірінен бірін ажырату қызметін атқаратын
сипаттармен салыстыру арқылы тҥсінуге болады. Мысалы, [ مḏ] дыбысы ҥнді
(هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дыбыс. Егер осы дыбыстан ҥнді дыбыстарға тҽн ҥнді алып
тастасақ, ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) сипатынан айрылып, ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun])
[ سṯ] дыбысына айналар еді. Сол сияқты барлық ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun])
дыбыстардың қарама-қарсы ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) сыңарлары бар. Мутбақ
([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстардың мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) сыңарлары бар.
Мысалы, ٓ [ṣ] дыбысы мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыс. Егер осы дыбыстан
мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) дыбыстарға тҽн сипатын алып тастасақ, мунфатих (ٓ٘لزؼ
[munfatiḥun]) ً [s] дыбысына айналар еді. Бҧл сипаттар жасалу орындары ҧқсас
дыбыстарды бірінен бірін ажырату ҥшін қолданылатын «мумҽиз» (ي٤ٔٓ
[mumaịịizun]), яғни ерекшелеуші сипаттар.
Аты айтып тҧрғандай қарама-қарсы сыңары жоқ сипаттардың ( ٢اُٖلبد اُز
 ّـلٙ بُٜ ٌ٤ُ [as-ṣifātu-l-latī laịsa lahā ḍiddun]) қарсы сыңарлары болмайды. Мысалы,
«сафир» (و٤[ ٕلṣafīrun]) сипаты ً [s], ٓ [ṣ],  ىдыбыстарына ғана тҽн сипат. Егер
бҧл дыбыстардан «сафир» (و٤[ ٕلṣafīrun]) сипатын алып тастар болсақ, олар
ешқандай да дыбысқа айналмай, керісінше бҧзылып естілер еді [20, 117 б.].
Араб тіліндегі қарама-қарсы сыңары жоқ сипаттар (  ّـلٙ بُٜ ٌ٤ُ ٢[ اُٖلبد اُزasṣifātu-l-latī laịsa lahā ḍiddun]) мыналар: «сафир» (و٤[ ٕلṣafīrun]), «ғунна» (ؿ٘خ
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[ġunnatun]), «инхираф» ([ اٗؾوافinḥirāfun]), «тҽкрир» (و٣[ رٌوtakrīrun]), «тҽфҽшши»
[ ُِـ ٌـlīnun]).
( [ رلٍِّشtafaššin]), «лин» (ٖ٤
Сафир ([ صفٍرṣafīrun]) дыбыстар және олардың қазақ тіліндегі
баламалары. «Сафир» (و٤[ ٕلṣafīrun]) сҿзі араб тіліндегі «ысқыру, ысылдау»
мағынасын білдіретін [ ٕلوṣafara] етістігінің масдары. Бҧл сҿзді термин ретінде
ең алғаш қолданған Сибауҽйһи болатын. Ол: «ً [s], ٓ [ṣ],  ىдыбыстары ҿзге
дыбыстарға идғам жасалмайды. Ҿйткені бҧл дыбыстар кҥшті, қарқынды
естілетін сафир (و٤[ ٕلṣafīrun]) дыбыстар» [19, 464 б.], – дейді.
Мҽкки: «Бҧл дыбыстардың «сафир» (و٤[ ٕلṣafīrun]) деп аталу себебі
айтылған кезде ысқырыққа ҧқсас дауыс ысылдап естіліп тҧрады» [62, 100 б.], –
дейді. Бҧрынғы кездегі тҽжуид жҽне араб тілі ғалымдары секілді қазіргі кездегі
фонетист ғалымдар да дыбыстардың «сафир» (و٤[ ٕلṣafīrun]) сипатын анықтап,
мағынасын аша тҥсті. Ғалым Абдуссабур Шҽһин бҧл дыбыстар жҿнінде:
«Іштен шыққан фонациялық ауа жасалу орнынан кҥшпен ҥйкеліп ҿтуі
нҽтижесінде анық естілетін дыбыстар» [22, 120 б.], – дейді.
Қазақ ғалымдарынан Н.Сауранбаев қана с дыбысын айтқанда ауа
ысқырықтанып шығатындықтан оны «ысқырықты дыбыс» деп атаған [13, 36
б.]. Сондықтан араб тіліндегі «сафир» (و٤[ ٕلṣafīrun]) терминіне қазақ тіліндегі
«ысқырықты дыбыс» термині мҽндес деуге болады.
Ғунна ([ غنتġunnatun]) дыбыстар және олардың қазақ тіліндегі
баламалары. «Ғунна» ([ ُـؿَّ٘كخٌـġunnatun]) сҿзі арабтың «мҧрыннан сҿйлеу,
міңгірлеу» деген мағынаны білдіретін ٖ[ ؿ َّكَـġanna] етістігінен туындаған [81, 560
б.]. Бҧл сҿз мҧрынжолды дыбыстарға термин ретінде қолданылады [98, 74 б.].
Қазіргі кездегі араб фонетист ғалымдары батыс елдерінің тіл білімінде
қолданылып жҥрген «nasal» терминіне еліктеп, «ғунна» ([ ؿ٘خġunnatun])
терминінің орнына «мҧрынжолды» деген мағынаны білдіретін «ҽнфи» (٢أٗل ّـ
[‟anfiịịun]) cҿзін термин ретінде қолданып жҥр [66, 191 б.], [99, 206 б.], [77, 182
б.]. Ғалым Қадури ортағасырлық араб ғалымдары мҧндай дыбыстарды атауда
дыбыстың естілімін негізге алса, кейінгі ғалымдар шығатын орнын негізге
алғанын айтады [20, 124 б.].
Ғунна ([ ُـؿَّ٘كخٌـġunnatun]) дыбыстар араб тілінде екеу. Олар: ٕ [n], ّ [m]
дыбыстары [20, 125 б.]. Сибауҽйһи: «... дыбыстардың ішінде ҥнмен бірге
айтылатын шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]), яғни шҧғыл дыбыстар бар. Мҧндай
дыбыстарды айтқанда тіл жасалу орнына тоғысып, дауыс мҧрыннан шығады.
Ҿйткені мҧрынды қолмен қысып айтып кҿрсең, бҧл дыбыстар жасалмайды.
Олар ٕ [n] жҽне ّ [m] дыбыстары» [19, 435 б.], – дейді.
Кейбір тҽжуид жҽне араб тілі ғалымдары ٕ [n] жҽне ّ [m] дыбыстары
сукунді болған жағдайда ғана ғунналы болады, ал қандай да бір харакатпен
айтылса бҧл дыбыстардың жасалуына мҧрынның еш қатысы болмай, тек ерін
мен тіл ғана қатысады деген пікірде [100, 213 б.], [101, 84 б.]. Ғалым Қадури:
«Бҧл пікір дҧрыс емес. Ҿйткені ٕ [n], ّ [m] дыбыстары қандай жағдайда да
мҧрыннан айтылады» [20, 124 б.], – дейді.
Мҧрынжолды дыбыстар қазақ тілінде де бар. С.Мырзабеков: «Ауаның
шығу жолына қарай м, н, ң мҧрынжолды ҥнділер делінеді» [10, 41 б.], – дейді.
Н.Сауранбаев: «Сонорлар (яғни ҥнді дыбыстар) жасалу орнына қарай ауыз
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жолды, мҧрынжолды болып екіге блінеді. Ауыз жолдыларға: р, л дыбыстары
жатады, мҧрынжолдыларға: м, н, ң дыбыстары жатады... . Ҥнге байланысты
сонорлар екіге бҿлінеді: 1) ашық ҥнді сонорлар: р, л, 2) міңгір ҥнді сонорлар: м,
н, ң. Ауыз жолды сонорлар ашық ҥнді болады. Мҧрынжолды сонорлар міңгір
ҥнді болады» [13, 38 б.], – дейді. Бҧл жерде Н.Сауранбаев ортағасырлық араб
ғалымдары секілді естілімін негізге алса, С.Мырзабеков кейінгі араб ғалымдары
секілді дыбыстың шығар жолын негізге алған. Демек, араб тіліндегі «ғунна»
([ ُـؿَّ٘كخٌـġunnatun]) термині Н.Сауранбаевтың «міңгір ҥнді» терминіне, «ҽнфи» (٢أٗل ّـ
[‟anfiịịun]) термині С.Мырзабековтің «мҧрынжолды» терминіне мағыналық
жағынан толық сҽйкес келеді дей аламыз.
Олай болса араб тіліндегі ҽнфи (٢‟[ أٗل ّـanfiịịun]), яғни мҧрынжолды дыбыстар
екеу. Олар: ٕ [n], ّ [m] дыбыстары. Қазақ тіліндегі мҧрынжолды дыбыстар
ҥшеу. Олар: м, н, ң дыбыстары.
Мунхариф ([ منحرفmunḥarifun]) дыбыс және оның қазақ тіліндегі
баламасы. «Мунхариф» ([ ٓ٘ؾوفmunḥarifun]) сҿзі араб тіліндегі «шетке шығу,
бҧрылып кету, майысу, иілу» деген мағынаны білдіретін [ اٗؾوفinḥarafa]
етістігінен туындаған негізгі есімше формасындағы сҿз [81, 126 б.]. Бҧл сҿзді ٍ
[l] дыбысын сипаттау ҥшін ең алғаш термин ретінде қолданған Сибауҽйһи
болатын. Ол: «... дыбыстардың ішінде мунхариф ([ ٓ٘ؾوفmunḥarifun]) дыбыс
бар. Ол тоғысыңқы ٍ [l] дыбысы. Бҧл дыбысты айтқанда ҿзге шҽдид (ل٣ّل
[šadīdun]), яғни шҧғыл дыбыстар тҽрізді іштен шыққан фонациялық ауа бекем
жымдасқан дыбыстау мҥшелері арасынан жарылып шықпай, тіл ортасының
аздап тҿмен иілуі нҽтижесінде (тілдің) екі жанында пайда болған саңылаудан
шығады. Қаласаң бҧл дыбысты созып айтуға болады, алайда табиғаты рахуа
(حٞ[ هفraḫụatun]), яғни ызың дыбыстардай емес, ҿйткені тіл ҧшы жасалу орнына
жуысып емес, тоғысып тҧрады» [19, 435 б.], – дейді. Ортағасырлық ғалымдар
айтылу кезінде тіл ортасының аздап тҿмен иілуі салдарынан «мунхариф»
([ ٓ٘ؾوفmunḥarifun]) дыбыс деп атаса [84, 185 б.], [77, 174 б.;], кейінгі ғалымдар
арасында фонациялық ауа тілдің екі жанынан шығатындығын ескеріп, бҧл
дыбысқа араб тіліндегі «жаны, бҥйірі» деген мағынаны білдіретін عبٗت
[ʤānibun]) сҿзінен жасалған қатыстық сын есім формасындағы «жҽниби» (٢عبٗج ّـ
[ʤānibiịịun]) сҿзі термин ретінде қолданылып жҥр [22, 124 б.].
Ортағасырлық ғалымдардың кейбірі ٍ [l] дыбысымен бірге [ هr] дыбысын
да мунхариф ([ ٓ٘ؾوفmunḥarifun]) дыбыс десе [62, 107 б.], енді біреулері бҧл
дыбыстың жанына [ هr], ٕ [n] дыбыстарын да қосады [18, 52 б.]. Бҧл пікірді
ғалымдардың дені қолдамайды. Ҿйткені олар [ هr] дыбысын айтқанда
фонациялық ауа ٍ [l] дыбысын айтқандағы секілді тілдің екі жанынан емес, тіл
ҧшының ҥстіңгі жағы мен қызыл иек арасынан дірілдеп шығатынын, сол
сияқты ٕ [n] дыбысын айтқанда ауа тілдің екі жанынан емес, мҧрыннан
шығатынын алға тартады [21, 67 б.], [20, 174 б.].
Айтылғанда фонациялық ауа тілдің екі жанынан шығатын дыбыс қазақ
тілінде де бар. Ол – л дыбысы. Алайда қазақ ғалымдары л дыбысының бҧл
сипатына нақты бір терминді бекітпеген. Мысалы, Н.Сауранбаев бҧл дыбысты
айтқанда ауа екпіні екі ҧрттан шығады десе [13, 38 б.], Ҽ.Жҥнісбек бҧл
дыбысты жанама жуысыңқы дыбыс [12, 90 б.], І.Кеңесбаев латераль (бҥйір)
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[11, 364 б.], С.Мырзабеков қос бҥйір фонема [10, 41 б.] деп сипаттайды. Біз
Ҽ.Жҥнісбектің «жанама дыбыс» деген терминін қолданамыз. Алайда
«жуысыңқы» дегеніне қосыла алмаймыз. Ҿйткені бҧл дыбысты айтқанда тіл
ҧшы кҥрек тіс-қызыл иектің шекарасына тоғысып, фонациялық ауа тілдің екі
жанындағы саңылаудан шығады. Демек, қазақ тіліндегі л дыбысы – жанама
тоғысыңқы дыбыс. Бҧл мҽселені шҧғыл жҽне ызың дыбыстарға байланысты
тарауда қарастырған болатынбыз. Сонымен, араб тіліндегі «мунхариф» (ٓ٘ؾوف
[munḥarifun]) терминіне қазақ тіліндегі «жанама» термині сҽйкес келеді.
Мукаррар ([ مكررmukarrarun]) дыбыс және оның қазақ тіліндегі
баламасы. «Мукаррар» ([ ُـٌٓوّـهmukarrarun]) сҿзі араб тіліндегі «қайталау, қайтақайта жасау» деген мағынаны білдіретін [ ًوّـهkarrara] етістігінен туындаған
ырықсыз есімше формасындағы сҿз [81, 678 б.]. Бҧл сҿзді Сибауҽйһи
«Кітабында» [ هr] дыбысының сипаты ретінде қолданған [19, 435 б.]. Мағынасы
[ هr] дыбысын айту кезіндегі тіл ҧшының қызыл иектің ҥстіңгі жағына бірнеше
рет тиіп ажырауы, яғни дірілдеуі [21, 68 б.]. Тҽжуид жҽне тіл білімі ғалымдары
да Сибауҽйһидің пікірін ҧстанып [ هr] дыбысын мукаррар ([ ُـٌٓوّـهmukarrarun]),
яғни діріл дыбыс деп сипаттайды. Алайда олардың бҧл сипатқа деген пікірлері
ҽртҥрлі болды. Олардың кейбірі бҧл сипатты [ هr] дыбысының ҿзіндік сипаты
десе, енді біреулері оны жоққа шығарып жатты. Бір ғалымдар тіпті: «Бҧл
сипатты іске асыру ҥшін емес, одан сақтану ҥшін білуіміз тиіс» [102, 57 б.], –
деген пікір білдірген. Мҽкки [ هr] дыбысындағы дірілді жасыру керектігін баса
айтып кетті. Ол: «Оқырман бҧл дыбыстағы дірілді барынша жасыруы тиіс. Оны
(дірілді) анық айтқан жағдайда шҽддалы ҽріптен (яғни шҽддалы [ هr]
дыбысынан) бірнеше дыбыс, шҽддасы болмаса (яғни [ هr] дыбысында шҽдда
болмаса) екі дыбыс етіп айтар еді» [62, 170 б.], – дейді. Ҽл-Муради де ҽлЖағбаридің: «Дірілдету дҧрыс емес, одан сақтанған жҿн» [103, 44 б.], – деген
пікірін келтіреді.
Тҽжуид жҽне тіл ғалымдарының «діріл – [ هr] дыбысының ҿзіндік сипаты»
деген пікірі Сибауҽйһидің пікірімен ҧштасып жатыр деуге болады. Бҧл орайда
ҽл-Муради ғалым ҽр-Рағинидің: «[ هr] дыбысы – барлық жағдайда да мукаррар
([ ُـٌٓوّـهmukarrarun]), яғни діріл дыбыс. Оны [ هr] дыбысына аяқталған сҿздерден
анық байқауға болады» [103, 43 б.], – деген пікірін келтіреді. Қадури ғалымдар
арасындағы бҧл пікірталастан діріл сипаты [ هr] дыбысының ҿзіндік сипаты
екенін жҽне оны айтқанда жағымсыз естілмеу ҥшін, ҽсіресе шҽддалы жағдайда
шектен шықпау керектігін айтады [20, 130 б.].
Қазақ тіліндегі р дыбысын да ғалымдар діріл дыбыс деп сипаттаған [10, 42
б.], [11, 364 б.], [12, 89 б.]. Демек, арабтың «мукаррар» ([ ُـٌٓوّـهmukarrarun])
терминімен қазақтың «діріл» термині мағыналас деп толық айта аламыз.
Тәфәшши ( [ َتفَت ٍّشtafaššin]) дыбыс және оның қазақ тіліндегі баламасы.
«Тҽфҽшши» ( [ رَـلَـٍِّشtafaššin]) сҿзі – араб тіліндегі «жайылу, таралу» деген
мағынаны білдіретін ٠ْ[ رَـلَـ ّـtafaššā] етістігінің масдары [81, 584 б.]. Терминдік
мағынасы ُ [š] дыбысын айтқан кездегі іштен шыққан фонациялық ауаның тіл
мен таңдай арасынан анағҧрлым жайылып шығуы [62, 109 б.]. Сибауҽйһи ُ [š]
дыбысын ғана осылай сипаттаған [19, 448 б.]. Кейбір ғалымдар ُ [š]
дыбысымен қатар ٗ [ḍ], [ فf], [ سṯ] дыбыстарын да тҽфҽшши ( [ رَـلَـٍِّشtafaššin])
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дыбыс деп санаған [104, 211 б.], [62, 110 б.], [89, 108 б.]. Ҽл-Марғаши оларға
жауап ретінде: «Аталған дыбыстарды айтқанда ауаның жайылып шығатыны
рас. Алайда ُ [š] дыбысын айтқанда ҿзге дыбыстарға қарағанда ауа кҿбірек
жайылып шығады. Сондықтан да ғалымдардың ُ [š] дыбысының тҽфҽшши ( رَـلَـٍِّش
[tafaššin]) дыбыс екенінде пікірлері ортақ. Ал қалған ٗ [ḍ], [ فf], [ سṯ]
дыбыстарын айтқанда салыстырмалы тҥрде ауа аз жайылып шығатындықтан
кҿптеген ғалымдар бҧл дыбыстарды тҽфҽшши ( [ رَـلَـٍِّشtafaššin]) дыбыс ретінде
сипаттамайды» [91, 159 б.], – дейді.
Біз қарастырған қазақ ғалымдарының дені ш дыбысының бҧл сипатын
ескермеген. Тек Ҽ.Жҥнісбек қана айтылғанда тіл ҧшының қызыл иекке (дҧрысы
тіл ортасының таңдайға. – Қ.Қ.) жайыла жуысатынын ескеріп ш дыбысын
жайылыңқы дыбыс деп сипаттаған [12, 77 б.]. Мҧнда ескере кететін бір жайт –
араб ғалымдары ауаның тіл мен таңдай арасынан жайылып шығуын негізге
алса, қазақ ғалымы Ҽ.Жҥнісбек тіл ҧшының қызыл иекке (дҧрысы тіл
ортасының таңдайға. – Қ.Қ.) жайыла жуысуын негізге алған. Бҧл жерде екі
тараптың да меңзеп отырғаны бір нҽрсе. Ҿйткені тіл қызыл иекке (дҧрысы тіл
ортасы таңдайға. – Қ.Қ.) жайыла жуысқан жағдайда іштен шыққан фонациялық
ауа да жайыла шығатыны даусыз. Демек, араб тіліндегі «тҽфҽшши» ( رَـلَـٍِّش
[tafaššin]) терминін қазақ тіліндегі «жайылыңқы» терминімен мағыналас деуге
негіз бар. Олай болса, араб тіліндегі ُ [š] дыбысының тҽфҽшши ( [ رَـلَـٍِّشtafaššin])
сипаты қазақ тіліндегі ш дыбысының жайылыңқы сипатымен толық сҽйкес
келеді деуге болады.
Лин ( [ نِلٍهٌنlīnun]) дыбыстар және олардың қазақ тіліндегі баламалары.
Араб дыбыстарына жасалған орта ғасырлардағы зерттеу жҧмыстарында []ا, [ٝ],
[ ُِـ ٌـlīnun])
[١] дыбыстарына байланысты «мҽд» ([ َـٓ ّـلmaddun]) жҽне «лин» (ٖ٤
[ ُِـ ٌـlīnun]) сҿзі араб тіліндегі
терминдері кеңінен қолданылған. «Лин» (ٖ٤
«жҧмсару, жҧмсақ болу» деген мағынаны білдіретін [ َـالَٕـlāna] етістігінен
[ ُِـ ٌـlīnun]) дыбыстар – жҧмсақ дыбыстар
туындаған [81, 743 б.]. Демек, лин (ٖ٤
дегенді білдіреді. «Мҽд» ([ َـٓ ّـلmaddun]) сҿзі арабтың «созу» деген мағынаны
білдіретін [ َـٓ َّكلmadda] етістігінен туындаған [81, 743 б.]. Демек, мҽд ([ َـٓ ّـلmaddun])
дыбыстар: созылыңқы дыбыстар дегенді білдіреді. Бҧл терминдерді алғаш
қолданған Сибауҽйһи деуге болады [19, 176 б.]. Ол [ٝ], [١] дыбыстарын жасалу
орнындағы ауа ҿтетін жері ҿзге дыбыстарға қарағанда кеңірек болатындықтан
[ ُِـ ٌـlīnun]), яғни жҧмсақ дыбыстар, [ ]اдыбысын жасалу орнындағы ауа
лин (ٖ٤
 ّـٝبٛ
ҿтетін жері [ٝ], [١] дыбыстарына қарағанда кеңірек болатындықтан һҽуи (١
un
[hāụiịị ]), яғни ауалық дыбыс деп сипаттағанын айтады [19, 435-436 б.].
Сибауҽйһиден кейінгі ғалымдар бҧл дыбыстардың табиғатын ҽр қырынан тани
отырып ҽртҥрлі терминдік атаулар беруге тырысып бақты. Мҽкки: «Мҽд (َـٓ ّـل
[ ُِـ ٌـlīnun]) дыбыстар ҥшеу. Олар []ا, алдыңғы ҽріп даммалы
[maddun]) жҽне лин (ٖ٤
болған жағдайдағы сукунді [ٝ] жҽне алдыңғы ҽріп кҽсралы болған жағдайдағы
[ ُِـ ٌـlīnun]) дыбыстар екеу. Олар: алдыңғы ҽріп фатхалы
сукунді [١]... Лин (ٖ٤
болған жағдайдағы [ٝ] жҽне алдыңғы ҽріп фатхалы болған жағдайдағы [١]
дыбыстары» [62, 101 б.], – дейді. Насируддин ҽт-Таблауи [ٝ], [١]
дыбыстарының ҽртҥрлі жағдайларына байланысты терминдік атауларын
нақтылауға тырысты. Ол: «[ٝ] жҽне [١] дыбыстары қандай да бір харакатпен
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харакатталса ғилла („[ ِـػِّـخillatun]) дыбыстар, егер сукунді болып алдыңғы ҽріптер
 ٌـ٤[ ثَـbaịtun] сҿздеріндегідей бҧл дыбыстарға сҽйкес келмейтін
ْـ ٌـٞ [ فَـḫaụfun], ْـذ
ف
[ ُِـ ٌـlīnun]) дыбыстар, сукунді болып алдыңғы ҽріптер бҧл
харакаттар алса лин (ٖ٤
[ ُِـ ٌـlīnun])
дыбыстарға сҽйкес келетін харакаттар алса мҽд ([ َـٓ ّـلmaddun]) жҽне лин (ٖ٤
дыбыстар» [105, 9 б.], – дейді.
Ғалым Қадури [ٝ], [١] дыбыстары дауыссыз болған жағдайда ҿзге
дауыссыз дыбыстарға қарағанда дауыс желбезегі молынан тербеліп, рахуа (حٞهف
[raḫụatun]), яғни ызың дауыссыз дыбыстар мен дауысты дыбыстардың
аралығында болатынын айтады [20, 133 б.]. Бҧл дыбыстарды кҿптеген
жаңашыл араб фонетист ғалымдар дауысты дыбыстардың табиғатына ҧқсас
жҧмсақтық бар екенін ескеріп, «ҽшбҽһ ҽл-харакат» (  اُؾوًبدٙ‟[ أّجبašbāhu-lḥarakāti]) немесе «ансаф ҽл-харакат» (‟[ أٖٗبف اُؾوًبدanṣāfu-l-ḥarakāti]) деп атап
жҥр. Бҧл еуропалықтардың «semivowels» терминінің аудармасы деуге болады.
Мағынасы «жартылай дауысты дыбыс» дегенді білдіреді [96, 107 б.], [77, 199
б.].
Қазақ тіліндегі дауыссыз й, у дыбыстары жҿнінде C.Мырзабеков: «й жҽне у
фонемаларының ҿзге дауыссыздардан ерекшелігі бҧлар дауыстыларға бейімдеу.
Сондықтан да болар й дыбысын жарты дауысты тҥрінде қарау кездеседі», – деп,
А.Байтҧрсынҧлының еңбегіне сілтеме береді [10, 42 б.]. Бҧл араб тіліндегі
дауыссыз ٝ [ụ], ١ [ị] дыбыстары қазақ тіліндегі дауыссыз у, й дыбыстарына
сҽйкес келеді дегенді білдіреді. Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз
дыбыстардың жасалу орындары мен олардың ретін жҽне сипаттарын
салғастыру ҥшін біз тҥзген 3-ші кесте мен ғалым Қадури тҥзген 4-ші кестені
ҧсынамыз:
Кесте 3 – Қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орындары мен
олардың ретіне жҽне сипаттарына жасалған классификация
№

Сипаттары

тоғысыңқы
(шҧғыл)
қатаң

Жасалу
орындары
1
2
1 Еріндік

3

Еріндіктіс
Тіл ҧшы

4

Тіл алды

2

ҧяң

3
п

4
б

ф

в

т

д

жуысыңқы
(ызың)
қатаң

5

с

ҧяң

ҥнді

6

7
у

з

жабысыңқы
(африкат)

тоғыспалы-ҿтпелі

қатаң

ҥнді

8

ц
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жанама

діріл

мҧрын
жолды

9

10

11
м

л

р

н

3-кестенің жалғасы
1
5

3
к

6

2
Тіл
ортасы
Тіл арты

7

Тілшік

қ

8

Кҿмей
ҥсті

9

Кҿмей

4
г

5
ш

6
ж

7
й

8
ч

9

10

11
ң

х

ғ
һ

Кесте 4 – Араб тілі дауыссыз дыбыстарының жасалу орындары мен олардың
ретіне жҽне сипаттарына жасалған классификация

10

9

8
ٝ
[ụ]

7

6

5

сипаттары
()اُٖلبد

4
ة
[b]

3

ف
[f]
س
[ṯ]
ً
[s]

ٓ
[ṣ]

م
[ḏ]
ى
[z]

ظ
[ẓ]

د
[t]
ٕ
[n]

ه
[r]

ٍ
[l]
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ٛ
[ṭ]

№

ҥнді
(هٜٞ)ٓغ
мутбақ ()ٓطجن

мутбақ ()ٓطجن

11

ҥнсіз
(ًٜٞٔٓ)

мунфатих ()ٓ٘لزؼ

мунфатих ()ٓ٘لزؼ

12

ҥнді
(هٜٞ)ٓغ

мутбақ ()ٓطجن

мунфатих ()ٓ٘لزؼ

13

шҧғыл
(ل٣)ّل

мунфатих ()ٓ٘لزؼ

жанама (٢)عبٗج
ّـ

14
ّ
[m]

ҥнсіз
(ًٜٞٔٓ)

діріл () ُـٌٓ ّـوه

мҧрынжолды (٢)أٗل
ّـ

ҥнді
(هٜٞ)ٓغ

ызың
(حٞ)هف

мутбақ ()ٓطجن

африкат
()ٓوًت
ҥнді
(هٜٞ)ٓغ

мунфатих ()ٓ٘لزؼ

аралық
(ٍطخٞ)ٓز

ك
[d]

ٗ
[ḍ]

жасалу
орындары
()أُقبهط
2
еріндік
(١ٞ)ّل
еріндіктіс ( ١ّٞل
٢ٗ)أٍ٘ب
тіс
(٢ٗ)أٍ٘ب
тіс
(арты)қызыл
иек ( ٢ٗأٍ٘ب
١ٞ)ُض
қызыл
иек алды
(٢ٓ أٓب١ٞ)ُض
қызыл
иек арты
(٢ فِل١ٞ)ُض

1
1
2

3
4

5

6

4-кестенің жалғасы
14

13

12

11
ط
[ʤ]

10
ُ
[š]

9

8
١
[ị]

7

6

ى
[k]
م
[q]
ؿ
[ḫ]

ؽ
[ġ]

ػ
[ḥ]
ٙ
[h]

ع
[„]
ء
[‟]

5

4

3

2
таңдай
ортасы
(١)ؿبه
таңдай
арты
(٢جوٛ)
тілшік
(١ُٜٞ)
кҿмей
ҥсті ( ٠ٗأك
٢)ؽِو
кҿмей
(٢)ؽِو
желбезектік
(١)ؽ٘غو

1
7

8

9
10

11
12

1.2.1.3 Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстарға балама болатын, жақын
келетін жҽне баламасы жоқ араб тіліндегі дауыссыз дыбыстар
Қандай бір тілде болсын, дауысты дыбыстарға қарағанда, дауыссыз
дыбыстар
басым
болып
келеді.
Дауыстылармен
салыстырғанда,
дауыссыздардың классификациясы ҽлдеқайда кҥрделі. Сондықтан да
дауыссыздарды сипаттап мінездеме беру жҽне оларды топтастырып
классификация жасау акустикалық жақтан да, артикуляциялық жақтан да
кҿптеген жайларды есепке алуды қажет етеді [70, 293 б.].
Айтқанда ауа кедергіге ҧшырап шығатын дыбыстар екі тілде де дауыссыз
дыбыстар (آذُٖٞ[ اaṣ-ṣaụāmit]) деп аталады. Сҿйтіп, дауыссыз дыбыстарда
дауыс болмайды, олар ҥн мен салдырдан немесе тек салдырдан тҧрады [56, 12
б.; 47, 61 б.]. Тіл-тілде дауыссыз дыбыстар саны да бірдей болып келмейтіні
белгілі. Мысалы, орыс тілінде – 39, украин тілінде – 32, тҽжік тілінде – 22,
молдаван тілінде – 37, идиш тілінде – 21, эстон тілінде – 16 дауыссыз дыбыс
бар [49, 66 б.]. Қазіргі қазақ тілінде 25 дауыссыз дыбыс бар. Олар: б, в, г, ғ, д,
ж, з, й, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, у, ф, х, һ, ц, ч, ш. Дауысты дыбыстан кейін
айтылса, у дыбысы дауыссыз болып келеді: бауыр, ауыр, жауын, ҽуре т.б. [93,
12 б.].
Ал араб тілінде 28 дауыссыз дыбыс бар. Олар: [ ةb], [ دt], [ سṯ], [ طʤ], ػ
[ḥ], [ ؿḫ], [ كd], [ مḏ], [ هr], [ ىz], ً [s], ُ [š], ٓ [ṣ], ٗ [ḍ], ٛ [ṭ], [ ظẓ], ]„[ ع, [ ؽġ],
[ فf], [ مq], [ ىk], ٍ [l], ّ [m], ٕ [n], ٙ [h], ٝ [ụ], ١ [ị],  ]‟[ ءжҽне ٝ , ١ ҽріптері
дауыссызбен қатар [ū] жҽне [ī] болып дауысты дыбыстардың да қызметін
атқарады.
Екі тілдегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орындары мен сипаттарын
салыстыра отырып, қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстарға балама болатын араб
тілі дауыссыз дыбыстарын анықтайық.
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а) Араб тілінде баламасы бар қазіргі қазақ дауыссыз дыбыстары:
Қазақ тіліндегі еріндік, ызың, ҧяң дауыссыз б дыбысына араб тіліндегі еріндік
(١ٞ[ ّلšafaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) [ ةb] дыбысы
сҽйкес келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі [ ةb] дыбысы мустафил
(َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады, қазақ тіліндегі
б дыбысы кҿрші тҧрған дауысты дыбыстардың ҽсерінен жуан да, жіңішке де
айтылады.
Жоғарыда араб тілі дауыссыз дыбыстары ҥннің қатысына қарай ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) жҽне ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) деп екіге бҿлінетінін, қазақ тіліндегі
дауыссыз дыбыстар қатаң, ҧяң жҽне ҥнді деп ҥш топқа бҿлінетінін жҽне араб
тілі дыбыстарын бҧлай екіге бҿлуде ҥннің мол жҽне аз қатысымы есепке
алынбайтынын, яғни айту кезінде дауыс желбезегі аз мҿлшерде дірілдесе де,
мол мҿлшерде дірілдесе де, ондай дыбыстарды ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun])
дыбыстар, ал айту кезінде ҥннің мҥлдем қатысы болмаса, яғни дауыс желбезегі
мҥлдем дірілдемесе ондай дыбыстар ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) дыбыстар
болатынын, сондай-ақ қазақ тіліндегі ҥнді жҽне ҧяң дыбыстарға араб тіліндегі
ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) дыбыстар, қатаң дыбыстарға араб тіліндегі ҥнсіз (ًٜٞٔٓ
[mahmūsun]) дыбыстар толық сҽйкес келетінін айтқан болатынбыз.
Еріндік, мҧрынжолды, тоғысыңқы-ҿтпелі, ҥнді м дыбысына араб тіліндегі
еріндік (١ٞ[ ّلšafaụiịịun]), мҧрынжолды (٢‟[ أٗل ّـanfiịịun]), аралық (ٍطخٞٓز
[mutaụassiṭatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) ّ [m] дыбысы сҽйкес келеді. Екеуінің
айырмашылығы араб тіліндегі ّ [m] дыбысы мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс
болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады, қазақ тіліндегі м дыбысы кҿрші тҧрған
дауысты дыбыстардың ҽсерінен жуан да, жіңішке де айтылады;
Еріндік, ауыз жолды, ызың, ҥнді, жартылай дауысты у дыбысына араб
тіліндегі еріндік (١ٞ[ ّلšafaụiịịun]), ауыз жолды, ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]), жартылай дауысты (  ؽوًخٚ[ ّجšibhu ḥarakati]) ٝ [ụ] дыбысы сҽйкес
келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі ٝ [ụ] дыбысы мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады;
Еріндік-тіс, ызың, қатаң ф дыбысына араб тіліндегі еріндік-тіс (٢ٗ أٍ٘ب١ّٞل
[‟asnāniịịun šafaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) [ فf]
дыбысы сҽйкес келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі [ فf] дыбысы
мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады;
Тіл ҧшы, шҧғыл, қатаң, жіңішке т дыбысына араб тіліндегі қызыл иек
алды ( ٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ‟amāmiịịun]), шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ
[mahmūsun]), мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]), мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) [ دt]
дыбысы сҽйкес келеді. Ал жуан т дыбысына қызыл иек алды ( ٢ٓ أٓب١ُٞض
[liṯaụiịịun ‟amāmiịịun]), шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]), мустағли
(ََٓزؼ
[musta„lin]), мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ٛ [ṭ] дыбысы сҽйкес келеді;
ٍـ
Тіл ҧшы, шҧғыл, ҧяң д дыбысына араб тіліндегі қызыл иек алды (٢ٓ أٓب١ُٞض
[liṯaụiịịun ‟amāmiịịun]), шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) [ كd]
дыбысы сҽйкес келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі [ كd] дыбысы
мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады;
Тіл ҧшы, тоғысыңқы-ҿтпелі, ҥнді, мҧрынжолды н дыбысына араб тіліндегі
қызыл иек арты ( ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun]), аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]),
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ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]), мҧрынжолды (٢‟[ أٗل ّـanfiịịun]) ٕ [n] дыбысы сҽйкес
келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі ٕ [n] дыбысы мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады;
Тіл ҧшы, тоғысыңқы-ҿтпелі, ҥнді, жанама л дыбысына араб тіліндегі қызыл
иек арты ( ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun]), аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]), ҥнді
(هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]), жанама (٢[ عبٗج ّـʤānibiịịun]) ٍ [l] дыбысы сҽйкес келеді.
Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі ٍ [l] дыбысы [ هللاallāhu] сҿзінде ғана ٍ [l]
дыбысының алдындағы (дауыссыз дыбыс ْـ ُـَ هللاِـٚ[ كfaḍlu-ḷ-ḷāhi] сҿзіндегідей)
фатхалы жҽне ( [ اُوىم ِـَٖٓـ هللاِـar-rizqu mina-ḷ-ḷāhi] сҿзіндегідей) даммалы болған
жағдайда ғана тіл арты таңдайға қарай кҿтеріліп жуан айтылады. Ал [ هللاallāhu]
сҿзінде ٍ [l] дыбысының алдындағы дауыссыз дыбыс ([ ثِـباِـbi-l-lāhi]
сҿзіндегідей) кҽсралы болса жҽне басқа жағдайлардың барлығында жіңішке
айтылады [22, 119 б.].
Тіл ҧшы, тоғысыңқы-ҿтпелі, ҥнді, діріл р дыбысына араб тіліндегі қызыл
иек арты ( ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun]), аралық (ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]), ҥнді
(هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]), діріл ([ ُـٌٓوّـهmukarrarun]) [ هr] дыбысы сҽйкес келеді. Екеуінің
айырмашылығы араб тіліндегі [ هr] дыбысы ( [ َـهةٌّبrabbun] жҽне  ٌـػٝ[ هُـrūḥun]
сҿздеріндегідей) фатхалы немесе даммалы болса жҽне сукунді болып, алдыңғы
дауыссызы ( [ ثَـوْـ ٌـكbardun] жҽне ٌـٛ [ هُـوْـqurṭun] сҿздеріндегідей) фатхалы немесе
даммалы болса тіл арты таңдайға қарай кҿтеріліп жуан айтылады. Ал егер (ِـه َـٍبَُـخٌـ
[risālatun] сҿзіндегідей) кҽсралы болса жҽне cукунді болып алдыңғы дауыссызы
(ْٕـ ُـٞ[ كِـوْـ ػَـfir„aụnu] сҿзіндегідей) кҽсралы болса жіңішке айтылады [22, 118 б.];
Тіл алды, ызың, қатаң, жіңішке с дыбысына араб тіліндегі тіс (арты)-қызыл
иек ( ١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ
[mahmūsun]), мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]), мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) ً [s]
дыбысы сҽйкес келеді, ал тіл алды, ызың, қатаң, жуан с дыбысына араб
тіліндегі тіс (арты)-қызыл иек ( ١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun]), ызың (حٞهف
[raḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]), мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]), мутбақ (ٓطجن
ٍـ
[muṭbaqun]) ٓ [ṣ] дыбысы сҽйкес келеді;
Тіл алды, ызың, ҧяң з дыбысына араб тіліндегі тіс (арты)-қызыл иек ( ٢ٗأٍ٘ب
١ٞ‟[ ُضasnāniịịun liṯaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) [ ىz]
дыбысы сҽйкес келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі [ ىz] дыбысы
мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс болғандықтан жіңішке айтылады;
Тіл ортасы, ызың, қатаң, жайылыңқы ш дыбысына араб тіліндегі таңдай
ортасы (١[ ؿبهġāriịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]),
жайылыңқы ( [ رَـلَـٍِّشtafaššin]) ُ [š] дыбысы сҽйкес келеді. Екеуінің
айырмашылығы араб тіліндегі ُ [š] дыбысы мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс
болғандықтан жіңішке айтылады;
Тіл ортасы, ызың, ҥнді й дыбысына араб тіліндегі таңдай ортасы (١ؿبه
[ġāriịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) ١ [ị] дыбысы сҽйкес
келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі ١ [ị] дыбысы мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады;
Тіл ортасы, шҧғыл, қатаң к дыбысына араб тіліндегі таңдай арты (٢جوٛ
[ṭabaqiịịun]), шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) [ ىk] дыбысы сҽйкес
келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі [ ىk] дыбысы мустафил (ََٓزل
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[mustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады. Ал қазақ тіліндегі к
дыбысы қазақтың (кҽсіп, кҥн секілді) тҿл сҿздері мен шығыс тілдерінен келген
(кҽрім, кҽміл секілді) сҿздерде ҥнемі жіңішке айтылса, орыс тілінен келген
(кабель, касса секілді) сҿздерде жуан да айтыла береді;
Тілшік, шҧғыл, қатаң қ дыбысына араб тіліндегі тілшік (١ُٜٞ [lahaụiịịun]),
шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) [ مq] дыбысы сҽйкес келеді. Бҧл
дыбыс екі тілде де ҥнемі жуан айтылады. Араб тілінде бҧл дыбыстың
«мустағли» (ََٓزؼ
[musta„lin]) аталуы да сондықтан;
ٍـ
Кҿмей ҥсті, ызың, қатаң х дыбысына араб тіліндегі кҿмей ҥсті ( ٢ ؽِو٠ٗأك
[‟adnā ḥalqiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) [ ؿḫ] дыбысы
сҽйкес келеді. Бҧл дыбыс екі тілде де ҥнемі жуан айтылады. Араб тілінде бҧл
дыбыстың «мустағли» (ََٓزؼ
[musta„lin]) аталуы да сондықтан;
ٍـ
Кҿмей ҥсті, ызың, ҧяң ғ дыбысына араб тіліндегі кҿмей ҥсті (٢ ؽِو٠ٗ‟[ أكadnā
ḥalqiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) [ ؽġ] дыбысы сҽйкес
келеді. Бҧл дыбыс екі тілде де ҥнемі жуан айтылады. Араб тілінде бҧл
дыбыстың «мустағли» (ََٓزؼ
[musta„lin]) аталуы да сондықтан;
ٍـ
Кҿмейлік, ызың, қатаң һ дыбысына араб тіліндегі желбезектік (١ؽ٘غو
[ḥanʤariịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) ٙ [h] дыбысы
сҽйкес келеді. Екеуінің айырмашылығы араб тіліндегі ٙ [h] дыбысы мустафил
(َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс болғандықтан ҥнемі жіңішке айтылады.
Қазақ тіліндегі ҽрбір дауыссыз фонема буын ішіндегі дауыстының
ыңғайына қарай жуан болып та, жіңішке болып та кездесе береді. Демек, қазақ
тілінде жуан-жіңішкелікке дауысты дыбыс ҧйытқы болады. Мысалы, сан, сат
– жуан сҿздер, сҽн, сҽт – жіңішке сҿздер. Жуан сҿздердегі (сан, сат) с, н, т
фонемаларының жуан болуы сол сҿздердегі жуан фонема а-мен байланысты да,
жіңішке сҿздердегі (сҽн, сҽт) с, н, т фонемаларының жіңішке болуы сол
сҿздердегі жіңішке фонема ҽ-мен байланысты. Сондықтан сҿз мағынасына
дауыссыз фонеманың жуанды-жіңішкелігінен гҿрі дауысты фонеманың
жуанды-жіңішкелігінің ықпалы (қ – к, г – ғ-ларды қоспағанда) ҽлдеқайда кҥшті
[11, 377 б.]. Ал араб тілінде, керісінше, жуан-жіңішкелікке дауыссыз дыбыс
ҧйытқы болады.
ә) Араб әдеби тілінде баламасы жоқ қазақ тілі дауыссыз дыбыстары
және оларға ең жақын келетін араб тілі дауыссыз дыбыстары: Қазақ
тіліндегі еріндік, шҧғыл, қатаң п дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби
тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс еріндік
(١ٞ[ ّلšafaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) [ ةb] дыбысы.
Еріндік-тіс, ызың, ҧяң в дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде
жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс еріндік-тіс
(٢ٗ أٍ٘ب١ٞ‟[ ّلasnāniịịun šafaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun])
[ فf] дыбысы.
Тіл алды, африкат, қатаң ц дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби
тілінде жоқ. Бҧл дыбыс африкат дыбыс болғандықтан оған араб ҽдеби тіліндегі
ең жақын келетін дыбыс қызыл иек алды ( ٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ‟amāmiịịun]),
шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]), мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]),
мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) [ دt] дыбысы мен тіс (арты)-қызыл иек (١ٞ ُض٢ٗأٍ٘ب
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[‟asnāniịịun liṯaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]), мустафил
(َ[ َٓزلmustafilun]), мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) ً [s] дыбысының
қосындысынан қҧралған жасанды ٌ[ رts] дыбысы.
Тіл ортасы, ызың, ҧяң, жайылыңқы ж дыбысына сҽйкес келетін дыбыс
араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін
дыбыс – таңдай ортасы (١[ ؿبهġāriịịun]), африкат ([ ٓوًتmurakkabun]), ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) [ طʤ] дыбысы.
Тіл ортасы, африкат, қатаң ч дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби
тілінде жоқ. Бҧл дыбыс африкат дыбыс болғандықтан оған араб ҽдеби тіліндегі
ең жақын келетін дыбыс қызыл иек алды ( ٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ‟amāmiịịun]),
шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]), мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]),
мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) [ دt] дыбысы мен таңдай ортасы (١[ ؿبهġāriịịun]),
ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]), жайылыңқы ( [ رَـلَـٍِّشtafaššin]) ُ [š]
дыбысының қосындысынан қҧралған жасанды ِ[ رtš] дыбысы.
Тіл ортасы, ызың, ҧяң г дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде
жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс таңдай арты
(٢جوٛ [ṭabaqiịịun]), шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]) [ ىk] дыбысы.
Тіл арты, тоғысыңқы-ҿтпелі, ҥнді, мҧрынжолды ң дыбысына сҽйкес
келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең
жақын келетін дыбыс – қызыл иек арты ( ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun]), аралық
(ٍطخٞ[ ٓزmutaụassiṭatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]), мҧрынжолды (٢‟[ أٗل ّـanfiịịun]) ٕ
[n] дыбысы.
б) Қазақ тілінде баламасы жоқ араб тілі дауыссыз дыбыстары және
оларға ең жақын келетін қазақ тілі дауыссыз дыбыстары: Араб тіліндегі
желбезектік (١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]), шҧғыл (ل٣[ ّلšadīdun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ [mahmūsun])
һамза ( )]‟[ ءдыбысына сҽйкес келетін дыбыс қазақ тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа
қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс – шҧғыл айтылған кездегі жіңішке
дауысты ҽ, и, у дыбыстары.
Араб тіліндегі тіс (٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ
[mahmūsun]) [ سṯ] дыбысына сҽйкес келетін дыбыс қазақ тілінде жоқ. Бҧл
дыбысқа қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс – тіл алды, ызың, қатаң,
жіңішке с дыбысы.
Араб тіліндегі тіс (٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]), мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) [ مḏ] дыбысына сҽйкес келетін дыбыс
қазақ тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс – тіл
алды, ызың, ҧяң, жіңішке з дыбысы.
Араб тіліндегі тіс (٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]), мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) [ ظẓ] дыбысына сҽйкес келетін дыбыс
қазақ тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс – тіл
алды, ызың, ҧяң, жуан з дыбысы.
Араб тіліндегі қызыл иек алды (٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ‟amāmiịịun]), шҧғыл (ل٣ّل
[šadīdun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]), мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ٗ [ḍ] дыбысына
сҽйкес келетін дыбыс қазақ тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа қазақ тіліндегі ең жақын
келетін дыбыс – тіл ҧшы, шҧғыл, ҧяң, жуан д дыбысы.
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Араб тіліндегі таңдай ортасы (١[ ؿبهġāriịịun]), африкат ([ ٓوًتmurakkabun]),
ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) [ طʤ] дыбысына сҽйкес келетін дыбыс қазақ тілінде
жоқ. Бҧл дыбысқа қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс – тіл ортасы, ызың,
ҧяң, жайылыңқы ж дыбысы.
Араб тіліндегі кҿмейлік (٢[ ؽِوḥalqiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞٓغ
[maʤhūrun])  ]„[ عдыбысына сҽйкес келетін дыбыс қазақ тілінде жоқ. Бҧл
дыбысқа қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс – кҿмей ҥсті, ызың, ҧяң ғ
дыбысы.
Араб тіліндегі кҿмейлік (٢[ ؽِوḥalqiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнсіз (ًٜٞٔٓ
[mahmūsun]) [ ػḥ] дыбысына сҽйкес келетін дыбыс қазақ тілінде жоқ. Бҧл
дыбысқа қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс – кҿмей ҥсті, ызың, қатаң х
дыбысы;
1.3 Араб және қазақ тілдеріндегі дауысты дыбыстар
1.3.1 Араб тіліндегі дауысты дыбыстар жҿнінде алғашқы зерттеулер
Ортағасырлық араб ғалымдары дауысты дыбыстардың жасалуында
дауыссыз дыбыстарға қарағанда ҿздеріне тҽн ерекшеліктері бар екенін
анықтаған. Солардың бірі бҧл дыбыстарды (дауысты дыбыстарды) айту
кезіндегі дыбыстау мҥшелерінің қалпы деуге болады. Ҽл-Халил ибн Ахмад:
«Ҽлиф лин ( ٘خ٤ُُِق ا٧[ اal-‟alifu-l-līnatu]), уау (ٝاُٞ[ اal-ụāụu]) жҽне йа (بء٤ُ[ اal-ịā‟u])
ауалық дыбыстар» [18, 64 б.], – десе, Сибауҽйһи: «Бҧл дыбыстар ҥнсіз (ًٜٞٔٓ
[mahmūsun]) дыбыстарға жатпайды. Бҧлар жҧмсақ (ٖ٤ُ [līnun]) жҽне созылыңқы
([ ٓلmaddun]) дыбыстар жҽне жасалу орындарындағы іштен шыққан ауа ҿтетін
жолдардың кең болуымен ерекшеленеді. Бҧл дыбыстарды айту кезінде ерін, тіл,
кҿмей т.б. дыбыстау мҥшелері біріне-бірі жуыспайды» [19, 176 б.], – дейді.
Ортағасырлық араб ғалымдары осындай ерекшеліктерін негізге алып,
дыбыстарды дауыссыз (آذٕٞ [ṣaụāmitun]) жҽне дауысты (ائذٕٞ [ṣaụā‟itun])
дыбыстар деп екіге бҿліп қарастырған. Ҽл-Ҽндраби: «Дауысты дыбыстар ҥшеу.
Олар: алдыңғы дыбыс кҽсралы болып келген ١ [ī] дыбысы, алдыңғы дыбыс
даммалы болып келген ٝ [ū] дыбысы жҽне [ اā] дыбысы. Соңғы дыбыстың ([ اā])
алдында келетін дауыссыз дыбыс ҽрдайым фатхалы болып келеді. Бҧл
дыбыстар жҧмсақ ҽрі созылыңқы айтылатындықтан «созылыңқы» ([ ٓلmaddun])
немесе «жҧмсақ» (ٖ٤ُ [līnun]) дыбыстар деп аталған» [98, 74 б.], – дейді.
Ортағасырлық ғалымдардың харакаттар мен созылыңқы дауысты
дыбыстар жҿніндегі пікірлері ол дыбыстардың табиғаты бір екендігін білдіреді.
Ибн Жинни: «Харакаттар – жҧмсақ ҽрі созылыңқы дауысты [ اā], ٝ [ū], ١ [ī]
дыбыстарының бҿліктері. Созылыңқы дыбыстар секілді харакаттар да ҥшеу.
Олар (харакаттар): фатха, кҽсра жҽне дамма. Фатха ҽлифтің ([ اā]) бір бҿлігі,
дамма уаудың (ٝ [ū]) бір бҿлігі, кҽсра йайдың (١ [ī]) бір бҿлігі. Алғашқы кездегі
грамматист ғалымдар фатханы кіші ҽлиф, кҽсраны кіші йай, дамманы кіші уау
деп дҧрыс атайтын болған» [63, 19 б.], [106, 310 б.] деп, Сибауҽйһидің «фатха
([ كزؾخfatḥatun] ҽлифтен, кҽсра ([ ًَوحkasratun]) йайдан, дамма (ٔخٙ [ḍammatun])
уаудан» [19, 242 б.] деген сҿздеріне тҥсініктеме беріп, мағынасын аша тҥскен.
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Ҽл-Журжани: «Харакаттар дауысты дыбыстардың қҧрамына енеді.
Сондықтан дауыстылар қысқа дауыстылар жҽне созылыңқы дауыстылар деп
екіге бҿлінеді. Қысқа дауыстылар – харакаттар, созылыңқы дауыстылар – [ اā], ٝ
[ū], ١ [ī] дыбыстары» [107, 275 б.], – деген.
Ортағасырлық ғалымдар
١ ،ٝ ، اдыбыстарының жасалу орындарын
белгілеуде негізгі екі бағытты ҧстанды. Біріншісі бағытты ҧстанған ғалымдар
бҧл дыбыстардың дауысты ([ اā], ٝ [ū], ١ [ī]) жҽне дауыссыз (ٝ [ụ], ١ [ị])
тҥрлерін ажыратып кҿрсетпеді жҽне олар (бҧл дыбыстардың) жасалу
орындарын белгілеуде екі мектеп қалыптастырды деуге болады.
Біріншісі, ҽл-Халил ибн Ахмад мектебі. Ол бҧл дыбыстарды (ауыз не
кҿмей) қуысы арқылы жасалатын «һҽуаи» (٢ائ ّـٞٛ [haụā‟iịịun]), яғни ауалық
дыбыстар деп санаған. Ол: «Араб тілінде жиырма тоғыз дыбыс бар. Олардың
жиырма бесі жасалу орындары белгілі «сихах» ([ ٕؾبػṣiḥāḥun]), яғни «дҧрыс»
дыбыстар. Тҿртеуі «жуф» (فٞ[ عʤūfun]), яғни қуыс дыбыстары. Олар: ٝاٝ [ụāụun],
بء٣ [ịā‟un], ٘خ٤ُ ‟[ أُقalifun līnatun] жҽне ٔيحٛ [hamzatun]. Бҧлардың «қуыс» (فٞع
[ʤūfun]) дыбыстары деп аталу себебі (іштен шыққан ауа) тілге де, кҿмейге де,
тілшікке де соқтығыспай (кҿмей жҽне ауыз) қуысында жасалады. Яғни бҧл
дыбыстар жасалу орындары нақты емес (кҿмей жҽне ауыз) қуысында
жасалатын ауалық (٢ائ ّـٞٛ [haụā‟iịịun]) дыбыстар» [18, 57 б.], – дейді. (Бҧл жердегі
ауалық (٢ائ ّـٞٛ [haụā‟iịịun]) дегені іштен шыққан ауамен бірге шығады дегенді
білдіреді). Ҽл-Халилдің һамза дыбысын ауалық (٢ائ ّـٞٛ [haụā‟iịịun]) дыбыстарға
жатқызуы ғалымдар арасында тҥсінбеушілік тудырғаны рас. Ол «ҽл-Айн»
кітабының кіріспе бҿлімінде дыбыстарға классификация жасаудан бҧрын
кейбір дыбыстардың жасалу орнына тоқтала кеткен. Онда: «Һамза кҿмейдің
тҿменгі бҿлігінен жасалатын дауыссыз дыбыс. Ҿзге дауыссыздардан
айырмашылығы, егер оны жеңілдетіп айтса жҧмсарып ١ [ị], ٝ [ụ], [ اā]
дыбыстарына айналады» [18, 52 б.], – деген болатын. Бҧл мҽтіннен һамза
дыбысы жҿнінде дҧрыс тҥсінік аламыз, яғни егер оны дауыссыз дыбыс ретінде
дыбыстасақ кҿмейлік (желбезектік), жеңіл дыбыстасақ ауалық (٢ائ ّـٞٛ [haụā‟iịịun])
болып табылады.
Екіншісі, Сибауҽйһи мектебі. Ол: «Ҽлиф (‟[ أُقalif]) – һамза ( )]‟[ ءжҽне һа
(ٙ [h]) дыбыстарымен бірге кҿмейдің ең тҿменгі жағынан жасалады, йа (بء٣ [ịā‟])
– жим ([ طʤ]) жҽне шин (ُ [š]) дыбыстарымен бірге тіл ортасынан жасалады,
ал уау (ٝاٝ [ụāụun]) – ба ([ ةb]) жҽне мим (ّ [m]) дыбыстарымен бірге еріннен
жасалады» [19, 176 б.], – деп ҽлиф (‟[ أُقalif]), йа (بء٣ [ịā‟]), уау (ٝاٝ [ụāụun])
дыбыстарының ҽрқайсысына тҽн жасалу орындарын белгілеп кҿрсетеді.
Сонымен қатар ол: «Бҧл дыбыстарды айтқанда іштен шыққан (фонациялық)
ауаның соңғы легі һамза ( )]‟[ ءдыбысының жасалу орнында ҥзіліп біткенге
дейін ерін, тіл, кҿмей секілді дыбыстау мҥшелері біріне-бірі жуыспай кең
қалпында тҧрады» [19, 335 б.], – деп бҧл дыбыстарды айтқанда дыбыстау
мҥшелерінің арасы біріне-бірі жуыспай кең тҧратынын айтқан.
Екінші бағыттағылар бҧл дыбыстардың дауысты ([ اā], ٝ [ū], ١ [ī]) тҥрлері
мен дауыссыз (ٝ [ụ], ١ [ị]) тҥрлерін ажыратып кҿрсетті, яғни бҧл бағыттағы
ғҧламалардың (ибн Сина жҽне т.б. тҽжуид ғалымдары) пікірі қазіргі заманғы
фонетист ғалымдардың пікірлерімен сҽйкес келеді деуге болады. Солардың бірі
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Мухаммад ибн Махмуд ҽс-Самарқанди (780 һ.ж. қайтыс болған): «Ҽлиф (أُق
[‟alifun]), уау (ٝاٝ [ụāụun]) жҽне йа (بء٣ [ịā‟un]) дыбыстары сукунді болып алдыңғы
дыбыстар осы дыбыстардың ҽрқайсысына сҽйкес келетін харакаттарды алған
жағдайда олар «жҽуфия» (خ٤كٞ[ عʤaụfiịịatun]), яғни «қуыстық» немесе «һҽуаи»
(٢ائ ّـٞٛ [haụā‟iịịun]), яғни «ауалық» деп аталған. Ҿйткені бҧл дыбыстардың белгілі
бір жасалу орнында емес ауыз қуысында жасалады» делініп жҥр». Дҧрысы:
- ҽлиф (‟[ أُقalifun]) кҿмейдегі ауадан;
- алдыңғы дыбысы кҽсралы болып келген сукунді йа (بء٣ [ịā‟un]) ауыз
ортасындағы ауа арқылы жасалады;
- алдыңғы дыбысы даммалы болып келген сукунді уау (ٝاٝ [ụāụun]) екі ерін
арасындағы ауа арқылы жасалады;
- харакатты йа (بء٣ [ịā‟un]) жҽне алдыңғы дыбысы фатхалы болып келген
сукунді йа (بء٣ [ịā‟un]) таңдай дыбысы;
- харакатты уау (ٝاٝ [ụāụun]) жҽне алдыңғы дыбысы фатхалы болып келген
сукунді уау (ٝاٝ [ụāụun]) еріндік дыбыс болып табылады» [101, 65-66 б.], – деген.
Ҽл-Марғаши дауысты ٝ [ū], ١ [ī] дыбыстарының жасалу орындары дауыссыз ٝ
[ụ], ١ [ị] дыбыстарының жасалу орындарынан жасалады, алайда
дауыстыларының жасалу орындары дауыссыздарының жасалу орындарына
қарағанда кеңірек деген пікірде болды [91, 135 б.]. Бҧл бағыттағы ғалымдардың
пікірі дауысты дыбыстардың жасалу орындарын белгілеуде қазіргі кездегі
ғалымдардың пікіріне ҿте жақын деуге болады.
1.3.1.1 Араб тілі дауысты дыбыстарының жасалу орындары мен сипаттары
Дауысты дыбыстардың жасалу орнын анықтау кҿптеген ғалымдарға
қиындық туғызғаны белгілі. Ҽйгілі ғалым ибн Сина ҿз еңбегінде: «Мына ҥш
дыбыстың мҽселесі маған оңай тимеді» [108, 43 б.], – деп, [ اā], ٝ [ū], ١ [ī]
дыбыстарының жасалу орнын анықтауда қиындыққа тап болғанын айтады.
Шығыстанушы неміс ғалымы Баргештрасир: «Дауысты дыбыстардың да
дауыссыз дыбыстар тҽрізді жасалу орындары болады. Алайда оларды анықтау
қиынның қиыны» [109, 62 б.], – деген.
Дауысты дыбыстарды зерттеп, оларды сипаттауда батыс фонетист
ғалымдары да аянбай еңбек етті. Аянбай еңбек етудің нҽтижесінде ағылшын
ғалымы Даниел Джонс (Daniel Jones) жалпы тілдердегі дауысты дыбыстарды
нақты сипаттау ҥшін дауысты дыбыстардың арнайы жасалым пішіндемесін
жасады. Оны ағылшын тілінде «Cardinal Vowels» деп атады (сурет 1) [110, 18
б.], [111, 31 б.]. Бҧл пішіндемені жасау кезінде Даниел Джонс тілдің ілгері жҽне
кейін жылжуы, жоғары кҿтерілген кездегі жҽне тҿмен тҥскен кездегі тіл ортасы
мен артының таңдайға байланысты орналасу қалпы (қашықтығы), сондай-ақ
дыбысты айту кездегі ерін қалпына (езудің тартылуы, еріннің сҥйірленуі жҽне
қалыпты формада болуы) назар аударды. Араб ғалымдары да Даниел Джонс
жасаған пішіндемедегі дауысты дыбыстарды араб ҽдеби тілімен бірге
диалектілеріндегі дауысты дыбыстармен салыстырды.
Оның зерттеулері бойынша, егер тіл ілгері жылжып, ортасы қатты
таңдайға қарай – екеуінің арасынан ауа ҥйкелмей ҿтетіндей дҽрежеде –
барынша кҿтерілсе жҽне ерін (езу) барынша тартылса 1-нҿмірлі стандарт дыбыс
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жасалады. Халықаралық фонетика бірлестігі бҧл дыбыстың қысқа тҥрін (і)
белгісімен, созылыңқы тҥрін (ī) белгісімен белгілеген [21, 147 б.]. Ғалым
Қадури: «Бҧл дыбыстың қысқа тҥрі араб тіліндегі ٕ[ ِـى ْـzin] сҿзіндегі кҽсра ([ ِـi])
харакатына, созылыңқы тҥрі ْ ٌـ٣[ َـً ِـوkarīmun] сҿзіндегі созылыңқы ١ [ī] дыбысына
ҧқсайды» [20, 142 б.], – дейді.

Сурет 1 – Ағылшын ғалымы Даниел Джонс (Daniel Jones) ҧсынған
жалпы тілдердегі дауысты дыбыстардың жасалым пішіндемесі
Егер тіл алдыңғы қалыптағы жағдайдан аз мҿлшерде кейін жылжып,
ортасы да алдыңғы қалыптағы кҿтерілу қалпынан аздап тҿмендесе жҽне еріннің
де (езудің де) тартылу дҽрежесі аздап азайса 2-нҿмірлі стандарт дыбыс
жасалады. Халықаралық фонетика бірлестігі бҧл дыбыстың қысқа тҥрін (е)
белгісімен, созылыңқы тҥрін (ē) белгісімен белгілеген [21, 149 б.]. Ғалым
[ ك ّـfakku raqabeh] сҿзіндегі
Қадури: «Бҧл дыбыстың қысқа тҥрі ة
ي هم ح َـ
«кҥшейтілген фатха мумҽла» ( لحًـ٣[ اُلزؾخ أُٔبُخ آبُخًـ ّلal-fatḥatu-l-mumālatu ‟imālatan
šadīdatan]) дыбысына, созылыңқы тҥрі بٜ[ َـٓغْـ ٰوىmaʤrēhā] сҿзіндегі «кҥшейтілген
ҽлиф мумҽла» (لحًـ٣‟[ أُق أُٔبُخ آبُخًـ ّلalifu-l-mumālatu ‟imālatan šadīdatan]) дыбысына
ҧқсайды» [20, 142 б.], – дейді.
Егер тіл алдыңғы қалыптағы екі жағдайға қарағанда тағы да аз мҿлшерде
кейін жылжып, ортасы да алдыңғы қалыптағы кҿтерілу қалпынан аздап
тҿмендесе жҽне еріннің де (езудің де) тартылу дҽрежесі аздап азайса 3-нҿмірлі
стандарт дыбыс жасалады. Халықаралық фонетика бірлестігі бҧл дыбыстың
қысқа тҥрін (ɛ) белгісімен, созылыңқы тҥрін (ɛ̄) белгісімен белгілеген [21, 149
[ ك ّـfakku raqabɛh] [21, 149 б.],
б.]. Ғалым Қадури: «Бҧл дыбыстың қысқа тҥрі ي ههجَـخ
араб диалектілерінде кең тараған ْـذ٤[ ثَـbɛịt] [20, 143 б.] сҿзіндегі «кҥшейтілген
фатха мумҽла» ( لحًـ٣[ اُلزؾخ أُٔبُخ آبُخًـ ّلal-fatḥatu-l-mumālatu ‟imālatan šadīdatan])
дыбысына, созылыңқы тҥрі بٜ[ َـٓغْـ ٰوىmaʤrɛ̄hā] сҿзіндегі «жеңілдетілген ҽлиф
мумҽла» ( لحًـ٣‟[ أُق أُٔبُخ آبُخًـ ّلalifu-l-mumālatu ‟imālatan šadīdatan]) дыбысына
ҧқсайды [20, 142 б.], – дейді.
Қҧран қырағаты (оқылымы) іліміндегі «имҽла» (‟[ آبُخimālatun]) термині
созылыңқы [ اā] дыбысын созылыңқы ١ [ī] мен созылыңқы [ اā] дыбыстарының
арасында дыбыстау жҽне фатха ([ َـa]) харакатын кҽсра ([ ِـi]) мен фатха ([ َـa])
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харакаты дыбыстарының арасында дыбыстау болып табылады. Ҽйгілі он
қаридің ішінде имҽламен (‟[ آبُخimālatun]) оқығандар Хамза (156 һ.ж. қайтыс
болған), ҽл-Кисаи (189 һ.ж. қайтыс болған), Халаф (229 һ.ж. қайтыс болған)
болды. Жалпылама алғанда Қҧранды имҽламен (‟[ آبُخimālatun]) оқу һижра жыл
санауы бойынша 2-ғасырда Ирақ жерінде кеңінен тарады [112, 61 б.].
Егер тіл алдыңғы қалыптағы жағдайда болып, ортасы барынша тҿмендесе
жҽне еріннің (езудің) тартылу дҽрежесі азайып қалыпты жағдайда болса, 4нҿмірлі стандарт дыбыс жасалады. Халықаралық фонетика бірлестігі бҧл
дыбыстың қысқа тҥрін (a) белгісімен, созылыңқы тҥрін (ā) белгісімен
белгілеген [21, 149 б.]. Бҧл дыбыстың қысқа тҥрі араб тіліндегі ٖ[ َـؽ َـَ ٌـḥasanun]
сҿзіндегі жіңішке фатха ([ َـa]) харакатына, созылыңқы тҥрі [ َـكػَـبda„ā] сҿзіндегі
созылыңқы жіңішке [ اā] дыбысына ҧқсайды [20, 142 б.].
Бҧл тҿрт дыбысты айту кезінде тіл ілгері жылжитындықтан жҽне тіл
ортасының таңдайға қарай кҿтерілетін жері тілдің алдыңғы жағына жақын
болғандықтан бҧл дыбыстар Front Vowels, яғни (тіл) алды дауысты дыбыстары
деп аталады.
Осы дыбыстарды айту кезінде тіл жоғары кҿтерілген сайын тіл мен таңдай
арасы жақындай тҥсетіні мҽлім. Тіл таңдайға 1-нҿмірлі стандарт дыбысты айту
кезінде ең жақын орналасатындықтан, бҧл дыбыс Close Vowels, яғни қысаң
дауысты дыбыс деп аталады. Ал тіл тҿмен тҥскен сайын тіл мен таңдай арасы
алшақтай тҥсетіні мҽлім. Тіл таңдайдан 4-нҿмірлі стандарт дыбысты айту
кезінде ең қашық орналасатындықтан, бҧл дыбыс Open Vowels, яғни ашық
дауысты дыбыс деп аталады. Демек, 1-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл алды,
қысаң, езулік дауысты дыбыс, 4-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл алды, ашық,
езулік дауысты дыбыс, ал осы екі стандарт дыбыстың аралығындағы дыбыстар
аралық дауысты дыбыстар, яғни 2-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл алды,
жартылай қысаң, езулік, 3-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл алды, жартылай ашық,
езулік дауысты дыбыс болады [21, 149-150 б.].
Егер тіл 4-нҿмірлі стандарт дыбысты айту кезіндегі қалпында кейін
жылжып, тілдің таңдайға жуықтау нҥктесі тіл арты мен жҧмсақ таңдай
арасында болса жҽне еріннің қалпы 4-нҿмірлі стандарт дыбысты айту кезіндегі
қалыпты сақтаса 5-нҿмірлі стандарт дыбыс жасалады [21, 150 б.]. Халықаралық
фонетика бірлестігі бҧл дыбыстың қысқа тҥрін (ɑ) белгісімен, созылыңқы тҥрін
(ᾱ) белгісімен белгілеген. Бҧл дыбыстың қысқа тҥрі араб тіліндегі َـَِـتٛ [ṭɑlaba]
сҿзіндегі жуан фатха ([ َـɑ]) харакатына, созылыңқы тҥрі َـبُِـتٌـٛ [ṭᾱlibun] сҿзіндегі
созылыңқы [ اᾱ] дыбысына ҧқсайды [20, 142 б.].
Тіл 5-нҿмірлі стандарт дыбысты айту кездегі қалпынан аздап артқа
жылжып, арты да аздап жоғары кҿтерілсе жҽне ерін (5-нҿмірлі стандарт
дыбысты айту кездегі қалпынан) аздап сҥйірленсе, 6-нҿмірлі стандарт дыбыс
жасалады. Халықаралық фонетика бірлестігі бҧл дыбыстың қысқа тҥрін (ɔ)
белгісімен, созылыңқы тҥрін (ɔ̄) белгісімен белгілеген [21, 150 б.]. Бҧл
дыбыстың қысқа тҥрі кейбір араб диалектілеріндегі жуан «дамма мумҽла
кҽсран» (ٔخ أُٔبُخ ًَواُٚ[ اaḍ-ḍammatu-l-mumālatu kasran]) дыбысына, созылыңқы
тҥрі кейбір араб диалектілеріндегі ىٞ[ ؽḥɔ̄ka] сҿзіндегі жуан «уау мумҽла
кҽсран» (  أُٔبُخ ًَواٝاٝ [ụāụu-l-mumālati kasran]) дыбысына ҧқсайды [20, 143 б.].
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Ал «дамма мумҽла кҽсран» ( ٔخ أُٔبُخ ًَواُٚ[ اaḍ-ḍammatu-l-mumālatu kasran])
жҽне «уау мумҽла кҽсран» (  أُٔبُخ ًَواٝاٝ [ụāụu-l-mumālati kasran]) дегеніміз
кейбір араб диалектілеріндегі дамма ([ ُـu]) харакатын кҽсра ( [ ِـi]) харакатына
жҽне созылыңқы ٝ [ū] дыбысын созылыңқы ١ [ī] дыбысына жақындатып оқу
[79, 403 б.].
Тіл 6-нҿмірлі стандарт дыбысты айту кезіндегі қалпынан аздап кейін
жылжып, арты да аздап жоғары кҿтерілсе жҽне ерін (6-нҿмірлі стандарт
дыбысты айту кездегі қалпынан) аздап жҽне сҥйірленсе, 7-нҿмірлі стандарт
дыбыс жасалады. Халықаралық фонетика бірлестігі бҧл дыбыстың қысқа тҥрін
(о) белгісімен, созылыңқы тҥрін (ō) белгісімен белгілеген [21, 150 б.]. Бҧл
дыбыстың қысқа тҥрі араб тіліндегі [ هُـَْـqul] жҽне [ ُـف ْـنḫuḏ] сҿзіндегі дамма ([ ُـu])
харакатын кейбір араб диалектілеріндегідей жуандатып [ هُـَْـqol] жҽне [ ُـف ْـنḫoḏ]
деп оқыған кездегі дыбысталуына жақын келсе, созылыңқы тҥрі кейбір араб
диалектілерінде кездесетін ةُّٞ[ اُزat-tōb] сҿзіндегі созылыңқы жуан ٝ [ō]
дыбысына ҧқсайды [20, 143 б.].
Тіл барынша кейін жылжып, арты тіл мен таңдай арасынан ауа ҥйкелмей
ҿтетіндей дҽрежеде барынша кҿтерілсе жҽне ерін барынша сҥйірленсе, 8нҿмірлі стандарт дыбыс жасалады. Халықаралық фонетика бірлестігі бҧл
дыбыстың қысқа тҥрін (u) белгісімен, созылыңқы тҥрін (ū) белгісімен
белгілеген [21, 150 б.]. Бҧл дыбыстың қысқа тҥрі араб тіліндегі َـ ْـٌزُـتُـ٣ [ịaktubu]
сҿзіндегі дамма ([ ُـu]) харакатына жақын келсе, созылыңқы тҥрі َٞـ ْـل ُـػ٣ [ịad„ū]
сҿзіндегі созылыңқы жуан ٝ [ū] дыбысына ҧқсайды [20, 142 б.]
Соңғы стандарт тҿрт дыбысты айтқанда тіл артқа жылжитындықтан, олар
тіл арты дауысты дыбыстары деп аталады. 5-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл арты,
ашық, езулік дауысты дыбыс, 8-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл арты, қысаң,
еріндік дауысты дыбыс, 6-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл арты, жартылай ашық,
еріндік дауысты дыбыс, 7-нҿмірлі стандарт дыбыс – тіл арты, жартылай қысаң,
еріндік дауысты дыбыс деп аталады [21, 150 б.].
Араб әдеби тіліндегі дауысты дыбыстар және олардың Даниел Джонс
пішіндемесіндегі орны. Ғалым Қадури: «Араб ҽдеби тілі дауысты
дыбыстардың саны жҿнінен ең ҥнемді тілдердің бірі саналады. Бҧл тілде
дауысты дыбыстар негізінен ҥш қысқа дауысты: фатха ([ َـa]), кҽсра ([ ِـi]), дамма
([ ُـu]) харакаттарының дыбыстарынан тҧрады. Осы ҥш (қысқа) дауыстының
созылыңқы [ اā], ١ [ī], ٝ [ū] тҥрлерін де есепке алсақ дауыстылардың саны алтау
болады» [20, 136 б.], – дейді.
Араб фонетист ғалымдары араб ҽдеби тіліндегі дауысты дыбыстарды
Даниел Джонс ҧсынған пішіндемедегі стандарт дыбыстармен салыстырды.
Ғалымдардың кҿпшілігі кҽсра ( [ ِـi]) харакаты 1-нҿмірлі стандарт дыбыстың
қысқа (і) тҥріне, созылыңқы ١ [ī] дыбысы 1-нҿмірлі стандарт дыбыстың
созылыңқы (ī) тҥріне, дамма ([ ُـu]) харакаты 8-нҿмірлі стандарт дыбыстың
қысқа (u) тҥріне, созылыңқы ٝ [ū] дыбысы 8-нҿмірлі стандарт дыбыстың
созылыңқы (ū) тҥріне, мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) ]‟[ ء, [ ةb], [ دt], [ سṯ], [ طʤ],
[ ػḥ], [ كd], [ مḏ], [ هr], [ ىz], ً [s], ُ [š], ]„[ ع,[ فf], [k], ٍ [l], ّ [m], ٕ [n], ٙ [h], ٝ
[ụ], ١ [ị] дыбыстарынан кейінгі жіңішке фатха ([ َـa]) харакаты 4-нҿмірлі
стандарт дыбыстың қысқа (а) тҥріне, осы дыбыстардан кейінгі созылыңқы
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жіңішке [ اā] дыбысы 4-нҿмірлі стандарт дыбыстың созылыңқы (ā) тҥріне,
мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٓ [ṣ], ٗ [ḍ], ٛ [ṭ], [ ظẓ], [ ؿḫ], [ ؽġ], [ مq]
ٍـ
дыбыстарынан кейінгі жуан фатха ([ َـa]) харакаты 5-нҿмірлі стандарт дыбыстың
қысқа (ɑ) тҥріне, осы дыбыстардан кейінгі созылыңқы жуан [ اā] дыбысы 5нҿмірлі стандарт дыбыстың созылыңқы (ᾱ) тҥріне сҽйкес келетінін айтқан. Бҧл
пікірді ғалым Қадури де қостай келе, Даниел Джонстың пішіндемесіне сҥйене
отырып, араб ҽдеби тіліндегі дауысты дыбыстардың жіктелім кестесін (кесте 5)
жасап шығарды.
Кесте 5 – Қадури жасаған араб ҽдеби тіліндегі дауысты дыбыстардың жіктелімі
اٍغٝ [ụāsi„un] - кең
ٖ٤ؽبُخ اُْلز
َ٣ٞٛ
و٤ٖه
un
[ḥālatu-š[ṭaụīl ] [qaṣīrun] šafataịni] - созылыңқы
қысқа
еріннің
қалпы

ن٤ٙ [ḍaịịiqun] - тар
ٖ٤ؽبُخ اُْلز
َ٣ٞٛ
و٤ٖه
un
[ḥālatu-š[ṭaụīl ] [qaṣīrun] šafataịni] созылыңқы
қысқа
еріннің
қалпы

ػٞٓلز
[maftūḥun]
ашық

[ اā]

[ َـa]

ٓ٘لوط
[munfariʤun]
керіліңкі

١ [ī]

[ ِـi]

ػٞٓلز
[maftūḥun]
ашық

[ اạ̄]

[ َـạ]

و٣َٓزل
[mustadīrun]
сҥйір

ٝ [ū]

[ ُـu]

اُٖلبد
[aṣṣifātu] сипаттары
[ أُقبهطalmaḫāriʤu] жасалу
орындары
٢ٓأٓب
[‟amāmiịịun]
тіл алды
٢فِل
[ḫalfiịịun]
тіл арты

Олай болса Қадуридің пікірінше, қысқа дауысты дыбыстар:
жіңішке ҽуезді фатха [ َـa] ([ كزؾخ ٓوهوخfatḥatun muraqqaqatun]) – тіл мен таңдай
арасының қатысына қарай кең (اٍغٝ [ụāsi„un]), еріннің қалпына қарай ашық (ػٞٓلز
[maftūḥun]), жасалу орнына қарай тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) дауысты дыбыс;
жуан ҽуезді фатха [ َـa] ([ كزؾخ ٓلقٔخfatḥatun mufaḫḫamatun]) – тіл мен таңдай
арасының қатысына қарай кең (اٍغٝ [ụāsi„un]), еріннің қалпына қарай ашық (ػٞٓلز
[maftūḥun]), жасалу орнына қарай тіл арты (٢[ فِلḫalfiịịun]) дауысты дыбыс;
кҽсра [ ِـi] – тіл мен таңдай арасының қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]),
еріннің қалпына қарай керіліңкі ([ ٓ٘لوطmunfariʤun]), жасалу орнына қарай тіл
алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) дауысты дыбыс;
дамма [ ُـu] – тіл мен таңдай арасының қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]),
еріннің қалпына қарай сҥйір (و٣[ َٓزلmustadīrun]), жасалу орнына қарай тіл арты
(٢[ فِلḫalfiịịun]) дауысты дыбыс болып шығады.
Қадуридің араб тілі дауыстыларын тіл мен таңдай арасының қатысына
қарай «кең» (اٍغٝ [ụāsi„un]), «тар» (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]) деп бҿлуі қазақ ғалымдарының
дауыстыларды жақтың қатысына қарай «ашық», «қысаң» деп бҿлгенімен
парапар деуге болады. Ҿйткені жақ ашылған сайын тіл мен таңдай арасы да
кеңейетіні (ашылатыны), сондай-ақ жақ қысылған сайын тіл мен таңдай арасы
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да тарылатыны (қысылатыны) белгілі [10, 19 б.]. Ғалымның еріннің қатысына
қарай «керіліңкі» ([ ٓ٘لوطmunfariʤun]), «ашық» (ػٞ[ ٓلزmaftūḥun]) деп бҿлуі қазақ
тіліндегі «езулік» дегенге, «сҥйір» (و٣[ َٓزلmustadīrun]) деп бҿлуі қазақ тіліндегі
«еріндік» дегенге сай келеді. Ҿйткені қазақ тіліндегі езулік дыбыстарды
айтқанда еріннің керілетіні жҽне ашылатыны, еріндік дыбыстарды айтқанда
еріннің дҿңгеленіп сҥйірленетіні белгілі [10, 19 б.]. Ал жасалу орындарына
қарай «тіл алды» (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]), «тіл арты» (٢[ فِلḫalfiịịun]) деп бҿлуі қазақ
тіліндегі дҽстҥрлі, акцентті фонологиялық бағытты ҧстанатын ғалымдардың
дауысты дыбыстарды тілдің қатысына қарай «жуан» жҽне «жіңішке» деп
бҿлгенімен, сингармониялық бағытты ҧстанатын ғалымдардың дауысты
дыбыстарды жасалу орындарына қарай «тіл ортасы» жҽне «тіл арты» деп
бҿлгенімен мҽндес деуге болады. Ҿйткені қазақ тіліндегі жуан дауыстыларды
айтқанда тілдің артқа, жіңішке дауыстыларды айтқанда тілдің алға жылжитыны
мҽлім [10, 19 б.]. Сондай-ақ тіл алға жылжығанымен оның таңдайға
жақындайтын нҥктесі тілдің дҽл алды емес орта тҧсы екенін Ҽ.Жҥнісбек
еңбектерінде дҽлелдеген [12, 37 б.]. Араб ғалымы Мухаммад Хасан да жіңішке
ҽуезді дыбыстарды айтқанда тіл алға қарай жылжып, таңдайға тілдің орта тҧсы
жақындайтынын айтқан [21, 149 б.].
Кҿптеген фонетист ғалымдар араб тіліндегі дауысты дыбыстар алдында
тҧрған дауыссыз дыбыстың тҥріне қарай ҽртҥрлі дыбысталатынын, мысалы,
мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ҽрі мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٓ [ṣ], ٗ [ḍ], ٛ [ṭ], [ ظẓ]
ٍـ
дыбыстарынан кейін муфаххам (ْ[ ٓلقmufaḫḫamun]), яғни жуан, мустағли (ََٓزؼ
ٍـ
[musta„lin]) [ ؿḫ], [ ؽġ], [ مq] дыбыстарынан кейін «мутауассит ҽт-тафхим»
(ْ٤ اُزلقٍٜٞ[ ٓزmuṭaụassiṭu-t-tafḫīmi]), яғни орташа жуан, осы жеті дыбыстан ҿзге
дыбыстардан кейін, яғни мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыстардан кейін
мураққақ ([ ٓوهنmuraqqaqun]), яғни жіңішке дыбысталатынын айтқан. Солардың
бірі ғалым Кҽмал Бишр: «Араб тіліндегі дауысты дыбыстар кҿрші тҧрған
дауыссыз дыбыстардың ҽсерінен жуан не жіңішке ҽуезде естіледі. Мысалы, ٍب
َـ َـٛ
[ṭāla] – ٍب
[ هَـ َـqāla] – ٍَـب
[ ٗ َـnāla] етістіктеріндегі созылыңқы [ اā] дыбысының
дыбысталуына назар аударсақ, ٛ [ṭ] дыбысынан кейін жуан, [ مq] дыбысынан
кейін орташа жуан, ٕ [n] дыбысынан кейін жіңішке ҽуезде естілетінін, осы
етістіктердің ырықсыз َ٤
 َـٛ[ ِـṭīla] – َ٤
[ هِـ َـqīla] – َ٤
[ ِٗـ َـnīla] формаларындағы
созылыңқы ١ [ī] дыбысы ٛ [ṭ] дыбысынан кейін жуан, [ مq] дыбысынан кейін
орташа жуан, ٕ [n] дыбысынан кейін жіңішке ҽуезде естілетінін, сол сияқты ُـَْـٛ
[ṭul], [ هُـَْـqul], ّ[ ُـك ْـdum] (ٍب
َـ َـٛ [ṭāla] – ٍب
[ هَـ َـqāla] – ّ[ كَـا َـdāma] етістіктерінің бҧйрық
райлары) сҿздеріндегі дамма ([ ُـu]) харакаты ٛ [ṭ] дыбысынан кейін жуан, [ مq]
дыбысынан кейін орташа жуан, [ كd] дыбысынан кейін жіңішке ҽуезде
естілетінін байқаймыз. Олай болса араб тілінде созылыңқы дауысты [ اā], ١ [ī], ٝ
[ū] дыбыстарының ҽрқайсысының жуан, орташа жуан, жіңішке ҽуезді ҥш тҥрі,
барлығы тоғыз; қысқа дауысты фатха ([ َـa]), кҽсра ([ ِـi]), дамма ([ ُـu])
харакаттарының ҽрқайсысының жуан, орташа жуан, жіңішке ҽуезді ҥш тҥрі,
барлығы тоғыз; яғни созылыңқы дауыстылардан тоғыз ҽуезді дыбыс, қысқа
дауыстылардан тоғыз ҽуезді дыбыс, барлығы он сегіз дауысты дыбыс бар» [96,
192-195 б.], – дейді.
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Екінші бір еңбегінде Кҽмал Бишр: «Араб ҽдеби тілінде дауысты дыбыстар
негізінен ҥшеу. Олар: фатха ([ َـa]), кҽсра ([ ِـi]), дамма ([ ُـu]) харакаттары.
Бҧлардың ҽрқайсысының созылыңқы [ اā], ١ [ī], ٝ [ū] тҥрлерін де есептесек араб
ҽдеби тілінде барлығы алты дауысты дыбыс бар. Алайда сҿйлеу кезінде кҿрші
тҧрған дауыссыз дыбыстардың ҽсерінен бҧл алты дауысты дыбыс ҽртҥрлі
ҽуезде естілетінін де жоққа шығармаймыз. Мысалы, ٍ[ َـك َّكdalla], َ َّكٙ
[ َـḍalla], َهَـ َّك
[qalla] cҿздерінде фатха ([ َـa]) харакаты жіңішке, жуан жҽне орта ҽуезді болып
естіледі. Олай болу себебі – бірінше сҿзде мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) [ كd]
дыбысының, екінші сҿзде мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ҽрі мустағли (ََٓزؼ
ٍـ
n
n
[musta„li ]) ٗ [ḍ] дыбысының, ҥшінші сҿзде мустағли (ََٓزؼ
[musta„li ]) [ مq]
ٍـ
дыбысының болуынан. Алайда бҧл сҿздердегі фатха ([ َـa]) харакатының ҥш
тҥрлі ҽуездегі естілімі сҿздің мағынасына ҽсер ете алмайды, яғни олардың сҿз
мағынасын ажырататын жеке-жеке фонематикалық қасиеті жоқ болғандықтан
оларды бір-ақ фонема деп қарастырғанымыз жҿн. Демек, бҧл ҥш сҿздің
мағынасын ажыратып тҧрған фатха ([ َـa]) харакатының жіңішке, жуан жҽне
орташа жуан болып ҥш тҥрлі ҽуездегі естілімі емес, дауыссыз [ كd], ٗ [ḍ] жҽне
[ مq] дыбыстары. Бҧдан тҥйетініміз араб ҽдеби тіліндегі мағынаға ҽсер ететін
дауысты дыбыстар қысқалары мен созылыңқыларын қоса алғанда барлығы
алтау болады» [113, 78-79 б.], – дейді.
Біз бҧл мҽселеде Кҽмал Бишрдің пікіріне қосыламыз, яғни араб ҽдеби
тілінде ҥш қысқа дауысты фатха ([ َـa]), кҽсра ([ ِـi]), дамма ([ ُـu]) харакаттары,
ҥш созылыңқы дауысты [ اā], ١ [ī], ٝ [ū] дыбыстары, барлығы алты дауысты
дыбыс бар. Ал кҿрші дауыссыз дыбыстардың ҽсерінен ҽртҥрлі ҽуездегі
естілімдерінің
сҿз
мағынасын
ажырататын
фонетикалық
сипаты
болмайтындықтан, оларды жеке-жеке фонема ретінде қарамай, бір ғана фонема
ретінде қарастырамыз. Алайда қазақ тілі дауысты дыбыстарымен салғастыру
жҧмыстарында, қажеттілік туындаған жағдайда, бҧл дыбыстардың
аллофондарына да тоқталатын боламыз.
1.3.2 Қазақ тілі дауысты дыбыстарының жасалу орындары мен сипаттары
С.Мырзабеков қазіргі тілімізде он бір, он екі дауысты бар деушілер
шындыққа жақын тҧрғанын айтады. Мҧнда қосылғаны – э дыбысы. Қалған
жағдайда іштей жіктеу, сипаттауға келгенде бір-бірімен ҥндесіп жатады [10, 16
б.]. Олар: а, ҽ, о, ҿ, е, (э), ы, і, ҧ, ҥ, и, у дыбыстары [11, 360 б.], [13, 30 б.], [114,
407 б.].
Бҧлардың ішінде э тек орыс тілінен енген сҿздерде ғана қолданылады
(электр, элеватор т.б.) [14, 11 б.] жҽне и мен у екеуі қосынды (дифтонгоид)
дауыстылар деп аталады: и – ы+й немесе і+й жҽне у – ҧ+у немесе ҥ+у [11, 352
б.], [14, 11 б.], [10, 16 б.]. Осы и мен у-дың байырғы сҿздеріміздің қҧрамында
жеке дыбыс бола алмайтыны Ҽ.Жҥнісбек еңбектерінде дҽлелденген. Оны:
«Қазақ тілінің байырғы сҿздерінің қҧрамында тоғыз дауысты дыбыс бар екені
рас», – деп С.Мырзабеков те мойындай келе, орыс тілінен жҽне орыс тілі
арқылы енген сҿздердің де дыбыстық қҧрамын ескеру қажеттігін, сондай-ақ
олардың табиғатын терең танып, тҿл дыбыстарымызбен бірдей қарауымыз
керектігін айтады [10, 17 б.].
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Акцентті-фонологиялық
бағытты
ҧстанатын
ғалымдар
дауысты
дыбыстарды жіктеу, сипаттауда пікірлері бір-бірімен ҥндесіп жататындықтан
жҧмысымызда С.Мырзабековтің жіктемесін негіз етіп аламыз (кесте 6) [10, 21
б.]. Ғалым дауысты дыбыстарды дыбыстау мҥшелерінің қызметіне қарай, іштей
ҥш топқа жіктейді. Олар:
1. Тілдің қатысына қарай:
а) Жуан (гуттураль) дауыстылар: а, о, ҧ, ы, у;
ҽ) Жіңішке (палаталь) дауыстылар: ҽ, ҿ, ҥ, і, е, (э), и.
Жуан дауыстыларды айтқанда, жіңішкелерімен салыстырғанда, тіл сҽл
кейін тартылады (ортасы кҿтеріліңкірейді), жіңішкелерді айтқанда тіл сҽл ілгері
жылжиды. Бҧған кҿз жеткізу ҥшін дауыстылардың жуан жҽне жіңішке
сыңарларын (а//ҽ, о//ҿ, ҧ//ҥ, ы//і) қатар айтып кҿруге болады... .
2. Еріннің қатысына қарай:
а) Еріндік (лабиаль) дауыстылар: о, ҿ, ҧ, ҥ, у;
ҽ) Езулік дауыстылар: а, ҽ, ы, і, е, (э), и.
Еріндік дауыстыларды айтқан кезде ерін дҿңгеленіп, сҥйірленеді де,
езуліктерді айтқанда ерін екі жаққа қарай тартылып, езу жиырылады... .
3. Жақтың қатысына қарай:
а) Ашық дауыстылар: а, ҽ;
ҽ) Жартылай ашық дауыстылар: о, ҿ, е, (э);
б) Қысаң дауыстылар: ҧ, ҥ, ы, і, и, у.
Ашық дауыстыларды айтқанда астыңғы жақ (ҥстіңгі жақ қозғалмайды)
барынша тҿмен тҥседі де, қысаңдарды айтқанда жоғары кҿтеріледі. Басқаша
айтқанда, ашықтарды айтқанда екі жақ бір-біріне жуықтай тҥседі. Алайда
ауаның еркін шығуына кедергі жасамайды. Ал жартылай ашықтар осы екеуінің
аралығында айтылады.
Кесте 6 – С.Мырзабековтің қазақ тілі дауысты дыбыстарын жіктеу кестесі
Жақтың қатысына
Тілдің
қатысына

Ашық

Жуан

а

Жіңішке

ҽ

Еріннің қатысына

Жартылай ашық

е
Езулік

Қысаң

о

ҧ

у

ы

ҿ

ҥ

і и

Еріндік

Езулік

Сингармониялық бағытты ҧстанатын ғалым Ҽ.Жҥнісбек: «Қазақ тілінде 9
ҽліпби дауысты дыбыс бар. Олар қолданымдағы ҽліпби қҧрамында былай
таңбаланады: А, Ҽ, Е, О, Ҿ, Ҧ, Ҥ, Ы, І.
Қазақ тілі дауысты дыбыстары жалаң (монофтонг) жҽне қҧранды
(дифтонг) болып екіге бҿлінеді. Бастан-аяқ біркелкі айтылатын дауысты
дыбысты жалаң дауысты дыбыс деп атаймыз, олар: а, ҽ, ы, і, ҧ, ҥ. Бір дыбыстан
басталып, екінші дыбыспен аяқталатын дауысты дыбысты қҧранды дауысты
дыбыс деп атаймыз, олар: о, ҿ, е» [12, 54 б.], – дейді. Тҿменде Ҽ.Жҥнісбек
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жасаған қазақ тілі дауысты дыбыстарының жасалым жіктелімі берілген (кесте
7) [12, 59 б.].
Кесте 7 – Ҽ.Жҥнісбек жасаған қазақ тілі дауысты дыбыстарының жасалым
жіктелімі
Қҧрамы

Жасалу орны
Ерін
қатысы
Жақ
қатысы
Жалаң
Қысаң
Ашық
Қҧранды

Тіл ортасы
Езулік
Еріндік

І
Ҽ
Е

Ҥ
Ҿ

Тіл арты
Езулік
Еріндік

Ы
А

Ҧ
О

Қазақ тілі дауысты дыбыстарын Даниел Джонс жасаған халықаралық
пішіндемемен салыстыра отырып, қазақ жҽне араб тілдеріндегі дауысты
дыбыстардың ҧқсас жақтары мен айырмашылықтарын анықтайық.
С.Мырзабеков жоғарыда жуан дауыстыларды айтқанда, жіңішкелерімен
салыстырғанда, тіл сҽл кейін тартылатынын (ортасы кҿтеріліңкірейтінін),
жіңішкелерді айтқанда тіл сҽл ілгері жылжитынын айтқан болатын. Ағылшын
ғалымы Даниел Джонс 1-інші (i, ī), 2-ші (e, ē), 3-ші (ɛ, ɛ̄) жҽне 4-нҿмірлі (a, ā)
стандарт дыбыстарды айтқанда тіл ілгері жылжитындықтан оларды тіл алды
дыбыстары, 5-ші (ɑ, ᾱ), 6-шы (ɔ, ɔ̄), 7-ші (o, ō) жҽне 8-нҿмірлі (u, ū) стандарт
дыбыстарды айтқанда тіл кейін жылжитындықтан оларды тіл арты дыбыстары
деп атаған болатын.
1.3.3 Қазақ тілі дауысты дыбыстарына балама болатын жҽне жақын келетін
араб тілі дауысты дыбыстары
а) Араб әдеби тілінде баламасы бар қазақ тілі дауысты дыбыстары:
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай езулік, жақтың қатысына қарай ашық,
тілдің қатысына қарай жуан (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу орнына қарай тіл
арты) а дыбысына араб ҽдеби тіліндегі халықаралық 5-нҿмірлі стандарт
дыбысқа сай келетін еріннің қалпына қарай ашық (ػٞ[ ٓلزmaftūḥun]), тіл мен
таңдай қатысына қарай кең (اٍغٝ [ụāsi„un]), жасалу орнына қарай тіл арты (٢فِل
[ḫalfiịịun]) фатха [ َـa] харакатының дыбысы сҽйкес келеді.
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай езулік, жақтың қатысына қарай
ашық, тілдің қатысына қарай жіңішке (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу орнына
қарай тіл ортасы) ҽ дыбысына араб ҽдеби тіліндегі халықаралық 4-нҿмірлі
стандарт дыбысқа сай келетін еріннің қалпына қарай ашық (ػٞ[ ٓلزmaftūḥun]), тіл
мен таңдай қатысына қарай кең (اٍغٝ [ụāsi„un]), жасалу орнына қарай тіл алды
(٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) фатха [ َـa] харакатының дыбысы сҽйкес келеді.
Қазіргі қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай езулік, жақтың қатысына
қарай қысаң, тілдің қатысына қарай жіңішке и дыбысына араб ҽдеби тіліндегі
халықаралық 1-нҿмірлі стандарт дыбысқа сай келетін еріннің қалпына қарай
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керіліңкі ([ ٓ٘لوطmunfariʤun]), тіл мен таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]),
жасалу орнына қарай тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) кҽсра [ ِـi] харакатының
дыбысы сҽйкес келеді.
Қазіргі қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай еріндік, жақтың қатысына
қарай қысаң, тілдің қатысына қарай жуан у дыбысына араб ҽдеби тіліндегі
халықаралық 8-нҿмірлі стандарт дыбысқа сай келетін еріннің қалпына қарай
сҥйір (و٣[ َٓزلmustadīrun]), тіл мен таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]),
жасалу орнына қарай тіл арты (٢[ فِلḫalfiịịun]) дамма [ ُـu] харакатының дыбысы
сҽйкес келеді.
ә) Араб әдеби тілінде баламасы жоқ қазақ тілі дауысты дыбыстары
және оларға жақын келетін араб тілі дауысты дыбыстары. Қазақ тіліндегі
еріннің қатысына қарай езулік, жақтың қатысына қарай жартылай ашық
(Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, қысаң), тілдің қатысына қарай жіңішке
(Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу орнына қарай тіл ортасы) е дыбысына сҽйкес
келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең
жақын келетін дыбыс еріннің қалпына қарай керіліңкі ([ ٓ٘لوطmunfariʤun]), тіл
мен таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]), жасалу орнына қарай тіл алды
(٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) кҽсра [ ِـi] харакатының дыбысы.
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай езулік, жақтың қатысына қарай
жартылай ашық, тілдің қатысына қарай жіңішке э дыбысына сҽйкес келетін
дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын
келетін дыбыс еріннің қалпына қарай керіліңкі ([ ٓ٘لوطmunfariʤun]), тіл мен
таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]), жасалу орнына қарай тіл алды (٢ٓأٓب
[‟amāmiịịun]) кҽсра [ ِـi] харакатының дыбысы.
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай езулік, жақтың қатысына қарай
қысаң, тілдің қатысына қарай жуан (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу орнына
қарай тіл арты) ы дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл
дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс еріннің қалпына қарай
керіліңкі ([ ٓ٘لوطmunfariʤun]), тіл мен таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]),
жасалу орнына қарай тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) кҽсра [ ِـi] харакатының
дыбысы.
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай езулік, жақтың қатысына қарай
қысаң, тілдің қатысына қарай жіңішке (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу
орнына қарай тіл ортасы) і дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде
жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс еріннің
қалпына қарай керіліңкі ([ ٓ٘لوطmunfariʤun]), тіл мен таңдай қатысына қарай тар
(ن٤ٙ [ḍaịịiqun]), жасалу орнына қарай тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) кҽсра [ ِـi]
харакатының дыбысы.
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай еріндік, жақтың қатысына қарай
жартылай ашық (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, қысаң), тілдің қатысына қарай жуан
(Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу орнына қарай тіл арты) о дыбысына сҽйкес
келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең
жақын келетін дыбыс еріннің қалпына қарай сҥйір (و٣[ َٓزلmustadīrun]), тіл мен
таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]), жасалу орнына қарай тіл арты (٢فِل
[ḫalfiịịun]) дамма [ ُـu] харакатының дыбысы.
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Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай еріндік, жақтың қатысына қарай
жартылай ашық (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, қысаң), тілдің қатысына қарай
жіңішке (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу орнына қарай тіл ортасы) ҿ
дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл дыбысқа араб
ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс еріннің қалпына қарай сҥйір (و٣َٓزل
[mustadīrun]), тіл мен таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]), жасалу орнына
қарай тіл арты (٢[ فِلḫalfiịịun]) дамма [ ُـu] харакатының дыбысы.
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай еріндік, жақтың қатысына қарай
қысаң, тілдің қатысына қарай жуан (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу орнына
қарай тіл арты) ҧ дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде жоқ. Бҧл
дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс еріннің қалпына қарай
сҥйір (و٣[ َٓزلmustadīrun]), тіл мен таңдай қатысына қарай тар (ن٤ٙ [ḍaịịiqun]),
жасалу орнына қарай тіл арты (٢[ فِلḫalfiịịun]) дамма [ ُـu] харакатының дыбысы.
Қазақ тіліндегі еріннің қатысына қарай еріндік, жақтың қатысына қарай
қысаң, тілдің қатысына қарай жіңішке (Ҽ.Жҥнісбектің пікірінше, жасалу
орнына қарай тіл ортасы) ҥ дыбысына сҽйкес келетін дыбыс араб ҽдеби тілінде
жоқ. Бҧл дыбысқа араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс еріннің
қалпына қарай сҥйір (و٣[ َٓزلmustadīrun]), тіл мен таңдай қатысына қарай тар
(ن٤ٙ [ḍaịịiqun]), жасалу орнына қарай тіл арты (٢[ فِلḫalfiịịun]) дамма [ ُـu]
харакатының дыбысы.
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2
ҚАЗАҚ
ОНИМДЕРІНІҢ
ТРАНСЛИТЕРАЦИЯЛАНУ ЖАЙЫ

АРАБ

ГРАФИКАСЫНДА

2.1 Транскрипция мен транслитерацияның арақатынасы
2.1.1 Транскрипция жҽне оның тҥрлері
Графика тілдегі дыбыстардың шын бейнесін дҽл таныта бермейді. Қазіргі
қазақ тілінде қолданылып жҥрген и, у, ю ҽріптерінің ҽрқайсысы екі-ҥш, тіпті
онан да кҿп дыбысты немесе дыбыстардың қосындысын бейнелейді. Мысалы,
бір ғана и ҽрпінің дыбыстық кҿрінісі тҿмендегіше болып келеді:
1)
ый: мый, (жазылуы ми), қый (қи), ыйық (иық), таный (тани),
қыйа (қия), қыйын (қиым), жый (жи), тыйын (тиын); ' .
2)
ій: кій (ки), тій (ти), ійне (ине), ійіс (иіс), бекій (беки), ерій
(ери), бійлік (билік), ійір (иір), тійін (тиін);
3)
ҧй: мҧхҧйт (мҧхит), бҧлтҧй (бҧлти), бҧртҧй (бҧрти), жорҧй
(жори), мҧқҧйат (мҧқият), қҧрҧй (қҧри), қҧпҧйа (қҧпия);
4)
ҥй: мурҥйт (мҧрит), мҥлгҥй (мҥлги), тҥксҥй (тҥкси), ҥрпҥй
(ҥрпи), ҥсҥй (ҥси), мҿлҥй (мҿли), дҥнҥйе (дҥние).
5)
и: институт, университет, инициатива, физика, кино.
Қысқасы, дыбыс пен оның таңбасы сҿздің жазылуы мен айтылуы ҥнемі
бір-біріне сҽйкес келе бермейді. Бҧлардың арасындағы осы сҽйкессіздікті
барынша азайтып, дыбыстық тілді мҥмкіндігінше дҽл беру ҥшін лингвистикада
арнайы жазу – транскрипция (лат. transcriptiе – кҿшіру) қолданылады [115, 24
б.].
Ғ.Қалиев транскрипция терминін қазақ тіліне «дыбыстаңба» деп аударып,
оған: «(лат. transcription қайта жазу) тіл білімінде ғылыми мақсатта
қолданылатын арнайы жазу. Дыбыстаңба графикалық, орфографикалық
нормаларға байланыссыз сҿйлеудің ең нҽзік реңктерін мҥмкіндігінше дҽл
беруді кҿздейді» [116, 98 б.], – деп анықтама берген. Оған мысал ретінде: қҧрҧқ
(қҧрық), таңэртэң (таңертең), жаңасқан (жаңа асқан) деген сҿздерді
келтіреді де, қолданылу мақсатына қарай фонетикалық, фонематикалық болып
бҿлінетінін айтып, екеуінің аражігін ажыратып кҿрсетпейді.
«Қазақ тілі энциклопедиясында»: «Транскрипция (лат. transcription – қайта
кҿшіріп жазамын) – белгілі бір тілдегі дыбыстарды дҽл бейнелеп кҿрсету ҥшін
пайдаланылатын шартты таңба. Транскрипцияның негізгі қызметі – сҿздің
дыбыстық немесе фонемалық қҧрамын дҽл кҿрсету. Бір фонема жазуда
(графика) ҽртҥрлі ҽріптермен таңбалануы мҥмкін, ал транскрипцияда ол
(фонема) бір ғана таңбамен белгіленеді. Транскрипцияның екі тҥрі бар: 1)
фонематикалық (немесе фонологиялық) транскрипция, ол сҿздердің
дыбысталуындағы ҿзгерістерді ескермей, тек фонемаларды жазады. Дыбыс, сҿз
айтылуына жуықтап беріледі. Мысалы, ору [орҧу], кҥлу [кҥлҥу], қи [қый], иек
[ійек], шикі [шійкі], тістесші [тістешші], бҧзу [бҧзҧу]; 2) фонетикалық
транскрипция, мҧнда тілдегі сҿздердің айтылуындағы дыбысталу
ерекшеліктері дҽлме-дҽл кҿрсетіледі. Мысалы, қазан қап [қазаңғап], ортан бел
[ортамбел], сейсенбі [сейсембі], сенгіш [сеңгіш], отау [уотау], Аманкелді
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[Амаңгелді]. Фонематикалық транскрипция ҽрбір жеке тілдің фонемалық
жҥйесін айқындап белгілеу ҥшін жҧмсалады да, фонетикалық транскрипция
барлық тілдердегі немесе тілдердің тобындағы дыбыстық ерекшеліктерді тҥгел
қамтып кҿрсету ҥшін жасалады.
Мына тҿмендегі келтірілген сҿздерге тоқталатын болсақ, 1) қат, сат, жат,
зат, мат; 2) кет, ет, жет; 3) сот, от, тот, шот, қҧт, тҧт, жҧт; 4) сҿт, ҿт, сҥт, кҥт,
ондағы т фонемасы дауысты дыбыстардың ықпалымен ҽртҥрлі реңкке ие
болып тҧр. Бірінші т езулік, жуан; екінші – езулік, жіңішке; ҥшінші – еріндік,
жуан; тҿртінші – еріндік, жіңішке. Оның ҥстіне о, ҿ дыбыстарының алдынан у,
ал е-нің алдынан и дыбысы айтылатыны да ескерілуі тиіс. Бҧл ерекшелікті
кҿрсету ҥшін фонетикалық транскрипцияда айрықша белгілер қолданылады.
Мысалы, жуандық белгісі – 1, жіңішкелік – 1᾽, жуан еріндік – 1Ҽ, еріндік
жіңішкелік – 1᾽Ҽ, Ҥ – ҧяң, – қатаң, :- – созылыңқы, < – ашық, // – қысаң т.б.
Сонда жоғарыдағы сҿздер былай ҿрнектеледі: к᾽ет᾽, ж᾽ет᾽, сҼотҼ, отҼ, шҼотҼ,
қҼҧтҼ, с᾽Ҽҿт᾽Ҽ, с᾽Ҽҥт᾽Ҽ, к᾽Ҽҥт᾽Ҽ. Асшы, басшы, ашса дегендерді аш:-ы, баш:ы, аш:-а тҥрінде (ш:- – созылыңқы ш) жазу керек болады» [48, 394 б.], – деп
транскрипцияның екі тҥрін мысалдар арқылы тҥсіндіріп ҿтеді.
С.Мырзабеков: «Ҽдетте транскрипцияның екі тҥрі жиі пайдаланылады:
фонетикалық жҽне фонематикалық. Фонематикалық транскрипцияда бір
фонеманың алуан тҥрлі аллофондары бір-ақ таңбамен беріледі де, фонетикалық
транскрипцияда ҽртҥрлі аллофондар да ескеріледі. Қысқасы, мҧның алғашқысы
дыбысты (сол арқылы сҿзді) айтылуына жуықтатуды, екіншісі дҽл беруді
мақсат етеді.
Ат, ет, от, өт сҿздеріндегі т фонемасы дауысты дыбыстардың
ықпалымен ҽртҥрлі реңкке ие болады. Бірінші т (ат дегенде) езулік, жуан;
екінші – езулік, жіңішке; ҥшінші – еріндік, жуан; тҿртінші – еріндік, жіңішке.
Оның ҥстіне о, ө дыбыстарының алдынан ҽнтек у, ал е-нің алдынан ҽнтек й
дыбысы айтылатыны да ескерілуге тиіс. Бҧл ерекшеліктерді кҿрсету ҥшін
фонетикалық транскрипцияда айрықша белгілер қолданылады. Мҽселен, о –
еріндік; ′/ – жіңішке; ˅ – ҧяң; ˄ – қатаң; : – созылыңқы; ˂ – ашық; ˃ – қысаң
т.б. Сонда жоғарыдағы сҿздер былай ҿрнектеледі: ат, йет′, уото, уҿто′. Ащы,
басшы, ашса дегендерді аш:ы, баш:ы, аш:а тҥрінде (ш: – созылыңқы ш) жазу
керек болады» [115, 24 б.], – деп анықтама береді.
Ал К.Аханов: «Транскрипцияның екі тҥрі бар: фонематикалық (немесе
фонологиялық)
жҽне
фонетикалық
транскрипция.
Фонетикалық
транскрипцияда фонемалардың барлық реңкі (оттенки) бір ғана таңбамен
берілсе, фонематикалық транскрипцияда фонеманың ҽрбір реңкі ҽр басқа
таңбамен белгіленеді» [70, 583 б], – деп, алдыңғы ережелерге мҥлдем керағар
пікір білдіреді.
Орыс ғалымы А.А. Реформатский транскрипцияны мақсатына қарай
фонетикалық, фонематикалық жҽне практикалық деп ҥш тҥрге бҿліп
қарастырады. Фонетикалық, фонематикалық транскрипция жҿніндегі пікірі
қазақ ғалымдарының пікірімен бірдей деуге болады. Ал практикалық
транскрипция жҿнінде: «Практикалық транскрипция шетел сҿздерін
қабылдаушы тілдің ҽліпбиі жҥйесінен шықпай, яғни жаңа ҽріп не қосымша
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диакритикалық таңбаларды енгізбестен жазуды талап етеді» [29, 384 б.], –
дейді. А.В. Суперанская да фонетикалық транскрипция тіл ҥйретуде
қолданылатынын, фонематикалық транскрипция сҿздің фонемалық қҧрамын
анықтауға жҧмсалатынын, ал шетел сҿздерінің жазылуын нысанаға алған
транскрипция практикалық мақсаттарда қолданылатынын айтады [28, 13-14
б.].
Сонымен, практикалық транскрипция – бір тілдегі сҿз жҽне сҿз тіркесінің
(ҿзге жҥйедегі) ҿзге тілдің ҽліпбиімен берілуі. Бҧл жағдайда бір тілдің
фактілерін ҿзге тілдің қҧрамы мен жҥйесіне енгізу ҥшін қабылдаушы тілдің
лингвистикалық (лексикалық, грамматикалық, фонетикалық жҽне графикалық)
сипаттарын толығымен қабылдайды.
Оған мысал ретінде кирилл ҽліпбиінде жазылған орыстың Лапшин деген
фамилиясын
латын
ҽліпбиін
қолданатын
тілдердегі
практикалық
транскрипциясын кҿрсеткен (кесте 8) [29, 381 б.].
Кесте 8 – «Лапшин» деген фамилияның латын ҽліпбиін қолданатын тілдердегі
практикалық транскрипциясы
Орысша жазылуы
Лапшин

Практикалық транскрипциясы
Неміс т. Lapschin
Француз т. Lapchine
Итальян т. Lapscin
Ағылшын т. Lapshin
Поляк т. Ɫapsɀin
Чех т. Lapšin
Венгер т. Lapsin
Португал т. Lapxin

Сондай-ақ латын ҽліпбиімен жазылған New Iork деген қала атауын кирилл
ҽріптерін қолданатын тілдердегі практикалық транскрипциясын тҿмендегідей
кҿрсеткен (кесте 9) [29, 381 б.].
Кесте 9 – «New Iork» деген қала атауының кирилл ҽріптерін қолданатын
тілдердегі практикалық транскрипциясы
Латын жазуы
New Iork

Практикалық транскрипциясы
Орыс т. Нью-Йорк
Белорус т. Нью-Іорк
Болгар т. Ню-Иорк
Серб т. Њујорк

Қазақ тілшілері жоғарыдағы еңбектерінде практикалық транскрипция
туралы айтпаған. Тек І.Кеңесбаев қолданыстағы практикалық ҽліпбиді
ешқандай тҥсіндірмесіз практикалық транскрипция деп берген [11, 405 б.].
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Жалпы фонетикалық транскрипциядағы таңбалардың жиынтығы
фонетикалық ҽліпби деп аталады, ол мынадай принциптерге негізделеді:
1) ҽрбір дыбысты белгілеу ҥшін бір-бір таңба болуы шарт, яғни
таңбалардың саны жеткілікті болуы қажет;
2) белгілі бір дыбыстың айрықша ерекшелігін дҽлме-дҽл кҿрсету ҥшін
қосымша диакритикалық таңбалардың болуы міндетті;
3) таңбалардың барлығы да оңай, қолайлы, тез жазуға да, еске сақтауға да
ыңғайлы, белгілеуге жеңіл болуға тиіс;
4) дыбыстың (сҿздің) айтылуы неғҧрлым дҽл берілуі керек [48, 394 б.].
5) бас ҽріптер мен тыныс белгілері қолданылмайды;
6) қысқартылған сҿздер мен сандар толық дыбысталуы бойынша беріледі
[120, 20 б];
7) фонетикалық транскрипцияның мҽтіні тік жақшаға, фонематикалық
транскрипцияның мҽтіні сынық жақшаға алынады [29, 376 б.];
Қазақ ғалымдары келтірілген мысалдарға кҿңіл аударсақ, «Қазақ тілі»
энциклопедиясында транскрипцияланған сҿздер транскрипцияның екі тҥрінде
де тік жақшаның ішінде берілген жҽне фонетикалық транскрипцияға
келтірілген қазан қап [қазаңғап], ортан бел [ортамбел], сейсенбі [сейсембі],
сенгіш [сеңгіш], отау [уотау], Аманкелді [Амаңгелді] деген мысалдар
фонематикалық транскрипцияның мысалдарына жақын, ҿйткені ереже
бойынша фонетикалық транскрипцияда фонеманың барлық аллофондары
толығымен кҿрсетілуі тиіс болатын. Сондай-ақ кісі атауы Амангелді ҥлкен
ҽріппен [Амаңгелді] деп берілген.
С.Мырзабеков сҿздерді транскрипциялаудың екі тҥрінде де жақшаны
мҥлдем пайдаланбаған. Алайда ол фонетикалық транскрипциялау кезінде
ережеге сай ҽр фонеманың ҽртҥрлі аллофондарын беру ҥшін (о – еріндік; ′/ –
жіңішке; ˅ – ҧяң; ˄ – қатаң; : – созылыңқы; ˂ – ашық; ˃ – қысаң т.б.) айрықша
белгілерді қолданады жҽне о, ө дыбыстарының алдынан айтылатын ҽнтек у
жҽне е дыбысының алдынан айтылатын ҽнтек й дыбысын да ескеріп ат, ет,
от, өт деген сҿздерді ат, йет′, уото, уҿто′ деп, ащы, басшы, ашса дегендерді
аш:ы, баш:ы, аш:а тҥрінде (ш: – созылыңқы ш) кҿрсетеді.
Ал «Қазақ тілі» энциклопедиясында ҽр фонеманың ҽртҥрлі аллофондарын
беру ҥшін жуандық белгісі – 1, жіңішкелік – 1᾽, жуан еріндік – 1Ҽ, еріндік
жіңішкелік – 1᾽Ҽ, Ҥ – ҧяң, – қатаң, :- – созылыңқы, < – ашық, // – қысаң т.б.
белгілерін пайдаланып кет, жет, сот, от, шот, қҧт, сҿт, сҥт, кҥт сҿздерін
к᾽ет᾽, ж᾽ет᾽, сҼотҼ, отҼ, шҼотҼ, қҼҧтҼ, с᾽Ҽҿт᾽Ҽ, с᾽Ҽҥт᾽Ҽ, к᾽Ҽҥт᾽Ҽ деп, асшы,
басшы, ашса сҿздерін аш:-ы, баш:-ы, аш:-а тҥрінде (ш:- – созылыңқы ш)
жазған. Байқап отырғанымыздай, мҧнда да тік жақша пайдаланылмаған жҽне о
дыбысының алдынан айтылатын ҽнтек у дыбысы ескерілмеген, жіңішкелікті
білдіретін дҽйекше белгісі С.Мырзабековтің еңбегінде бір басқа да (′), «Қазақ
тілі» энциклопедиясында бір басқа (᾽) берілген, Сондай-ақ ғалым С.Мырзабеков
еріндік дыбыстың белгісін (о), ҧяң дыбыстың белгісін (˅), созылыңқы
дыбыстың белгісін (:) тҥрінде берсе, «Қазақ тілі» энциклопедиясы бҧларды (Ҽ),
(Ҥ), (:-) тҥрінде беріп бірізділік сақталмаған.
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І.Кеңесбаев дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың лингвистикалық
еңбектерде қолданылып жҥрген латын графикасына негізделген фонетикалық
транскрипциясы ретінде тҿмендегі кестені берген (кесте 10) [11, 295 б.].
Кесте 10 – Қазақ тіліндегі дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың
лингвистикалық еңбектерде қолданылып жҥрген латын графикасына
негізделген фонетикалық транскрипциясы
Практикалық
транскрипция
а
ҽ
е (э)
о
ҿ
ы
і
ҧ
ҥ
жуан у
жіңішке у
жуан и (ый)
жіңішке и
п
б
м
ҥнді у
ф
т
ц

Фонетикалық
транскрипция
а
х
е
с
ое
ь
і
и
у
,
и
і
і
р
в
т
w
f
t
c

Практикалық
транскрипция
с
з
r
африкат ж
жалаң ж
н
л
ш
р
й
к
г
к
ң
х
ғ
һ
в
д
-

Фонетикалық
транскрипция
s
z
c
з
з
n
I
j
r
I
к
g
q
n
x
g
h
h
d
-

Кестеге қарасақ, ережеге қайшы келетін тҥсініксіз жайттар ҿте кҿп. Қазақ
тіліндегі жіңішке дауысты ҽ мен х дыбысын латын графикасындағы бір ғана х
ҽрпімен, о дыбысын с ҽрпімен, ҿ дыбысын ое таңбасымен, м дыбысын т
ҽрпімен белгілеуге қандай негіз бар? Кестеде неліктен қазақ тіліндегі ы дыбысы
орыс графикасындағы ь белгісімен, ҧ дыбысы мен жіңішке у бір ғана и ҽрпімен
белгіленді екен. Сондай-ақ не себептен һ мен в дыбыстарын латын
графикасындағы бір ғана һ ҽрпімен, ғ мен г дыбыстарын бір ғана g ҽрпімен
белгілеген. Кестеде бҧдан да ҿзге осыған ҧқсас тҥсініксіз жайттар баршылық.
Баспадан кеткен қате болар деп кестені кітаптың ертеректе шыққан нҧсқасымен
де салыстырдық. Айырмашылық тек ҧ дыбысын латын графикасындағы u
таңбасымен, м дыбысын m таңбасымен белгілеген [78, 295 б.].
Ғалым мысал ретінде Ғ.Мҧстафиннен: «Жиналыстың ертеңіне таңертең
Жомарт ауданға жалғыз тартты. Жиырма бестен жаңа асқан жалынды
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жігіт ойға алғанын етпей қойман десе де, шытырман ҿмір ҽзірге оны екі
сҥріндірді. Қарапайым қарт Жақыпты жолындағы бір тҿмпешіктей
қиқаңдаса, басынан бір-ақ аттап кететіндей кҿруші еді. Кешегі жиналыс олай
емес, Жақыпты тамыры терең бҽйтерек етіп кҿрсетті. Кҿрсетіп қана қойған
жоқ, «байқа» деп маңдайына тырс-тырс шертіп кетті.
Тҽтті ҥміт, ҽдемі ой дҽл осының алдында ғана мықтап тҧрып бір
отыртқан. Алма, Жанат – екі қыз бір анадан туғандай, бір қалыптан
шыққандай, бір ауылда ер жетті. Екеуінің кҿркі, мінезі, оқуы тең, ойы,
арманы тең сырлас қҧрбылар, ең ақыры киімдеріне дейін парлап киетін» деген
ҥзіндінің фонетикалық транскрипциясын былай берген:
«Жиналыстың ертэңінэ́ тҽңэртэң
(Жомарт) ауданға жалғыз ᴗтэ́ртты //
жиырмаᴗбесте́н жаң ᴗасқа́н жалынды́ жігіт
(ойға алғаны́н етпэйᴗғойман
дэсэ́ᴗдэ) шытырманᴗҿмҥр ҽзірге́ онҧ (екіᴗсҥрҥндірді қарапайы́м қартᴗшақыпты́)
жолҧндағы́ бір ᴗтэмпешіктэй (қиқаңдаса́) басына́н б ы́рᴗақ аттапᴗкэтэтіндэй
кҿрҥшᴗэдіᴗкэшэгіᴗжиналы́с о́лай емэ́с
// жақыпты́ (тамыры тҽрэ́ң )
бҽйтйрйгᴗе́тіп кҿрсэтті // кҿрсэтіпᴗқана ғойған ᴗжоқ, (байқа дэ́п ) маңдайына́н
ты́рсᴗтырс шэртіп ᴗкэ́тті. Тҽттᴗҥмҥт (ҽдэмᴗҿй) дҽлᴗосҧның алдында́ ᴗғана
мықта́пᴗтҧрып (бірᴗотҧртқа́н Алма́ , Жана́т) екіᴗғы́з) бірᴗанада́н тҧуға́ндай
(бірᴗғалыптан шыққандай) бірᴗауҧлда́ ерᴗжэ́тті // екэуініңᴗкҿркҥ (мінезі) оқҧуҧ
тэ́ң, (ойҧ) арманыᴗтэң сырлас ᴗқҧрбҧлар, еңᴗақыры́ (кійімдэрінэ́ᴗдэйін)
парлапᴗкійэтін //» [78, 296 б.].
І.Кеңесбаев бҧл мҽтінде тек сҿз екпіні мен тіркес екпінді білдіретін
белгілерді қолданғанын жҽне мҽтінді жеңілдету ҥшін ҥшінші буындардағы ерін
ҥндестігін (оның жартылай ықпалын) кҿрсетпегенін, сондай-ақ ᴗ белгісін тіркес
екпінге ие сҿздерді, / белгісін сҿйлем ішіндегі фонетикалық паузаны, // белгісін
сҿйлем шегін, ´ белгісін негізгі екпінге ие буынды білдіру ҥшін қолданғанын
айтады.
Бҧл жерде де фонетикалық транскрипцияға тҽн ережелерден ауытқушылық
байқалады. Ережеге сай фонетикалық транскрипцияда бас ҽріп жҽне тыныс
белгілер қолданылмауы тиіс болатын . Мҧнда Жомарт, Алма́, Жана́т деген кісі
атауларына қоса мҽтіннің ҿзі де ҥлкен ҽріптен басталып жазылып тҧр жҽне
нҥкте, ҥтір секілді тыныс белгілері қолданылған. Сонымен қатар о, ө
дыбыстарының алдынан айтылатын ҽнтек у ескерілмегендіктен жҽне
фонетикалық транскрипцияның негізгі мақсаты саналатын ҽр фонеманың
ҽртҥрлі аллофондары (жуандық, жіңішкелік, жуан еріндік, еріндік жіңішкелік,
ҧяң, қатаң, созылыңқы жҽне т.б.) берілмегендіктен бҧл транскрипция
фонетикалықтан гҿрі фонематикалық транскрипцияға жҽне ҥшінші
буындардағы ерін ҥндестігі (оның жартылай ықпалы) кҿрсетілмегендіктен
жартылай фонематикалық транскрипцияға жақын деп ойлаймыз.
Ж.Ҽбуов пен Ҽ.Жҥнісбектің «Фонетическая запись казахского текста»
еңбегінде: «В настоящее время в тюркологии нет общепринятой оптимальной
фонетической
транскрипции
для
всех
тюркских
языков,
где
дифференцированно обозначался бы каждый звук в системе вокализма и
консонантизма. Намеченное на ближайшие годы создание машинного фонда
тюркских языков требует новой унифицированной фонетической транскрипции
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на основе МФА (Международный фонетический алфавит)», – дей келе, ҿз
жҧмыстарында «Советская тюркология» журналындағы транскрипция ҥлгісін
қолданғанын айтады. Ондағы қосымша шартты белгілер:
- жуан езулік ҥндестік ҽуен: « »
bala
- жіңішкелік белгісі:
«'»
t'ıl'еk'
- жуан еріндік:
«ͦ »
qoulouno
- жіңішке еріндік:
«'o»
t'oös'ot'oük'o
- қатаңдық белгісі:
«̭»
bolaḓṷ
- ҧяңдық белгісі:
«̬»
k̬el
- жуысыңқылық белгісі:
«̳»
b̳ız
- тҥсірілу (кҿмес дыбысталу): « ̗ »
ekı̗ [118, 10 б.].
Аталған еңбекте «Ер тҿстік» ертегісінен ҥзінді алынып, оған фонетикалық
транскрипция жасалған:
er't'e zamanda / er'nazar d'eg'en k̭ 'ıs'ı b̳˚ol˚up˚t˚u // er'nazardyᶇ öz˚'ü / baj
b̳˚ol˚up˚t˚u // t˚'ör˚'t˚' t˚'ül˚'ük˚' maly / saj b̳˚ol˚up˚t˚u // q˚ora t˚ol˚ƣan / q˚oj˚lary
b˚ol˚up˚t˚u // k'el'e k̬ 'el'e t˚'üj˚'öl˚'ör˚'ü b̳˚ol˚up˚t˚u // ör˚'üs˚' t˚ol˚ƣan / ʤylqylary
b̳˚ol˚up˚t˚u // er'nazardyᶇ / s'eg̬'ız' ul˚u b̳˚ol˚up˚t˚u // b'ır' ʤyly ül˚'k˚'ön˚' ʤ˚ut˚
b̳˚ol˚up˚t˚u // el' / malyn / alysqa / otarƣa / äk'et'ıp't'ı // er'nazardyᶇ / s'eg'ız' ul˚u da //
s˚on˚un˚ ı̭ š 'ın'd'e k'et'ı̭ p't'ı // b'ır' qystyq azyƣyn alyp // k'em'p'ır'ı m'en' er'nazar /
üj˚'ün˚'d˚'ö qalypty // er'nazardyᶇ s'eg̬̬'ız' ul˚u / s˚ol˚ k'et'k'en'n'en' / qabarsyz k'et'ed'ı̗ //
ajlar öt˚'öṱ ˚'ü̗ // k'el'm'ej'ḓ'ı // ʤyldar öt˚'öḓ˚'ü̗ // k'el'm'ej'ḓ'ı̗ // er'nazardyᶇ azyƣ̳ y
taw˚s˚ul˚d˚u // ašyqty // ʤ'ej't'ın' tamaq tappaṱ y̗ // … т.б. [118, 17 б.].
Ғалымдар бҧл мҽтінде қазақ тілінің ҥндесім заңдылығын сақтай отырып, ҽр
фонеманың ҽртҥрлі аллофондарын (жуандық, жіңішкелік, жуан еріндік, еріндік
жіңішкелік, ҧяң, қатаң, кҿмес дыбысталу жҽне т.б.) толығымен кҿрсеткен.
Алайда мҽтін толығымен тік жақшаға алынбаған жҽне о, ө, дыбыстарының
алдынан айтылатын ҽнтек у жҽне е дыбысының алдынан айтылатын ҽнтек й
дыбысы мҧнда да ескерілмеген, яғни дыбыстар дҽл кҿрсетілмеген.
Қысқасы қазақ ғалымдарының арасында қазақ мҽтіндерінің фонетикалық
жҽне фонематикалық транскрипциясын беруде бірізділік жоқ. Практикалық
транскрипция жҿнінде тіптен айтылмайды. Кез келген тілді зерттеу жҽне
ҥйрену оның ҽліпбиі мен дыбыстық жҥйесін ҥйренуден басталатынын ескерсек,
қазақ тілі дыбыстарының латын жҽне кирилл ҽліпбилеріне негізделген ғылыми
тҧрғыдағы фонетикалық жҽне фонематикалық транскрипция ҥлгісін жасау
кезек кҥттірмейтін келелі мҽселелердің бірі. Халықаралық сипатта болу ҥшін
оны жасауда Халықаралық фонетика ҽліпбиін негізге алуымыз керек. Сондайақ ҽлем халықтарымен мҽдени байланыстар орнап, ҽртҥрлі салалардағы ҽлемдік
шығармалардың қазақ тіліне аударылу науқаны қарқындап дамып келе жатқан
тҧста, тілден тілге аударылмайтын ҽлем тілдеріндегі жалқы есімдерді қазақ
мҽтіндерінде жҥйелі жазу ҥшін ҽртҥрлі тіл ҽліпбилерінің қазақ-кирилл
ҽліпбиіне негізделген практикалық транскрипция ҥлгісін жасау да назардан тыс
қалмауы тиіс.
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2.1.2 Транслитерация жҽне оның тҥрлері
Транслитерация (лат. Trans арқылы, littera ҽріп) – бір жазудағы ҽріптерді
екінші бір жазудың ҽріптерімен, яғни бір ҽліпбидегі жазуды басқа бір ҽліпбиге
ауыстыру [116. 329 б.].
Ғалым Фаузи Атия: «Транслитерация аударма жасау кезінде тілден тілге
аударылмайтын кісі, қала, ел, ҿзен, кҿл, теңіз, тау т.б. атауларын дыбысталуы
бойынша келесі тілге барынша сҽйкес келетін дыбыстардың таңбасымен
кҿшіру. Мысалы, Америкадағы Salt Lake city деген қала атауын мағыналы сҿз
болғанына қарамастан қандай да тілге аударуға болмайды, сол сияқты аударма
ережесі бойынша, араб тіліндегі  ثبة أُ٘لةбҧғазының атауы аударма кезінде
араб тіліндегі дыбысталуы бойынша, келесі тілдегі барынша сҽйкес келетін
дыбыстардың таңбасымен кҿшеді. Бҧл бҥкіл атаулар тілден тілге
аударылмайды дегенді білдірмейді. Тілден тілге аударылатын кейбір елдер мен
географиялық нысандардың атаулары кездеседі. Мысалы, Cape of Good hope
араб тіліне  هأً اُوعبء اُٖبُؼболып, German Federal Republic араб тіліне خ٣هٜٞٔع
خ٣ب االرؾبك٤ٗ أُٔبболып, араб тіліндегі ذ٤ُٔ اُجؾو اағылшын тіліне Dead sea, ؽٔو٧اُجؾو ا
– Red sea болып аударылады» [119, 189 б.], – дейді.
О.Н. Тимохов пен М.А. Корнееваның редакторлығымен шыққан
«Теоретическая фонетика» атты оқу қҧралында транслитерацияның ғылыми
жҽне практикалық екі тҥрі бар деп қарастырылған. Ғылыми транслитерация
транслитерацияланған таңбалардың жҥз пайыздық кері аударылуын
қамтамасыз ететін транслитерациялық жазбалар мен тҥпнҧсқаның графемалары
арасындағы ҿзара бірмағыналы сҽйкестік принципіне қҧрылады. Мысалы,
кирилшенің латын ҽріптеріне негізделген ғылыми транслитерациясында
кирилдегі е жҽне э немесе и жҽне й ҽріптерінің тҥрліше берілуін қамтамасыз
етеді. Осы секілді айырымдар латын ҽріптеріне диакритикалық таңбаларды
қосу, кейде латын ҽліпбиінен ҿзге ҽліпбилердің кейбір элементтерін пайдалану
арқылы жҥзеге асады. Осылай неміс, ағылшын жҽне бірсыпыра басқа тілдердің
сҿздері жҽне формалары латын ҽріптері негізіндегі транслитерациямен, алайда
тҥрлі диакритикалық жҽне жазудың басқа жҥйелерінен алынған жекелеген
таңбалардың қосылуымен берілген. Халықаралық библиографияда қолданылып
жҥрген кириллицаның ғылыми транслитерациясы да дҽл осы жолмен қҧрылады
(жасалады).
Практикалық транслитерация ғылыми транслитерациядан қабылдаушы
тілдің ҽліпбиі жҥйесіндегі дҽстҥрлі таңбалар репертуарымен шектелетіндігімен
ерекшеленеді. Бҧл жҥйеде, бірнеше жағдайларда, орыс ҽріптерін оның ішінде е
жҽне э (=e), и жҽне й (=i) ҽріптерін бір таңбамен береді. Осылайша ол толықтай
кері аударылуға кепілдік бере алмайды. Мысалы, tvoi екі формадағы твои жҽне
твой дегендерге сҽйкес келеді [120, 26-27 б.].
«http://ru.wikipedia.org/wiki/» интернет сайтында транслитерацияның қатаң
(строгая транслитерация), босаң (ослабленная транслитерация) жҽне
кеңейтілген (расширенная транслитерация) ҥш тҥрі кҿрсетілген: қатаң
(тҽртіппен қҧралған) транслитерацияда ҽрбір ҽріп жеке таңбамен
ауыстырылады (а→a, б→b, в→v...), босаң транслитерацияда кей ҽріптер ҿзге
ҽліпбидің екі немесе одан кҿп ҽріптіркестерімен алмастырылады (ж→zh, ч→ch,
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я→ya...), ал кеңейтілген транслитерацияда кей ҽріптіркестер ерекше жолмен
беріледі (ый→y) [121].
Қазақ ғалымы К.Аханов: «Транслитерация ҽсіресе географиялық
атауларды жҽне т.б. жалқы есімдерді жазуда жиі қолданылады. Бір тілдің
алфавит қҧрамы екінші тілдің алфавит қҧрамына сай келмеуі мҥмкін. Мҧндай
жағдайда транслитерацияны қолдану кейбір қиындықтарға соқтырады.
Мысалы, Oslo, London атауларын жазылуын орыс ҽріптерімен, Москва сҿзін
латын ҽріптерімен транслитерация жасау оңай да, Stockholm онимін орыс
ҽріптерімен транслитерация жасау қиын. Бҧлай болатындығы орыс алфавитінде
латын ҽліпбиіндегі c, h ҽріптеріне сҽйкес келетін ҽріптер жоқ. Сондай-ақ латын
алфавитінде орыс тіліндегі Ярославль, Щербаков тҽрізді жалқы есімдерді
жазуға керекті ҽріптердің жетіспеуі бҧл сҿздердің транслитерациясын
қиындатады. Мҧндай жағдайда сҿздің жазылуын емес, дыбысталуын жазып
беру ҥшін шартты (жартылай) транслитерация қолданылады. Кейде бір
ҽліпбиде бар ҽріп қана емес, сонымен бірге дыбыс та екінші тілде болмауы
мҥмкін. Мҧндайда ол дыбыс екінші бір тілдегі ҧқсас дыбыстың таңбасымен
беріледі. Мысалы, неміс, ағылшын жҽне т.б. тілдегі фаргинал һ дыбысы орыс
тілінде болмағандықтан, ол кҿбінесе г ҽрпімен беріледі (мысалы, Гейне).
Аталған тілдердегі һ дыбысына дыбысталуы жағынан орыс тіліндегі х дыбысы
да жақын келеді. Осыған орай соңғы кезде һ ҽрпі орыс тілінде х ҽрпімен де
беріліп жҥр (мысалы, Хирт, Хьюлет жҽне т.б.)» [70, 584 б], – дейді.
Байқап отырғанымыздай, ғалымдар айтып отырған транслитерацияның
практикалық, босаң жҽне шартты (жартылай) тҥрлері, сондай-ақ
транскрипцияның практикалық тҥрі атаулары ҽртҥрлі болғанымен бір ҧғымды
білдіретін тҽрізді. Ҿйткені бҧлар беруші тіл онимдерінің қабылдаушы тіл
мҽтіндерінде ешқандай диакритикалық қосымша таңбаларсыз сол тілдің
орфографиялық заңдылықтары шеңберінде дҧрыс оқылып жазылу мҽселесін
қарастырады. Біз де қазақ онимдерін араб мҽтіндерінде беруде араб ҽліпбиі
жҥйесіндегі дҽстҥрлі таңбалар репертуарымен шектеле отырып, ешқандай да
диакритикалық қосымша таңбалар қолданбастан транслитерациялаудың
практикалық тҥрі негізінде ереже тҥзетін боламыз.
2.2 Араб тілі дыбыстарын қазақ-кирилл әріптерімен транскрипциялау
жобасы
Кейде қазақ тілші-ғалымдары дауыссыз дыбыстардың транскрипциясын
кҿрсеткенде араб тіліндегі кейбір дауыссыздардың фонетикалық сипаттарын
ескере бермейді. Мысалы,  ٍلوحсҿзіндегі мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]), мунфатих
([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) ً [s] дыбысын كٖٞ ٓوсҿзіндегі қарама-қарсы мустағли (ََٓزؼ
ٍـ
n
un
[musta„li ]), мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaq ]) ٓ [ṣ] сыңарынан ажыратпай, қазақ-кирилл
ҽліпбиіндегі бір ғана с ҽрпімен белгілеп [сҥфрҽ] [9, 264 б.] жҽне [мҽқсҧд] [9, 182
б.] деп берген жҽне مِٞ ٓقсҿзіндегі кҿмей ҥсті ( ٢ ؽِو٠ٗ‟[ أكadnā ḥalqiịịun]),
мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) [ ؿḫ] дыбысы мен  ؽٌٔخсҿзіндегі кҿмейлік (٢ؽِو
ٍـ
[ḥalqiịịun]), мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) [ ػḥ] дыбысын бір-бірінен ажыратпай,
қазақ-кирилл ҽліпбиіндегі бір ғана х ҽрпімен [мҽхлҧқ] [9, 182 б.] жҽне [хҿкмҽт]
[9, 296 б.] деп берген. Сондай-ақ ٌ٤ِ اثсҿзін [іблис],  اٍوافсҿзін [ісраф] [9, 317
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б.], ٛ اٍوبсҿзін [ысқат] [9, 316 б.], ّ اٍالсҿзін [эслам] [8, 83 б.] деп
транскрипциялап, дауыссыз һамза дыбысын мҥлдем белгілемеген.
Орыс ғалымдары А.А. Ковалев пен Г.Ш. Шарбатов араб тілі дауыссыз
дыбыстарының кирилшедегі транскрипциясын орыс ҽліпбиінің мҥмкіндіктерін
барынша сарқа пайдаланып былай берген: ]‟[ ء, [ ةб], [ دт], [ سc̠ ], [ طдж], [ ػx ̣],
[ ؿx̱], [ كд], [ مɜ̱], [ هр], [ ىз], ً [с], ُ [ш], ٓ [c ̣], ٗ [д̣], ٛ [т̣], [ ظɜ ̣], ]„[ ع, [ ؽг̣], ف
[ф], [ مĸ ̣], [ ىк], ٍ [л], ّ [м], ٕ [н], ٙ [х], ٝ [ў], ١ [й] [49, 10-13 б.]. В.Э. Шагаль,
М.Н. Мерекин, Ф.С. Забировтар да осы ҥлгіде берген [27, 9-10 б.].
Б.Тасымов араб тілі дауыссыздарының қазақ-кирилл ҽріптеріндегі
транскрипциясын А.А. Ковалев пен Г.Ш. Шарбатовтың кестесін негізге ала
отырып былай берген (кесте 11):
Кесте 11 – Б.Тасымов еңбегіндегі араб ҽріптерінің атауы мен дыбыстарының
транскрипциясы
р/с Ҽріп
атауы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тр- Же- Сҿз
ция- ке
басы
тҥ- сынрі
да
Алиф ā, ǝ̄
ا
ا
Бā
б
ة
ث
Тā
т
د
ر
Сā
c̠
س
ص
Джим ж
ط
ع
X̠ā
x̠
ػ
ؽ
Хā
х
ؿ
ف
Дāль
д
ك
ك
Зāль
з
م
م
Рā
р
ه
ه
Зā
з
ى
ى
Син
с
ً
ٍ
Шин
ш
ُ
ّ
C̣āд
c̣
ٓ
ٕ

Сҿз
ортасында
ب
ج
ز
ض
غ
ؾ
ق
ل
ن
و
ي
َ
ْ
ٖ

Сҿз р/с Ҽріп Трсоата- цияңынуы
сы
да
ب
15 Д̣āд
д̣
ت
16
Т̣ā
т̣
ذ
17
ɜ ̣ā
ɜ̣
ش
18 Айн
„
ظ
19 Ғайн
ғ
ؼ
20 Фā
ф
ـ
21 Қāф
қ
ل
22 Кǝ̄ф
к
ن
23 Лǝ̄м
л
و
24 Мим
м
ي
25 Нун
н
ٌ
26
Һā
һ
ِ
27 Уāу
ў
ٔ
28 Йā
й

Же- Сҿз
ке
батҥ- сынрі
да
ٗ
ٙ
ٛ
ٛ
ظ
ظ
ع
ػ
ؽ
ؿ
ف
ك
م
ه
ى
ً
ٍ
ُ
ّ
ٓ
ٕ
ٗ
ٙ
ٛ
ٝ
ٝ
١
٣

Сҿз
ортасында
ٚ
ط
ظ
ؼ
ـ
ل
و
ٌ
ِ
ٔ
٘
ٜ
ٞ
٤

Сҿз
соңында
٘
ٜ
ع
غ
ؾ
ق
ن
ي
َ
ْ
ٖ
ٚ
ٞ
٢

Һамза дыбысы ҽліпби қҧрамына енбегендіктен, оның транскрипциясын
орыс ғалымдары секілді ҥтір [‟] арқылы берген. Б.Тасымов араб тілі дауыссыз
дыбыстарының транскрипциясын қазақ-кирилл ҽліпбиінің мҥмкіндігін
барынша пайдалана отырып, дҧрыс берген деп айта аламыз. Ҿйткені қазақ
тіліндегі б, т, х, д, р, з, с, ш, ғ, ф, қ, к, л, м, н, һ, у, й дыбыстарының дыбысталуы
араб тіліндегі [ ةb], [ دt], [ ؿḫ], [ كd], [ هr], [ ىz], ً [s], ُ [š], [ ؽġ], [ فf], [ مq], ى
[k], ٍ [l], ّ [m], ٕ [n], ٙ [h], ٝ [ụ], ١ [ị] дыбыстарының жеке тҧрғандағы
дыбысталуымен бірдей екенін жоғарыдағы тарауда дҽлелдеген болатынбыз.
Сондай-ақ қазақ тіліндегі т, с дыбыстарының жуан ҽуезді дауысты
дыбыстардың ҽсерінен жуан айтылатын тҥрлері араб тіліндегі мутбақ (ٓطجن
[muṭbaqun]) ٛ [ṭ], ٓ [ṣ] дыбыстарына жуық дыбысталатынын айттық. Оларды
ғалым араб тіліндегі мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) [ دт], ً [с] дыбыстарынан
ажырату ҥшін орыс ғалымдарының тҽжірибесіне сҥйеніп, қазақ ҽліпбиіндегі тік
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жақша ішіндегі [т], [с] ҽріптерінің астына нҥкте қою арқылы [т̣], [c ̣] деп берген.
Қазақ тілінде жоқ ]‟[ ء, [ سṯ], [ طʤ], [ ػḥ], [ مḏ], ٗ [ḍ], [ ظẓ],  ]„[ عдыбыстарын
ҽлемдік тҽжірибеге сҥйеніп, ҽртҥрлі диакритикалық таңбалар арқылы [‟], [c̠ ],
[ж], [x̠], [ɜ̱], [д̣], [ɜ ̣], [„] деп берген.
Біздің ойымызша, Б.Тасымов араб ҽліпбиіндегі ҽріптердің атауын беруде
бірнеше қателік жіберген. Кестеде араб ҽліпбиіндегі ҽріптердің атауы
транскрипция арқылы берілгендіктен, транскрипцияда ҽріп атауларындағы
һамза дыбысының белгісі де берілуі тиіс болатын жҽне мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) дыбыстардан кейінгі фатха ( ) َـдыбысы мен созылыңқы  اдыбысы
жіңішке ҽуезді болатындықтан оларды [а] ([ā]) ҽрпімен емес, [ҽ] ([ǝ̄]) ҽрпімен
 ٌـҽрпінің атауы
белгілесе, араб тіліндегі дыбысталуын дҽл берер еді. Мысалы, أُق
[алиф] емес [‟ҽлиф] болып,  ثبءҽрпінің атауы [бā] емес [бǝ̄‟],  فبءҽрпінің атауы
[хā] емес [хā‟], ٍ كاҽрпінің атауы [дāль] емес [дǝ̄л], ٖ٤ٍ ҽрпінің атауы [син] емес
[сӣн] болып берілгені дҧрыс болар еді жҽне ереже бойынша транскрипциялық
жазуда бас ҽріп қолданылмайтындықтан, бҧл кестені біз былай берер едік
(кесте 12):
Кесте 12 – Біз ҧсынған араб ҽріптерінің атауы мен дыбыстарының
транскрипциясы
р/с Ҽріп
атауы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тр- Же- Сҿз
ция- ке
басы
тҥ- сынрі
да
‟ҽлиф ā, ǝ̄
ا
ا
бǝ̄‟
б
ة
ث
тǝ̄‟
т
د
ر
сǝ̄‟
c̠
س
ص
жӣм
ж
ط
ع
x̠ǝ̄‟
x̠
ػ
ؽ
хā‟
х
ؿ
ف
дǝ̄л
д
ك
ك
зǝ̄л
з
م
م
рā‟
р
ه
ه
зǝ̄‟
з
ى
ى
сӣн
с
ً
ٍ
шӣн
ш
ُ
ّ
c ̣āд
c̣
ٓ
ٕ

Сҿз
ортасында
ب
ج
ز
ض
غ
ؾ
ق
ل
ن
و
ي
َ
ْ
ٖ

Сҿз р/с Ҽріп
соатаңынуы
да
ب
15 д̣āд
ت
16
т̣ā‟
ذ
17
ɜ ̣ā‟
ش
18 „ҽйн
ظ
19 ғайн
ؼ
20 фǝ̄‟
ـ
21 қāф
ل
22 кǝ̄ф
ن
23 лǝ̄м
و
24 мӣм
ي
25 нӯн
ٌ
26 һǝ̄‟
ِ
27 ўǝ̄ў
ٔ
28 йǝ̄‟

Трциясы
д̣
т̣
ɜ̣
„
ғ
ф
қ
к
л
м
н
һ
ў
й

Жеке
тҥрі
ٗ
ٛ
ظ
ع
ؽ
ف
م
ى
ٍ
ّ
ٕ
ٙ
ٝ
١

Сҿз
басында
ٙ
ٛ
ظ
ػ
ؿ
ك
ه
ً
ُ
ٓ
ٗ
ٛ
ٝ
٣

Сҿз
ортасында
ٚ
ط
ظ
ؼ
ـ
ل
و
ٌ
ِ
ٔ
٘
ٜ
ٞ
٤

Сҿз
соңында
٘
ٜ
ع
غ
ؾ
ق
ن
ي
َ
ْ
ٖ
ٚ
ٞ
٢

Кҿптеген қазақ ғалымдары араб сҿздерін қазақ-кирилл ҽріптерімен
транскрипциясын кҿрсеткенде араб тілі дауысты дыбыстарының қысқа тҥрлері
мен созылыңқы тҥрлерін бір-бірінен ажыратпай қазақ ҽліпбиіндегі ҧ, ҥ, ы, і, э,
о, ҿ, е дауысты дыбыстарының белгілерімен транскрипциялайды. Мысалы, اُزلبد
сҿзін [элтефат] [9, 318 б.],  اٗزظبهсҿзін [ынтезар] [9, 316 б.], ٌ٤ِ اثсҿзін
[іблис],  اٍوافсҿзін [ісраф] [9, 317 б.], مِٞ ٓقсҿзін [мҽхлҧқ], كٖٞ ٓوсҿзін [мҽқсҧд]
[9, 182 б.],  هبػلحсҿзін [қа‟эде] [9, 150 б.],  كوٕخсҿзін [форсҽт] [9, 236 б.], هفٖخ
сҿзін [рохсҽт] [9, 242 б.],  ٍلوحсҿзін [сҥфрҽ] [9, 264 б.],  ؽٌٔخсҿзін [хҿкмҽт] [9, 296
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б.], ٕطب٤ّ сҿзін [шейтан] [9, 299 б.],  ّلبءсҿзін [шефа] [9, 309 б.], ٛ اٍوبсҿзін
[ысқат] [9, 316 б.], ّ اٍالсҿзін [эслам] [8, 83 б.], ٜ ٗوсҿзін [нҧқат] [8, 131 б.], ٌٗبػ
сҿзін [неках] [8, 130 б.], هٞٗ сҿзін [нҧр] [8, 131 б.], ْ رَـ َـؼُِّ ٌـсҿзін [тҽ„ҽллҥмун] [17, 60
б.],  ِـْٖٓـ ُـوсҿзін [мыcру]
[17, 62 б.] деп транскрипциялаған. Тҿменде
̣
Б.Тасымовтың «Араб тілі» кітабындағы харакаттардың (қысқа дауыстылардың)
транскрипциялау ҥлгісі кҿрсетілген (кесте 13) [17, 18 б.].
Кесте 13 – Араб тіліндегі қысқа дауыстыларды (харакаттарды) қазақ-кирилл
ҽріптерімен транскрипциялаудың Б.Тасымов ҧсынған ҥлгісі
Харакаттардың аты

Харакаттардың жазылуы

Фатха
َـ

Харакаттардың
транскрипциясы
а, ҽ

Кҽсра
ِـ

и, і, ы

Дамма
ُـ

у, ҧ, ҥ

Араб сҿздерінің қазақ-кирилл ҽріптерімен транскрипциясын кҿрсеткенде,
жоғарыдағыдай, қазақ ҽліпбиіндегі ҧ, ҥ, ы, і, э, о, ҿ, е дыбыстарының
таңбасымен белгілеу дҧрыс емес сияқты. Ҿйткені қазақ тіліндегі бҧл дыбыстар
араб ҽдеби тілінен гҿрі араб диалектілеріндегі дауысты дыбыстардың
дыбысталуына жақын келеді. Сондай-ақ жоғарыдағы тарауда араб ҽдеби тілінде
ҥш қысқа дауысты фатха ([ َـa]), кҽсра ([ ِـi]), дамма ([ ُـu]) харакаттары, ҥш
созылыңқы дауысты [ اā], ١ [ī], ٝ [ū] дыбыстары, бҽрі алты дауысты дыбыс бар
екенін жҽне кҿрші дауыссыз дыбыстардың ҽсерінен ҽртҥрлі (жуан, орташа
жуан, жіңішке) ҽуездегі естілімдерінің сҿз мағынасын ажырататын
фонематикалық қасиеті болмайтындықтан, оларды жеке-жеке фонема емес, бірақ фонема ретінде саналатынын, сондай-ақ бҧл ҥш дыбыстың қысқа тҥрлері
қазіргі қазақ тіліндегі а, ҽ, и, у дыбыстарына ғана сҽйкес келетінін айтқан
болатынбыз. Сондықтан араб ҽдеби тіліндегі қысқа дауыстыларды, нақтырақ
айтқанда, кҽсра харакатының дыбысын ҽртҥрлі ҽуездегі (жуан, орташа жуан,
жіңішке) естілімдерін назарға алмай, бірыңғай и дыбысының таңбасымен [и]
деп, дамма харакатының дыбысын ҽртҥрлі ҽуездегі (жуан, орташа жуан,
жіңішке) естілімдерін назарға алмай, бірыңғай у дыбысының таңбасымен [у]
деп белгілеуді, ал фатха харакатының дыбысын (кейбір жағдайларда сҿз
мағынасын ажырататын фонематикалық қасиеті бар екенін ескеріп жҽне) қазақ
ҽліпбиінің мҥмкіндігін пайдалана отырып, жуан жҽне орташа жуан ҽуезділерін
а дыбысының таңбасымен [а] деп, жіңішке ҽуездісін ҽ дыбысының таңбасымен
[ҽ] деп белгілесек жҽне осы дауыстылардың созылыңқы тҥрлерін Халықаралық
фонетика бірлестігі тҽжірибесіне сҥйене отырып [а], [ҽ], [и], [у] дыбыстарын
білдіретін таңбалардың ҥстіне сызықша қою арқылы [ā], [ǝ̄], [ӣ], [ӯ] деп
белгілесек ҥнемді ҽрі дҧрыс болар еді деп ойлаймыз.
Сонымен қатар, жоғарыдағы мысалдарда араб тіліндегі фатха [ َـa]
харакаты мен созылыңқы [ اā] дыбысының жуан жҽне жіңішке ҽуезді
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естілімдерін кҿрсетуге қазақ-кирилл ҽліпбиінің мҥмкіндіктері тиімді
пайдаланылмағаны байқалады. Мысалы,  كوٕخжҽне  هفٖخсҿздеріндегі мутбақ
([ ٓطجنmuṭbaqun]) ٓ [ṣ] дыбысынан кейінгі фатха харакатының дыбысы жуан
ҽуезді естілетіндіктен оны [форсҽт] [9, 236 б.] жҽне [рохсҽт] [9, 242 б.] деп,
қазақ-кирилл ҽліпбиіндегі ҽ дыбысының таңбасымен емес a дыбысының
таңбасымен [а] деп белгілеу,  اُزلبدжҽне  ٌٗبػсҿздеріндегі мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) [ فf] жҽне [ ىk] дыбыстарынан кейінгі созылыңқы ҽлиф ( )اжіңішке
ҽуезді естілетіндіктен оны [элтефат] [9, 318 б.] жҽне [неках] [8, 130 б.] деп а
дыбысының таңбасымен белгілемей, ҽ ҽрпінің ҥстіне сызықша қою арқылы [ǝ̄]
деп белгілеу дҧрыс болар еді. Мҧндай жағдайлар Б.Тасымовтың оқулығында да
кездеседі. Мысалы,  كَـز َـَـؼжҽне َـت
 َـٛ َـمсҿздеріндегі дауыссыз [ فf], [ دt], [ ػḥ], [ مḏ], ٙ
[h] дыбыстарының барлығы мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыс бола тҧра
харакаттарының транскрипциясын [фатаx̠а], [ɜ̱аһаба] [17, 45 б.] деп, жуан ҽуезді
а дыбысының белгісімен берген. Бҧл сҿздердегі фатха харакатының дыбысын
қазақ тіліндегі жіңішке ҽуезді ҽ дыбысының белгісімен [фҽтҽx̠ҽ], [ɜ̱ҽһҽбҽ] деп
транскрипцияласақ, араб тіліндегі дыбысталуына ҧқсас дыбысталар еді.
Олай болса, дамма мен созылыңқы уауды:
- мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ҽрі мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٓ [c ̣], ٗ [д̣], ٛ [т̣],
ٍـ
[ ظɜ ̣] дауыссыз дыбыстарынан кейін қазақ тіліндегі туыс сҿзіндегі дауысты у
дыбысына ҧқсас жуан дыбысталатындықтан, оның қысқа тҥрін [у] ҽрпімен,
созылыңқы тҥрін у ҽрпінің ҥстіне сызықша қою арқылы [ӯ] деп
транскрипциялауды дҧрыс деп санаймыз: ةٌـٞٛ [т̣ӯбун], م
ُـ ِـو َـٛ [т̣уриқа];
n
- мустағли (ََٓزؼ
[musta„li ]) [ ؿх], [ ؽғ], [ مқ] жҽне дауыссыз дыбыстарынан
ٍـ
кейін қазақ тіліндегі қурай сҿзіндегі жуан дауысты у дыбысына жақын
дыбысталатындықтан, оның қысқа тҥрін [у] ҽрпімен, созылыңқы тҥрін у ҽрпінің
ҥстіне сызықша қою арқылы [ӯ] деп транскрипциялауды ҧсынамыз: ؿِت
ٌـ
[ғулибҽ], دٞه
[қӯтун];
- қалған мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) ]‟[ ء, [ ةб], [ دт], [ سс], [ طж], [ ػһ], ك
[д], [ مз], [ هр], [ ىз], ً [с], ُ [ш], ]„[ ع, [ فф], [ ىк], ٍ [л], ّ [м], ٕ [н], ٙ [һ], ٝ [у], ١
[й] дауыссыз дыбыстарынан кейін қазақ тіліндегі келу сҿзіндегі у дауысты
дыбысына ҧқсас жіңішке дыбысталатындықтан, оның қысқа тҥрін [у] ҽрпімен,
созылыңқы тҥрін у ҽрпінің ҥстіне сызықша қою арқылы [ӯ] деп
транскрипциялауды ҧсынамыз: [ روىтурикҽ],  ٌـهٞ[ ٍزсутӯрун];
Кҽсра мен созылыңқы йҽй:
- мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ҽрі мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٓ [c ̣], ٗ [д̣], ٛ [т̣],
ٍـ
[ ظɜ ̣] дауыссыз дыбыстарынан кейін орыс тіліндегі тыква, сыр сҿздеріндегі ы
дауысты дыбысына ҧқсас жуан дыбысталады. Оның қысқа тҥрін [и] ҽрпімен,
созылыңқы тҥрін и ҽрпінің ҥстіне сызықша қою арқылы [ӣ] деп
транскрипциялауды дҧрыс деп ойлаймыз: ٛ[ ٕواc ̣ирāт̣ ун], و٤ٖ[ ثбҽcӣр
̣ ун];
- мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) [ ؿх], [ ؽғ], [ مқ] дауыссыз дыбыстарынан
ٍـ
кейін қазақ тіліндегі қиналу, сҿзіндегі жуан и дыбысына жақын дыбысталады.
Оның қысқа тҥрін [и] ҽрпімен, созылыңқы тҥрін ҥстіне сызықша қою арқылы
[ӣ] деп транскрипциялауды ҧсынамыз:به٤[ فхийǝ̄рун], َ٤ه
[ َـқӣлҽ].
un
- қалған мустафил (َ[ َٓزلmustafil ]) ]‟[ ء, [ ةб], [ دт], [ سс], [ طж], [ ػһ], ك
[д], [ مз], [ هр], [ ىз], ً [с], ُ [ш], ]„[ ع, [ فф], [ ىк], ٍ [л], ّ [м], ٕ [н], ٙ [һ], ٝ [у], ١
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[й] дауыссыз дыбыстарынан кейін қазақ тіліндегі биші сҿзіндегі и дауысты
дыбысына ҧқсас жіңішке дыбысталады. Оның қысқа тҥрін [и] ҽрпімен,
созылыңқы тҥрін ҥстіне сызықша қою арқылы [ӣ] деп транскрипциялауды
ҧсынамыз: [ ٍزب ٌـهситǝ̄рун],  ٌـو٤[ ًجкҽбӣрун].
Фатха мен созылыңқы ҽлиф:
- мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ҽрі мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٓ [c ̣], ٗ [д̣], ٛ [т̣],
ٍـ
[ ظɜ ̣] дауыссыз дыбыстарынан кейін қазақ тіліндегі талқан, сҿзіндегі а дауысты
дыбысына ҧқсас жуан дыбысталады. Оның қысқа тҥрін [а] ҽрпімен, созылыңқы
тҥрін ҥстіне сызықша қою арқылы [ā] деп транскрипциялауды дҧрыс деп
ойлаймыз: ّ ٌـٕٞ [c ̣аумун], ْ[ ٕبئ ٌـc ̣ā‟имун];
- мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) [ ؿх], [ ؽғ], [ مқ] дауыссыз дыбыстарынан
ٍـ
кейін қазақ тіліндегі қалта сҿзіндегі жуан а дыбысына жақын дыбысталады.
Оның қысқа тҥрін [а] ҽрпімен, созылыңқы тҥрін ҥстіне сызықша қою арқылы
[ ْـхалқун], ٍهب
فِ ٌـ
[ā] деп транскрипциялауды ҧсынамыз: ن
[ َـқāлҽ];.
un
- қалған мустафил (َ[ َٓزلmustafil ]) ]‟[ ء, [ ةб], [ دт], [ سс], [ طж], [ ػһ], ك
[д], [ مз], [ هр], [ ىз], ً [с], ُ [ш], ]„[ ع, [ فф], [ ىк], ٍ [л], ّ [м], ٕ [н], ٙ [һ], ٝ [у], ١
[й] дыбыстарынан кейін қазақ тіліндегі дҽн сҿзіндегі ҽ дауысты дыбысына ҧқсас
жіңішке дыбысталады. Оның қысқа тҥрін [ҽ] ҽрпімен, созылыңқы тҥрін ҥстіне
сызықша қою арқылы [ǝ̄] деп транскрипциялауды ҧсынамыз: [ كإَـдǝ̄нҽ], َ ٌـ٤ُك
[дҽлӣлун].
Мухаммҽд ҽл-Қумати да осыған ҧқсас мынадай мысалдар келтіреді, алайда
ол «орташа жуан» ( ْ٤ اُزلقٍٜٞ[ ٓزmuṭaụassiṭu-t-tafḫīmi]) деген терминнің орнына
«аралық» (ٖ٤ٖ ث٤[ ثbaịna baịna]) терминін қолданған:
- жіңішке дауысты кҽсра ()اٌَُوح أُوهوخ: َّـب ٌـ٤[ ِٗـнийǝ̄мун];
- аралық дауысты кҽсра (ٖ٤ٖ ث٤)اٌَُوح ث: َّـب ٌـ٤[ هِـқийǝ̄мун];
ун
- жуан дауысты кҽсра ()اٌَُوح أُلقٔخ: َّـب ٌـ٤ٕ
[ ِـc ̣ийǝ̄м ];
- жіңішке дауысты фатха ()اُلزؾخ أُوهوخ: ّْـ ٌـٞ[ َٗـнҽумун];
- аралық дауысты фатха (ٖ٤ٖ ث٤)اُلزؾخ ث: ّْـ ٌـٞ[ هَـқаумун];
ун
- жуан дауысты фатха ()اُلزؾخ أُلقٔخ: ّْـ ٌـٕٞ
[ َـc ̣аум ];
- жіңішке дауысты дамма (ٔخ أُوهوخُٚ)ا:  ٌـهٝ[ ُٗـ ُـلнудӯрун];
- аралық дауысты дамма (ٖ٤ٖ ث٤ٔخ ثُٚ)ا:  ٌـهٝ[ هُـ ُـلқудӯрун];
- жуан дауысты дамма (ٔخ أُلقٔخُٚ)ا:  ٌـهٕٝ ُـل
[ ُـc ̣удӯрун] [23, 89 б.].
Жоғарыдағы ережелерді басшылыққа ала отырып, араб тілі қысқа дауысты
дыбыстары мен созылыңқы дауысты дыбыстарының қазақ-кирилл ҽріптерімен
транскрипциялау жобасын ҧсынамыз (кесте 14 жҽне кесте15).
Жоғарыдағы ережелерге бағынбайтын кейбір мҽселелер бар. Олар: [ هللاҽлу
лāһ ] сҿзіндегі ٍ [л] дыбысы кҽсралы дыбыстан кейін жіңішке дыбысталады: ٖ٣ك
ِـ
и
َـ
[ هللاдӣни-л-лǝ̄һ ], даммалы не фатхалы дыбыстан кейін жуан дыбысталады ٗبهخ هللا
[нǝ̄қатҽ-л-лāһи],  ُـٍ هللاٍٞ[ هрасӯлу-л-лāһи]. [ هр] дыбысы фатхалы немесе даммалы
болса жуан дыбысталады: ٢[ هثраббӣ], [ رجبهىтҽбǝ̄ракҽ], ‟[ اما أٍلوизǝ̄ ‟ҽсфҽра],
اٞ[ هىهрузиқӯ], ٕٝ[ رؾْوтухшҽрӯнҽ], кҽсралы болса жіңішке дыбысталады: هىهب
[ризқан], ئب٣[ ٓوмҽрӣ‟ҽн] [122, 113-115 б.].
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Кесте 14 – Араб тілі қысқа дауысты дыбыстарын (харакаттарын) қазақ-кирилл
ҽріптерімен транскрипциялау жобасы
ؽوًبد ٓلقٔخ
[ḥarakātun
mufaḥḥamatun]:
жуан ҽуезді қысқа
дауыстылар

ْ٤ اُزلقٍٜٞؽوًبد ٓز
[ḥarakātun muṭaụassiṭu-ttafḫīmi]:
орта жуан ҽуезді қысқа
дауыстылар

ؽوًبد ٓوهوخ
[ḥarakātun
muraqqaqatun]:
жіңішке ҽуезді
қысқа дауыстылар

[ كزؾخfatḥatun]
фатха

а

а

ҽ

[ ًَوحkasratun]
кҽсра

и

и

и

ٔخٙ [ḍammatun]
дамма

у

у

у

ؽوًبد
[ḥarakātun]:
қысқа дауыстылар

Кесте 15 – Араб тілі созылыңқы дауысты дыбыстарын қазақ-кирилл
ҽріптерімен транскрипциялау жобасы
ف أُلٝؽو
[ḥurūfu-l-maddi]:
созылыңқы
дауыстылар
أُق أُل
[‟alifu-l-maddi]
созылыңқы ҽлиф
بء أُل٣
[ịā‟u-l-maddi]
созылыңқы йай
 أُلٝاٝ
[ụāụu-l-maddi]
созылыңқы уау

ف أُل أُلقٔخٝؽو
[ḥurūfu-l-maddi-lmufaḥḥamatu]:
жуан ҽуезді
созылыңқы
дауыстылар

ْ٤ اُزلقٍٜٞف أُل أُزٝؽو
[ḥurūfu-l-maddi-lmuṭaụassiṭu-t-tafḫīmi]:
орта жуан ҽуезді
созылыңқы дауыстылар

ف أُل أُوهوخٝؽو
[ḥurūfu-l-maddi-lmuraqqaqatu]:
жіңішке ҽуезді
созылыңқы
дауыстылар

ӣ

ӣ

ӣ

ā

ā

ǝ̄

ӯ

ӯ

ӯ

2.3.1 Қазақ онимдері жҽне олардың тҥрлері
Қай кезде, қай қоғамда болмасын адам баласы дҥниеге келген заматтан
атаулар қоршауында болған. Ең алдымен адамзат баласы ҿзін-ҿзі есімі арқылы
танып, ҿзгеге танытып, туған жерін, шыққан тегін идентификациялап, жақын
мен жатты осы атаулар арқылы тҥйсінген [30, 3 б.]. Ҽрбір елдің қазіргі таңдағы
қалыптасқан ономастикалық атаулар жҥйесі – сол топырақты ҽр заманда мекен
етіп, малы аралас, қойы қоралас біте-қайнап араласып, тҧрмыс-тіршілігі, қамқарекеті ортақ болған халықтар мен ҧлыстардың, тҥптеп келгенде, сол жерде
қазіргі таңда мекендеп отырған негізгі ҧлттың сан ғасырлар бойы жасалған
ҧжымдық ой-санасының жемісі, ортақ мҽдени, рухани туындысы жҽне оның
жалпы этникалық мҽдениетінің қҧрамдас бҿлігі ретінде танылып, сол халықтың
тілі мен ділі, дінінің болмыс ерекшелігін айқындайды. Белгілі ғалым91

топономист Э.М. Мурзаев былай деп жазған: «Қазіргі ҽлемді географиялық
атауларсыз елестету мҥмкін емес. Пошта, телеграф, темір жолдар ҿз
қызметтерін тоқтатады, ҧшақтар ҽуежайда, кемелер аты жоқ кеме тоқтайтын
жерлерде тҧрып қалған болар еді. Ал газеттер жер шарының ҽр жерінде болып
жатқан оқиғаларды қалай жеткізер еді?». Бҧл ойды ары қарай дамытып, кісі
аттары, жануарлар, ғарыш, планеталар, ҽдеби жҽне басқа ғылыми, ҿнер
шығармалары, тағам т.б. атауларын қатыстырып айтуға болады [31, 3 б.].
Мҧндай атауларды ғылым тілінде «онимдер» деп атайды. Белгілі неміс
лингвисі Бах онимге: «Ол – жеке бір болмыстың не жеке заттың не жеке
ҧғымның не белгілі бір топтың белгісін білдіру ҥшін қолданылатын атау», – деп
анықтама берген болатын [35, 70 б.]. Қазақ ономаст-мамандары онимдік
бірліктерді топтастырғанда қалыптасқан Еуропа жҽне орыс ғалымдары
жҥйелеулерін негіз етіп алатындығын айту керек. Осы орайда ҧғынықты болу
ҥшін қазақ ономастикасының басты тармақтары мен топтарын ҽлемдік
ономастика, одан бері орыс ғалымы Н.В. Подольскаяның грек жҽне латын
тілдері негізінде интернационалдық терминдік элементтерден жасалған жҥйесі
негізінде кҿрсетуге болады. Олар:
1-Жер беті кеңістігі атаулары (жанды жҽне жансыз болмыс):
А) Бионим (жанды организм): антропоним (кісі есімдері), зооним
(жануарлардың атаулары), фитоним (ҿсімдік атаулары) т.б.;
Ҽ) Абионим (жансыз нысан): топоним (жер-су атаулары), стратоним
(геологиялық формациялар) т.б. [123, 15 б.] (сурет 2);
Топонимнің ҿзін іштей бірнеше бҿлікке жіктеуге болады: ороним (жер
бедері нысандары), хороним (аумақ: табиғи жҽне ҽкімшілік бағынысты),
агрооним (жер телімдері), гидроним (су нысандары: потамоним (ҿзен аты),
лимноним (кҿл), гелеоним (батпақ), океаноним (мҧхит), пелагоним (теңіз)),
экклезионим (кесене, кҥмбез, сағана), ойконим (елді мекендер: астионим (қала),
урбаноним (қала іші нысандары), комоним (ауыл, село)), дромоним (жол
атаулары), некроним (бейіт, мола) т.б. [123, 15 б.] (сурет 3);
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Сурет 2 – Жер беті кеңістігі атаулары (жанды жҽне жансыз болмыс)
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Сурет 3 – Жер беті кеңістігі атаулары
Осы атауларды зерттейтін ғылым саласын тіл білімінде «ономастика» деп
атайды. Онимдер кез келген тілдегі сҿздік қҧрамның бір бҿлігі болып саналады.
Ол ҿз арнасын жалпы халық тілі қорынан алады да тілдегі сҿздердің
(лексикасының) барлық салаларынан жасалып, тілдің ішкі заңына сҽйкес
дамиды. «Онимдер, негізінен, басқа тілдерге аударылмайды» [31, 112 б.]. Ҿзге
тілдерге кҿшірілгенде сол тілдің бар мҥмкіндігін сарқа пайдалана отырып,
бастапқы тілдегі дыбыстық ерекшеліктерін сақтап транслитерацияланады [32,
97 б.]. Транслитерациялау ережесі тілден тілге аударылмайтын онимдердің
барлығына ортақ болғандықтан, жҧмысымызда белгілі бір онимге басымдық
бермейміз. Яғни жҧмысымыздың нҽтижесі, яғни қазақ онимдерін араб тіліне
транслитерациялаудың ғылыми-теориялық негіздері жоғарыда кҿрсетілген
қазақ онимдері қабатының барлығын араб тіліне транслитерациялануын
қамтамасыз етеді. Ҿйткені атаулар бір-бірімен тығыз байланысты. Мҽселен, кей
елді мекен атаулары адамға есім ретінде қойылып жатса (Алтай, Тҥркістан,
Шымкентбай т.б.), енді бірде елді мекендер кісі есімдерімен аталып жатады
(Жамбыл облысы, Қарасай ауданы, Бҽйдібек ауданы т.б.).
Қазақ онимдерінің бір қабатын қазақ кісі есімдері қҧрайды. Қазақ
есімдерінің басым тобы халқымыздың ҿткен замандардан бастап кҥні бҥгінге
дейінгі мҽдени-тарихи ҿмір бейнесін анық кҿрсетеді. Бҧл есімдерде ҿзін қоршап
жатқан тҧрмысы мен тіршілігі, табиғат ортасы, дҽстҥрі мен қҧндылықтары
кҿрініс тапқан.
Ғалым Т.Жанҧзақ лексикалық тҧрғыдан қарағанда, олардың кҿне
қабаттары негізгі де ҧйытқы тірек болып табылатындығын айта келе,
тҿмендегідей лексика-семантикалық топқа жіктейді:
- малшаруашылығымен байланысты есімдер: Бота, Бҧқа, Аққозы,
Қҧлыншақ, Жылқыбай т.б;
- табиғат қҧбылысымен байланысты есімдер: Таубай, Боран, Кҥнай, Айдай,
Шолпан т.б;
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- тағы аңдар мен ҥй хайуандары жҽне қҧстарға байланысты есімдер:
Арыстан, Тҥлкібай, Бҥркіт, Қарлығаш, Лашын т.б;
- асыл металдар мен қымбат заттар атауларына байланысты есімдер:
Алтын, Болат, Гауһар, Маржан, Жібек, Торғын т.б;
- ҿсімдік аттарымен байланысты: Қызғалдақ, Райхан, Гҥлжан, Гҥлнҧр т.б;
- жеміс-жидек аттарымен байланысты: Алма, Анар, Мейіз, Жаңғақ,
Сарымсақ т.б;
- туыстық атаулармен байланысты: Атабек, Баба, Дадабай, Жиенбай,
Туғанбай т.б;
- жер-су аттарынан қойылған есімдер: Алтай, Алатау, Аралбай, Орал Еділ,
Ертіс т.б;
- ҥй жиһаздары мен мҥліктеріне байланысты есімдер: Шара, Табақбай,
Айнагҥл, Шҿмішбай т.б;
- тҥрлі тағам аттарына байланысты есімдер: Айранбай, Сҥттібай,
Шырынбай, Шекер т.б. [124, 11 б.].
Халық арасында есім берудің кеңінен тараған бір тҥрі – сан есіммен
байланысты болып келеді. Ондай сан есімдерден қойылған кісі аттары бір сан
есімінен мың санына дейін кездеседі. Мысалы, Бірбай, Біржан, Бесбай,
Жетпісбай, Сегізбай, Сегізсері, Елубай, Сексенбай, Тоқсанбай, Жҥзбай,
Мыңбай, Мыңқой. Керісінше, сан есімнен қойылған ҽйел есімдері некен-саяқ
қана кездеседі.
Тіл халық тарихымен тығыз бірлікте дамып, ҿсіп-ҿркендейді. Қазіргі қазақ
тілінің сҿздік қорында кездесетін кірме сҿздер де халықтың тарихи, қоғамдықэкономикалық ҿміріндегі қарым-қатынас жасаған, кҿршілес отырған
жҧрттардан ауысқан [7, 3 б.]. Сол секілді Т.Жанҧзақ кісі есімдерінің тілдік
(лексика-грамматикалық, фонетикалық) табиғаты жағынан біркелкі емес екенін
айта келе, олардың қҧрамында тҿл қазақ (жалпы тҥркілік) есімдерінен бҿлек,
шет тілдерден енген (араб, парсы, монғол, орыс т.б.) қабаттар бар дейді.
Ҽсіресе тҥсінігі қиын саналатын кісі есімдері бір топ. Бҧлар негізінен тым кҿне
дҽуірлерден (орал-алтай тіл бірлестігі кезеңіне) болулары да ықтимал [30, 50
б.].
Тіліміздегі қалың жҧртшылыққа мҽн-мағынасы тҥсініксіз, шығу тегі
белгісіз антропонимдік лексиканың қҧпия сыр-сипатын анықтау ҥшін
халқымыздың кҿне тарихына зер салып, ҥңіле ізденуіміз керек. Ҿйткені
тіліміздегі жҥздеген ономастикалық кҿне лексемалардың рулық, тайпалық жҽне
тайпалық одақтармен ҧштас екені даусыз мҽселе болса керек. Тіліміздегі
тҥсінігі қиын антропонимдік лексика: Абасан, Абылай, Абылан, Алпамыс,
Батық, Бодан, Борсақ, Бҿжей, Бҿкей, Бҥке, Бҧқас, Дайыр, Дабай, Дамай,
Дҽркей, Додақ, Дубай, Дҥйіс, Ешей, Жабайхан, Жабаз, Жадай, Жадан,
Кеңгірбай, Кҥсеп, Қармыс, Қарпық, Қожық, Майқы, Мампай, Масан, Менаж,
Мҿңке, Садыбай, Сақбай, Сатай, Сыбанқҧл, Тарғын, Тоқай, Шҥкей, Шолтыр,
Шотай т.б. [30, 52 б.].
Тілімізде монғол тілінен енген есімдер саны да біраз. Олар сипатына қарай
екі топқа бҿлінеді: 1) монғол тілінен тікелей ауысқандар. Мҽселен, Аймақ,
Ноян, Нҿкер (бек), Сайын (жақсы), Жайсаң (бек), Баян, Ойрат, Сыпатай,
94

Жамбыл, Қапшағай, Шона, Сая, Лашын т.т.; 2) қазақ, монғол тілдеріне ортақ
сҿздерден жасалған антропонимдер. Олар туыстық терминдер, мал атаулары
мен кҥнделікті тҧрмыстық сҿздерге жҽне ҽртҥрлі зат атауларына қатысты
сҿздерден қойылған антропонимдер: Бауыржан (монғ. боор), Нағашыбек
(монғ. нагса, нағацы), Бҿлебай (монғ. бҿлҿ), Ақабай (монғ. аха – «ҥлкен аға»).
Ҥй хайуандары аттарынан қойылғандары – Дҿненбай (монғ. доне), Қҧнанбай
(монғ. гунан), Бура (монғ. бугура), Серке (монғ. серке). Аспан, ай, жҧлдыз, ауа
райына байланысты сҿздерден: Тҽңірберген (монғ. тыгрі), Сара (монғ. сара –
«ай»), Боран (монғ. боруган), Арай (монғ. ур – «таң шапағы»), Жылкелді (монғ.
жил) т.б. [30, 60 б.].
Орыс тілі сҿздерінен жасалған немесе тікелей енген есімдер сҿйлеу тілі
мен ресми қҧжаттарда ХҤІІ ғасырдан бастап кездеседі. Мысалы, Андре (Андрей
есімінің нҧсқасы), Анна, Капитан, Жандарм, Жандарал (Генерал), Жагор
(Егор), Майыр т.б. Сол ХҤІІІ-ХІХ ғасырларда жалпы есім сҿздерден қойылған
қазақ есімдері де болған еді. Бірақ олар ірі дыбыстық ҿзгеріске ҧшырап,
бастапқы тҧлғасынан ҿзгеше айтылып, басқаша жазылған. Мысалы, Болатнай
(Булатный), Сҽтен (Сатин), Болысбек (волость), Бҽтес (батист), Қампит,
Кҽмпит (конфета), Шҽйнек (чайник) т.б. Орыс тілінің сҿз қҧрамы арқылы
немесе ҿзгеріссіз қабылданған есімдер Кеңес дҽуірінде ерекше етек алды.
Кеңестік дҽуірдегі коммунистік идеология негізінде қабылданған есімдер
мыналар: 1) ҽйелдер есімі: Анна, Аня, Анастасья, Валентина, Зоя, Лиза, Лида,
Катя, Светлана, Нина Лариса, Роза, Рита, Тамара, Ольга, Раиса, Любовь т.т.
2) ерлер есімі: Алексей, Андрей, Виктор, Валерий, Максим, Мирон, Денис,
Ефим, Ждан, Клим, Сергей т.т. [30, 61-62 б.].
Осылармен қатар басқа халық тілдерінен орыс тілі арқылы енген есімдер
де тіліміздегі жаңа есім санын кҿбейте тҥсті. Олар: 1) ҽйелдер есімі: Роза,
Долорес, Дина, Лола, Элеонора, Луиза, Маргарита, Римма т.б., 2) ерлер есімі:
Маркс, Диас, Марат, Хозе, Артур, Ригард, Эрист, Суният т.б. [124, 16 б.].
Кеңестік ҿмір бейнесі мен болмысын бейнелейтін есімдер жаңа сҿздер мен
терминдерден жасалғанын кҿреміз. Мҽселен, 1) ерлер есімдері: Армия,
Мҽдениет, Сайлау, Закон, Сиязбек, Колхозбек, Совхозбек, Фермахан,
Доқтырхан, Маршал Солдатбек, Мектепбай, Екпінді, Отан, Ҿндіріс, Социал
Октябрь, Ким, Совет, Космосбек т.т., 2) ҽйелдер есімдері: Октябрина, Мира,
Майя, Кима, Бейбітгҥл, Гҥлмира, Гҥлжеңіс, Сталина т.б.
Кҿрші республикалар есімдерінен балаларға есім қойғанда, олардың
ішінен ана тіліне бейім, айтылуы ықшам да жеңіл, мағынасы айқын ҽдемілерін
таңдап, талғап алу байқалады. Мҽселен, украин есімдерінен – Тарас, Микола,
Оксана т.б., грузин есімдерінен – Тамара, Серго, Шота, Дила, Манана, Арсен
т.б., тҽжік есімдерінен – Дана, Анар, Раушан, Зарина, Дос т.б. [124, 17 б.].
Парсы тілінен енген антропонимдер тіліміздің заңына бағынып, алуан
тҥрлі фонетика-морфологиялық ҿзгерістерге ҧшырап отырды. Парсы тіліндегі
дауысты жҽне кейбір дауыссыз дыбыстар қазақ тіліндегі сҽйкес дыбыстармен
алмасатыны байқалады. Парсы (тҽжік) тіліндегі еріндік о дыбысы қазақ
тіліндегі ашық дауысты езулік а, ҽ дыбыстарымен алмасады. Мысалы, тҽжікше
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Достон, Мирзо, Зибо, Шохназар, Мардон, Озот онимдері қазақ тілінде Дастан,
Мырза, Зиба, Шахназар, Мардан, Азат тҧлғаларында айтылып жазылады.
Тіл арты а дауысты дыбысы қазақ тіл алды езулік ҽ жҽне е дыбыстарымен
алмасады. Бҧл қҧбылыс кҿбіне біріккен тҧлғалы кісі аттарында жиі ҧшырайды.
Бҧндай алмасулар тҥркі тілдерінің біразына – башқҧрт, татар, ҽзербайжан
тілдеріне тҽн, ортақ қасиет. Мысалы, парсы-тҽжік тілдеріндегі – Дарманд,
Лазат, Лайло – қазақ тілінде Дҽрмен, Лҽззат, Лҽйла тҥрінде айтылып, а, ҽ
дыбыстарына ауысады [30, 57-58 б.].
Қазақ тіліндегі шығыс тілдері элементтерінің ішіндегі қатары молырағы –
араб текті сҿздер. Араб сҿздерінің қазақ тілінің тҥсіндірме сҿздіктерінде
лексикографиялануы туралы зерттеу жҥргізген Г.Бҥркітбай қазақ тіліндегі араб
сҿздерін бес топқа жинақтап қарастырады:
- ғылым-білімге байланысты лексика;
- қоғамдық-саяси ҿмірге қатысты лексика;
- тҽрбие жҽне тҧрмысқа қатысты лексика;
- ислам дініне қатысты лексика;
- дерексіз ҧғымдарды білдіретін лексика [125, 46 б.]. Ал олардың бір
саласы – онимдер (кісі атаулары, жер-су атаулары жҽне т.б.).
Қазіргі қазақ тіліндегі кісі есімдерінің негізгі басым тобы тҿл
сҿздерімізден, ал шағын шоғыры басқа тілден енген сҿздерден қойылған. Ҿзге
тілден ауысқан адам аттары араб, парсы, монғол, орыс т.б. тілдерден дедік.
Олардың ішіндегі тілімізде ҿте мол ҧшырасатыны – араб текті кісі есімдері [7, 3
б.].
ҤІІІ ғасырдан бастап ислам діні ҽуелі қазақ даласының оңтҥстік аймағына,
онан соң мҥмкіндігінше басқа жерлеріне тарайды. Дінмен қатар араб мҽдениеті
де қоғамдық-ҽлеуметтік ҿмірдің барлық саласына ҿз ҽсерін тигізді. Тілімізде
мыңдаған жаңа сҿздер мен сҿз тіркестері, кісі аттары мен этнонимдік,
географиялық атаулар пайда болды.
Қазіргі қазақ тіліндегі араб текті кісі есімдерін ҥлкен екі топқа бҿліп
қараудың орны бар. Біріншісі – діни мазмҧнды есімдер. Мҽселен, Мҧхамбет,
Омар, Оспан, Ғали, Фатима, Айша т.б. есімдер Мҧхаммед пайғамбардың, оның
сахабалары мен ҧл-қыздары, ҽйелдерінің аттарына байланысты қойылған,
сондай-ақ Сҥлеймен, Ибраһим (Ыбырай), Дҽуіт, Жҥсіп, Жҥніс, Мҧса, Иса т.б.
секілді есімдер Қҧран Кҽрімде кездескен пайғамбарлар есіміне байланысты
қойылған. Араб тілінен енген есімдердің екінші бір легі – жалпы есім сҿздер
негізді болып келеді. Мҽселен, Жҧман – маржан; Кҽрім – жомарт; Мансҧр –
жеңімпаз; Мҧхтар – қалаулы, таңдаулы; Жҽмила – кҿркем, сҧлу; Зейне –
ҽшекей т.б.
Қазақтың тҿл сҿздерінен қойылған кісі есімдерінен кейін ҿте кҿп
кездесетін адам аттары араб текті болып келуінің басты себептерінің бірі – араб
тіліндегі қисса, діни шығармалармен жҽне арабша шығармалардың желісі
негізінде «назирагҿйлік» ҽдіспен жырланып, халық арасына қазақша кҿп
тараған жырлармен байланысты болды. Мҧндай қиссаларда арабша нҧсқадағы
кісі аттары кҿбінесе сақталып отырды. Олар қазақша есім қоюдың басты кҿзіне
айналды. Барлық Орта Азия мен шығыс халықтары ҽдебиетіне есімдері паш
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болған Фирдауси, Низами, Физули, Жҽми, Науаи, Хафиз, Рудаки т.б.
туындылары арқылы енген немесе араб, ҥнді, парсы халықтарының «Мың бір
тҥн», «Шах-наме», «Лҽйлі-Мҽжнҥн», «Тахир-Зухра», «Жҥсіп-Зылиха»,
«Мҧңлық-Зарлық», «Шҽкір-Шҽкірат» сияқты аңыз-ертегілері мен қиссаларынан
алынған есімдер аз болған жоқ. Сондай-ақ хан, сҧлтан, бай мен билер ҿз
балаларына негізінен араб есімдерін қойды. Арабша есім қоюға дін
қызметкерлері қожа, молдалардың да ықпалы аз болмады.
Араб текті есімдердің халық арасында мейлінше кең тарағаны жалпы есім
сҿздерінен қойылғандары. Мҽселен, Қамар – ай; Шамши – кҥн; Жамал –
сҧлулық; Бақыт – қҧт, ырыс; Хамит – мақталған; Ҽлима – оқымысты ғалым
ҽйел; Ҽмина – сенімді, адал таза; Ҽуел – алғашқы, бастапқы; Медет – жҽрдем,
кҿмек; Шапағат – рақымдылық, мейірімділік т.б.
Сонымен қатар кісі есімдерімен бірге арабша атақ-дҽрежесін, шыққан
тегін кҿрсететін титулдары қоса айтылатын болған. Мысалы, Барақ сҧлтан,
Асан молда, Қҧнанбай қажы т.б. Ол титулдар кейде билеуші топ ҿкілдері
балаларының жеке есімдері ретінде де қойыла берген. Мҽселен, Сҧлтан, Ҽмір,
Мҽлік т.б.
Араб тілінен қойылған кісі есімдеріне тҥркі тілдеріндегі титулдардың
қосылуы нҽтижесінде біріккен тҧлғалы кісі есімдері пайда болды. Мҽселен,
Айтбай, Ахметбек, Бексҧлтан, Сҧлтанбай, Ҽмірбай т.б.
Бҧл тҽрізді титулдар қоғамдық қҧрылыстың ҿзгеруіне байланысты
ҿздерінің нақты мағынасынан айрылып, ҿзгеріске тҥскен. Кейінгі кезеңдерде
олар жеке кісі аттары ретінде қойылып, не болмаса біріккен тҧлғалы кісі
аттарының қҧрамында кездесіп, қосымшалық қызметке ие болған.
Араб тілінен енген сан алуан есімдер тіліміздің ішкі заңына толық
бағынып, ҿздерінің дыбыстық бейнесін ҿзгертіп, фонетикалық та,
грамматикалық та ҿзгерістерге ҧшыраған. Н.Оңдасынов: «Біз қазақ тілінде кең
ҿріс алған 400-ден астам араб сҿздерінің қазақша жазылу тҥрлерін анықтап
шықтық. Олардың шҧбарлығы соншалық, оның себебін ашуға кісінің ақылы
жетер емес. Оған жҥздеген мысалдар келтіруге болады. Оқылған ҽдебиеттерде:
тасбих сҿзінің – 20, ижтиһаттың – 12, ілтипаттың – 8, ғибраттың – 7, ҽрекеттің –
6, қауіптің – 5, ҧжданның – 4 варианты кездесті. Ҽрқайсымыз кҥніне жҥз рет
айтатын «рақметтің» (ауызекі айтылуы ҿз алдына) баспада: рақмет, рақымет,
рахмат, рахмет, рахымет сияқты 5 тҥріне кездестік», – дейді [126, 4 б.].
Араб тектес есімдердің халықтық этимологияға тҥсуі, ҽсіресе, диалектілік
ерекшелікке байланысты тҥрлі нҧсқада айтылуы кҿптеп кездеседі. Оны мына
тҽрізді есімдер қҧбылысынан анық байқаймыз. Ғали – Қали; Ҽлі – Ҽли; Жҥніс –
Жҧныс; Жҥсіп – Жҧсып – Дҧсып – Тҥсіп; Фатима – Патима – Бҽтима –
Батыма; Ғайша – Айша – Қайша т.б.
Дҧрыс айтпау немесе қате жазу салдарынан болар, тілімізде фонетикалық
нҧсқалар мен дублеттер ҿте кҿп. Соның салдарынан бір есімнің бҽрнеше тҥрлі
нҧсқасы туындаған. Олар: Ыдырыс – Едіріс, Ідріс; Абдолла – Ғабдолла –
Қабдолла – Қабділда – Қабылда – Қабділда; Хадиша – Қадиша; Ыбрагим –
Ибрагим – Ыбырайым – Ыбырай – Ыбрай т.б. Бҧл кҿрсетілген есімдердің бҽрі
ҿз алдына жеке есім ретінде жҧмсалып, ҽр азаматтың тҿлқҧжаттарында жҽне де
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басқа да қҧжаттарында осы аталған қалпында жазылып та, айтылып та жҥр.
Мҧның ҿзі араб текті есімдердің тіліміздің ішкі заңына бағынып, ҿздерінің
бастапқы бейнесін ҿзгертіп, тілдік нормаға икемделуінен туған жайт сияқты.
Бҧған себеп, араб тіліндегі дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың бҽрінің
бірдей баламасы (сҽйкес дыбыстары) тіліміздің дыбыстық жҥйесінен табыла
бермейтіні. Сондықтан кҿптеген сҿздер мен есімдер тіліміздің фонетикалық
жҥйесіне, айтылу заңдылығына бейімделіп ҿзгеріске ҧшыраған. Демек,
тілімізде жоқ, араб тілі дыбыстарына сҽйкес келмейтін дыбыстарды айтпай
кетуге немесе оның орнына тіліміздегі сол дыбысқа сҽл де болса жуық,
жақындау келетін дыбыстардың бірімен таңбалауға тырысамыз. Кейде араб тілі
дыбыстарын, ретіне қарай, артикуляциялық ҿзгерістерге сҥйеніп те қабылдай
беру бар. Бҧның ҿзі араб тілі дыбыстарының бҽрінің бірдей қазақ тілінде
баламасы бола бермейтінін кҿрсетеді.
Араб тілінен енген кісі есімдері, жоғарыда кҿрсетілгендей, фонетикалық
ҽрі семантикалық тҧрғыдан кҿптеген ҿзгерістерге ҧшырап, тіпті, арабша бір
ғана есімнің қазақ тілінде ҥш, кейде бес-ондаған нҧсқалары пайда болған.
Олардың ҽрқайсысы ҿз алдына кісі есімі боп саналады. Бҧл араб текті
есімдердің бір ғана жағы. Ал екінші бір ерекше жағы – бҧл есімдердің
мағыналық топтарға топтастыруға болатындығы. Оның біріншісі – діни
мазмҧнды есімдер. Бҧның ҿзі ішінара екі топқа бҿлінеді, 1) мҧсылман дінінің
ҧғымдары мен наным-сенімдеріне байланысты сҿздерден қойылған есімдер:
Абдолла (Ғабдолла, Қабдолла) – «Алланың қҧлы»; Асадолла – «Алланың
арыстаны» т.б.; ҽ) пайғамбар, ҽулие-ҽнбие, сахаба есімдері: Мухаммад –
«мақталған, мадақталған»; Али – «биік, зор, жоғары мҽртебелі, зҽулім»; Усман –
«ерлік, батырлық» т.б. 2) араб тіліндегі жалпы есім сҿздерден қойылған
есімдер. Бҧлар ҿзара мынандай лексикалық топтарға бҿлінген:
- ҽлеуметтік, саяси, ҽкімшілік терминдер мен сҿздерден қойылған есімдер:
Малик (патша) – Мҽлік; ҽмир (басшы, бастық) – Ҽмір, Ҽмірхан; султан (ҽкім,
басшы) – Сҧлтанбай; уали (басшы) – Уҽли; раис (басшы) – Райыс, Райысбек.
- астрономиялық атаулар мен табиғат қҧбылыстарының атауларынан
қойылған сеімдер: қамар (ай) – Қамар; шамс (кҥн) – Шҽмші.
- тҧрмыстық сҿздерден қойылған есімдер: дуккан (сауда-саттық орны) –
Дҥкенбай; рамадан – Рамазан.
- адамның мінез-қҧлық, тҥр-келбетіне байланысты қойылған есімдер:
жҽмила (ҽдемі) – Жҽмила.
- адамның кҿңіл-кҥйі, мақсат-мҧратына байланысты сҿздерден қойылған
есімдер: мурад (тілек) – Мҧрат; рахим (рақымды) – Рақым.
- қымбат металдан, маталар мен бҧйымдар атауларынан қойылған есімдер:
халқа (алқа, сақина) – Алқа; зубаржад (асыл тас) – Зҥбҽржат.
2.3.2 Қазақ онимдерінің араб тіліндегі еңбектер мен аудармалардағы
берілуі
Елімізді кҥллі араб ҽлеміне танытатын еңбектердің бірі – Сауд
Арабиясының ресейтанушы маманы, саясатшы доктор Мҽжид ибн Абдулазиз
ҽт-Туркидің 2007 жылы жарық кҿрген «
ٕهٍِطبٞٗ ٌ٤ اُوئ:ٕ ًبىافَزب٢هاَُِطخ كٞٗ
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ق٤٣[ »ٗياهثبnūru-s-sulṭati fī kāzāḫstān ar-ra‟īsu nūrsulṭān nazārbāịīf] («Қазақстандағы
билік нҧры – елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев») атты кітабы. Бҧл кітапта автор
оқырмандарға Қазақстан Республикасы Президентінің тҽуелсіз мемлекет қҧру
жолында жҥргізіп отырған саясатының кҿрегендігін, соның арқасында елдің
ислам ҽлемі мен халықаралық аренада елеулі орынға ие болғанын барынша
шынайы кҿрсетуге ҧмтылады. 2008 жылы 29 қазанда ҽл-Фараби атындағы
Қазақ ҧлттық университетінде болған осы кітаптың орысша басылымының
тҧсаукесерінен кейін, университет ректоры Б.Т. Жҧмағҧловтың жетекшілігімен
қазақ тіліне аударылды. Қазақ тілінде жарық кҿрген нҧсқасының 4-бетінде
елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың еңбек авторына: «Бҧл кітап Қазақстанды араб
елдеріне, бҥкіл мҧсылман елдеріне таныстырады деп сенемін. Сіздің еңбегіңіз
ҿте қажет. Табысты болыңыз, аман болыңыз» [127, 6-7 б.], – деген алғыс сҿзі
бірге берілген. Қазақ елін ҿзге елдерге таныстыру ҥшін осындай еңбектердің
кҿптеп жазылғаны керек-ақ. Алайда бҧл еңбекте келтірілген қазақ онимдерінің
араб тілінде жазылуындағы кемшіліктер бҧл мҽселені ғылыми тҧрғыдан
қарастырып, бір ізге салу қажеттігін кҿрсетеді. Кейде адамның аты-жҿні, жерсу атаулары арабша жазылғанда бастапқы ҿң, тҥр-тҧлғасынан айрылып, адам
танымастай ҿзгеріске тҥседі.
Жоғарыда аталған еңбекте еліміздің атауы Қазақстан бір жерде:
- ٕ[ ًيافَزبkazāḫstān] [3, 33 б.], қалған жерлерде ҿне бойы
- ٕ[ ًبىافَزبkāzāḫstān],
ҧлтымыздың аты қазақ:
- ٢[ اٌُيفal-kazaḫiịịu] [3, 6 б.; 3, 10 б.; 3, 65 б.],
- ٢[ اٌُبىافal-kāzāḫiịịu] [3, 8 б.; 3, 16 б.; 3, 65 б.; 3, 69 б.]
- ٢[ اٌُيافal-kazāḫiịịu] [3, 49 б.] деп ҥш тҥрлі берілген. Ескере кететін тағы
бір жайт 65 беттегі қазақ сҿзі екі қатар сҿзде ٢[ اٌُيفal-kazaḫiịịu] жҽне ٢[ اٌُبىافalkāzāḫiịịu] болып екі тҥрлі жазылып тҧр.
Еліміздің бас қаласы Астана:
- ٚٗ‟[ أٍزبastānah] нҧсқасы тҿрт жерде [3, 5 б.; 3, 9 б.; 3, 11 б.; 3, 32 б.],
- ‟[ أٍزبٗبastānā] нҧсқасы бес жерде [3, 7 б.; 3, 8 б.; 3, 104 б.; 3, 106 б.; 3, 107
б.],
- ‟[ أٍزبٗخastānatu] нҧсқасы он бір жерде [3, 9 б.; 3, 14 б.; 3, 31-32 б.; 3, 36 б.;
3, 43 б.; 3, 54 б.; 3, 84 б.; 3, 86 б.; 3, 92 б.; 3, 106 б.],
- ‟[ اٍزؤٗبasta‟nā] нҧсқасы бір жерде [3, 109 б.] (осы нҧсқасы баспадан кеткен
қате болуы мҥмкін) барлығы тҿрт тҥрлі нҧсқада,
оңтҥстік астанамыз Алматы қаласының атауы:
- ‟[ أُٔبربalmātā] нҧсқасы бір жерде [3, 11 б.],
- ٢‟[ أُٔبرalmātī] нҧсқасы алты жерде [3, 14 б.; 3, 16 б.; 3, 18 б.; 3, 69 б.; 3, 84
б.; 3, 86 б.],
- ٢ٛ‟[ أُٔبalmāṭī] нҧсқасы ҥш жерде [3, 14 б.; 3, 32 б.; 3, 52 б.];
- ٠‟[ آُٔبرālmātā] нҧсқасы бір жерде [3, 93 б.] барлығы тҿрт тҥрлі нҧсқада,
Семей қаласы:
- جالرَ٘ي٤ٔ٤ٍ [sīmībalātinsk] [3, 14 б.],
- ٔجالرَ٘ي٤ٍ [sīmibalātinsk] [3, 17 б.],
- َ٘ي٤جبالر٤ٔ٤ٍ [sīmībālātīnsk] [3, 77 б.] болып ҥш тҥрлі нҧсқада,
99

Қарағанды қаласы бір беттің ҿзінде:
- [ هواؿ٘لحqarāġandatu] [3, 15 б.]
- [ هوؿ٘لحqaraġandatu] [3, 15 б.] болып екі тҥрлі нҧсқада,
сондай-ақ Қызылорда қаласы:
- َ آهكح٣ي٤[ هqīzīl ‟ārdatu] [3, 32 б.],
Теміртау қаласы:
- ٝورب٤ٔ٤[ رtīmīrtāụ] [3, 15 б.],
Ақтау қаласы:
- ٝ[ اًزبaktāụ] [3, 60 б.],
Байқоңыр қаласы:
- هٌٞٗب٣[ ثبbāịkānūr] [3, 73 б.],
Қаскелең қаласы:
- ٖ٤ِ٤ًٌَ [kaskīlīn] [3, 14 б.],
Шамалған елді мекені:
- ُٕـبٞٔ٤ْ[ رtšīmūlġān] [3, 14 б.] болып берілген.
Есіл ҿзені:
- ْ٤ْ٣و اٜٗ [nahru ‟īšīm] [3, 33 б.; 3, 35-36 б.],
еліміздегі Алаш, Азат, Азамат, Отан секілді партия атаулары:
- ُ‟[ أالalāš] [3, 52-53 б.], ‟[ آىادāzāt] [3, 52 б.], „[ ػظٔبدaẓamāt] [3, 53 б.], ٕآرب
[‟ātān] [3, 53 б.],
ҧлттық валютамыз теңге:
- ٚ[ ر٘غtanʤah] [3, 36 б.; 3, 38 б.; 3, 43 б.],
- [ ر٘غخtanʤatu] [3, 42 б.; 3, 64 б.] болып екі тҥрлі нҧсқада,
ҧлттық тағамдарымыз қымыз, шҧбат, қҧрт, айран араб тіліне
аударылмастан:
- ي٤ٔ٤[ هqīmīz] [3, 33 б.], ثبدّٞ [šūbāt] [3, 33 б.], هدٞ[ هqūrt] [3, 33 б.], ٕوا٣أ
[‟aịrān] [3, 33 б.],
Теңіз мҧнай алаңы:
- ي٤٘غ٤[ رtīnʤīz] [3, 90 б.] болып транслитерацияланған.
Ал қазақ антропонимдеріне келер болсақ, олардың да транслитерациялану
жағдайы осындай. Мысалы, елбасының фамилиясы Назарбаев:
- ق٤٣[ ٗياهثبnazārbāịīf] [3, 5 б.; 3, 8-10 б.; 3, 77 б.; 3, 86 б.; 3, 98-100 б.; 3, 106107 б.],
- ق٤٣[ ٗيهثبnazarbāịīf] [3, 6-8 б.],
- ق٤٣[ ٗبىاهثبnāzārbāịīf] [3, 93 б.; 3, 106 б.; 3, 107 б.] болып ҥш тҥрлі нҧсқада,
Қасымжомарт Тоқаевтың аты-жҿні:
- ق٤٣هبٞٓبهد رٞ[ هبٍْ عqāsim ʤūmārt tūqāịīf] [3, 102 б.],
- ق٣هبٞٓبهد رٞ[ هبٍٔغqāsimʤūmārt tūqāịif] [3, 110 б.] болып екі тҥрлі нҧсқада,
Нҽзір Тҿреқҧлов:
- فًُٞٞب٣هٞو ر٤[ ٗظnaẓīr tūriịākūlūf] [3, 9 б.],
- ُقًٞب٣هٞو ر٤[ ٗظnaẓīr tūriịākūluf] [3, 97 б.] болып екі тҥрлі нҧсқада,
Қайрат Лама Шариф:
- ق٣واد الٓب ّو٤[ فḫaịrāt lāmā šarīf] [3, 11 б.],
ал Қайрат Кҽріжамов (қазақшасында осылай жазылған):
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- فٞٓجغب٣واد ًبه٣[ هبqāịrāt kārībʤāmūf] [3, 102 б.] болып Қайрат есімі екі
тҥрлі нҧсқада,
Асқар Шҽкіров:
- فٝو٤ً[ اٌٍبه ّبaskār šākīrūf] [3, 104 б.] болып,
Асқар Қонаев:
- ق٤٣ٗبًٞ „[ ػٌَوaskar kūnāịīf] [3, 16 б.] болып,
Дінмҧхаммед Қонаев:
- ق٤٣ٗبًٞ ٖ ٓؾٔل٣[ كdīn muḥammad kūnāịīf] [3, 16 б.],
Бақтияр Тасымов:
- فٞٔ٤ٍبه رب٤[ ثقزbaḫtiịār tāsīmūf] [3, 11 б.],
Сара Алпысқызы:
- ك٘بَٞ٤[ ٍبهح أُجsāratu ‟albīsūfnā] [3, 21 б.],
Шоқан Уҽлиханов:
- فٞٗقب٤ُٝ ٕهبْٞ[ رtšūqān ụalīḫānūf] [3, 34 б.],
Жабайхан Ҽбділдин:
- ٖ٤ِ٣بفبٕ اثل٣[ عبʤāịāḫān abdīlīn] [3, 100 б.],
Нҧртай Ҽбіқаев:
- ق٤٣ٌب٤ اث١هربٞٗ [nūrtāị abīkāịīf] [3, 103 б.],
Оңалсын Жҧмабеков:
- فٌٞ٤ٓبثٖٞ ع٤َُٗبٝ‟[ أūnālsīn ʤūmābīkūf] [3, 103 б.],
Қуаныш Сҧлтанов:
- فُٞٗطبٍٞ ِ٤ٗاٞ[ هquụānīš sūlṭānūf] [3, 104 б.] болып жазылған. Бҧл 111
беттен тҧратын бір ғана кітаптан алынған мысалдар.
Ҿзге де араб аудармалары мен интернет желілерінде қазақ онимдері қазақ
ҽдеби тілі нормаларына сҽйкес келмей ҽртҥрлі нҧсқада жазылып жҥр. Мысалы,
Алматы қаласы Мҽжид ибн Абдулазиз ҽт-Туркидің еңбегіндегі нҧсқаларды қоса
есептегенде он бес нҧсқада:
- ‟[ أُٔبربalmātā] [3, 11 б.];
- ٢ٛ‟[ أُٔبalmāṭī] [3, 14 б.];
- ٢‟[ أُٔبرalmātī] [3, 14 б.];
- ٠‟[ آُٔبرālmātā] [3, 11 б.];
- ٢ٛ[ أُبalmāṭī] [4, 2 б.];
- ٠ٛ‟[ أُٔبalmāṭā] [4, 34 б.];
- ٠ٛ[ أُبalmāṭā] [4, 35 б.];
- ٠‟[ أُٔبرalmātā] [128, 19 б.];
- ٠ٛ‟[ آُٔبālmāṭā] [128, 6 б.];
- ‟[ آُٔبآربālmā‟ātā] [129, 14 б.];
- ‟[ أُٔبآربalmā‟ātā] [129, 14 б.];
- ‟[ أُٔبربalmātā] [129, 25 б.];
- بٛ‟[ أُٔبآalmā‟āṭā] [6, 140 б.];
- [ أُبربalmātā] [6, 212 б.];
- ٠ٛ[ أُآalma‟āṭā] [130, 172 б.].
Астана қаласы он бір нҧсқада:
- ٚٗ‟[ أٍزبastānah] [3, 5 б.];
- [ اٍزبٗخastānatu] [131, 3 б.];
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- ‟[ أٍزبٗبastānā] [3, 7 б.];
- ‟[ آٍزبٗبāstānā] [129, 12 б.];
- ٍزبٗب٥[ اal-‟āstānā] [129, 144 б.];
- [ اٍزبٗبastānā] [131, 30 б.];
- ‟[ أٍزبٗخastānatu] [3, 9 б.];
- [ اٍزؤٗبasta‟nā] [3, 109 б.];
- ‟[ أٍطبٗبasṭānā] [4, 2 б.];
- [ اٍطبٗبasṭānā] [4, 2 б.];
- ‟[ أٍبربٗبasātānā] [130, 235 б.].
Семей қаласы он нҧсқада:
- جالرَ٘ي٤ٔ٤ٍ [sīmībalātinsk] [3, 14 б.];
- َٗي١جالد٤ٔ٤ٍ [sīmībalātīnsk] [128, 9 б.];
- ٔجالرَ٘ي٤ٍ [sīmibalātinsk] [3, 17 б.];
- َ٘ي٤جبالر٤ٔ٤ٍ [sīmībālātīnsk] [3, 77 б.];
- َ٘ي٤جبُز٤ٔ٤ٍ [sīmībālatīnsk] [4, 2 б.];
-  ثبالرَ٘ي٠ٔ٤ٍ [sīmī bālātinsk] [4, 8 б.];
- َ٘ي٤ٔجٔالر٤ٍ [sīmbamalātīnsk] [129, 208 б.];
- زَ٘ي٣جب ال٤ٔ٤ٍ [sīmībā lāịtinsk] [130, 19 б.];
- زَي٣ٔجب ال٤ٍ [sīmibā lāịtisk] [130, 51 б.];
- َ٘ي٤ب الر٤ٔ٤ٍ [sīmịā lātīnsk] [130, 129 б.].
Қазақстан президентінің фамилиясы он екі тҥрлі нҧсқада, нақтырақ айтар
болсақ, еліміздің бҧрынғы сыртқы істер министрі Қасымжомарт Тоқаевтың
«Қазақстан Республикасының дипломатиясы» атты кітабының « خ٣هٜٞٔخ ع٤ٍٓبِٞكث
ٕ( »ًبىافَزب2005) деген арабша аудармасында елбасы фамилиясы ҥш тҥрлі
нҧсқада:
- ق٣[ ٗبىاهثبnāzārbāịif] [5, 2 б.; 5, 15 б.; 5, 25 б.; 5, 179 б.; 5, 208 б.];
- ق٣[ ٗياهثبnazārbāịif] [5, 111-119 б.];
- ق٤٣[ ٗبىاهثبnāzārbāịīf] [5, 172 б.; 5, 179 б.; 5, 208 б.], [132, 82 б.];
www.kazembgulf.net/ar/ab1желісінде екі тҥрлі нҧсқада:
- ق٤٣[ ٗظوثبnaẓarbāịīf] [133];
- ق٣[ ٗظوثبnaẓarbāịif] [133];
www.eurasianet.org/arabic/resources/kazakhstan/index.shtml сайтында екі тҥрлі
нҧсқада:
- ق٤[ ٗبىاهثnāzārbaịif] [134];
- ق٤٤[ ٗبىاهثnāzārbaịīf] [134];
арабтанушы ғалым Д.Есенжанның «Республика Казахстан» атты
аудармасында:
- ق٣[ ٗيهثبnazarbāịif] [135, 1 б.];
www.ar.wikipedia.org сайтында:
- ق٤٤[ ٗياهثnazārbaịīf] [2]; www.petranews.gov.jo/nepras/2006/Nov/27/196.htm
сайтында:
- ق٤٣[ ٗبظبهثبnāẓārbāịīf] [136]; http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/200606/13/content_265702.htm сайтында:
- ق٤٣[ ٗياهثبnazārbāịīf] [137];
http://archive.muslimuzbekistan.com/arb/archive/dekabr2002.html сайтында:
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- ق٤٣[ َٗـ َـنهْـ ثَـبnaḏarbāịīf] [138] болып жазылған.
Ал республикамыздың бҧрынғы премьер-министрі Даниал Ахметов
www.wikipedia.org сайтында:
- فٞبٍ افٔز٤ٗ[ كاdāniịāl aḫmitūf] [2];
www.kazembgulf.net сайтында:
- فٞز٤ٔبٍ أف٤ٗ[ كاdāniịāl ‟aḫmītūf] [133] болып екі тҥрлі нҧсқада, Қазақстанның
бас муфтиі Ҽбсаттар Дербісҽлі «Исламтану жҽне араб филологиясы
мҽселелері» атты халықаралық ғылыми практикалық конференция
материалдары жинағында:
- ٢ُ„[ ػجل اَُزبه كهثَبabdu-s-sattār dirbisālī] [139, 213 б.];
Ҽ.Дербісҽлиевтің «Араб ҽдебиеті» кітабының екінші беті мен
мҧқабасының арабша бетінде жҽне www.arabic.peopledaily.com сайтында:
٢ِِ ػ٣ٝ„[ ػجل اَُزبه كهabdu-s-sattār darụīš „alī] [140], [141];
http://archive.muslimuzbekistan.com/arb/arnews/dekabr2002/arnews24122002.html
сайтында:
-٢ َـٍبُِـ٢وْـ ثِـ٣ ِـك٢ؽبع
„[ ػجل اَُزبه ِـabdu-s-sattār ḥāʤī dīrbī sālī] [142];
http://baselsyr.maktoobblog.com/124469/%D8 сайтында:
- فٝ„[ ػجل اَُزبهabdu-s-sattārūf] [143],
http://www.awu-dam.org/trath/106/turath106-001.htm сайтында:
- ٢َُب٤„[ ػجل اَُزبه كهثabdu-s-sattār dirbīsālī] [144];
http://www.islamonline.net/MercyForWorlds/Arabic/Participants/02.shtml
сайтында:
- ٌ٣و٣ ك٢ِ„[ ػجل اَُزبه ػabdu-s-sattār „alī dīrīs] [145];
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070611/Con20070611117384.htm сайтында:
- ٢ِ ػ٢َ٤وث٣„[ ػجلاَُزبه كabdu-s-sattār dīrbīsī „alī] [146];
http://frawler.com/tag9404/ сайтында:
- [ كهثَبُخdirbisālatu] [147] болып сегіз нҧсқада;
Қасымжомарт Тоқаев ҿзінің «Қазақстан Республикасының дипломатиясы»
«ٕخ ًبىافَزب٣هٜٞٔخ ع٤ٍٓبِٞ[ »كثdiplūmāsiịịatu ʤumhūriịịati kāzāḫstān] атты кітабының
арабша аудармасында:
- ق٣هبٞٓبهد رٞٔغ٤ٍ[ هبqāsīmʤūmārt tūqāịif] [5], www.arabic. peopledaily.com
сайтында:
- ق٤٣ًبٞٓبهد رٝ[ هبٍْ ىqāsīm zūmārt tūkāịīf] [141] болып екі тҥрлі нҧсқада
жазылған.
Кісі есімінің бірнеше ҽлеуметтік ҿреге ие болуы заңды қҧбылыс. Айталық,
Айтан Ағымановтың отбасындағы ҽлеуметтік ҿресі – ҥй иесі, ҽке, ҧл, аға,
кҥйеу, жезде, ҿзінің ғылыми зерттеу институтындағы ҽлеуметтік ҿресі –
филология ғылымдарының докторы, бірнеше кітаптың авторы, Мемлекеттік
сыйлықтың иегері, спорт бойынша ҽлеуметтік ҿресі – шахматшы, шаңғышы.
Бҧған қарағанда кісі аттарының тҿтенше мағынасы ҽрі қоғамдық мағынасының
бар екені байқалады [30, 44 б.]. Ал сол Айтан Ағымановты бір-екі ҽрпін
ҿзгертіп Ҽйтен Ағаманов деп жазсақ жоғарыдағы ҽлеуметтік ҿрелері де тҥгел
ҿзгеріп, мҥлдем басқа адам болып шығады.
Қазақстан жҿнінде жазған араб интернет сайттары мен газет-журналдарды,
кітаптарды ақтара берсек, бҧдан да кҿп ҽртҥрлі нҧсқада жазылып жҥрген қазақ
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онимдерін кездестіреміз. Қазақстанның бас муфтиі Ҽбсаттар Дербісҽлінің сегіз
тҥрлі жазылған аты-жҿндерін араб оқырмандары сегіз тҥрлі ҽлеуметтік ҿресі
бар сегіз тҥрлі кісілер деп ҧғуы мҥмкін. Ал ق٣هبٞٓبهد رٞٔغ٤ٍ[ هبqāsīmʤūmārt
tūqāịif] пен ق٤٣ًبٞٓبهد رٝ[ هبٍْ ىqāsīm zūmārt tūkāịīf] екеуін қарапайым араб
оқырманы тҥгілі саясаттан жан-жақты хабары бар арабтар да бір Қасымжомарт
Тоқаевтың аты-жҿні екенін ажыратуы қиынға соғар. Кҿріп отырғанымыздай,
қазақ кісі есімдерінің араб тілінде берілуінің жайы осындай.
2.4 Араб онимдерінің қазақ тіліндегі берілу жайы
Қазақ тілінде жазылған еңбектердегі араб онимдерінің берілуі де сын
кҿтермейді. Мысалы, «Ислам философиясы» атты еңбекте араб онимдерінің
транслитерациясы былай берілген: Байхаки фикх, муташабих [148, 5 б.], Али
Имран, Байт-ул Хикма, Халифа Мансҧр, Харун Рашид, Муавия [148, 6 б.],
Омаййад [148, 25 б.], Бейт ал-Хикма (Даналар ордасы), Халиф ал-Мансур,
Халиф ал-Мамун, Харун ар-Рашид, Харун Умар ибн Фарухан [148, 184 б.],
Жабир ибн Хайан, ас-Сарахси [148, 7 б.], Сарахси [148, 8 б.], ибн Равенди [148,
7 б.], Рауанди, «Китҽбу-р рард ала-р-Рауанди» [148, 8 б.], имам Ғазали [148, 7
б.], ҽл-Ғазали [148, 8 б.], Ғазали [148, 10 б.], Рази, Фахреддин Рази [148, 8 б.],
ал-Мутанабби, ал-Маарри, ибн Мискауайх, Насреддин Туси, Ижи, ибн Бажжа,
«Тахафутат Тахафут» [148, 8 б.], Шахразури, Дауани, харижиттер,
хариджийалар, муржиттер, муржиалар, мутазилиттер, мутазилалар [148, 9
б.], мутазилиттер (бҿлінгендер) [148, 186 б.], ханафиттер, ханбалиттер,
шафииттер, маликиттер, шииттер, сунниттер [148, 9 б.], Сҥннҽ, Қоран 5
рет, рай, иджма, қыяс, истихсан [148, 182 б.], Батынилер [148, 7 б.], Батини
ағымы [148, 10 б.], даһриуун, Мулхидтер [148, 8 б.], мауалилер [148, 25 б.],
момын (мҧсылман) [148, 183 б.], мазхабтық бҿліну [148, 10 б.], Араби, Фараби
[148, 10 б.], ҽл-Фараби [148, 12 б.],Сирия [148, 11 б.], Мауараннаһр [148, 25 б.],
Матуруди Халлаж Мансҧр [148, 12 б.], Халлаж Мансҧр [148, 24 б.], Ал-Бируни
[148, 14 б.], Аһнаф бин Қайс [148, 25 б.], Абдалла ибн ал-Мукаффа [148, 184
б.], Йахья ибн ал-Битрик, Йахья б. ал-Битрик, Йахья б. Масавейх, АлХаджжадж б. Матар, Салма [148, 184 б.] деп берілген. Барлығы дерлік араб
тіліндегі дыбысталуларынан алшақтап кеткен жҽне жазуда бірізділік жоқ деуге
болады. Сондай-ақ кириллицаға негізделген қазақ ҽліпбиінің мҥмкіндігі
ҧтымды пайдаланылмаған. Орфография ҽдеби тілдің («жазбаша» тҥрінің)
«киімі» ғана емес. Ол, алдымен, сауатты жазудың, ана тілін мҽдени меңгерудің
маңызды қҧралы. Ондай қҧрал тілдің қҧрылымдық жҥйесіне (системаға) лайық,
пайдалануға неғҧрлым жеңіл, қолайлы да тиімді болуға тиіс [158, 5 б.].
Интернет заманында бір онимнің ҽртҥрлі нҧсқада жазылуы интернет
ресурстарынан нақты мҽлімет алу жҧмыстарына да кедергі келтіретіні белгілі.
Олай болса, тіліміздің лексикалық қорын толықтырып отырған араб
онимдерінің қазақ тіліндегі графикалануын біріздендіру жҧмыстарына ереже
тҥзіп, бір жҥйеге келтіру кезек кҥттірмейтін мҽселелердің бірі екені даусыз. Ол
ҥшін транслитерациялау қағидасы бойынша, араб онимдері мҥмкіндігінше
бастапқы дыбысталуынан алыстап кетпеуі жҽне қазақ тілінің орфографиялық
заңдылықтарына барынша икемделіп жазылуы тиіс. Зерттеуші Р.Мухитдинов:
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«Махмуд Қашқари» жҽне «Диуан луғат ҽт-турк» деген ономастикалық атауды
А.Егеубай: Махмҧт Қашқари, Диуани-луғат-ит-турк; М.Ҽ. Жҥнісова: Махмуд
Қашқари, Диуану луғат-ит-турк; Б.Н. Садуов: Махмҧд Қашқари, Диуани луғат
ат-турк; Ҽуезованың орысша аудармасының қазақша тҥйінінде Махмҧд ҽлҚашғари, ал Диуан луғат ҽт-турк сҿзі бір бетте ҥш тҥрлі жазылғанын, олар:
Диуан Лҧғат ат-Тҥрк, Диуани Лҧғат ат-Тҥрік жҽне Диуани Лҧғат ат-Тҥрік;
Рабиға Сыздық: Махмҧт Қашқари; Ҽ.Қҧрышжанов: Махмҧт Қашқари, Диуан
Луғат-ат-тҥрк; Ф.Оңғарсынова: Махмуд Қашқари, Дивану луғат ат-тҥрк;
Ҿ.И. Исенов: Махмуд Қашқари, Диуани лҧғат-ат тҥрік; Х.Досмҧхамедов:
Махмуд Қашқари, Диуан лҧғат ат-тҥрк; Ҽ.Дербісҽлиев: Махмҧт Қашғари,
Диуан лҧғат ат-тҥрік деп жазғанын, сондай-ақ "Диуан луғат ҽт-турк"
сҿздігінің қолжазбасында ١ك اٌُبّـوٞٔ" ٓؾМахмуд ҽл-Кашғари" деп жазылғанын,
қазақ тіліндегідей басқа тҥркі тілдерінде де Қашқари сҿзі "к" ҽрпімен емес, "қ"
ҽрпімен жазылғанын айта келе: «Біз осы жазылулардың ішінен Махмуд
Қашқари дегенді таңдадық. Себебі "Махмуд" сҿзі қазақ тіліндегі адам
атауларында кездеседі. Ал Қашқар қаласын қазақ тілінде "қ" ҽрпімен
беретіндіктен, "Қашқари" деп алдық. Ал М.Қашқаридің қолжазбасында
кітаптың атауы إ ُـبد اُزوىٞ٣ كДиуан луғат ҽт-турк деп жазылған. Біз де бҧл
атауды қазақ тілінде осылай бердік» [149, 68-69 б.], – дейді.
Біз араб онимдерін қазақ мҽтіндерінде қазақ тілінің орфографиялық
заңдылықтары шеңберінде дҧрыс оқылып жазылу ҥшін диакритикалық
қосымша таңбалар енгізбей транслитерациялаудың практикалық тҥрін
қолданамыз дедік. Транслитерацияның практикалық тҥріндегі ережелер
бойынша, қазақ тілінде баламасы бар араб тілі дыбыстарын дыбысталуы қазақ
тіліндегі сҽйкес келетін дыбыстардың графикасымен, қазақ тілінде баламасы
жоқ араб тіліндегі кейбір дыбыстарды дыбысталуы қазақ тіліндегі ең жақын
келетін дыбыстың графикасымен белгілейміз.
Біз жоғарыдағы тарауда қазақ тіліндегі б дыбысына араб тіліндегі [ ةb]
дыбысы, м дыбысына ّ [m] дыбысы, у дыбысына ٝ [ụ] дыбысы, ф дыбысына ف
[f] дыбысы, жіңішке т дыбысына [ دt] дыбысы, жуан т дыбысына ٛ [ṭ]
дыбысы, д дыбысына [ كd] дыбысы, н дыбысына ٕ [n] дыбысы, л дыбысына ٍ [l]
дыбысы, р дыбысына [ هr] дыбысы, жіңішке с дыбысына ً [s] дыбысы, жуан с
дыбысына ٓ [ṣ] дыбысы, з дыбысына [ ىz] дыбысы, ш дыбысына ُ [š]
дыбысы, й дыбысына ١ [ị] дыбысы, к дыбысына [ ىk] дыбысы, қ дыбысына م
[q] дыбысы, х дыбысына [ ؿḫ] дыбысы, ғ дыбысына [ ؽġ] дыбысы, һ дыбысына ٙ
[h] дыбысы балама болады деген болатынбыз. Демек, қазақ тілінде баламасы
бар
араб
тілі
дыбыстарының
ҽріптаңбаларын
қазақ
тіліне
транслитерациялағанда қазақ тіліндегі дыбысталуына балама болатын
дыбыстардың ҽріптаңбаларымен беретін боламыз. Мысалы,  ةҽрпін қазақ тіліне
транслитерациялағанда қазақ ҽліпбиіндегі б ҽрпімен таңбалаймыз. Ҿйткені ة
ҽрпінің дыбысы қазақ тіліндегі б ҽрпінің дыбысына дҽл келеді,  ؿҽрпін қазақ
тіліне транслитерациялағанда қазақ ҽліпбиіндегі х ҽрпімен таңбалаймыз.
Ҿйткені  ؿҽрпінің дыбысы қазақ тіліндегі х ҽрпінің дыбысына дҽл келеді.
Жоғарыдағы тарауда қазақ тілінде баламасы жоқ араб тілі дауыссыз
дыбыстарына тоқталғанда араб тіліндегі [ سṯ] дыбысына қазақ тіліндегі ең
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жақын келетін дыбыс – жіңішке с дыбысы, [ مḏ] дыбысына ең жақын келетін
дыбыс жіңішке з дыбысы, [ ظẓ] дыбысына ең жақын келетін дыбыс – жуан з
дыбысы, ٗ [ḍ] дыбысына ең жақын келетін дыбыс – жуан д дыбысы, [ طʤ]
дыбысына ең жақын келетін дыбыс – ж дыбысы,  ]„[ عдыбысына ең жақын
келетін дыбыс – ғ дыбысы, [ ػḥ] дыбысына ең жақын келетін дыбыс – х дыбысы
деген болатынбыз. Олай болса қазақ тілінде баламасы жоқ [ سṯ], [ مḏ], [ ظẓ], ٗ
[ḍ], [ طʤ], ]„[ ع, [ ػḥ] дыбыстарын қазақ тіліндегі ең жақын келетін
дыбыстардың белгісімен белгілейміз (кесте 16).
Кесте 16 – Араб тілі дауыссыз дыбыстарының таңбаларын қазақ тілі
дыбыстарының таңбаларымен транслитерациялау (жоба)
р/с

Араб
ҽрпі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ء
ة
د
س
ط
ػ
ؿ
ك
م
ه
ى
ً
ُ
ٓ

Дыбысталуы Дыбысталуы
сҽйкес
ең жақын
келетін
келетін қазақ
қазақ ҽрпі
ҽрпі
а, ҽ, и, у
б
т
с
ж
х
х
д
з
р
з
с
ш
с

р/с

Араб
ҽрпі

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ٗ
ٛ
ظ
ع
ؽ
ف
م
ى
ٍ
ّ
ٕ
ٙ
ٝ
١

Дыбысталуы Дыбысталуы
сҽйкес
ең жақын
келетін
келетін
қазақ ҽрпі
қазақ ҽрпі
д
т
з
ғ, а
ғ
ф
қ
к
л
м
н
һ
у
й

Кесте 17 – Араб тілі дауысты дыбыстарының таңбаларын қазақ тілі дауысты
дыбыстарының таңбаларымен транслитерациялау (жоба)
р/с

Араб ҽрпі

Дыбысталуы сҽйкес келетін
қазақ ҽрпі

1

фатха  َـ, ا

а, ҽ

2

дамма  ُـ, ٝ

у

3

кҽсра  ِـ, ١

и

Араб онимдерін қазақ тіліне транслитерациялағанда қазақ тіліне ертеректе
еніп, қазақыланып кеткен онимдерді қолдану дҧрыс емес. Олай етсек, араб
тіліндегі дыбысталуынан алшақтап, ҿңін ҿзгертіп жібереміз жҽне ондай
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есімдердің қазақ тілінде бір емес бірнеше фонетикалық нҧсқасы бар
болғандықтан ҽркім ҽр нҧсқасын пайдаланып, кҿпнҧсқалылыққа жол береміз.
Мысалы, إَـٝ[ ُـٓ َـؾ َّكٔ ٌـل ث ُـْـٖ ٓوmuḥammaduni-bnu marụāna] ҽмауилер халифатының
соңғы халифасы [81, 524 б.], оның атын ([ ُـٓ َـؾ َّكٔ ٌـلmuḥammadun]) осы есімнің
тілімізге ертеректе еніп қазақыланып кеткен Мҧхаммед, Мҧхамед, Мохамед,
Мҧқамбет, Мҧхамбет, Махамбет, Махмет, Мҽмбет, Мҽмет деген
нҧсқаларын пайдаланбай, транслитерациялау қағидасы бойынша, тіліміздегі
барынша сҽйкес келетін дыбыстардың ҽріптерімен Мухаммад ибн Маруан деп
берсек, араб тіліндегі дыбысталуынан алшақтамай дҧрыс дыбысталады, ҽрі
барлық басылымдарда бірізділік сақталады.
Транслитерациялау кезінде араб онимдерінің қай септікте тҧрғаны назарға
алынбай, соңындағы харакаттар мен тануиндер тҥсіп қалады. Мысалы,  ٌـل٣ىَـ ْـ
[zaịdun] – Зҽйд,  ْـ٘ ُـلٛ[ ِـhindu] – Һинд;
Қамария ( خ٣ف اُؤوٝ[ اُؾوal-ḥurūfu-l-qamriịịatu]) ҽріптерімен басталатын
онимдердің алдына жалғанған ُ[ ْـاal] артиклі қазақ тілінде ҽл болып беріледі де,
артикл мен онимнің арасына дефис қойылады. Сондай-ақ сҿйлем басында келсе
ҥлкен ҽріппен, ортасында келсе, кіші ҽріппен жазылады. Мысалы, ٢جٛوو
ُ[ ْـاalُّ
u
qurṭubiịị ] – ҽл-Қуртуби.
Шҽмсия ( خ٤َُْٔف اٝ[ اُؾوal-ḥurūfu-š-šamsiịịatu]) ҽріптерімен басталатын
онимдерді қазақ тіліне транслитерациялағанда алдына жалғанған ُ[ ْـاal]
артикліндегі лҽм (ٍ) ҽрпі жазылмай, оның орнына қосарланып оқылатын
шҽмсия ҽрпі жазылады жҽне араларына дефис қойылады. Мысалы, ٢ْٗـجب
ُّ ٤ْ[ اُ َّكašu
u
u
šaịbāniịị ] – ҽш-Шҽйбани, ُّ١جو
[ اُطَّك ِـaṭ-ṭabariịị ] – ҽт-Табари. Біз мҧнда [ هللاal-lāh ]
cҿзіндегі ُ[ ْـاal] артиклі ғана ҽл-Лаһ деп сызықша арқылы бҿлек жазылмай,
Аллаһ деп біріктіріліп жазылуы тиіс екенін ескере кеткіміз келеді.
Бір буынды болып транслитерацияланатын араб онимдері: Біз мҧнда
онимдердің алдынан жалғанып, дефис арқылы бҿлініп тҧрған ҽл артиклі тҥбір
қҧрамына енбейтіндіктен қамария ҽріптерімен келсе де, шҽмсия ҽріптерімен
келсе де сҿздің бірінші буыны ретінде қарастырмаймыз. Мысалы, Фҽс болып
транслитерацияланған [ كبًُـfāsu] қаласы да (Мароккодағы қала [81, 402 б.]), ҽшШҽм болып транслитерацияланған ّ[ اُ َـْبaš-šāmu] да бір буынды болып
транслитерацияланған онимдер қатарына жатады (ّ[ اُ َـْبaš-šāmu] – ҽш-Шҽм
Сирияның бҧрынғы атауы, ал қазір бҧл атаумен Сирияның астанасы Дамаск
қаласы аталуда [81, 327 б.]).
Қазақ тіліне бір буынды болып транслитерацияланатын араб онимдері
(жуан [ هr], кҿмейлік [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстарынан басқа) тек мустафил
дыбыстардан тҧрса, дауыстылары қазақ тіліне жіңішке дауысты дыбыстармен
 ٌـ٤[ َُـlaịṯun] – Лҽйс,  ٌـلٜ[ كَـ ْـfahdun] – Фҽһд,  ٌـل٣[ ىَـ ْـzaịdun] – Зҽйд, الد
беріледі. Мысалы, ْـش
[lātu] – Лҽт, [ كبًُـfāsu] – Фҽс, ّ[ اُ َـْبaš-šāmu] – ҽш-Шҽм, [ ثبةbābun] – Бҽб.
Қазақ тіліне бір буынды болып берілетін араб онимдерінің қҧрамында
мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٛ [ṭ], ٗ [ḍ], [ ظẓ], ٓ [ṣ], [ ؽġ], [ ؿḫ], [ مq], жуан [ هr],
ٍـ
кҿмейлік [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстарының бірі болса, дауыстылары қазақ тіліне жуан
дауысты дыбыстармен беріледі. Мысалы, [ ّـم ّـهḏarrun] – Зар, ْـٌٌـ٤[ هَـqaịsun] – Қайс, ػبك
[„ādu] – Ад.
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Екі буынды болып транслитерацияланатын араб онимдері: Қазақ
тіліне екі буынды болып берілетін араб онимдері екі буынының бірінде не екі
буынында да мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٛ [ṭ], ٗ [ḍ], [ ظẓ], ٓ [ṣ], [ ؽġ], [ ؿḫ], م
ٍـ
[q], жуан [ هr], кҿмейлік [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстарының бірі болса екі буынындағы
дауыстылар да қазақ тіліндегі жуан ҽуезді дауыстылармен беріледі. Мысалы,
ػٞ[ َٗـُٖـnaṣūḥun] – Насух (Нҽсух емес), ْ٤[ َٗـ ِـؼna„īmun] – Нағим (Нҽғим емес), َٙب
كَـ ِـ
un
un
[fāḍil ] – Фадил (Фҽдил емес), كٞ[ َٓؼmas„ūd ] – Масғуд (Мҽсғуд емес), هٖٞ٘ٓ
[manṣūrun] – Мансур (Мҽнсур емес), ن٤كٞ[ رtaụfīqun] – Тауфиқ (Тҽуфиқ емес), ٢هِـَّٞـ
[šaụqī] – Шауқи (Шҽуқи емес), [ ُـٓوْـ ُـىمmurzuqu] (Ливиядағы кішігірім қала [81,
529 б.]) – Мурзуқ (дыбысталуы Мҥурзҧуқ емес Мҧурзҧуқ), [ كبهاةfārābu] – Фараб
(Фҽраб емес), [ َـٍجَّكبمsabbāqun] – Саббақ (Сҽббақ емес), َـبم٣[ ِـّ ْـلšidịāqu] – Шидяқ
(дыбысталуы Шійдйақ емес Шыйдйақ), [ ُـٓ َـواكmurādun] – Мурад (дыбысталуы
Мҥурад емес Мҧурад), َْـ٣ [ َـٓوْـmarịamu] – Марям (Мҽрям емес), ٕاٝ[ َـٓوْـ َـmarụānu] –
[ ُـٓ ْـmuṭrānu] – Мутран
Маруан (Маруан не Маруҽн не Мҽруҽн емес), ٕطوا
(дыбысталуы Мҥутран емес Мҧутран), فِٞ[ َـٓؼْـma„lūfun] – Мағлуф (дыбысталуы
به ٌـٛ [ṭāriqun] – Тариқ (дыбысталуы Тарійқ емес
Мағлҥуф емес Мағлҧуф), م
Тарыйқ),  ٌـوٛبٛ [ṭāhirun] – Таһир (дыбысталуы Таһійр емес Таһыйр).
Қазақ тіліне екі буынды болып берілетін араб онимдері екі буыны да
мустафил дауыссыздардан тҧрып, екінші буынындағы дауысты дыбыс фатха
харакаты не ҽлифтің бірі болса, қазақ тіліне бірінші буыны жіңішке
дауыстымен, екінші буыны жуан дауыстымен беріледі. Мысалы, َ٘ـت٣[ ىَـ ْـzaịnabu] –
Зҽйнаб (Зайнаб емес), ٕ[ َـٍ ْـِ َـٔبsalmānu] – Сҽлман (Салман емес), ٠ٍٞٓ [mūsā] –
Муса (дыбысталуы Мҧуса емес Мҥуса), ٠[ ِـَٓ٘ـminā] (Мекке қаласына жақын
маңдағы елді мекен [81, 547 б.]) – Мина (дыбысталуы Мыйна емес Мійна), ٠َِـ٤َُـ ْـ
[laịlā] – Лҽйла.
Қазақ тіліне екі буынды болып берілетін араб онимдері екі буыны да
мустафил дауыссыздардан тҧрып, екінші буынындағы дауысты дыбыс кҽсра
немесе дамма харакаттарының дыбысына сҽйкес келсе, қазақ тілінде екі буыны
да жіңішке дауыстымен беріледі. Мысалы, [ َـعبثِـ ٌـوʤābirun] – Жҽбир (Жабир емес),
َ ٌـ٤ٔ[ َـعʤamīlun] – Жҽмил (Жамил емес), ل٣َـي٣ [ịazīdu] – Язид (айтылуы Йазид емес
Йҽзид), ىُٞـٛ[ ُـكduhūku] (Ирақтың солтҥстігіндегі қала [81, 247 б.]) – Дуһук
(айтылуы Дҧуһҧук емес Дҥуһҥук)
Ҥш, тӛрт не одан да кӛп буынды болып транслитерацияланатын араб
онимдері: Ҥш, тҿрт не одан да кҿп буынды онимдердің алғашқы екі буынында
не алғашқы екі буынының бірінде мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٛ [ṭ], ٗ [ḍ], [ ظẓ],
ٍـ
ٓ [ṣ], [ ؽġ], [ ؿḫ], [ مq], жуан [ هr], кҿмейлік [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстарының бірі
болса, барлық буынындағы дауысты дыбыстар қазақ тілінде жуан ҽуезді
tu
дауыстылармен беріледі. Мысалы, ْـٖـخ
ٕؼ َـ
[ َـṣa„ṣaġa ] – Сағсаға, ٠[ ٖٓطلmuṣṭafā]
– Мустафа, ٢[ اُٖـبٗ ّـaṣ-ṣaġāniịịu] – ҽс-Сағани, ٢ٗ ّـٞ[ اُٖبثaṣ-ṣābūniịịu] – ҽс-Сабуни,
i
٢ٗ ّـُٞٞ[ اُطaṭ-ṭūlūniịịu] – ҽт-Тулуни, اُؾ َـغ ِـو
[ ٕب َـṣā-l-ḥaʤar ] (Мысырдың батысындағы
و ّـٛ[ اُظبaẓ-ẓāhiriịịu] –
тарихи орын [81, 342 б.]) – Салхажар (Салхажҽр емес), ١
[ ِـؽغبى ّـḥiʤāziịịun] – Хижази (Хижҽзи емес),  َـْـؾخُـ٤ُـَِـٛ [ṭulaịḥatu] – Тулайха,
ҽз-Заһири, ١
و ّـٛاٞ[ اُظaẓ-ẓaụāhiriịịu] – ҽз-Зауаһири (ҽз-Зауҽһири емес), خُـ٤ٗ[ اُؾجّـبal-ḥabbāniịịatu]
١
(Ирақтағы қала [81, 212 б.]) – ҽл-Хаббания (ҽл-Хаббҽния емес), [ اُـَـَبٍ٘خُـalġasāsinatu] (Йемендік араб тайпаларының бірі [81, 392 б.]) – ҽл-Ғасасина (ҽл108

[ اُوِوْ٘ل ّـal-qalqaṣandiịịu] (орта ғасырда ҿмір сҥрген Мысыр
Ғасҽсинҽ емес), ١
тарихшысы ҽрі ҽдебиетшісі [81, 441 б.]) – ҽл-Қалқашанди, ٢[ اُضول ّـaṯ-ṯaqafiịịu] – ҽс[ أَُوه٘ل ّـas-samarqandiịịu] – ҽс-Самарқанди, ٢اُلبهاث ّـ
Сақафи (ҽс-Сҽқафи емес), ١
[al-fārābiịịu] – ҽл-Фараби, ٢ِِـ ّـ٤[ اُ ُـي َـؽ ْـaz-zuḥaịliịịu] – ҽз-Зухайли, ١[ اُيٓقْوazzamaḫšariịịu] – ҽз-Замахшари (ҽз-Зҽмахшари емес), هحُـٖٞ٘ٓ [manṣūratu] – Мансура
(Мҽнсура емес).
Ҥш, тҿрт буынынды онимдердің алғашқы екі буыны да (жуан [ هr],
кҿмейлік [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстарынан ҿзге) мустафил дауыссыздардан тҧрып,
екінші буынындағы дауысты дыбыс фатха харакаты не ҽлифтің бірі болса,
қазақ тіліне бірінші буыны жіңішке дауыстымен, қалған буындарындағы
дауыссыздар мустағли не мустафил екендігі назарға алынбай жуан ҽуезді
дауыстымен беріледі. Мысалы, ٢ْـجبٗ ّـ٤ْ[ اُ ّـaṣ-ṣaịbāniịịu] – ҽш-Шҽйбани (ҽшШайбани немесе ҽш-Шҽйбҽни емес), ٢[ اُ ُـٔزَـَ٘ـجّـal-mutanabī] – ҽл-Мутанабби, َ ُـُِٜٜٔا
[al-muhalhilu] – ҽл-Муһалһил (ҽл-Муһҽлһил емес).
Қазақ тіліне ҥш, тҿрт не одан да кҿп буынды болып берілетін араб
онимдерінің алғашқы екі буыны (жуан [ هr], кҿмейлік [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстарынан
ҿзге) мустафил дауыссыздардан тҧрып, екінші буынындағы дауысты дыбыс
кҽсра немесе дамма харакаттары болса қазақ тіліне алғашқы екі буыны жіңішке
дауыстымен беріліп, ҿзге буындарындағы дауыстылар кҽсра харакаты мен
созылыңқы ١ [ī] дыбысынан ҿзге дауыстылар қазақ тілінде жуан ҽуезділермен
ل ّـ٣َـي٤ُ[ اal-ịazīdiịịu] – Язиди (дыбысталуы ҽл-Йазиди емес ҽлберіледі. Мысалы, ١
u
tu
اُغبثو ّـ
Йҽзиди), ١
[ َـal-ʤābiriịị ] – ҽл-Жҽбири (ҽл-Жабири емес), ّـخ٤ِٛ[ اُغبal-ʤāhiliịịa ]
(исламға дейінгі дҽуір [81, 196 б.]) – ҽл-Жҽһилия (ҽл-Жаһилия емес) ُثو٧ا
ٔخ٣عن
ِـ
i
[ʤaḏīmatu-l-‟abraš ] (исламға дейінгі дҽуірде ҿмір сҥрген араб патшаларының
бірі [81, 198 б.]) – Жҽзима ҽл-Ҽбраш, [ عُـوْـ ع َـُـوحʤurʤuratu] (Алжирдегі тау тізбегі
[81, 198 б.]) – Журжура.
«Ҧлы» мағынасын білдіретін ٖ[ اث ُـْـibnu] сҿзі соңғы харакаты тҥсіріліп ибн
болып беріледі жҽне сҿйлем басында ҥлкен ҽріппен, ортасында кіші ҽріппен
ُّ ٖ[ اث ُـْـibnu baṭṭūṭata] – ибн
жазылады. Мысалы, ٘ب٤ٍ ٖ[ اث ُـْـibnu sīnā] – ибн Сина, خٛٞثط
Баттута.
ٖ[ اث ُـْـibnu] сҿзі ҽкесі мен ҧлының есімдері арасында келіп, ҽлифі тҥсіп ٖ[ ث ُـْـbnu]
болып келсе де, қазақ тіліне транслитерацияланғанда ибн болып беріледі.
Мысалы,  ُـَ ث ُـْـٖ أؽْـ َـٔ َـل٤ِ[ اُقal-ḫalīlu bnu ‟aḥmada] – ҽл-Халил ибн Ахмад, اُؼجبًُـ ث ُـْـٖ ػ ْـج ِـل
in
ّْبٛ
ٖت ث ِـْـ
[ اُ ُـٔطَّكِِـ ِـal-„abbāsu bnu „abdi-l-muṭṭalibi bni hāšim ] – ҽл-Аббас ибн
ٍـ
Абдулмутталиб ибн Һҽшим, ٢ًاُزو
ي٣اُؼي
[ ٓبع ٌـل ث ُـْـٖ ػج ِـلmāʤidunі-bnu „abdi-l-„azīzi-tُّ
ِـ
turkiịịu] – Мҽжид ибн Абдулазиз ҽт-Турки. Осы ٖ[ ث ُـْـbnu] сҿзі кей басылымдарда
«бин» жҽне «бен» болып жазылып жҥр. Мысалы, «Ислам» энциклопедиялық
анықтамалығында « ّْبٛ
ٖت ث ِـْـ
[ اُؼجبًُـ ث ُـْـٖ ػ ْـج ِـل اُ ُـٔطَّكِِـ ِـal-„abbāsu-bnu „abdi-l-muṭṭalibi-bni
ٍـ
in
hāšim ]» дегенді «ҽл-Аббас бин Абд ҽл-Мутталиб бин Хашим» [150, 14-15 б.]
деп ٖ[ ث ُـْـbnu] сҿзін бин деп берсе, енді бір еңбектерде « ٢ًاُزو
ي٣اُؼي
ٓبع ٌـل ث ُـْـٖ ػج ِـل
ُّ
ِـ
u
[māʤidunu-bnu „abdi-l-„azīzi-t-turkiịị ]» дегенді «Маджед бен Абдел Ҽзиз атТҥрки» деп ٖ[ ث ُـْـbnu] сҿзін бен деп берген [127, 7 б.]. Біз бҧл нҧсқамен
келіспейміз, ҿйткені бҧл сҿздегі  ةْـҽрпінің астында кҽсра харакаты жоқ,
керісінше ҥстінде сукун белгісі бар.
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[ ثِـ ْـ٘ ُـbintu]
Туыстық қатынасты білдіретін «қызы» мағынасын білдіретін ذ
жҽне «анасы, шешесі» мағынасын білдіретін ُّّ ‟[ أُـummu] сҿздері бҿлек жазылып,
соңындағы харакаттары сақталады. Мысалы, ّٞ‟[ أُـ ُّّ ًِضummu kulṯūma] – Умму
[ َـؽلٖخ ُـḥafṣatu bintu „umara] –
Кулсум; ‟[ أُـ ُّّ هَـْٖـ ٍـوummu qaṣrin] – Умму Қаср, ث٘ذ ُـػ َـٔ َـو
Хафса бинту Умар.
«Ҽкесі» мағынасын білдіретін ٞ‟[ أثُـabū] сҿзі қай септікте тҧрғанына
 ُـ٣ ثَـ ْـٌ ِـو اُّٖـلٞأث
қарамастан қазақ тіліне ҽбу болып транслитерацияланады. Мысалы, ن
u
[‟abū bakrini-ṣ-ṣiddīq ] – ҽбу Бҽкр ҽс-Сиддиқ, ٢ُ
ُّ  ِـك اُ ُّلإَـٍٞ٧ اٞ‟[ أثabū-l-‟asụdi-du
َـ
[ ُـibnu ‟abī šaịbata] – ибн ҽбу Шҽйба
du‟aliịị ] – ҽбу ҽл-Ҽсуад ҽд-Дуҽли, جَـخ٤ َـّ ْـ٢اثٖ أثِـ
(ибн ҽби Шҽйба емес)
Қазақ тілінде сҿздер бір дыбыстың қосарланып келуі арқылы
аяқталмайтындықтан араб тіліндегі мҧндай онимдердің соңындағы қосарланып
келген дауыссыздың соңғысы харакатымен бірге тҥсіп қалады. Мысалы,  َـمهِّرٞأث
[‟abu ḏarri] – ҽбу Зар (ҽбу Зарри немесе ҽбу Зарр емес), ٢‟[ أثَـ ٌّبubaịịun] – Убай
(Убаййу немесе Убайй емес);
Изафетті тіркес арқылы (матаса байланысу) жасалған араб онимдері
атаулық мҽнде қолданылса, қазақ тілінде берілгенде біріктіріліп жазылады.
Мысалы, „[ ػج ُـل هللاِـabdu-l-lāhi] – Абдуллаһ, ي٣اُؼي
„[ ػج ُـلabdu-l-„azīzi] – Абдулазиз, ػج ُـل
ِـ
„[ أُٖ ِـلabdu-ṣ-ṣamadi] – Абдуссамад, ٖ٣اُل
 ُـهٞٗ [nūru-d-dīni] – Нуруддин, َ اُ ِـٌ ْـل ِـٝ[ ُـمḏūِـ
l-kifli] – Зулкифл,  اُوُّ ّـٓ ِـخٝ[ مḏū-r-rummati] – Зуррумма, ٖ ِـْـ٤ اُووَٗـٝ[ ُـمḏū-l-qarnaịni] –
ti
Зулқарнайн, اُؾغَّكخ
 ِـٝ[ مḏū-l-ḥiʤʤa ] – Зулхижжа (Зул-хижжа немесе Зу ҽлхижжа емес). Ал егер ҿз ҧғымын білдірсе, бҿлек жазылады. Мысалы, ٍقَـٞ٣ ٞأثُـ
[‟abu ịūsufa] деген атаудағы аталған адам расында да Юсуфтің ҽкесі болса Ҽбу
Юсуф болып бҿлек, егер осы тіркес бір адамның аты ретінде қолданылса
Ҽбуюсуф болып біріктіріліп жазылады. إ ُـبد اُزوىٞ٣[ كdīụānu luġāti-t-turki] –
Диуан луғат ҽт-турк (Диуан луғатиттурк емес).
Тҥбір қҧрамына енетін оним соңындағы ٢[ ِـ ٌّبiịịun] жҽне қатыстықты
білдіретін ٢[ ِـ ٌّبiịịun] жҧрнағы тҥсіп қалып, алдыңғы дауыссыздың астындағы
кҽсра харакатының дыбысы сақталады. Мысалы, ٢„[ َـػِِـ ٌّبaliịịun] – Али, ٢ُّ [ اُلبهاثِـalfārābiịịu] – ҽл-Фараби, ٢وِـ ٌّبٜ٤[ اُجal-baịhaqiịịu] – ҽл-Байһақи.
Та марбутаға ([ َـخٌـatun] немесе [atu]) аяқталған онимдер транслитерациялау
кезінде та марбутасы ([ َـخٌـatun] немесе [atu]) тҥсіп қалып, алдыңғы дауыссыз
дыбыстың ҥстіндегі фатха харакатының дыбысы сақталып, қазақ тілінде а
ҽрпімен беріледі. Мысалы, ِخُـ٤ٔ[ عʤamīlatu] – Жҽмила, [ ؽٔيحḥamzatu] – Хамза;
Ал егер та марбутаның ([ َـخٌـatun] немесе [atu]) алдында созылыңғы ҽлиф () َـب
келсе, та марбута қазақ тілінде т ҽрпімен беріліп, соңғы харакаты тҥсіріледі.
Мысалы, [ َـَٓ٘ـبحmanātu] – мҽнат (жҽһилия дҽуіріндегі арабтар табынған
пҧттардың бірі [81, 547 б.]), [ ٗ َـَـغبحnaʤātun] – Нҽжат.
ٰ ҽлиф мҽмдуда ( )اءжҽне
Араб онимдерінің соңындағы ҽлиф мақсура (ٟ),
созылыңқы ҽлиф ( ) َـبқазақ тілінде а ҽрпімен беріледі. Мысалы, ٠ٖٓطل
[muṣṭafā]
ٰ
u
– Мустафа, ْـٔبء٤ّ[ َـšaịmā‟ ] – Шҽйма, طبٜٛ [ṭahṭā] – Таһта.
Араб онимдеріндегі ُٞـ٣ [ịū], ١
[ ُـịu] дыбыс (ҽріп) тіркестерін ю ҽрпімен, َـب٣ [ịā],
u
١
[ َـịa] дыбыс (ҽріп) тіркестерін я ҽрпімен бергеніміз жҿн. Мысалы, ٌُٗـُٞـ٣ [ịūnus ]
u
– Юнус (Йунус емес), ُّ١ٞاُؾ َـٔ ِـ
د َـَٞـبه٣ [ịāqūtu-l-ḥamaụiịị ] – Яқут ҽл-Хамауи (Йақут
ҽл-Хамауи емес), َـ ْـض ِـوةُـ٣ [ịaṯribu] – Ясриб (Йҽсриб емес).
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Араб тіліне ҿзге тілдерден еніп, арабтанған онимдердің сҿйлем соңында да
харакаты айтылатын болса, қазақ тіліне транслитерацияланғанда соңғы
[ ثؼِج َّكba„labakka] – Бағлабҽкка
харакатының дыбысы сақталады. Мысалы, ي
(Бағлабҽк емес), ٚ ِـ٣ٞج٤ٍ [sībaụaịhi] – Сибауҽйһи (Сибауҽйһ емес), ٚ ِـ٣ٝفٔوا
[ḫamrāụaịhi] – Хамрауҽйһи (Хамрауҽйһ емес).
Араб тіліндегі һамза  ]‟[ ءдыбысымен басталатын онимдер қазақ тіліне
транслитерацияланғанда һамза дыбысы тҥсіп қалып, ҥстіндегі не астындағы
харакатының дыбысы ғана сақталып, қазақ тіліне кҿрші дауыссыздардың жуанжіңішкелігіне қарай а, ҽ, у, и болып жуан не жіңішке ҽуезді дауыстылармен
беріледі. Мысалы, ‟[ أٍ ٌـلasadun] – Ҽсад, ّ‟[ اًوا ٌـikrāmun] – Икрам, َّكخُـ٤ٓ‟[ أُـ َـumaịịatu] –
[ ْـal-‟aḫṭalu] – ҽл-Ахтал.
Умҽйя, َفطَـ ُـ٧ا
Һамза  ]‟[ ءдыбысы онимдердің ортасында келіп, һамзаның харакаты мен
алдыңғы дыбыстың харакаты бірдей болса һамза харакатымен бірге тҥсіп
қалады. Мысалы, هٝ[ ثُـ ُـئbu‟ūrun] – Бур.
Һамза алдыңғы дыбыстың харакатынан ҿзге харакат алса, һамза дыбысы
тҥсіп қалып, ҥстіндегі не астындағы харакатының дыбысы ғана қалады.
i
un
un
Мысалы, ٌْـ
 ِـ٤[ ا ْـٓ ُـو ُـإ اُوَـimru‟u-l-qaịs ] – Имрулқайс, [ كُـئَـ اكfu‟ād ] – Фуад, ٌٌـ٤[ َـهئِـra‟īs ]
– Раис.
Һамза онимнің ортасында не соңында келіп, сукунді болса мҥлдем тҥсіп
[ اُ َـٔؤْـ ُـal-ma‟mūnu] – ҽл-Мҽмун, ٖٓ[ ُـٓ ْـئ ِـmu‟minun] – Мумин.
қалады. Мысалы, ٕٞٓ
Онимнің соңында келіп, харакатты болса да, сукунді болса да мҥлдем
тҥсіп қалады. Мысалы, [ َـٍجَـؤsaba‟] – Сҽба.
Араб тіліндегі  ]„[ عдыбысымен басталатын онимдер қазақ тіліне
транслитерацияланғанда  ]„[ عдыбысы тҥсіп қалып, ҥстіндегі не астындағы
харакатының дыбысы ғана сақталып, қазақ тіліне жуан ҽуезді дауыстылармен
беріледі. ً„[ ػَـجبabbāsun] – Аббас, ٠َ٤„[ ػīsā] – Иса (айтылуы ійса емес ыйса),
ْـوحٌـ٤ٔ„[ ُـػ َـumaịratun] – Умайра (айтылуы Ҥумайра емес Ҧумайра);
 ]„[ عдыбысына қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс ғ деген
болатынбыз. Демек, онимдердің ортасы мен соңында келген  ]„[ عдыбысы қазақ
тілінде ғ ҽрпімен беріледі. Мысалы,  ٌـكٞ[ َٓؼُـmas„ūdun] – Масғуд,  ٌـغ٤[ ُـٓ ِـطmutī„un] –
Мутиғ. Басылымдарда беріліп жҥрген аль-Каида [151] террористік ҧйымының
атауын орыс тілінен алынған кҿшірме деуге болады. Бҧл ҧйымның атауы араб
тілінде [ اُوب ِـػ َـلحُـal-qā„idatu] деп жазылатындықтан оны қазақ тілінде ҽл-Қағида деп
жазғанымыз дҧрыс.
[ ػḥ] дыбысына қазақ тіліндегі ең жақын келетін дыбыс х деген
болатынбыз. Демек, сҿздің (онимнің) қай буынында келсе де [ ػḥ] дыбысы
қазақ тілінде х ҽрпімен, харакаттары жуан дауыстылармен беріледі. Мысалы,
ٖ[ َـؽ َـَ ٌـḥasanun] – Хасан, ْٖـ٤َ[ ُـؽ َـḥusaịnun] – Хусайн (айтылуы Хҥусайн емес Хҧусайн).
Араб тіліндегі созылыңқы дауыстылар ( ف أُلٝ[ ؽوḥurūfu-l-maddi]) қазақ
тілінде (созылыңқы дауыстылар жоқ болғандықтан) қысқа дауыстыларға
‟[ أَـ ِـٓ ٌـamīnun] – Ҽмин, ‟[ أٍبٓخusāmatu] – Усама, ٌ٣‟[ ا ْـكهidrīsu] –
айналады. Мысалы, ٖ٤
Идрис.
Мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ٛ [ṭ], ٗ [ḍ], [ ظẓ], ٓ [ṣ], [ ؽġ], [ ؿḫ], [ مq] не
ٍـ
жуан [ هr], кҿмейлік [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстарынан (дыбыстарының жҽне алдыңғы
дауыссыз дыбыстардың харакаттары) бҧрынғы жҽне кейінгі дауысты дыбыстар
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қазақ тілінде сҿздің қай буынында тҧрғанына қарамастан жуан ҽуезді
дауыстылармен беріледі. Мысалы, ٘طبٛ [ṭanṭā] – Танта.
Жоғарыдағы тарауда [ هr] дыбысының қай жағдайда жуан, қай жағдайда
жіңішке дыбысталатынын айтқан болатынбыз. Жуан [ هr] дыбысы мустағли
(ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстарға ҧқсас дыбысталатындықтан бҧрынғы жҽне кейінгі
ٍـ
дауысты дыбыстар қазақ тілінде сҿздің қай буынында тҧрғанына қарамастан
жуан ҽуезді дауыстылармен беріледі. Мысалы,  ٌـل٤ّ[ َـه ِـrašīdun] – Рашид. Жіңішке ه
[r] дыбысы мустафил (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстарға ҧқсас дыбысталатындықтан
ٍـ
мустафил дыбыстармен бірдей қолданылады.
«Ислам» энциклопедиялық анықтамалығында: «Ҽбу Абдаллаһ Мұхаммед
ибн Исхақ (704, Медине – 767/68, Бағдад) – араб тарихшысы. 733 ж. Мысырға
қоныс аударып, кейін 749 жылдан бастап Иракта тҧрған. «Китап сират
расул Аллаһ» («Аллаһтың жіберген адамының ҿмірі туралы кітап»)
аталатын еңбегінің бізге Мысыр ҽдебиетшісі Хишамның (833-34 ж.ҿ.)
ҿңдеген нҧсқасы жетті. Бҧл еңбекте кҿне Ислам дінінің тарихы жҿнінде
нақтылы деректермен қатар аңыз-ҽпсаналар да кездеседі» [150, 72 б.]
делінген. Бҧған ҧқсас мысалдарды энциклопедиядан кҿптеп кездестіруге
болады. Бҧл мҽтіндегі кейбір (қою ҽріптермен ерекшеленіп белгіленген)
онимдердің жазылымына (графикасына) біз келіспейміз. Бҧл тарихшының атыa
жҿні арабша م
ٓؾ َّكٔ ٌـل ث ُـْـٖ اٍؾب َـ
 ػج ِـل هللاِـ َـٞ‟[ أثُـabū „abdi-l-lāhi muḥammaduni-bnu „isḥāq ]
болып жазылатындықтан, біз оны ҿзіміздің жоба бойынша Ҽбу Абдуллаһ
Мухаммад ибн Исхақ деп, мҽтіндегі Медине деп берілген қала араб тілінде َ٘ـخُـ٣اُ َـٔل
[al-madīnatu] болып жазылатындықтан бҧл қаланың атын біз ҽл-Мҽдина деп,
[ اُ ِـؼوا ُـal-„irāqu] болып жазылатындықтан бҧл елдің
Ирак дегені араб тілінде م
атын ҽл-Ирақ деп, ғалымның «Китап сират расул Аллаһ» деген еңбегінің аты
араб тілінде ٍ هللاٍٞو ِـح ه٤ٍ [ ًزبةُـkitābu sīrati rasūli-l-lāhi] болып жазылатындықтан
оны Китаб сира Расул Аллаһ деп, Хишам дегені араб тілінде ّْبٛ [hišāmun]
болып жазылатындықтан оны Һишам деп жазуды ҧсынамыз. Ал ٍٍٞو ِـح ه٤ٍ ًزبةُـ
[ هللاkitābu sīrati rasūli-l-lāhi] еңбегінің атын қазақ тіліне «Алла Елшісінің ҿмір
жолы туралы кітап» деп аударғанымыз жҿн секілді.
Біз араб онимдерінің транслитерациясын, транскрипциясын жҽне араб
тілінен тілімізге ертеректе еніп фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырап
қазақыланған (қазақ тіліне икемделген) нҧсқасын бір-бірінен айырып, қайсысы
қай кезде қолданылатынын ажыратып алғанымыз жҿн. Мысалы, „[ ػج ُـل هللاِـabdu-llāhi] есімінің араб тіліндегі дыбысталуы бойынша, қазақ-кирилл ҽріптерімен
транскрипциясы тік жақшаға алынып [„абду-л-лāһи] болып жазылады, ал қазақ
мҽтіндеріндегі транслитерациясы Абдуллаһ болып беріледі. Ал Абдолла,
Ғабдолла, Қабдолла, Қабділда, Қабылда, Қабділда деген есімдер – араб
тіліндегі „[ ػج ُـل هللاِـabdu-l-lāhi] деген есімнің қазақ тіліне ертеректе еніп
қазақыланған (қазақ тіліне икемделген) фонетикалық тҥрлері. ُـٓ َـؾ َّكٔ ٌـل
[muḥammadun] есімінің араб тіліндегі дыбысталуы бойынша, қазақ-кирилл
ҽріптерімен транскрипциясы тік жақшаға алынып [муx̠ҽммҽдун] болып
жазылады, ал қазақ мҽтіндеріндегі транслитерациясы Мухаммад болып
беріледі. Мҧхаммед, Мҧхамед, Мохамед, Мҧқамбет, Мҧхамбет, Махамбет,
Махмет, Мҽмбет, Мҽмет деген есімдер араб тіліндегі [ ُـٓ َـؾ َّكٔ ٌـلmuḥammadun] деген
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есімнің қазақ тіліне ертеректе еніп қазақыланған фонетикалық тҥрлері. Сол
сияқты [ هللاal-lāhu] сҿзінің араб тіліндегі дыбысталуы бойынша, қазақ-кирилл
ҽріптерімен транскрипциясы тік жақшаға алынып [ҽл-лāһу] болып жазылады, ал
қазақ мҽтіндеріндегі транслитерациясы Аллаһ болып беріледі. Алла сҿзі – араб
тіліндегі [ هللاal-lāhu] cҿзінің қазақ тіліне ертеректе еніп, қазақыланған тҥрі.
Қазақ тілінің сҿздік қорында тілімізге ертеректе еніп, фонетикалық
ҿзгерістерге ҧшырап қазақыланып кеткен онимдер (сҿздер) жеткілікті дедік.
Мҧндай сҿздерді қазақыланған кҥйінде қолданғанымыз жҿн. Алайда бҥгінгі
баспасҿз беттері мен діни ҽдебиеттерде мҧндай сҿздердің қазақыланған тҥрін
қолданбай, тҥп тҿркініне қайтып, араб тіліндегі дыбысталуы бойынша жазу
белең алуда. Мысалы, Шҽкҽрім Қҧдайбердінің аты Шаһкҽрім деп, Алла сҿзі
Аллаһ деп жазылып жҥр. Бҧлай жазу Ҽбдірахман Асылбеков дегенді
Абдуррахман Асылбеков деп, Ҽбділда Тҽжібаев дегенді Абдуллаһ Тҽжібаев деп,
Махамбет Ҿтемісҧлы дегенді Мухаммад Ҿтемісҧлы т.б. деп жазғанмен
бірдей. Бҧл ҥрдіс тіліміздің фонетикалық заңдылығына бағынып, қазақыланып
кеткен сҿздерді (онимдерді) қайта арабтандыруға алып барады дегенді
білдіреді. Сондықтан мҧндай сҿздерді қазақ мҽтіндерінде қазақ тіліндегі
дыбысталуы бойынша Алла, Шҽкҽрім деп жазғанымыз жҿн.
Р.Мухитдинов «Аллаһ» сҿзі жалқы есім екенін айта келе, аударма
жҧмыстарында жалқы есімдер тілден тілге аударылмайтынын негізге алып, оны
(Аллаһ сҿзін) араб тіліндегі дыбысталуы бойынша Аллаһ деп жазғанымыз жҿн
дейді [152, 31 б.], сондай-ақ «Діни терминдер сҿздігінде» де солай берген [153,
10 б.].
Араб онимдерінің ішінде қазақ тіліне ертеректе еніп, халық тҥсінігінде
белгілі бір ҧғым ретінде қалыптасқан онимдер қабаты кҿптеп кездеседі.
Мысалы, Мҧхаммед пайғамбар деген сҿз қазақ тіліне ислам дінімен бірге
келген жҽне ол Жаратушы тарапынан бҥкіл адамзатқа жіберілген Елші ретінде
қазақ ҧғымында қалыптасқан. Бҧл сҿзді қазақ мҽтіндерінде араб тіліндегі ُـٓ َـؾ َّكٔ ٌـل
[muḥammadun] сҿзінің дыбысталуына жақындатып, Мухаммад деп
транслитерациялаудың қажеті жоқ, яғни Мухаммад пайғамбар деп жазу дҧрыс
емес. Сол сияқты Алла сҿзі де қазақ тіліне ертеректе еніп, халық тҥсінігінде
Жаратушы деген ҧғымда қалыптасқан. Бҧл сҿзді де қазақ мҽтіндерінде араб
тіліндегі [ هللاal-lāhu] сҿзінің дыбысталуына жақындатып Аллаһ деп
транслитерациялаудың қажеті жоқ болады. Сондай-ақ бҧл сҿз қадим, жҽдид
жазулы ескерткіштерде цитаталық (тҥпнҧсқа) принцип бойынша  هللاболып
таңбаланғанымен,
қазақ
тіліне икемделіп
Алла
болып
оқылған.
Г.Мамырбекованың зерттеуі бойынша қадим, жҽдид жазуларында ٙ таңбасы сҿз
ортасы мен соңында а, ҽ, е болып дыбысталатын болған. Мысалы, ٌٙٗوٕٞ –
соңыра [154, 50-51 б.; 154, 82 б.]. Қадим, жҽдид жазуларында сҿз соңындағы ٙ
таңбасы а дыбысын беруі де  هللاсҿзінің Алла болып оқылуына себеп болған
факторлардың бірі ретінде қарауға болады. Сонымен қатар, Абылай сҧлтанның
1745 жылы Сухаревке жазған хатында  هللاсҿзіне барыс септігінің жалғауы ٚاُِّــ
[154, 16 б.] болып, яғни  هللاсҿзіндегі ٙ [һ] дыбысының таңбасы тҥсіп қалып
тікелей Аллаға болып жалғанған жҽне 1914 жылы шыққан «Қазақ» газетінде де
 هللاсҿзіне ілік септігінің жалғауы [ هللا ٗ ﯔ155], яғни Алланың болып жалғанған.
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Егер  هللاсҿзі қазақ тілінде сол кездерде Аллаһ болып дыбысталған болса, «Қазақ»
газетінде ілік септігінің жалғауы هللا ر ﯔ, яғни Аллаһтың болып жалғанар еді.
Абай Қҧнанбайҧлы да Алланың ҿзі де рас, сҿзі де рас дегені баршаға мҽлім.
Алайда еліміз тҽуелсіздігін алып, дінімізге қайта қауышқалы бері жарық кҿріп
жатқан діни кітаптардың дені Аллаһ деп жазып, мешіт имамдары мен ҿзге де
діни қызметкерлер жҽне дінге бет бҧрған бауырларымыз Аллаһ деп айтып
жҥргенде, уақыт ҿте келе, халық арасында Алла нҧсқасымен қатар, діни фактор
ҽсер етіп, араб тіліндегі дыбысталуына жақын Аллаһ деген нҧсқасы
қалыптасатын тҽрізді.
Транскрипция шет тілдерін ҥйренгенде сҿздердің дҽл дыбысталуын беру
ҥшін қолданылады дедік. Мысалы, араб тіліндегі  ػج ُـل هللاِـатты кісі есімінің
транскрипциясы араб тіліндегі дыбысталуы бойынша, қазақ-кирилл ҽріптерімен
тік жақшаға алынып [„абду-л-лāһи] болып жазылады. Транслитерация ҿзге
тілдердегі мҽтіндерді аудару кезінде, тілден тілге аударылмайтын онимдерді
(еңбек атаулары, кісі атаулары, жер-су атаулары т.б.) қабылдаушы тіл мҽтінінде
беру ҥшін қолданылады деген болатынбыз. Мысалы, م
ٓؾ َّكٔ ٌـل ث ُـْـٖ اٍؾب َـ
 ػج ِـل هللاِـ َـٞ‟[ أثُـabū
a
„abdi-l-lāhi muḥammaduni-bnu „isḥāq ] деген араб ғалымының аты-жҿнін қазақ
тіліндегі мҽтіндерде Ҽбу Абдуллаһ Мухаммад ибн Исхақ деп, оның ٍٍٞو ِـح ه٤ٍ ًزبةُـ
[ هللاkitābu sīrati rasūli-l-lāhi] деген еңбегінің атауын қазақ мҽтіндерінде «Китаб
сира Расул Аллаһ» деп транслитерациялаймыз. Қажет болған жағдайда осы
секілді аударуға болатын кейбір онимдердің (мысалы, кітап, картина, фильм
т.б. атауларының) транслитерациясының жанына аудармасын қоса беруге
болады. Мысалы, ٍ هللاٍٞو ِـح ه٤ٍ « ًزبةُـКитаб сира Расул Аллаһ» (Алла Елшісінің
ҿмір жолы туралы кітап).
2.5 Араб графикасына негізделген қадим, жәдид және тӛте жазу
жҥйесімен жазылған еңбектердегі қазақ онимдерінің берілуі
Ғалымдар тҥркі тілдерінің кҿпшілігіне ортақ болып келетін тарихи
жазбаларды негізінен ҥш дҽуірге бҿледі:
1. Кҿне тҥркі дҽуірі (Талас, Орхон-Енисей жазба ескерткіштері – ІІІ, V –
VIII ғғ.).
2. Орта тҥркі дҽуірі. Бҧл дҽуір екі кезеңнен тҧрады: Қараханид (Жҥсіп
Баласағҧн «Қҧдатғу білік поэмасы», М.Қашқари «Диуан луғат ҽт-турк», Ахмет
Йҥгінеки «Һиба ҽл-хақаиқ», А.Ясауи «Диуани хикмет» – Х-ХІІ ғғ.) жҽне Алтын
Орда (Хорезми «Мҧхаббатнаме», Қҧтба ақын «Хҧсрау-Шырын», Сейф Сарай
«Гҥлстан бит-Тҥрки», Рабғузи «Қисас ҽл-Ҽнбия», «Кодекс куманикус» – ХІІХV ғғ.).
3. Жаңа тҥркі дҽуірі. ХV ғасырдан қазірге дейін [156, 157 б.].
Г.Мамырбекованың зерттеуі бойынша, орта жҽне жаңа тҥркі дҽуіріне
тиесілі ескерткіштердің кҿбі араб жазуының қадим ҥлгісімен бізге жеткен.
Автор қадим жазу ҥлгісінің басты ерекшеліктері ретінде дауысты дыбыстардың
кҿпшілігі харакаттар арқылы берілуін, олардың (харакаттардың) жазуда
таңбаланбауын, сондай-ақ араб ҽліпбиіндегі 28 ҽріп таңбаларының барлығы
дерлік (бір мҽтін ішінде) қолданыста болғанын айтады [154, 13 б.]. Орта тҥркі
дҽуіріне тиесілі еңбектердің бірі ХІ ғасырда ҿмір сҥрген Махмуд Қашқаридің
114

«Диуан луғат ҽт-турк» атты кітабының қолжазбасында тҥрлі-тҥсті бояумен
сызылған бҥкіл тҥркі жҧртының картасы берілген. Онда тҥркі ҽлемінің елді
мекендері мен тайпа т.б. географиялық нысандар атаулары былай берілген:
Тараз – واىٛ, Самарқанд – ٍٔوه٘ل, қыпшақ – هلغبم, татар – رزبه, ҧйғыр – ـو٣ا,
башқҧрт –  ثْوودт.б. [157, 22-23 б.]
XVIII-XIX ғғ. жазбаларында қолданылған таңбалардың саны – 32. Оның
28-і араб ҽріптері жҽне екеуі парсы – ( ﭺче), ( ﭗпе), екеуі тҥркі ( ݣңе), ٝ (ве)
таңбалары. Осылардың ішінде араб ҽліпбиіндегі екі таңба тҥркі сҿздерін жазуда
қолданылмаған – س, ظ. Яғни тек араб тілінен енген сҿздердің қҧрамында ғана
кездеседі. Сонда тҥркі сҿздерін таңбалау ҥшін 30 араб таңбасы елеулі рҿл
атқарады [154, 47 б.].
Г.Мамырбекова қадим жазуындағы дауыссыз дыбыстар жҿнінде, араб
графикасында тҥркі тілдері, оның ішінде қазақ тілінде жоқ кҿптеген дыбыс
таңбалары кездесетінін, сондай-ақ қазақ тіліндегі кейбір дауыссыз дыбыстар
кейде ортақ бір графикалық таңбамен берілсе, кейде бір-біріне ҧқсамайтын
бірнеше графикалық таңбалармен берілетінін айтады [154, 52 б.]. Сондай-ақ
автор ескі қазақ жазба тіліндегі орфографиялық ерекшеліктердің бірі ретінде
жалпыхалықтық қолданысқа тҥсіп, сҿйлеу тілінде игерілген араб сҿздерінің сол
тілдердің жазу нормалары бойынша, яғни цитаталық (тҥпнҧсқа) принцип
бойынша таңбаланғанын атап ҿтеді [154, 67 б.]. Тҥпнҧсқа принципі ҽліпбиі
ҧқсас болған жағдайда шеттілдік сҿздердің графикалық нҧсқасын сол кҥйінде
жазу ҥшін қолданылады [15, 65 б.]. Оларға мысал ретінде араб тіліндегі ػٌَو
[„askarun], ٍٝ‟[ أaụụalun], ًَٞ[ رtaụakkulun], [ ٌِٓٔخmamlakatun], [ ٓلهٍخmadrasatun], ّٓؾزو
[muḥtaramun] т.б. сҿздермен қатар َِْٓ [muslimun], [ اُؾٔل اal-ḥamdu li-l-lāhi], هللا
٠ُ[ رؼبal-lāhu ta„ālā] cекілді араб тіліндегі діни сҿздерді де келтіреді (сҿздердің
транскрипциясын тік жақшаға алып, латын ҽріптерімен берген біз – Қ.Қ.) [154,
67 б.]. Сондай-ақ Ақсақ Темір дҽуірінде соғылған тайқазандағы ҧстаның есімі
де цитаталық (тҥпнҧсқа) принцип бойынша жазылған [159, 47 б.]. Парсы
тілінде де тек араб тілінен енген сҿздерді жазу ҥшін
 ع، ظ،ٛ ،ٗ ،ٓ ، ػ،س
секілді кейбір араб ҽріптерін парсы тілінің ҽліпбиіне енгізген [160, 8-9 б.].
З.Рҥстемов: «„( عайн) – араб тілінде ҧяң, кҿмей шҧғыл дыбысы, парсы тілінде
негізінен ҿзінің айтылу қасиетінен айрылған болса да, араб тілінен парсы тіліне
енген кірме сҿздерде жазылады» [161, 11 б.], – дейді. Сонымен қатар, парсы
тілінде кейбір дауысты дыбыстар ҽлі кҥнге дейін харакаттар арқылы
берілетіндіктен жҽне араб кірме сҿздері цитаталық принцип бойынша
жазылатындықтан қазіргі парсы жазуы, орта ғасырлардағы қадим, жҽдид
жазуларына тҽн сипаттарды сақтап қалған деген тҧжырымдама жасауымызға
болады.
Г.Мамырбекованың зерттеуі бойынша, ескі қазақ жазба ескерткіштерінде
парсы тілінің элементтеріне қарағанда араб тілінің элементтері кҿп кездеседі
жҽне парсы тілінен енген сҿздердің кейбірі парсы тіліндегі жазылу нҧсқасы
сақталмай таңбаланған. Оны зерттеуші ислам дінімен, яғни Қҧранның тілі араб
тілі болғандықтан парсы тіліне қарағанда қазақтарда араб тіліне деген қҧрмет
ерекше болғандығымен тҥсіндіреді [154, 68 б.]. Мысалы, Мҽшһҥр-Жҥсіптің
Мҽшһҥртану ғылыми-практикалық орталығының қорында сақталған бірінші
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папкасының 113-114-ші беттеріндегі Ҽмір Темірдің алдында Мурсаид Шариф
пен Тафтазалидің сҿйлесуі берілген. Ондағы кісі атаулары былай берілген:
ٟ هبٗلاٟ ثو١ ثوٙ٘ل٤آٗغ.
ٟ َـَل٤ط٣ آٟبٓب٣ آٟٖ ثو٣ ثوٌِٙبٗل٤ً ىًبٍٞ الهٞ امٍر ٍمىر ثٙٗلٍٞ»
«...ٟثلٞز٣ مٍرسٍد شرٌفكا آٚهزٕٞ فتازانى عًٞ و٤ٕ ثٞعٝ اٝوب٣ت ثب٣ٌبٕ ك٣ اٍٟبكٝهًٞ
Мҽтіннің кирилл ҽріптерімен берілуі: «Сонда Әмір Темір бҧлар сҿзге
келгенде бірін-бірі аямай айтысады. Ҽншейінде бірін-бірі қандай кҿріседі
(кҿреді) екен деп, байқау ҥшін бір кҥн Тафтазали жоқта Мурсайд Шарифке
айтыпты ...» [162, 9 б.]. Мҽтіндегі дауысты дыбыстар таңбалар арқылы
берілгеніне қарап, жҽдид жазу ҥлгісінде жазылғанын байқауға болады, сондайақ мҽтінде араб, парсы тілінен енген атаулар сол тілдердің жазу нормалары
бойынша жазылған.
Дегенмен, қазақ жазба ескерткіштеріндегі қҧрамында س, ػ, ٓ, ٗ, ٛ, ظ, ع
сияқты қазақ тілінде жоқ ҽріптері (дыбыстары) бар араб кірме сҿздері мен
онимдері араб тіліндегі айтылуы бойынша қолданылмағаны мҽлім. Мысалы,
ескі қазақ жазбаларында цитаталық (тҥпнҧсқа) принциппен тҥпнҧсқа бойынша
жазылған [ ٓؾٔلmuḥammadun] деген кісі есімін, харакаттар қойылмағандықтан
жҽне кҿмейлік [ ػḥ] дыбысы қазақ тілінде жоқ болғандықтан, қадимше хат
танитын адамдар бҧл есімді қалағандарынша Мҧхаммед, Мҧхамед, Мохамед,
Мҧқамбет, Мҧхамбет, Махамбет, Махмет, Мҽмбет, Мҽмет деп оқып, ондай
есімдердің қазақ тілінде бірнеше фонетикалық нҧсқалары пайда болуына себеп
болған. Осыған ҧқсас жағдай араб тілінде де кездеседі. Осман халифа тҧсында
жазылған Қҧран аяттарында харакаттар мен жазылуы ҧқсас ҽріптерді ажырату
ҥшін пайдаланылатын нҥктелер қойылмағандықтан кейбір сҿздерді ҽркім ҿз
ْـ ُـٚ"هَـجَـ
диалектісіне бейімдеп оқыған. Мысалы, «Таһа» сҥресінің ذ لَت ْبب َت تًة ِـٓ ْـٖ أَـصَـ ِـو
i
ْـ ُـٚ"هَـجَـ
"ٍُٞـ
ذ لَت ْبب َت
[ اُ َّكوٍ ِـqabaḍtu qabḍatan min ‟aṯari-r-rasūl ] деген 94-аятын صتًة ِـٓ ْـٖ أَـصَـ ِـو
i
"ٍُٞـ
[ اُ َّكوٍ ِـqabaḍtu qabṣatan min ‟aṯari-r-rasūl ] деп оқығандар болған. Мҧндағы
"خًـْٚـ
[ "هَـج َـqabḍatan] жҽне "ْـٖخًـ
[ "هَـج َـqabṣatan] деген сҿздер ҽртҥрлі дыбысталғанымен
лексикалық мағыналары бірдей [39,157]. Сондай-ақ «Фатиха» сҥресінің ّْـ ِـَٞـ٣ " َتم ٰـ هِل ِل
i
i
"ٖ٣ِّر
[ اُل ِـmāliki ịaụmi-d-dīn ] деген 4-аятын "ٖ٣ِّر
ْـ ِـّ اُل ِـَٞـ٣ [ " َتمهِل ِلmаliki ịaụmi-d-dīn ] деп
оқыған ғалымдар болған. Ҿйткені Қҧран Кҽрімдегі қойылуы тиіс созылыңқы
ҽлифтің таңбасы қойылмауын ғалымдар набатей жазуының ҽсері деп
тҥсіндіреді [41, 18 б.].
Г.Мамырбекованың кҿрсетуінше, қадим жазуының біртіндеп жҽдид жазу
ҥлгісіне ауысуы «Тҥркістан уҽлаяты» газетінен бастау алады. Жҽдид жазуының
басты ерекшелігі – дауысты дыбыстардың харакаттар арқылы берілуі азайып,
таңба арқылы беріле бастауы, араб, парсы сҿздерінің қазақ тіліне икемделіп
ҿзгеріске ҧшыраған тҥрінің жазыла бастауы, араб ҽліпбиіндегі қазақ тіліне жат
[ ظẓ], [ سṯ], [ مḏ], ٗ [ḍ] дыбыстары таңбаларының қолданылмауы болып
табылады [154, 75 б.]. «Тҥркістан уҽлаяты» газеті қолданған таңбалардың саны
– 31. Олардың 28-і – араб ҽріптері, екеуі – парсы тілінен енген: пе ( )ﭗжҽне че
()ﭺ, біреуі тҥркілік ңе ( )ݣтаңбалары. Ал «Дала уҽлаяты» газетінде 33 таңба
қолданылған. Олардың 28-і – араб ҽріптері, ҥшеуі – парсы таңбасы: пе ()ﭗ, че
( )ﭺжҽне ге ()ﮒ, қалған екеуі тҥркілік таңбалары: ңе ( )ݣжҽне ве (ٝ).
1914 жылы шыққан «Қазақ» газетінде кісі атаулары мен елді мекен
атаулары былай берілген: Ақмола – الٞٔآه, Ақтҿбе – ٚثٞآهز, Орынбор – هؽٞهٗجٝا,
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Шалқар-Ырғыз – اهؿي-ﭼاُوبه, Ақмешіт – آهَٔغل, Ҽлихан – ٕ فب٢ِػ, Мақсудов –
فٝكٖٞٓو, Жолымбет Нҧрымбетов – فٞ رٚهٓجٞ د ٗ ُـُٚٔجٞع, Ерназар Жауқашаров –
فٝهبﭼاهٝوٗبىاه عب٣ا, Бейсенбай Тыныштықбаев – ق٣ ر٘ ﭼروجب١َ٘جب٤ ث ﯦ, Нығметолла
Кҥзенбаев – ق٣ ٗجبٙىٞٗؼٔذ هللا ً ُـ, Ермҧхаммед Мулла Сатыбалды ҧлы – وٓؾٔل ٓال٣ا
٠ِؿٝ ا ُـ١جبُل٤ٍبر, Мҧхаммедяр Тасқынбай ҧлы – ٠ِؿٝ ا ُـ١به ربٍو٘جب٣ ٓؾٔل, Ысхақ Захиров –
فٝوٛاٍؾبم ظب, Мҽннан Тҧрғанбаев – ق٣هؿبٗجبٞٓ٘بٕ ر, Ахмет Байтҧрсынов – اؽٔل
ٗقٍٞهٞز ُـ٣ثب, Міржақып Дулатов – فٞالرٝة كٞؼو٣ و٤ٓ, Шҽкҽрім Қҧдайберді ҧлы – ّٙب
٠ِؿٝ ا ُـ١وك٤ ثْٟ فلا٣ًو, т.б [155]. Бҧл елді мекендер мен кісі атауларының
жазылуына қарап, «Қазақ» газетінде де қадим, жҽдид жазу жҥйесінің кейбір
ережелері сақталғанын байқаймыз.
Ҽліпби мҽселесіне байланысты қазақ жерінде екі рет қызу тартыстың
болғаны баршаға мҽлім. Біріншісі, 1910 жылдардың басында араб ҽліпбиіндегі
ҽріптерді ҿзгертпей тҥгел қолдану немесе А.Байтҧрсынҧлы тҥзген тҿте жазуды
қолдану мҽселесі болса, екіншісі, 1920 жылдардың аяғында араб жазуына
негізделген тҿте жазуды қоданыстан шығармау немесе латын ҽліпбиін
қабылдау мҽселесі болды.
Қазақтың ҧлы ғалымы А.Байтҧрсынҧлының халқы ҥшін жасаған игі
істерінің бірі араб жазуына ҿзгерістер енгізіп, қазақ ҽліпбиін қҧрастыруы
болды. Ҿйткені сол кезеңге дейін бірнеше ғасырлар бойы қолданыста болған
араб ҽліпбиіне негізделген қадим, жҽдид жазуының халықты сауаттандыру
жолында ҿзіндік қиындықтары бар еді. Г.Мамырбекова зерттеуінде қадим,
жҽдид жазуындағы қиындықтарға бір дыбысты жазу ҥшін бірнеше ҽріптің
пайдаланылуы; дауыссыз дыбыстардың ғана таңбалануы; араб ҽліпбиінде
дауысты дыбыстардың таңбалары ҥшеу ғана болғандықтан, бҧл таңбалардың
тоғыз дауыстысы бар қазақ тілі ҥшін жеткіліксіз болуы секілді қиындықтарды
атайды [163, 6 б.]. А.Байтҧрсынҧлы осындай қиындықтардан арылу ҥшін
қадим, жҽдид ҥлгісіндегі араб жазуын қазақ тілінің заңдылығына сҽйкес
реформалап, ауызекі сҿйлеу тілінің жазба формасын жасады. «Бірден
дыбыстарды қосып сҿз қылып оқығандықтан, бірден қарыптарды қосып, сҿз
қылып жазғандықтан, ежікпен қадымша оқытудың қасында бҧл ҽдіс анағҧрлым
тҿте еді» [164, 50 б.] деп, жазудың «тҿте жазу» аталу себебін тҥсіндіреді.
«Араб ҽліппесі қазақ даласына дінмен бірге жайылған. Дінмен
байланысқан ҽліппені тастап, қазаққа басқа ҽліппе алдыру – қиын жҧмыс.
Бҧлай болған соң, араб харіптерін қазақ дыбыстарына жеткізу амалын табу
керек. Араб харіптерінде тҥрін тым бҧзып жіберсек, халық тағы
қабылдамайды» [164, 325 б.] деп, араб ҽліпбиін қазақ емлесіне икемдеді. Тҿте
қазақ ҽріптерінің кҿпшілігі соған сҽйкес араб ҽріптерінен ҿзгеріссіз алынды. Ал
кейбір қазақ тілінде бар, бірақ араб тілінде кездеспейтін дыбыстар соған жақын
дыбыстың ҽріптік таңбасымен немесе соған қандай да бір белгі қосу арқылы
бейнеленді [17, 222 б.]. Сонымен А.Байтҧрсынҧлы тҥзген ҽліпби жҥйесінде
дыбыстарды белгілейтін ҽріптің саны – 24, олардың 18-і араб, ҥшеуі парсы (پ,
ﭺ, )ﮒ, екеуі тҥркі таңбасы (ݣ, ٝ), біреуі ҿзі ҿзгерткен ҽріп (ҧ-[ )ﯗ154, 108 б.]. Ҧ
ҽрпі туралы ғалым: «О дан айыру ҥшін ҥстіне ( ) ۥбелгісін қоямыз. Себебі о
менен ҧ-ның жазылуы ҧқсас болғанымен, айтылуы ҧқсас емес» [165, 71 б.], –
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дейді. Сондай-ақ ҿзі кҿрсеткендей, бҧл 24 ҽріптің бесеуі дауысты, он жетісі
дауыссыз, екеуі жарты дауысты дыбыстардың таңбасын береді [164, 324 б.].
Сҿйтіп, тҿте жазудың қадим, жҽдид жазуларынан айырмашылығы – араб
ҽліпбиіне қазақ тілі дыбыстық жҥйесіне сҽйкес, қосымша таңбалардың
енгізілуі;
- араб ҽліпбиіндегі қазақ тіліне сҽйкес емес ҽріптердің қолданыстан
шығарылуы;
- араб жазуы заңдылығына тҽн харакат, тҽшдид, сукун, тануин сияқты
диакритикалық белгілердің қолданылмауы;
- ҥш дауыстыға ғана негізделген араб ҽліпбиіндегі дауыстылар жҥйесін
қазақ тілінің ҥндестік заңына сҽйкес дҽйекше арқылы берілуі;
- ҧзақ ғасырлар бойы «ескі тілде» қызмет етіп, «бҿтендік сипатта» болған
жазу жҥйесін барша қазақтың тҥсінікті сҿйлеу тіліне бейімделіп, негізделуі
[163, 6 б.].
А.Байтҧрсынҧлы ҧсынған ҽліпбиді қазіргі таңда Қытай Халық
Республикасындағы қазақтар ҽлі кҥнге дейін ресми тҥрде қолданады. Тҿте
жазумен шығатын еларалық «Шалқар» газетіндегі қазақ онимдері былай
жазылған: Ҽбсаттар Қажы Дербісҽлі – ٠ُ ٴكەهثىَب٠ ٵثَبرزبه هبع, Қазақстан –
ٕهبىاهَزب, Нҧрсҧлтан Назарбаев –  ۆٚ٣ُزبٕ ٗبىاهثبٞهٍ ُـٞٗ ُـ, Мҧрат Ҿкшебаев – ًْٚٝ هادٞٓ ُـ
 ۆٚ٣ثب, Астана – [ اٍزبٗب166] т.б.
2.6 Транслитерация кӛпнҧсқалылығының себептері
Зерттеуші ғалым Н.Рсалиева қазақ онимдерінің ағылшын тіліндегі
транслитерациясында орын алған кҿпнҧсқалылықтың 8 себебін анықтаған.
Олар: аудармашының транскрипция мен транслитерация терминдерінің
аражігіне мҽн бермеуі; орыс тілі арқылы аударылуы; транслитерациялау
ережесінің болмауы; графикалық интерференцияның ҽсері; тҥпнҧсқа мҽтінінде
кейбір бірнҧсқада жазылмаған атаулар орыс жҽне ағылшын тіліндегі
графиканың ҽркелкілігіне жол берген; аударманың бір қолдан шықпауы; мҽтін
теру
мҽдениетінің
сақталмауы;
аудармашыда
ҽртҥрлі
деңгейдегі
лингвистикалық, лингвомҽдени, психологиялық т.б. дайындықтардың
жеткіліксіздігі [1, 92-95 б.]. Ғалымның кҿрсетуінше, бҧлардың алдыңғы бесеуі –
лингвистикалық, соңғы ҥшеуі – экстралингвистикалық себептер.
Қазақ онимдерінің кҿпшілігі араб тіліндегі еңбектер мен аудармаларда
орысша
жазылуына
қарай,
ешқандай
ережеге
негізделмей
транслитерацияланғанына кҿзіміз жеткен болатын. Транслитерациялаудың
қабылданған ережесі болмағандықтан бір онимнің ҽртҥрлі еңбектерде бірнеше
нҧсқада берілуі кешірімді делік. Бірақ бір онимнің бір шығарманың ҿзінде,
бірнеше нҧсқада берілуіне қандай факторлар себеп болуы мҥмкін? Бҧл
тараушада транслитерациялау кезінде орын алған қателіктер мен
транслитерациялау кҿпнҧсқалылығының себептерін талдаймыз.
Араб тіліндегі еңбектер мен аудармаларда қазақ онимдерін
транслитерациялауда орын алған қателіктердің бірінші себебі –
транслитерациялау ережесінің болмауы.
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Екінші себебі – мҽтіннің араб тіліне қазақ тілінен емес орыс тілінен
аударылуы. Мысалы, Қазақстан кҿп еңбектерде ٕ[ ًبىافَزبkāzāḫstān] (қазақкирилл ҽріптерімен транскрипциясы [кǝ̄зǝ̄хстǝ̄н]) болып берілген. Дҧрысы
ٕ[ هبىاهَزبqāzāqstān] (қазақ-кирилл ҽріптерімен транскрипциясы [қāзǝ̄қстǝ̄н])
болып берілуі керек. Тіпті қазақ онимдері орыс тіліндегі септелуі бойынша
берілген жағдайлар да кездеседі. Мысалы, Мағжан Жҧмабаев орыс тіліндегі
табыс септігінде (винительный падеж) Магжана Жумабаева кҥйінде бір
кітаптың ҿзінде бірде لب٣ٓبثبٞ[ ٓبعْبٗب عmāʤšānā ʤūmābāịifā] [6, 202 б.] болып
жазылса, бірде لب٣ٓبثبٞ[ ٓبؿغبٗب عmāġʤānā ʤūmābāịifā] [6, 230 б.] болып жазылған.
Мҧндағы [ ٓبعْبٗبmāʤšānā] (қазақ-кирилл ҽріптерімен транскрипциясы
[мǝ̄жшǝ̄nǝ̄]) дегеннің Мағжан екенін фамилиясы бірге жазылғандықтан ғана
тани алдық.
Ҥшінші себебі – екі тілдің дыбыстық жҥйелерінің ҽртҥрлі болуы. Мысалы,
қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыз п, в, ц, ж, ч, г, ң дыбыстарына, дауысты е, э, ы,
і, о, ҿ, ҧ, ҥ дыбыстарына араб ҽдеби тілінде балама болатын дыбыстар жоқ.
Сондай-ақ араб ҽдеби тіліндегі дауыссыз [ سṯ], [ مḏ], [ ظẓ], ٗ [ḍ], [ طʤ], ]„[ ع, ػ
[ḥ] дыбыстарына қазақ тілінде балама болатын дыбыстар жоқ.
Тӛртінші себебі – қазіргі араб тілінде қысқа дауыстыларды білдіретін
харакаттарды қоймай не созылыңқы дауыстыларды қолданбай, дауыссыз
дыбыстарды ғана жазумен шектелуі. Мысалы, Мҽжид ибн Абдулазиз ҽт-Турки
қазақ сҿзін ٢[ اٌُيفal-kazaḫiịịu] [49, 6 б.] деп жазу кезінде екі тҥрлі қателікке жол
берген, біріншісі – қазақ сҿзін тікелей орыс тіліндегі жазылған еңбектерден
алған, екіншісі – харакаттарды қоймай, дауыссыз дыбыстарды ғана жазумен
шектелген. Бҧл сҿзді харакаттарын дҧрыс қойып оқыған адам ғана [ҽл-кҽзҽхи]
деп оқиды. Егер харакаттарын дҧрыс қоймаса ٢ اٌُيفсҿзі [ҽл-кузҽхи], [ҽл-кузухи],
[ҽл-кузихи], [ҽл-кҽзухи], [ҽл-кҽзихи], [ҽл-кизихи], [ҽл-кизҽхи], [ҽл-кизухи] болып
бірнеше нҧсқада оқылуы мҥмкін.
Бесінші себебі – аудармашының (не араб тілді жазушының) қазақ тілі мен
оның дыбыстық жҥйесін толыққанды білмеуі. Мысалы, аудармашы (не араб
тілді жазушы) қазақ тілінің дыбыстық жҥйесін білгенде Алматыны ٢أُٔبر
[‟almātī] [3, 14 б.] деп емес ٢ٛ‟[ أُٔبalmāṭī] [3, 14 б.] деп жазар еді. Ҿйткені
Алматы сҿзіндегі т дыбысы жуан дауыстылардың ҽсерінен жуан
дыбысталады. Сондықтан қазақ тіліндегі дыбысталуына барынша жақындату
ҥшін араб тіліндегі мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ҽрі мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ٛ [ṭ]
ٍـ
дыбысының белгісін қолданған жҿн.
Алтыншы себебі – мҽтін теру мҽдениетінің сақталмауы салдарынан орын
алған экстралингвистикалық фактор. Мысалы, Астананың [ اٍزؤٗبasta‟nā] [3, 109
б.] болып, Жабайхан Ҽбділдиннің ٖ٤ِ٣فبٕ اثل١عب
[ اʤāịāḫān abdīlīn] [3, 100 б.] болып,
Семейдің (бҧрынғы орысша атауы Семипалатинск негізінде) َ٘ي٤ٔجٔالر٤ٍ
[sīmbamalātīnsk] [129, 208 б.] болып жазылуы мҽтін теру мҽдениетінің
сақталмауынан болған. Зерттеуші ғалым Н.Рсалиева: «Мҧндай салғырттыққа
тек мҽтін теруші емес, бір есімнің ҿзін ҽрқилы нҧсқада жазып отырған
аудармашының ҿзі де жол беруі ҽбден мҥмкін, ҿйткені бҥгінде кҿбіне
авторлардың ҿздері теруші (қолжазба деп компьютерде терілген жазбаны айтып
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жҥрміз). Егер мҽтінді аудармашы термеген болса мҧны, дҧрысында, бірлескен
немқҧрайдылық нҽтижесі деп бағалаған жҿн» [1, 95 б.], – дейді.
Жетінші себебі – аударманың бір қолдан шықпауы, яғни бір еңбекті
бірнеше автордың аударуы салдарынан бір онимнің транслитерациясын беруде
ҽр аудармашы ҿзі дҧрыс деп тапқан нҧсқаны қолдануы мҥмкін.
Сонымен, қазақ онимдерінің араб тіліндегі транслитерациясында орын
алған кҿпнҧсқалықтың жеті себебі анықталды, оның бесеуін лингвистикалық,
екеуін экстралингвистикалық себептер деп таптық.
Қазақ ономастикалық атауларын араб тілінде транслитерациялаудың
кҿпнҧсқалығынан арылып, бірізділік табудың жолдарын диссертациялық
жҧмыстың ҥшінші бҿлімінде қарастырамыз.
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3 ҚАЗАҚ ФОНЕМАЛАРЫН АРАБ ГРАФИКАСЫНДА ТАҢБАЛАУДЫҢ
ГРАФЕМАЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ

С.Мырзабеков ҿзінің «Қазіргі қазақ тілі фонетикасы» атты кітабында: «30жылдардың екінші жартысында Коммунистік партияның сҧрқия саясаты жан
тҥршіктірер зобалаңға жалғасқаны белгілі. Осыдан соң қазақ оқығандарының
партияға, орыс тіліне деген «ықылас-ниеті» тҥзелмеске шарасы жоқ еді. Мҧның
ҿзі ҽліппені жетілдіруді, орыс сҿздерін қабылдауға икемді етуді керек етті», –
дейді [167, 29 б.].
Қазіргі қазақ тілінде орыс тілінен жҽне орыс тілі арқылы ҿзге тілдерден
енген кҿптеген сҿздер мен терминдер бар. Оларды орыс тіліндегідей етіп
айтуға, сондай-ақ жазуға тиіспіз деп, ана тілімізде жоқ ҽріптер қазақ ҽліпбиінің
қҧрамына ендірілген. Нҽтижесінде, орыстың Чапайын қазақ тіліне ыңғайлап
Шапай демей, сол Чапай кҥйінде жазып, Чапай кҥйінде дыбыстадық. Ал біздің
Жамбылымыз бен Шоқанымыз орыс тілінде ж жҽне ш дыбыстары бола тҧра
Джамбул жҽне Чокан болып ҿзгере қалды. Тілімізге енген орыс сҿздері мен
онимдерін орыс тіліндегідей ҿзгеріссіз айту ҥшін қазақ ҽліпбиінің қҧрамына
қазақ тілінің табиғатына жат орыс ҽріптерін енгіздік. Ал орыс тілділер қазақ
кісі есімдері мен ҿзге де онимдерін мҥмкіншіліктері бола тҧра, орыс
ҽліпбиіндегі қазақ дыбыстарына сҽйкес келетін дыбыстармен дыбыстамай,
барынша бҧрмалады.
1991 жылдан бастап, еліміз ҿз алдына мемлекет болып, тҽуелсіздік алған
уақыттан бері жҧртшылық фамилиялары мен ҽке аттарының жазылуындағы
қазақ тіліне тҽн емес -ов, -ев, -ова, -ева, -ович, -евич, -овна, -евна сияқты
қосымшаларды алып тастап, олардың орнына халқымыздың тарихи
қалыптасқан дҽстҥрлеріне сҽйкес ҥлгілерімен жазу жайлы ҿтініш тілектерін
білдірді. Бҧл туралы «Егемен Қазақстан», «Ана тілі», «Жас алаш» газеттері
беттерінде толассыз мақалалар жарияланды.
Еріксіз таңылған -ов пен -ев-тен, -ин мен -н-нан қҧтылу, тҿл
фамилиямызды қалыптастыру мҽселесі баспасҿз бетінде жиі жарияланып,
кеңінен талқылау барысында ҽркім ҽртҥрлі ҧсыныс айтып, алуан тҥрлі пікірлер
ҧсынылды. Осы мҽселелерді бір ретке келтіру мақсатында академик
Ҽ.Қайдаров, Т.Жанҧзақтардың «Қазақстан Республикасындағы қазақ
азаматтарының есімдері мен ҽке аттары жҽне фамилияларын реттеу туралы
тҧжырымдамасы» «Егемен Қазақстан» газетінде 5 ақпан 1994 ж. жарық кҿрді.
Бҧл тҧжырымдама 1994 ж. қарашада Қазақстан Республикасының
Министрлер кабинеті жанындағы Тіл комитеті тарапынан толықтырылып,
ҿңделді. Мемлекеттік ономастикалық комиссияның 1994 ж. қарашада
ӛткен мәжілісінің шешімімен бҧл Тҧжырымдама бекітіліп, комиссия
ҧйғарымы Жоғарғы Кеңес сессиясының қарауына ҧсынылды [30, 83 б.].
Тҧжырымдамадағы ІІІ баптың 3-тармағында: «Кісі аттары, қанша жеке-дара
сҿздерден, компоненттерден тҧрмасын, барлық жағдайда біртҧтас атау
ретінде ара-жігі бҿлінбей, біріктіріп жазылатын болсын:
Ҽбілқасым (Ҽбіл-Қасым емес),
Сейдахмет (Сейіт-Ахмет емес),
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Гҥлсара (Гҥл-Сара емес),
Нҧржамал (Нҧр-Жамал емес)
Аталған
ҧстанымдар
бойынша
ҿзгертілген,
реттелген
қазақ
азаматтарының аты-жҿндері орыс, ағылшын т.б. тілдерде жазылғанда қазақ
мемлекеттік тілінің ҽдеби нормаларына сҽйкес транслитерациялануы (ҽріптік
сҽйкестігі сақталып жазылуы) қажет:
а. Омарбек Жидебайҧлы Ысқақ
(Умарбек Джидебаевич Исхаков, Амарбек Джидебаевич Схаков т.б. емес)
Омарбек Жидебайулы Искак – тҥрінде;
ҽ. Гҥлжамал Тілешқызы Қабыш
(Гульджамал Тлешовна Хабыш т.б. емес)
Гульжамал Тилешкызы Кабыш – тҥрінде жазылуы тиіс», – деп кҿрсетілген
[30, 86 б.].
Қазақстан Республикасындағы қазақ азаматтарының есімдері мен ҽке
аттары жҽне фамилияларын реттеу туралы тҧжырымдамсындағы «Есімдерді,
ҽкелерінің аттарын жҽне фамилияларды транслитерациялау қағидалары» атты
2-тармағында: «Республиканың байырғы тҧрғындарының кҿпшілік бҿлігінің
тілегіне орай кезінде қазақтардың фамилиялары мен ҽкелерінің аттарына
зорлап телінген -ов, -ев, -ова, -ева, -ин, -ина, -н, -на, сондай-ақ -ович, -евич, -вна,
-евна сияқты орыс тілінің арнайы («фамилиялық») афикстерін қолдану жазбаша
нҧсқада да, ауызша айтылуында да тоқтатылсын; бҧдан былай олар орыс,
ағылшын жҽне басқа тілдерде қазақ мемлекеттік тілдің ҽдеби нормаларына
сҽйкес транслитерациялау арқылы тҿмендегі ҥлгі бойынша берілетін болсын:
Омарбек Жидебайҧлы Ысқақ
(Умарбек Джидебаевич Скаков, Амарбек Джидебаевич Схаков тағы
басқаша емес).
Гҥлжамал Сырымбетқызы Қабыш (Гульджамал Сырымбетовна Хабыш
тағы басқаша емес)», – деп кҿрсетілген [30, 92-93 б.]. Осы тҧжырымдаманың
«Кісі есімінің жҽне фамилияның емлелік ҧстанымдары» атты 7-тармағының б
бҿлімінде: «Ҽсіресе араб-иран тектес есімдерді, олардың о бастағы тілдікмағыналық қҧрамдық бҿлігіне қарай бҿлшектеу, бҿлу (сондай-ақ
транслитерациялау) дҽстҥріне еліктеушілік ҽдетті тоқтату керек. Мысалы,
Сейт-Ахмет, Ҽбіл-Қасым, Қожа-Ахмет, Ҽділ бек, Сҧлтан-Қазы, МырзаАхмет, Гҥл-Сара, Нҧр-Жамал жҽне т.б. Бҧлардың бҽрі қазақ ҽдеби тілі
нормаларына сҽйкес бірге жазылады» [30, 97-98 б.], – деп кҿрсетілген.
Араб пен қазақ тілдерінің дыбыстық қҧрамы ҽртҥрлі жҽне бірінде бар
дыбыс, екіншісінде кездесе бермейтініне алдыңғы тарауларда тоқталып ҿттік.
Ҽсіресе, араб тіліндегі желбезектік (١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]) һамза  ]‟[ ءдыбысы мен
кҿмей (٢[ ؽِوḥalqiịịun]) [ ػḥ],  ]„[ عдыбыстары, сондай-ақ тіс (٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun]) س
[ṯ], [ مḏ], [ ظẓ] дыбыстарының қазақ тілінде баламалары кездеспейді. Сондықтан
қазақ халқы араб кірме сҿздерін ҿзгеріссіз айтпағаны тҥсінікті де, оларды ҿзінің
дыбыстық жҥйесіне бейімдеп айтуы заңды. Сол сияқты қазақ онимдері араб
жазуында берілгенде, оның араб тілінің дыбыстық жҥйесіне бейімделіп
ҿзгерістерге ҧшырауы заңды қҧбылыс. Алайда біз қазақ онимдерінің тҥбегейлі
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ҿзгеріп кетпеуін қадағалап, мҥмкіндігінше қазақ тіліндегі ҧқсас дыбыстарға
сҽйкес келетін араб тілі дыбыстарының ҽріптерімен белгілеуге тиіспіз.
Ҽрине, біздің мақсат – қазақ онимдерін араб тілінде дҧрыс дыбысталуы
ҥшін араб тіліне жаңа ҽріптер қосып беру емес, араб тілі дыбыстарының
(артикуляциясының) бар мҥмкіндігін пайдалана отырып, онимдерді қазақ тілі
дыбыстарына балама болатын, баламасы болмаса ең жақын келетін
дыбыстармен беру. Ол ҥшін бірінші тарауда екі тілдегі дыбыстарды салғастыра
отырып «араб ҽдеби тілінде баламасы бар қазіргі қазақ тілі дыбыстары», «араб
ҽдеби тілінде баламасы жоқ қазіргі қазақ тілі дыбыстары» жҽне «қазіргі қазақ
тілінде баламасы жоқ араб ҽдеби тілі дыбыстары» деп ҥш топқа бҿліп
қарастырғанбыз.
3.1 Ӛзге тілдердегі транслитерациялау тәжірибесінен
Тілдерге аударылмайтын онимдердің ҿзге тілдердегі транслитерациялану
кҿпнҧсқалылығы тек қазақ онимдерінің ғана басындағы жағдай емес, ортақ
мҽселе. Мысалы, араб зерттеушісі Жҽуани Абдал «Араб аудармаларындағы
шетел онимдерінің графикалану мҽселелері» атты кҿлемді мақаласында:
«Ҽйгілі итальян ҽдебиетшісі Никколо Макиавеллидің (Niccolo Machiavelli) атыжҿні Хайри Хаммадтың 1961 жылғы аудармасында ٢ِِبك٤ٌٓ الٞو٤ٗ болып, 1962
жылғы аудармасында ٢ِبك٤ٌٓ болып жазылған. 1964 жылы жарық кҿрген
«Қысқаша араб энциклопедиясында» ٌُٞٞ٤ٗ ٢ِِبك٤ً ٓبболып, 1986 жылы жарық
кҿрген Мухаммад ҽл-Жураның «Ҽлем ҽдебиеті анықтамалығында» ٌُٞٞ٤ٗ ٢ِ٤ٌبك٤ٓ
болып, 1994 жылы Антон Мақдиси аударған «Саяси пікір сҿздігінде» жҽне 1984
жылы Тауфиқ Сҽлум аударған «Психологиялық сҿздікте» الٌٞ٤ٗ ٢ِ٤بك٤ً ٓبболып
жазылған. Ал Салахуддин Бурмаданың француз тілінен жасаған аудармасында
٢ِّـ٤بك٤ٌٓ ٌُٞٞ٤ٗ болып, Мунзир Аббасидің «Кувейттегі ҽлемдік туындылар
топтамасы» аударма жинағында ٢ِِبك٤ً ٓبٌُٞٞ٤ٗ болып, Нҽжи Дҽрауишаның «Тҥптҧқияннан он сегізінші ғасырға дейінгі саяси пікірлер тарихы» атты
аудармасының мҧқабасында ٢ِِبك٤ًال ٓبٞو٤ٗ болып, ішкі мҽтінінде бірсыдырғы
٢ِِ٤بك٤ً ٓبболып жазылған. Сонымен қатар, араб аудармаларында немістің ҽйгілі
драмматург-ақыны Гѐте (Goethe) ٚز٤ ع،ٚرًٞ َـ،ٚرٞ ع،ٚ٤رٞ ؿболып, Шиллер (Chiller)
ِِو٤ّ ، ِّو،ِو٤ّ болып, ҽйгілі испан ақыны Сервантес (Cervantes) ، ٍوكبٗذ،ٌٍوكبٗز
ٌ٤وكبٗز٤ٍ ٌ صوثبٗزболып, ҽлемге ҽйгілі грек философы Аристотель (Aristotle) ٞأهٍط
،٢ُٞ اهٍط،ٌُبٛٞ اهٍز،ٌ٤ُبٛٞ اهٍطболып, неміс философы Кант (Kant)  ً٘ذ،ٜٗ ًب،ًبٗذ
болып, ҥндінің ҧлы жазушысы Тагор (Tagore) هاٞ ربع،هٞ ربع،هٞ ربؿ،هٞبؿٛ болып,
орыс жазушылары Лев Толстой ١َُٞزٞق ر٤ُ ،١َُٞزٞ رٞ٤ُ ،١َُٞزٕٞ رٞ٤ُ болып, Гоголь
ٍٞعٞ ع،ٍٞؿٞ ؿболып транслитерациялау заңдылықтарына бағынбай, ҽртҥрлі
нҧсқада жазылып жҥр», – дейді [168]. Зерттеуші, сонымен қатар, Еmmanuel
атауы аудармашы Ахмад ҽш-Шҽйбанидің аудармасында َ٣ٞٗ ػٔبболып, Ulysse
атауы аудармашы Таһа Махмуд Таһаның аудармасында ٌ٤ُٞ ػболып, еуропа
тілдеріндегі дауысты e, u дыбыстарының орнына араб тіліндегі кҿмейде
жасалатын (٢[ ؽِوḥalqiịịun])  ]„[ عдыбысы жҿнсіз қолданылғанын айтады [168].
Біз Жҽуани Абдалдың бҧл пікірін қолдаймыз. Ҿйткені ҽр тілдегі онимдер ҿзге
тілдерде жазылғанда транслитерациялану ережелеріне сай бір ғана нҧсқада
берілуі тиіс болатын жҽне расында да, араб тіліндегі кҿмейлік (٢[ ؽِوḥalqiịịun]),
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ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun])  ]„[ عдыбысына сҽйкес келетін
дыбыс еуропа тілдерінде кездеспейді жҽне оның орнына араб тілінде ]„[ ع
дыбысына қарағанда жеңіл дыбысталатын (һамза)  ]„[ ءдыбысы бар. Еуропа
тілдеріндегі сҿз басында келетін дауысты дыбыстарды  ]„[ عдыбысының
таңбасымен емес, сҽйкес не жақын келетін харакаттарын қою арқылы ҽлифті
тірек етіп алған һамза дыбысының таңбасымен беру дҧрыс болатын. Қысқасы,
қандай да бір тіл онимдерін ҿзге тілге транслитерациялағанда, қабылдаушы
тілді ҿзге тілдерден ерекшелеп тҧратын ҿзіне ғана тҽн дыбыстарды қолданбаған
жҿн.
Грек жҽне латын жалқы есімдерін араб тілінде беруде бірізді ереже
қалыптастыру жолында зерттеу жҧмыстарын жҥргізген ғалым Мухаммад
Махмуд ҽс-Сҽламуни аудармашылардың кҿпшілігі грек, латын есімдерін араб
тіліне транслитерациялағанда дыбыстық жҥйесі бҧл екі тілден мҥлдем алшақ
француз тіліндегі графикалануы бойынша тікелей француз тілінен алып
жататынын айта келе: «Грек жҽне латын жалқы есімдерін араб тілінде
мҥмкіндігінше тҥпнҧсқа тілдегі дыбысталуы бойынша беру ҥшін, алдымен екі
тілдің (грек, латын) дыбыстық жҥйесіндегі дауыссыз жҽне дауысты
дыбыстарды толығымен зерттеп, сол дыбыстарға дҽл келетін, дҽл келетіні
болмаса ең жақын келетін араб тіліндегі дауыссыз жҽне дауысты дыбыстарды
анықтап алуымыз керек» [32, 98-99 б.], – дейді. Дауысты дыбыстар жҿнінде:
«Грек, латын тілдерінде де дауыстылардың қысқа жҽне созылыңқы тҥрлері бар.
Қысқаларына, сҽйкесінше, араб тіліндегі қысқа дауысты [a], [i], [u]
дыбыстарының таңбасы фатха, кҽсра, дамма харакаттарын, созылыңқыларына
араб тіліндегі созылыңқы дауысты [ اā], ١ [ī], ٝ [ū] дыбыстарының таңбаларын
алсақ дҧрыс болар еді. Алайда араб жазуында қысқа дауыстылардың таңбалары
(харакаттар) қойылмайтындықтан, грек, латын тілдеріндегі қысқа
дауыстыларды араб тіліндегі созылыңқы дауыстылардың таңбаларымен беруге
мҽжбҥр боламыз. Бҧлай ету арқылы жалқы есімдердің нақты дыбысталуын бере
алмасақ та, жазуда қойылмайтын қысқа дауыстыларды ҽр келкі дыбыстаудан
сақтап, біршама тҥпнҧсқадағы дыбысталуына жақындатамыз. Мысалы, латын
тіліндегі Balbus жалқы есімін араб мҽтіндерінде жазғанда, ондағы қысқа
дауысты [u] дыбысын араб тіліндегі дамма харакатымен беріп ٌ ثبُجдеп жазсақ,
араб оқырмандары бҧл есімді латын тіліндегі дыбысталуына жақындатып оқуы
екіталай еді. Ал бҧл жалқы есімдегі қысқа дауысты [u] дыбысын араб тіліндегі
созылыңқы дауысты ٝ [ū] дыбысының таңбасымен беріп ًٞ ثبُجдеп жазсақ, араб
оқырмандары бҧл есімді латын тіліндегі дыбысталуына мҥмкіндігінше
жақындатып дыбыстайды» [32,117 б.], – дейді. Демек, ҽс-Сҽламунидің пікірі
бойынша, ҿзге тілдер онимдерін араб тіліне транслитерациялағанда, ондағы
дауысты дыбыстар қысқа не созылыңқылығына қарамастан, сҽйкесінше, араб
тіліндегі созылыңқы дауыстылармен беріледі.
Аббасилер халифаты дҽуірінде ислам діні қҧлашын кеңге жайып,
мҽдениеті ҿркендеп ғылым-білімге ҥлкен кҿңіл бҿлінген тҧста, халифат
басшылары ғылым-білімі дамыған байырғы халықтардың тілінде жазылған
шығармаларды, дҽлірек айтқанда жоғалуға аз қалған грек, латын тілінде
жазылған ғылыми еңбектерді араб тіліне аудару жҧмыстарын жҥргізіп, оларды
124

сақтап қалғаны тарихтан белгілі. Ғалым ҽс-Сҽламунидің зерттеуі бойынша,
орта ғасырлардағы грек, латын тілдерінен араб тіліне аударылған еңбектерде
аудармашылар жалқы есімдерді берудің белгілі бір ережесін ҧстанбаған.
Мысалы, грек, латын тілдерінде жіңішке дыбысталатын кейбір дауыссыз
дыбыстарды араб тіліндегі жуан дыбысталатын мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun])
дауыссыздардың таңбасымен берген жҽне араб тіліндегі [ ةb] дыбысына
балама болатын грек, латын тілдеріндегі дауыссыз дыбыстарды жҿнсіз араб
тіліндегі [ فf] дыбысының таңбасымен жазған. Сондай-ақ олар аудармаларында
созылыңқы дауысты дыбыстарды да ҿз жҿнімен қолданбаған жҽне
харакаттарды мҥлдем пайдаланбаған. Қысқасы, кҿптеген жалқы есімдер араб
тіліндегі мҽтіндерде тҥпнҧсқадағы дыбысталуынан мҥлдем алыстап кеткен.
Ғалым бҧлай болуы ғылыми тҧрғыдан дҧрыс емес екенін айта келе: «Алайда
бізге кей жағдайларда «Бҧрынғылар бҧрынғыша қалсын» деген принципті
ҧстанудан ҿзге шара жоқ. Ҿйткені ҿзге халықтар тіліндегі тарихи атаулар
тарихи еңбектер мен оқулықтарда бҧрын қалай аударылып жазылса (тҥпнҧсқа
тілдегі дыбысталуынан оншалықты алыстай қоймаса), ҿзгеріссіз солай
жазылып жҥр жҽне халық санасында солай қалыптасып кетті. Мысалы, ежелгі
Мысыр патшайымдарының бірі Cleopatre орта ғасырлардағы араб
аудармаларында ثطوحٞ٤ِ هболып жазылған. Бҧлай жазылуы тҥпнҧсқа жазуындағы
дыбысталуынан алыс болғанымен, кейінгі аудармашылардың бірі жазған
كطوحٝ هالнҧсқасына қарағанда тҥпнҧсқадағы дыбысталуына ҽлдеқайда
жақынырақ» [32,101 б.], – дейді.
«Ҽл-Уатан» газетінің редакциясы Ливия басшысы Муаммар Каддафи
жҿнінде мағлҧмат алмақшы болып интернет сайттарын парақшалағанда оның
латын ҽріптерімен жазылған 64-тен астам нҧсқасы бар екенін айта келе, мҧның
іздеу жҧмыстарында қолайсыздық тудырып, нақты мҽлімет алуға кедергі
келтіретінін мҽлімдейді [169]:
1) Muammar Qaddafi
2) Mo'ammar Gadhafi
3) Muammar Kaddafi
4) Muammar Qadhafi
5) Moammar El Kadhafi
6) Muammar Gadafi
7) Mu'ammar al-Qadafi
8) Moamer El Kazzafi
9) Moamar al-Gaddafi
10) Mu'ammar Al Qathafi
11) Muammar Al Qathafi
12) Mo'ammar el-Gadhafi
13) Moamar El Kadhafi
14) Muammar al-Qadhafi
15) Mu'ammar al-Qadhdhafi
16) Mu'ammar Qadafi

17) Moamar Gaddafi
18) Mu'ammar Qadhdhafi
19) Muammar Khaddafi
20) Muammar al-Khaddafi
21) Mu'amar al-Kadafi
22) Muammar Ghaddafy
23) Muammar Ghadafi
24) Muammar Ghaddafi
25) Muamar Kaddafi
26) Muammar Quathafi
27) Mohammer Q'udafi
28) Muammar Gheddafi
29) Muamar Al-Kaddafi
30) Moammar Khadafy
31) Moammar Qudhafi
32) Mu'ammar al-Qaddafi,
т.б.
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Зерттеуші Хасна ҽл-Қунайғир «ҽр-Риад» газетіндегі «Араб жалқы
есімдерінің латын ҽріптерімен жазылуы» атты мақаласында кейбір араб
газеттерінің атаулары еуропа тілдеріне аударылғанда дҧрыс жазылмай
жҥргенін, мысалы, Ливанның و٤ اَُلгазеті ASSAFIR болып, Йорданияның َ٤اَُج
газеті ASSABEEL, Лондоннан шығатын араб тіліндегі ٕ اُيٓبгазеті AZZAMAN,
Йеменнің ن٣ اُطوгазеті ATTARIQ болып «ٍ »اартиклінен кейін қойылуы тиіс
дефис қойылмағанын, Алжирдің  اُْؼتгазеті ECh-Chaab болып дефис арқылы
дҧрыс жазылғанын, алайда «ٍ »اартикліндегі «уасл» һамзасы фатхалы
болғандықтан қысаң е дауысты дыбысының таңбасымен емес ашық а дауысты
дыбысының таңбасымен белгіленуі тиіс екенін, сондай-ақ Америка Қҧрама
Штаттарынан шығатын ١ اُزؾلгазеті Atahaddi, Сауд Арабиясының ٗب٣ اُوгазеті
ALRIYADH, هٞ اُٖوгазеті ALSoqour, Кувейттің بٍخ٤َُ اгазеті AL-seyassah, ّ اُؼب١اُوأ
газеті AL-raialaam, Палестинаның  اُٖجبػгазеті AL-SABAH, Йорданияның ١اُوأ
газеті AL-Rai, Йеменнің ٟهُْٞ اгазеті ALShoura, Қатардың  اُْومгазеті AL-sharq,
Лондоннан шығатын ٍٜٝ٧ اُْوم اгазеті Asharq-Alawsat, Сирияның жҽне
Йеменнің هحٞ اُضгазеті AL-THAWRA, Йеменнің حٞ اُٖؾгазеті Alsahwa, Лондоннан
шығатын بح٤ اُؾгазеті ALHAYAT, Мысыр Араб Республикасының ّٞ٤ُ أفجبه اгазеті
AKHBAR ELYOM, Алжирдің ّٞ٤ُ اгазеті ELYAUM, ал Сауд Арабиясының ّٞ٤ُا
газеті ALYAUM, Сауд Арабиясының  ػٌبظгазеті OKAZ болып тіл
заңдылықтарына бағынбай ҿрескел бҧрмаланып жазылғанын айта келе, ُ[ اal]
артикліне байланысты: « ُ[ اal] артиклі шҽмсия ҽріптерінен басталатын
сҿздердің алдынан келгенде артиклдегі ُ [l] дыбысы шҽмсия ҽрпінің
дыбысымен ассимилияцияға тҥсетіндіктен, транслитерациялау кезінде
дыбысталуы бойынша артиклдегі ُ [l] ҽрпінің орнына шҽмсия ҽрпі жазылып,
тҥбірден бҿліп тҧру ҥшін арасына дефис қойылып at-Tahaddi (١ )اُزؾلсҿзі секілді
жазылуы тиіс», – дейді [34]. Ғалымның бҧл пікірін араб онимдерін кирилл
ҽліпбиіне негізделген қазақ ҽріптерімен транслитерациялау кезінде ескеру
керек деп ойлаймыз.
Араб ғалымы Мансур ибн Мухаммад ҽл-Ғамиди араб тіліндегі ҽлемге ең
кҿп тараған " "ٓؾٔلесімінің еуропа тілдерінде жазылып жҥрген сегіз тҥрлі
нҧсқасының қолданылу жиілігіне Google сайты арқылы статистикалық зерттеу
жҥргізгенде Muhammad нҧсқасы 2.280.000, Mohammed нҧсқасы 2.000.000,
Mohamed нҧсқасы 1.600.000, Mohammad нҧсқасы 1.150.000, Muhammed нҧсқасы
388.000, Mohamad нҧсқасы 264.000, Muhamed нҧсқасы 69.100, Muhamad
нҧсқасы 44.600 рет қайталанғанын анықтаған [33].
Араб онимдерінің шетел аудармаларындағы графикалануын зерттеген
Ахмад ибн Абдуллаһ пен Ибраһим ибн Юсуф Google сайты арқылы ең кҿп
қолданыстағы  ٓؾٔل،ٕ اُووآ، ٌٓخжалқы есімдерінің латын ҽріптерімен жазылуына
сараптама жасап кҿргенде, пайыздық кҿрсеткіш бойынша Muhammad 41%,
Mohammed 32%, Mohamed 25%, Mahomet 3%; Quran 44%, Koran 37%, Qur’an
19%; Mecca 85 %, Makkah 14%, Mekkah 1% болып жазылғанын анықтаған.
Сондай-ақ зерттеу жҧмыстарының нҽтижесінде ағылшын жҽне француз тілді
оқырмандар ҥшін негізгі дереккҿздердің бірі болып табылатын The Grolier
Encyclopedia of Knowledge жҽне UNIVERSALIS атты энциклопедиялар мен هكُٞٔا
(al-Mawrid) жҽне Petit Larousse атты сҿздіктерге зерттеу жҥргізу барысында
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араб кісі атауларының латын ҽріптерімен жазылуы белгілі бір жҥйеге
келтірілмей ҽртҥрлі нҧсқада жазылып жҥргенін анықтаған [170].
Тҿменде ағылшын тіліндегі The Grolier Encyclopedia of Knowledge
энциклопедиясы мен هكُٞٔ( اal-Mawrid) сҿздігіндегі (кесте 18) жҽне француз
тіліндегі UNIVERSALIS энциклопедиясы мен Petit Larousse сҿздігіндегі араб кісі
атауларының латын ҽріптерімен жазылу нҧсқалары берілген (кесте 19) [170].
Кесте 18 – The Grolier Encyclopedia of Knowledge энциклопедиясы мен هكُٞٔ( اalMawrid) сҿздігіндегі араб кісі атауларының латын ҽріптерімен жазылу
нҧсқалары
The Grolier Encyclopedia of Knowledge энциклопедиясы мен هكُٞٔ( اalMawrid) сҿздігіндегі нҧсқалары
Muhammad, Mohammed, Mohamed, Mahomet
Mu‟ammar, Moammar
Zakariyya, Zakareyya,
„Abbad, Abbad
„Abdul-Razzaq, Abdul Razzaq,
„Abdul-„Aziz, Abdul „Aziz, „Abd al-Aziz
Abd al-Rahman, Abdulrahman, Abdul-Rahman, Abdul Rahman
„Abdullah, Abdullah, „Abdu‟llah, Abd-Allah
Al-khashshab,
Al-khattab,
Al-khayyat,
Al-Muthanna,
Al-Warraq,
Al-Hajjaj
Salahuddin

Арабша жазылуы
ٓؾٔل
ٓؼٔو
ب٣ىًو
ػجبك
ػجلاُوىام
ي٣ػجلاُؼي
ٖٔػجلاُوؽ
ػجلهللا
اُقْبة
اُقطبة
ٛب٤اُق
٠٘أُض
هامُٞا
اُؾغبط
ٖ٣ٕالػ اُل

Кесте 19 – UNIVERSALIS энциклопедиясы мен Petit Larousse сҿздігіндегі араб
кісі атауларының латын ҽріптерімен жазылу нҧсқалары
UNIVERSALIS
энциклопедиясы

Petit Larousse
сҿздігі

UNIVERSALIS
энциклопедиясы

Petit Larousse
сҿздігі

1
Abdel Hamid, Abdul-Hamid,
Abdûlhamid
Abdel Halim
Abd al-Rahman, Abd AlRahmân, Abdul Rohman
Abdallah, ‘Abdallah, ‘Abd
Allâh,

2
Abdûlhamid

3
Fayçal, Faysâl

4
Faysal

ABDUL RAHMAN,
‘ABD AL-RAHMÂN
ABDULLAH,
‘ABDULLÂH, ‘Abd
Allâh

Naîef,
Nayf
Shaker

‘Abd al-Latif
Abd al-Aziz, ‘Abd al-„Aziz,
AbdelAziz, Abd al-Aziz,
Abdel al-Aziz, Abdul-Aziz,

Youssef, Youcef
‘ABD AL-„AZIZ,
‘ABD AL-„AZÎZ,
Abdûlaziz
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Youssef, Yûsuf
SA‟UD
SA‟ÛD

19-кестенің жалғасы
1
Abdelkader, Abd El-kader
Abdesslam, „Abd Al-Salâm,
Abdul Salam
Abdelwahhab, ‘Abd alwahhab
‘Abd Al-Malik
‘Abd As-Sabour

2
Abd El-kader

Abd El-Karim, Abdul Karim

Abd El-Karim

Abd-ûs-samad

Abdul-Madjid
‘ABD AL-MU‟MIN
Abdel Nasser, ‘Abd an-Nâsir

3
Arafat
Nasser
Suleiman,
Soleiman frangié
Wasfi
Gamal, Gamâl,
Djamal, Djamâl
Anouar el-Sadate,
Anouar al-Sadate,
Anwâr as-Sadât
Mohammed,
Muhammad,
Mehmed,
Mohamad
Moustapha,
Mustafa

4
Yâsir ‘Arafât

Djamila, Djemila
Djamâl

Chahin, Châhîn
Djahân
Farouk, Fârûq
Ahmed, Ahmad
Fâtima, Fâtima

3.2 Қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялау жобасы
Онимдерге байланысты аса қажетті мҽселенің бірі – олардың айтылуы мен
жазылу нормасы жҽне ҿзге тілдерге транслитерациялануы болып табылады.
Ондай кҥрделі де практикалық мҽні зор істі онимдік сҿздіктер арқылы ғана
жҥзеге асыруға болады [171, 19 б.]. Ҿкінішке орай, қазақ онимдерінің араб
тіліне транслитерациялануы, жоғарыдағы тарауларда айтқанымыздай, сын
кҿтермейді. Кейде адамның аты-жҿні, тегі арабша жазылғанда бастапқы ҿң,
тҥр-тҧлғасынан айрылып, адам танымастай ҿзгеріске тҥседі. Жазылуы дҧрыс
болмаған сҿздердің оқылуы да дҧрыс болмайтыны белгілі. Академик Т.Жанҧзақ
қазақ кісі есімдерінің орыс тілінде транслитерациялануын бір жҥйеге келтіру
жҧмыстарында академик Л.В. Щербаның пікіріне жҥгінген. Ол: «Ҽрқашан да
есімнің бастапқы айтылу нҧсқасына назар аудару керек. Голландия
фамилияларын неміс, болмаса ағылшын ыңғайымен бҧрмалап айтуға
болмайды. Олай болса Фершур деместен Берсхор (Verschur), Zvardemaker деген
есімді Цвандемакер демей Звардемакер деп жазуымыз керек», – деген-ді [172,
209 б.]. Біз де бҧл жҧмысымызда, яғни, қазақ онимдерін араб ҽріптерімен
таңбалауда академик Л.В. Щербаның пікіріне жҥгінеміз. Қазақ онимдерін араб
тілінде жазудың біртҧтас транслитерациялану ережесін жасап, олардың дҧрыс
жазылуын қамтамасыз ету жалқы есімдер орфографиясының аса қажетті
мҽселесі болып табылады.
Қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялаудың жоба ережесін жасамас
бҧрын оның негізгі талаптары мен ҧстанымдарын белгілеп алуымыз керек.
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Н.Рсалиева «http://dbserv.ihep.su/~pubs/trans-e.htm» сайтындағы орыс есімдерін
ағылшын тіліне транслитерациялау жобасын ҧсынған авторлардың:
- бір есімнің тек бір нҧсқада транслитерациялануын қамтамасыз ету;
- ағылшын оқу ережелеріне сҽйкес оқылуды (readability) қамтамасыз ету;
- тҧрақты қалыптасқан транслитерациялау ҥлгілерін ескеру;
- авторлардың тҽжірибесіне жҥгіну секілді ҧстанымдарын алға тарта
отырып, оған бірқатар толықтырулар енгізу ҥшін тізімді тҿмендегіше
жалғастырады:
- қолдануға қиын емес, қарапайым;
- ҥнемділікті қамтамасыз ету;
- диакритикалық ҥстемелерді қолданбау;
- (орфографияның дифференциалдық принципіне орай) мҥмкіндігінше
таңбаға таңба принципін сақтау [173, 57 б.].
Осы ҧстанымдардың қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялауда
қаншалықты сай келетінін бағамдап кҿрелік:
Транслитерациялау ережесі бойынша, қабылдаушы тілдегі сҽйкес
дыбыстардың таңбаларын анықтау арқылы бір онимнің бір ғана нҧсқада
графикалануы ҿз шешімін табары сҿзсіз.
Ҧстаным бойынша, транслитерацияланатын сҿз тҥпнҧсқа тілдегі
дыбысталуын
мҥмкіндігінше
сақтай
отырып,
қабылдаушы
тілдің
орфографиялық ерекшеліктері бойынша таңбаланады;
Тҧрақты қалыптасқан транслитерациялау ҥлгісі ретінде ًجو٤( ثБибарыс),
ٕ( روًَزبТҥркістан) т.б. секілді тарихи онимдерді атар едік. Ал қазіргі таңда
қалыптасып кетті деп жҥрген кей онимдердің ҿзі ҽртҥрлі нҧсқада жазылып
жҥргенін ескеріп, оларды ҽлі де болса тҥзеуге болады деген ойдамыз. Мысалы,
Қазақстан атауының араб тіліндегі жазылуын қазақ тіліндегі дыбысталуы
бойынша ٕ هبىاهَزبдеп қалыптастыру – Қазақстандағы араб елдерінің
елшіліктеріне жҽне араб елдеріндегі Қазақстан елшіліктеріне ресми нота жіберу
арқылы шешімін табатын мҽселе. Ҿйткені дҽл қазір баспасҿз беттерінде
қалыптасып кетті деп саналып жҥрген орыс тіліндегі дыбысталуы бойынша
ٕ ًبىافَزبдеп жазылған нҧсқасы мен қазақ тіліндегі дыбысталуы бойынша
ٕ هبىاهَزبдеп жазылған нҧсқалары жарыса қолданылып жҥр;
Аудармамен тҧрақты айналысып жҥрген мамандардың пікірлерімен де
санасу кҿп мҽселені шешуге кҿмектесетіні даусыз, ҿйткені олар аударма
барысында кездестірген алуан тҥрлі онимдерді транслитерациялау кезіндегі
тҽжірибесімен бҿлісе алады;
Қолдануға қиын емес, қарапайым болғанын қамтамасыз етуге тырысамыз.
Мысалы, араб сҿздері белгілі бір формалар арқылы жазылатындықтан, арабтар
сҿздің формасына қарап мҥдірместен оқи береді. Ал қазақ онимдері араб
тілінде берілгенде арабтарға таныс емес белгісіз формада тҧратындықтан, оны
қазақ тіліндегі дыбысталуына жақын дыбыстап оқуын жеңілдету ҥшін қазақ
тіліндегі дауысты дыбыстарды араб тіліндегі созылыңқы дауысты
дыбыстардың таңбасымен береміз;
Араб ҽліпбиі консонантты ҽліпби жҥйесіне жататындықтан, қысқа
дауысты дыбыстар харакаттар арқылы берілетіні белгілі. Бҧл ҥнемді жазудың
129

белгісі ретінде танылады. Алайда осы ҥнемдеу ҧстанымы қазақ онимдерін араб
тіліне транситерациялау қағидаларына қайшы келеді. Ҿйткені қазақ онимдерін
араб тіліне транслитерациялағанда қазақ тіліндегі дауысты дыбыстарды ҥнемі
араб тіліндегі созылыңқы дауыстылардың таңбаларын қолданамыз.
Транслитерациялаудың практикалық тҥрін негізге алатындықтан, біздің
жҧмысымызда диакритикалық ҥстемелер қолданылмайды.
Мҥмкіндігінше бір инвариант-фонеманы таңбалауға жҧмсалған графеманы
ҿзге инвариант-фонеманы таңбалауға жҧмсалмағаны дҧрыс, ҽйтсе де,
лажсыздық жағдайында полифонияға жол беріледі. Мысалы, араб тілінде
дауысты дыбыстар саны аз болғандықтан қазақ тіліндегі ор, ҿр, ҧр, ҥр сҿздерін
араб тілінде هٝ أтҥрінде ғана жазып, [‟ӯр] деп бір ғана тҥрде дыбыстауға мҽжбҥр
боламыз.
Қазақ онимдерінің араб тілінде транслитерациялануына талдау жасамас
бҧрын, араб жазуының жҧмысымызға тиісті кейбір ерекшеліктеріне тоқтала
кетейік:
- қысқа дауысты дыбыстар дауыссыз дыбыстардың асты-ҥстіне қойылатын
харакаттармен беріледі де, олар сҿздіктерде, оқулықтарда, поэтикалық
шығармаларда ғана жҧмсалады [7, 7 б.];
- дауыссыз дыбыстан кейін дауысты дыбыс келмесе, дауыссыз дыбыс
таңбасының ҥстіне сукун ) ( ْـбелгісі қойылады;
- егер дауыссыз дыбыс қосарланып келіп алғашқысы сукунді болса, бірінің
таңбасы ғана жазылып, ҥстіне шҽдда (  ) ّـбелгісі қойылады;
- һамзалы ҽлифтен кейін ( )أсозылыңқы ҽлиф ( )اкелсе, ҽлифтің бірі ғана
жазылып ҥстіне мҽддҽ (~) белгісі қойылып, ( )آболып жазылады;
- араб тіліндегі сҿздер тек (род) категориясы бойынша екіге бҿлінеді:
музҽккар, муҽннас. Тҽ марбутаға ( ح، ) خаяқталған сҿздер муҽннас (ҽйел тегі), ал
қалған сҿздер музҽккарға (ер тегі) жатады;
- араб ҽріптері кҥн (خ٤َُْٔف اٝ )ؽوжҽне ай (خ٣ف اُؤوٝ )ؽوҽріптері болып екіге
бҿлінеді. Кҥн ҽріптері:
ٕ ،ٍ ، ظ،ٛ ،ٗ ،ٓ ،ُ ،ً ، ى، ه، م، ك، س،د. Бҧлардың
алдынан ُ[ اҽл] артиклі айтылса, оның " ُ" ҽрпінің дыбысы сҿздегі бірінші
дыбыспен сіңісіп (ассимиляцияланып) кетеді. Мысалы, ً[ كهдҽрсун] – ً[ اُلهҽддҽрсу]. Ай ҽріптері:
١ ،ٝ ،ٙ ،ّ ، ى، م، ف، ؽ، ع، ؿ، ػ، ط، ة،ا. ُ[ اҽл] артиклі ай
ҽріптерінің дыбысымен сіңіспей, ҿзгеріссіз сақталады. Мысалы, ٍْ[ هبқāсимун] –
ٍْ[ اُوبҽл-қāсиму] [7, 8-9 б.];
- араб тілінде сҿздер дауысты дыбыспен басталмайды. Қазақ тіліне енген
ақырет, ағзам, астапыралла, ҽмин секілді сҿздер араб тілінде дауыссыз һамза
дыбысымен басталады [57, 25 б.];
- кейбір есімдер (шарт, сҧрау мҽнді есімдер) дауыссыз дыбыспен
(сукунмен) аяқтала береді. Мысалы, ْ[ َـً ْـкҽм], ٖ[ َـٓ ْـмҽн] есімдері сукунге
аяқталып, ҥш септікте де ҿзгермейді [174, 67 б.];
- сонымен қатар араб тілінде екі сукунді ҽріп қатар келмейді. Қатар келген
жағдайда олардың алғашқысы тиісті харакаттардың (фатха, кҽсра, дамма) бірін
алады. Мысалы, араб тіліндегі '[ اُـ ْـًزُـتْـ ا ْـٍ َـٔيَـуктуб смҽкҽ] – «есіміңді жаз» деген
сҿйлемде  ةْـжҽне  ًْـҽріптері қатар ҽрі сукунделіп келіп отыр. ٍْ اсҿзіндегі ҽлиф
– уасл һамзалы ҽлиф. Уасл һамзалы ҽлиф – сҿйлемнің басында ғана оқылады.
130

Ал сҿйлем ортасында оқылмай, сҿз бен сҿзді байланыстыру қызметін атқарады.
Демек,  اُـ ْـًزُـتْـсҿзіндегі сукунді  ةْـҽрпі тиісті харакаты кҽсраны ) ( ِـалып, ت ا ْـٍ َـٔيَـ
اُـ ْـًزُـ ِـ
[уктуби-смҽкҽ] болып жазылады ) [ اُـ ْـًزُـتْـ ا ْـٍ َـٔيَـуктуб ‟исмҽкҽ] емес(;
- созылыңқы дауыстылардан соң қосарланған (шҽддалы) ҽріп келе береді.
Мысалы, Фатиха сҥресінің жетінші аятындағы ٖ٤ّـبُّـُٚال اٝ [уҽ лǝ̄д̣-д̣āллӣнҽ] деген
сҿзде [ اǝ̄] жҽне [ اā] созылыңқыларынан кейін шҽддалы  ّٗـжҽне ٍ ّـҽріптері
келіп тҧр;
- араб тілінде біріккен сҿздерден жасалған араб кісі есімдері тануинге
аяқталмайды (екі септікте септеледі). Мысалы, ٌوة٣[ ٓؼلмҽ„дийҽкрабу], ҿзге
тілден енген біріккен кісі есімдері де тануинге аяқталмайды (екі септікте
ُّ
септеледі): ثؼِجي
[бҽ„лҽбҽкку] [175, 302 б.], ُـٚ٣ٞج٤ٍ [сӣбҽуҽйһу] [175, 120 б.], немесе
[ ثؼِج َّكбҽ„лҽбҽккҽ] [175,
фатхаға не кҽсраға аяқталып ҥш септікте де ҿзгермейді: ي
302 б.], ٚ ِـ٣ٞج٤ٍ [сӣбҽуҽйһи], ٚ ِـ٣ٝ[ فٔواхамрāуҽйһи] [174, 62 б.];
- изафетті тіркеспен (матаса байланысу) жасалған араб онимдерінің бірінші
тіркесі сҿйлемдегі қызметіне қарай ҥш септікте септеледі, екінші тіркесі ҥнемі
ілік септігінде қалады. Мысал ретінде „[ ػج ُـل هللاِـҽбду-л-лāһи] (мағынасы – Алланың
қҧлы) деген кісі есімін ҥш септікте септеп кҿрейік: атау септігінде:  ػج ُـل هللاِـ٢ٗعبء
[жǝ̄‟ҽнӣ „ҽбду-л-лāһи] – Маған Абдуллаһ келді, табыс септігінде: ذ ػج َـل هللاِـ٣هأ
[ра‟ҽйту „ҽбдҽ-л-лāһи] – Абдуллаһты кҿрдім, ілік септігінде:
ٓوهد ثؼج ِـل هللاِـ
и
[мҽрарту би „ҽбди-л-лǝ̄һ ] – Абдуллаһтың жанынан ҿттім [175, 120 б.];
- ҽлиф жҽне нунға (ٕ )اбіткен араб кісі есімдері тануинге аяқталмайды:
ٕ[ ؿطلبғат̣афǝ̄ну], ٕبٜ‟[ إٔجҽc ̣бҽһǝ̄ну] [175, 302 б.];
- тҽ марбутаға (  ح، ) خбіткен ҽйел есімдері мен ер кісі есімдері тануинге
аяқталмайды: ٔخٛ[ كبфǝ̄т̣имҽту], ِؾخٛ [т̣алһҽту];
- тҽ марбутаға бітпеген ҽйел есімдері ҥш ҽріпті не одан да кҿп ҽріпті болуы
мҥмкін. Ҽріптері ҥшеуден кҿп болса тануинге аяқталмайды: ٘ت٣[ ىзҽйнҽбу], ٍؼبك
[су„ǝ̄ду], егер ҥш ҽріпті болып ортаңғы ҽрпі харакатты болса тануинге
аяқталмайды: [ ٍووсҽқару], ал ҥш ҽріпті болып ортаңғы ҽрпі сукунді болса, екі
тҥрлі ҧстаным бар. Бірі – тануинделмейді: ٘ ُـلٛ [һинду], екіншісі – тануинделеді:
٘ ٌـلٛ [һиндун]. Дегенмен, тануинделмейді деген ҧстаным дҧрысырақ, ҽрі кең
қолданыста: ٘ ُـلٛ [hинду] [175, 303-304 б.];
- араб тіліне ҿзге тілдерден еніп, ҽріптері ҥшеуден кҿп болса, тануинге
аяқталмайды: ْ٤ٛ‟[ أثواибрāһӣму], َ٤„[ أٍبػисмǝ̄„ӣлу], ал ҿзге тілдерден енген кісі
есімдері ҥш ҽріпті болып, ортаңғы ҽрпі харакатты не сукунді болса тануинге
аяқталады: [ ّزوшҽтҽрун], ػٞٗ [нӯһун], ُٛٞ [лӯт̣ун] [175, 304-305 б.];
- етістік формасындағы кісі есімдері тануинге аяқталмайды: ‟[ أؽٔلҽхмҽду]
( ؽٔلетістігінің осы-келер шақ, жекеше тҥрдегі І жақ формасы, мағынасы –
«мадақтаймын»), ل٣ي٣ [йҽзӣду] ( ىاكетістігінің осы-келер шақ, жекеше тҥрдегі ІІІ
жағы, мағынасы – «қосады») [175, 305 б.];
- ҽлиф мақсураға (٠  ) َـаяқталған кісі есімдері тануинге аяқталмайды: ٠ٛأه
[‟ҽрт̣ā], ٠„[ ػِوҽлқā] [175, 306 б.];
- َ كُـ َـؼ ُـҥлгісінде жасалған кісі есімдері тануинге аяқталмайды: „[ ُـػ َـٔ ُـوумҽру],
َ[ ُـى َـؽ ُـзухҽлу] [174, 103 б.];
Қазақ онимдері араб тілінде жазылғанда бастапқы тҧлғасы мҥмкіндігінше
сақталып жазылады. Ол ҥшін қазіргі қазақ тіліндегі дауысты жҽне дауыссыз
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дыбыстарға балама болатын, баламасы болмаса ең жақын келетін араб тіліндегі
дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың таңбасы таңдалады. Оларды дҧрыс
жазуда екі тілдің де орфографиялық ерекшеліктері мен фонетикалық
сҽйкестіктері толық ескеріледі. Жҧмысымыздың бірінші таруында қазіргі қазақ
тіліндегі дауысты жҽне дауыссыз дыбыстарға балама болатын, баламасы
болмаса ең жақын келетін араб ҽдеби тіліндегі дауысты жҽне дауыссыз
дыбыстарды анықтап, олардың таңбаларын кесте бойынша кҿрсеткенбіз;
- арабтың тҿл сҿздері белгілі бір формалар арқылы жасалатындықтан ол
сҿздерді араб тілді халықтар қысқа дауысты дыбыстардың (харакаттардың)
белгілері қойылмаса да қатесіз оқи береді. А.Байтҧрсынҧлы «Дауысты
дыбыстар – сҿздің жаны» [164, 325 б.] деп, бҧрынғы қадим, жҽдид жазуларында
кҿбінесе таңбаланбай жҥрген қазақ дауысты дыбыстарының барлығына ҿзінің
тҿте жазуында жеке-жеке таңба арнады. Ал қазақ текті онимдер араб тілінде
берілгенде, ондағы қысқа дауыстылар жазуда қойылмайтындықтан олардың
орнына «сҿздің жаны» ретінде дауысты дыбыстарды, яғни араб тіліндегі
созылыңқы дауысты дыбыстардың таңбаларын қоюға тура келеді. Мысалы,
Жарқын деген кісі есіміндегі дауысты а, ы дыбыстарын қысқа дауыстылардың
белгісімен (харакаттармен) таңбалап ٖ عوهдеп бердік делік. Бҧл сҿз арабтар
ҥшін жаңа сҿз. Олар ҥшін жазуда қойылмағандықтан харакаттары де белгісіз.
Бҧл есімді арабтар [жҽрқан], [жирқан], [журқан], [жҽрқун], [жирқун], [жирқин],
[журқун] т.б. деп қалағандарынша оқуы мҥмкін. Оны Жарқын-ға жақын
дыбыстаулары ҥшін А.Байтҧрсынҧлы мен араб ғалымы ҽс-Сҽламунидің пікіріне
жҥгініп, қазақ дауысты дыбыстарының орнына араб тіліндегі созылыңқы
дауысты дыбыстардың таңбасын қоюымызға тура келеді. Олай болса Жарқын
есімін ٖ٤ عبههдеп жазсақ, кез келген араб оқырманы оны мҥдірместен, қазақ
тіліндегі дыбысталуына мҥмкіндігінше жақындатып [жǝ̄рқӣн] деп оқиды;
- араб сҿздері дауысты дыбыстармен басталмайтындықтан, дауысты
дыбыстармен басталатын қазақ онимдерін араб тілінде бергенде дауыссыз
дыбыстармен бастауға мҽжбҥр боламыз. Оған ҽліпби қҧрамына енбеген, сҿз
басында ҽлиф ҽрпін ҿзіне тірек етіп алған кҿмейлік һамза  ]‟[ ءдауыссыз
дыбысын аламыз;
- қазақ тіліндегі жіңішке ҽуезді дауысты дыбыстар араб тілінде ҥнемі
жіңішке ҽуезін сақтайды. Ал жуан ҽуезді дауысты дыбыстар жуан ҽуезін ҥнемі
сақтай алмайды. Оның себебі қазақ тіліндегі ҥндестік заңы бойынша
дауыссыздардың жуан не жіңішке айтылуы дауыстылардың жуан не
жіңішкелігіне тікелей байланысты болса, араб тілінде керісінше
дауыстылардың жуан не жіңішкелігі дауыссыздардың жуан не жіңішкелігіне,
яғни мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) не мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) болуына тікелей
ٍـ
байланысты екендігінде. Сондай-ақ қазіргі қазақ тілінде қ, х, ғ, к, г
дыбыстарынан ҿзге барлық дауыссыз дыбыстардың жуан жҽне жіңішке
сыңарлары болса, қазіргі араб ҽдеби тілінде жуан мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ҽрі
ٍـ
мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ٓ [c ̣], ٗ [д̣], ٛ [т̣], [ ظɜ ̣] дауыссыздарының ғана
жіңішке мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) ҽрі мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]) ً [с], [ كд],
[ دт], [ مɜ̱] сыңарлары бар жҽне байқап отырғанымыздай, қазақ тілінен
айырмашылығы, олардың жуан жҽне жіңішке сыңарларының жеке-жеке ҿзіндік
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таңбалары бар. Бҧлардың ішінде [ ظɜ ̣] жҽне [ مɜ̱] дыбыстарына қазақ тілінде
балама болатын, тіпті жақын келетін дыбыс жоқ болғандықтан бҧл екеуі қазақ
текті онимдерді араб тілінде беруде қолданылмайды. Қазіргі қазақ тілінде қ, х, ғ
дыбыстарының жіңішке сыңарлары, к, г дыбыстарының жуан сыңарлары жоқ
болса, араб тілінде мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) [ مқ], [ ؿх], [ ؽғ] дыбыстарының
ٍـ
жіңішке сыңарлары, мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) ]‟[ ء, [ ةб], [ سс], [ طж], [ ػһ], (ه
[р]), [ ىз], ُ [ш], ]„[ ع, [ فф], [ ىк], (ٍ [л]), ّ [м], ٕ [н], ٙ [һ], ٝ [ў], ١ [й]
дыбыстарының жуан сыңарлары жоқ. Бҧған жоғарыда айтылған [ هр] жҽне ٍ [л]
дыбыстарына байланысты ерекшелікті қоссақ, [ هр] дыбысы фатхалы жҽне
даммалы болған жағдайда жуан дыбысталатындықтан, ҥстіндегі фатха мен
дамма харакаты да жуан дыбысталады, кҽсралы болған жағдайда жіңішке
дыбысталатындықтан астындағы кҽсра харакаты да жіңішке дыбысталады.
Сондай-ақ [ هللاal-lāhu] сҿзіндегі ٍ [l] дыбысының алдындағы дауыссыз дыбыс
фатхалы не даммалы болып, ٍ [l] дыбысы жуан дыбысталған жағдайда одан
кейінгі созылыңқы  اдыбысы [ā] болып жуан дыбысталады, алдындағы
дауыссыз дыбыс кҽсралы болып, ٍ [l] дыбысы жіңішке дыбысталған жағдайда
одан кейінгі созылыңқы  اдыбысы [ǝ̄] болып жіңішке дыбысталады;
Қазақ онимдеріндегі араб тілінде баламасы бар қазақ тілі дауысты
дыбыстарының араб тілінде берілуі:
Һамза дыбысы мен дауысты дыбыстарға байланысты қағидаға орай қазақ
онимдеріндегі дауысты дыбыстар тҿмендегідей жазылады: І тарауда қазақ
тіліндегі жуан а дыбысына араб ҽдеби тіліндегі жасалу орнына қарай тіл арты
(٢[ فِلḫalfiịịun]), яғни жуан фатха [ َـa] харакатының дыбысы сҽйкес келетінін
айтқан болатынбыз. Алайда араб тілінде сҿздер дауыстылармен
басталмайтындықтан, дауысты а дыбысымен басталатын қазақ онимдерін
ҽлифті тірек етіп алған фатхалы һамза ( )أَـдыбысымен бастауға тура келеді жҽне
жазуда харакат қойылмайтындықтан оны даммадан ажырату ҥшін фатхалы
һамзадан кейін созылыңқы  اдыбысын қоюға мҽжбҥр боламыз, алайда араб тілі
емлесі бойынша екі ҽлиф қатар келген жағдайда олардың біреуі ғана жазылып,
ҥстіне мҽддҽ (~) белгісі қойылып  آболып жазылады;
- һамза мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дауыссыз дыбыс болғандықтан, қазақ
тіліндегі жуан дауыстылармен басталатын қазақ онимдерінің барлығы араб
ҽдеби тілінде еріксіз жіңішке ҽуезді дыбыстармен басталады. Мысалы, Абай –
١‟[ آثبǝ̄бǝ̄й], Абылай – ١ال٤‟[ آثǝ̄бӣлǝ̄й]. Ал а дыбысы онимнің ортасы мен соңында
келсе, созылыңқы дауысты  اдыбысының таңбасымен береміз жҽне ол қаласақ
та, қаламасақ та [ هр] мен мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстардан кейін [ اā]
ٍـ
болып жуан ҽуезде, мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыстардан кейін [ اǝ̄] болып
жіңішке ҽуезде дыбысталады. Мысалы, Адырбек – ي٤وث٣‟[ آكǝ̄дӣрбӣк], Айна – ٘ب٣آ
[‟ǝ̄йнǝ̄], Балабай – ١[ ثبالثبбǝ̄лǝ̄бǝ̄й], Тасқын – ٖ٤بٕوٛ [т̣āc ̣қӣн];
- қазақ тіліндегі жіңішке ҽуезді ҽ дыбысына араб ҽдеби тіліндегі жасалу
орнына қарай тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) фатха [ َـҽ] харакатының дыбысы
сҽйкес келетінін айтқанбыз. Бҧл дыбыспен басталатын қазақ онимдерін араб
тілінде ҽлифті тірек етіп алған фатхалы һамза ( )أَـдыбысына созылыңқы ا
дыбысын қосу арқылы ‟[ آǝ̄] дыбыстіркесімен бастаймыз. Мысалы, Ҽуезбай –
١يثب٣ٝآ, Ҽдемі – ٢ٔ٣آك, Ҽбіш – ِ٤آث. Ал ҽ дыбысы есімнің ортасы мен соңында
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келсе, созылыңқы дауысты [ اǝ̄] дыбысының таңбасымен береміз. Мысалы,
Кҽкен – ٖ٤ً;ًب
- қазіргі қазақ тіліндегі жіңішке ҽуезді и дыбысына араб ҽдеби тіліндегі
жасалу орнына қарай тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) кҽсра [ ِـi] харакатының
дыбысы сҽйкес келетінін айтқанбыз. Қазақ онимдерінің басындағы и дыбысын
араб тілінде кҽсралы һамзаға созылыңқы дауысты ١ дыбысын қосу арқылы ٣ا
[‟ӣ] деп береміз. Мысалы, Игісін – ٖ٤َ٤ٌ٣ا. Ал дауысты и дыбысы есімнің ортасы
мен соңында келсе, созылыңқы дауысты ١ [ӣ] дыбысының таңбасымен береміз.
Алайда қазақ тіліндегі жіңішке ҽуезді и дыбысы араб тілінде берілгенде
жіңішке ҽуезін ҥнемі сақтамайды, яғни мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) дыбыстардан
ٍـ
кейін жуан ҽуезде, мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дыбыстардан кейін жіңішке
ҽуезде дыбысталады. Мысалы, Қирабай – ١واثب٤ه, Жидесай – ١ٖب٣ل٤;ع
- қазіргі қазақ тіліндегі у дыбысына араб ҽдеби тіліндегі дамма [ ُـu]
харакатының дыбысы сҽйкес келеді дегенбіз. У дыбысымен басталатын қазақ
онимдерін араб тілінде даммалы һамзаға созылыңқы дауысты ٝ [ӯ] дыбысын
қосу арқылы ٝ‟[ أُـӯ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Мысалы, Уызбай – ١يثب٣ٝأ,
Уранбек – ي٤هاٗجٝأ. Дауысты у дыбысы есімнің ортасы мен соңында келсе
созылыңқы дауысты ٝ [ӯ] дыбысының таңбасымен береміз. Мысалы, Туғанбай
– ١ؿبٗجبٞٛ, Ақсу – ٖٞآه. Араб тілінде Уызбай есімі ١يثب٣ٝ أболып, Ҽуезбай есімі
١يثب٣ٝ آболып жазылады.
Қазақ онимдеріндегі араб тілінде баламасы жоқ қазақ тілі дауысты
дыбыстарының араб тілінде берілуі:
- қазақ тіліндегі е дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) кҽсра [ ِـi] харакатының дыбысы дегенбіз. Е
дыбысымен басталатын қазақ онимдерін кҽсралы һамзаға (‟[ اِـи]) созылыңқы ١
[ӣ] дыбысының таңбасын қосу арқылы ٣‟[ اӣ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал
сҿз ортасы мен соңындағы е дыбысын, созылыңқы ١ [ӣ] дыбысының
таңбасымен береміз. Мысалы, Есіркеп – ت٤ًو٤َ٣ا, Ермек – ي٤ٓو٣ا, Ерке – ٢ًو٣;ا
- қазіргі қазақ тіліндегі э дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін
дыбыс тіл алды (٢ٓ‟[ أٓبamāmiịịun]) кҽсра [ ِـi] харакатының дыбысы дегенбіз. Э
дыбысымен басталатын қазақ онимдерін кҽсралы һамзаға (‟[ اِـи]) созылыңқы ١
[ӣ] дыбысының таңбасын қосу арқылы ٣‟[ اӣ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал
сҿз ортасы мен соңындағы э дыбысын, созылыңқы ١ [ӣ] дыбысының
таңбасымен береміз. Мысалы, Эльвира – وا٤ِل٣ا, Эмилжан – ِٕغب٤ٔ٣ا,
- қазақ тіліндегі ы дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
кҽсра [ ِـi] харакатының дыбысы екенін айтқанбыз. Ы дыбысымен басталатын
қазақ онимдерін кҽсралы һамзаға (‟[ اِـи]) созылыңқы ١ [ӣ] дыбысының таңбасын
қосу арқылы ٣‟[ اӣ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал сҿз ортасы мен соңындағы
ы дыбысын, созылыңқы ١ [ӣ] дыбысының таңбасымен береміз. Мысалы,
Ынтымақ – ٔبم٤٘ط٣ا, Сарысу – ٖٞ٣ٕبه, Байдалы – ٢ُلا٣;ثب
- қазақ тіліндегі і дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
кҽсра [ ِـi] харакатының дыбысы дегенбіз. І дыбысымен басталатын қазақ
онимдерін кҽсралы һамзаға (‟[ اِـи]) созылыңқы ١ [ӣ] дыбысының таңбасын
қосу арқылы ٣‟[ اӣ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал сҿз ортасы мен соңындағы
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і дыбысын, созылыңқы ١ [ӣ] дыбысының таңбасымен береміз. Мысалы, Інжу –
ٞ٘غ٣ا, Бердібек – ي٤ج٣وك٤ث, Бибі – ٢ج٤;ث
- қазақ тіліндегі о дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
дамма [ ُـu] харакатының дыбысы дегенбіз. Демек, о дыбысымен басталатын
қазақ онимдерін даммалы һамзаға (‟[ أу]) созылыңқы ٝ [ӯ] дыбысының
таңбасын қосу арқылы ٝ‟[ أُـӯ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал сҿз ортасындағы
о дыбысын, созылыңқы ٝ [ӯ] дыбысының таңбасымен береміз. Бҧл дыбыс қазақ
тілі тҿл сҿздерінің соңында кездеспейді. Мысалы, Орманбек – ي٤هٓبٗجٝأُـ, Бекшора
– هاٌْٞ٤;ث
- қазақ тіліндегі ҿ дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
дамма [ ُـu] харакатының дыбысы дегенбіз. Олай болса, ҿ дыбысымен
басталатын қазақ онимдерін даммалы һамзаға (‟[ أу]) созылыңқы ٝ [ӯ]
дыбысының таңбасын қосу арқылы ٝ‟[ أُـӯ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал сҿз
ортасындағы ҿ дыбысын, созылыңқы ٝ [ӯ] дыбысының таңбасымен береміз. Бҧл
дыбыс қазақ тілі тҿл сҿздерінің соңында кездеспейді. Мысалы, Ҿтебай – ١جب٤رٝأ,
Ҿсербай – ١وثب٤ٍٝأ, Тҿретам – ّطب٣هٞ;ر
- қазақ тіліндегі ҧ дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
дамма [ ُـu] харакатының дыбысы дегенбіз. Олай болса, ҧ дыбысымен
басталатын қазақ онимдерін даммалы һамзаға (‟[ أу]) созылыңқы ٝ [ӯ]
дыбысының таңбасын қосу арқылы ٝ‟[ أُـӯ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал сҿз
ортасындағы ҧ дыбысын, созылыңқы ٝ [ӯ] дыбысының таңбасымен береміз. Бҧл
дыбыс қазақ тілі тҿл сҿздерінің соңында айтылғанымен таңбасы жазылмайды.
Мысалы, Ҧлжалғас – ُٓغبُـبٝأ, Тҧрсын – ٖ٤ٕهٞٛ;
- ҥ дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс дамма [ ُـu]
харакатының дыбысы дегенбіз. Демек, ҥ дыбысымен басталатын қазақ
онимдерін даммалы һамзаға (‟[ أу]) созылыңқы ٝ [ӯ] дыбысының таңбасын қосу
арқылы ٝ‟[ أُـӯ] дыбыстіркесімен бастаймыз. Ал сҿз ортасындағы ҥ дыбысын,
созылыңқы ٝ [ӯ] дыбысының таңбасымен береміз. Бҧл дыбыс қазақ тілі тҿл
сҿздерінің соңғы буынында айтылғанымен таңбасы жазылмайды. Мысалы,
Ҥміт – ذ٤ٓٝأ, Ҥстірт – ود٤ٍزٝأ, Жҥрсін – ٖ٤ٍهٞع, Кҥлтҿбе – ٢ثُٞزًٞ;
Қазақ онимдеріндегі араб тілінде баламасы бар қазақ тілі дауыссыз
дыбыстарының араб тілінде берілуі:
- араб тілінде мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) [ مқ], [ ؿх], [ ؽғ] дыбыстары қазақ
ٍـ
тіліндегі қ, х, ғ дыбыстары секілді ҥнемі жуан айтылады жҽне екі тілдегі бҧл
дыбыстардың жіңішке сыңарлары жоқ. Сондай-ақ қазақ тілінде к, г дыбыстары
ҥнемі жіңішке айтылса, араб тілінде мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) ]‟[ ء, [ ةб], س
[с], [ طж], [ ػһ], [з], [ ىз], ُ [ш], ]„[ ع, [ فф], [ ىк], ّ [м], ٕ [н], ٙ [һ], ٝ [у], ١ [й]
дыбыстары ҥнемі жіңішке айтылады, яғни екі тілдегі бҧл дыбыстардың жуан
сыңарлары жоқ. Қазіргі қазақ тіліндегі қ, х, ғ, к, г дыбыстарынан ҿзге дауыссыз
дыбыстардың жуан, жіңішке сыңарлары болса, араб тіліндегі жуан мустағли
(ََٓزؼ
[musta„lin]) ҽрі мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) ٓ [c ̣], ٗ [д̣], ٛ [т̣], [ ظɜ ̣]
ٍـ
дауыссыздарының ғана жіңішке мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) ҽрі мунфатих (ٓ٘لزؼ
[munfatiḥun]) ً [с], [ كд], [ دт], [ مɜ̱] сыңарлары бар. [ هр] дыбысы фатхалы жҽне
даммалы болған жағдайда жуан, кҽсралы болған жағдайда жіңішке
дыбысталады. Сондай-ақ [ هللاal-lāhu] сҿзіндегі ٍ [l] дыбысы алдындағы дауыссыз
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дыбыс фатхалы не даммалы болса жуан, алдындағы дауыссыз дыбыс кҽсралы
болса жіңішке дыбысталады. Демек, қазақ онимдеріндегі жіңішке
дауыссыздардың барлығына дерлік араб тілінде жіңішке баламалары
болғандықтан олар ҿздерінің жіңішке ҽуезін сақтай алады. Ал онимдердегі
жуан ҽуезді қ, х, ғ, с, т дыбыстары ғана араб тіліндегі жуан [ مқ], [ ؿх], [ ؽғ], ٓ
[c ̣], ٛ [т̣] дыбыстарымен беріліп, ҿздерінің жуан ҽуезін сақтап қалады. Ал р
дыбысы езулік, қысаң ы, і, и, е, э дыбыстарының алдынан келсе, қазақ тілінде
жуан не жіңішке болғаны ескерілмей араб тілінде ҥнемі жіңішке, езулік, ашық
а, ҽ жҽне еріндік ҧ, ҥ, у, о, ҿ дыбыстарының алдынан келсе, қазақ тілінде жуан
не жіңішке болғаны ескерілмей, араб тілінде ҥнемі жуан дыбысталатын болады.
Араб тілінің ҿзіне ғана тҽн мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) ҽрі мутбақ (ٓطجن
ٍـ
[muṭbaqun]) ٗ [д̣] дыбысы қазақ онимдерін араб тілінде беруде
қолданылмайтындықтан, қазақ онимдеріндегі д дыбысы да араб тілінде жіңішке
[ كд] дыбысының таңбасымен беріліп, ҥнемі жіңішке дыбысталатын болады;
- қазақ тіліндегі б дыбысына араб тіліндегі [ ةб] дыбысы сҽйкес келеді
дегенбіз. Демек, қазақ текті онимдердегі б дыбысы араб тілінде [ ةб]
дыбысының белгісімен беріледі. Мысалы, Балабай – ١ثبالثب, Танабек – ي٤بٗبثٛ.
- м дыбысына араб тіліндегі ّ [м] дыбысы сҽйкес келеді дегенбіз. Демек,
қазақ онимдеріндегі м дыбысы араб тілінде ّ [м] дыбысының белгісімен
жазылады. Мысалы, Майқыби – ٢ج٤و٣ٓب, Қамажай – ١هبٓبعب, Ҧлшым – ْ٤ُْٝ;أ
- қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыз у дыбысына араб тіліндегі ٝ [ў] дыбысы
сҽйкес келетінін айтқанбыз. Демек, онимдердегі дауыссыз у дыбысы араб
тілінде дауыссыз ٝ [ў] дыбысының таңбасымен жазылады. Мысалы, Уатай –
١بٛاٝ, Жҽудір – و٣كٝعب, Алау – ٝ;آال
- қазіргі қазақ тіліндегі ф дыбысына араб тіліндегі [ فф] дыбысы балама
болатынын айтқанбыз. Олай болса, онимдердегі ф дыбысы араб тілінде
дауыссыз [ فф] дыбысының таңбасымен жазылады. Мысалы, Федоровка –
كٌبٝهٝل٤ك, Нелуфар – كبهِٞ٤ٗ;
- қазақ тіліндегі жіңішке т дыбысына араб тіліндегі мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) [ دт] дыбысы, ал оның жуан сыңарына араб тіліндегі мустағли
(ََٓزؼ
[musta„lin]) ٛ [т̣] дыбысы балама болатынын айтқанбыз. Демек, қазақ
ٍـ
онимдеріндегі т дауыссыз дыбысы жіңішке болса, араб тілінде [ دт], жуан
болса ٛ [т̣] дауыссыз дыбыстарының таңбаларымен беріледі. Мысалы, Тҥлкібай
– ١جب٤ٌُٞر, Бектҿре – ١هٌٞز٤ث, Келбет – ذ٤ِج٤ً, Тыныштық – ن٤ْط٤٘٤ٛ, Қазтуған –
ٕؿبٞٛهبى, Таңат – ٛبٗبٛ, Тастемір – و٤ٔ٤بٕزٛ, Теміртау – ٝبٛو٤ٔ٤ر, Талдықорған –
ٕهؿبٞو٣بُلٛ, Алматы – ٢ٛ;آُٔب
- д дыбысына араб тіліндегі [ كд] дыбысы балама болады дегенбіз. Демек,
қазақ онимдеріндегі д дыбысы араб тілінде [ كд] дыбысының таңбасымен
беріледі. Мысалы, Демесін – ٖ٤َ٤ٔ٣ك, Жиделі – ٢ِ٣ل٤ع, Қайыңды – ١٘ل٤٣;هب
- н дыбысына араб тіліндегі ٕ [н] дыбысы балама болатынын айтқанбыз.
Демек, қазақ онимдеріндегі н дыбысы араб тілінде ٕ [н] дыбысының
таңбасымен беріледі. Мысалы, Сенім – ْ٤٘٤ٍ, Жарқын – ٖ٤عبهه, Найман – ٕٔب٣;ٗب
- л дыбысына араб тіліндегі ٍ [л] дыбысы балама болады дегенбіз. Демек,
қазақ онимдеріндегі л дыбысы араб тілінде ٍ [л] дыбысының таңбасымен
беріледі. Мысалы, Лесбек – ي٤َج٤ُ, Болғанбай – ١ُـبٗجبٞث, Марал – ٍ;ٓبها
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- р дыбысына араб тіліндегі [ هр] дыбысы сҽйкес келетінін айтқанбыз.
Демек, қазақ онимдеріндегі р дыбысы араб тілінде [ هр] дыбысының
таңбасымен жазылады. Мысалы, Рақыш – ِ٤هاه, Темірбек – ي٤وث٤ٔ٤ر, Ҿсер – و٤ٍٝأ,
Кемер – و٤ٔ٤ً, Кемпірсай – ١وٕب٤ٔج٤ً;
- қазақ тіліндегі жіңішке с дыбысына араб тіліндегі мустафил (ََٓزل
[mustafilun]) ً [с] дыбысы, ал оның жуан сыңарына араб тіліндегі мустағли
(ََٓزؼ
[musta„lin]) ٓ [c ̣] дыбысы балама болатынын айтқанбыз. Демек,
ٍـ
онимдердегі с дауыссыз дыбысы жіңішке болса, араб тілінде ً [с], жуан болса
ٓ [c ̣] дауыссыз дыбысының таңбасымен беріледі. Мысалы, Сҽндібек – ي٤ج٣ٍبٗل,
Естай – ١َطب٣ا, Жеңіс – ٌ٤٘٤ع, Сандуғаш – ُؿبٕٝبٗل, Қасқырбай – ١وثب٤هبٕو,
Астана – إٓطبٗب, Байтас – ٓطب٣;ثب
- з дыбысына араб тіліндегі [ ىз] дыбысы балама болады дегенбіз. Демек,
қазақ онимдеріндегі з дыбысы араб тілінде [ ىз] дыбысының таңбасымен
жазылады. Мысалы, Зікібай – ١جب٤ٌ٣ى, Қызылжар – ِغبه٣ي٤ه, Зере – ١و٣ى, Қырмызы
– ١ي٤ٓو٤ه, Қарагҿз – ىًٞ; هبها
- ш дыбысына араб тіліндегі ُ [ш] дыбысы балама болады дегенбіз.
Демек, қазақ онимдеріндегі ш дыбысын араб тілінде ُ [ш] дыбысының
таңбасымен жазамыз. Мысалы, Шаян – ٕب٣ّب, Шілікті – ٢ٌز٤ِ٤ّ, Шашубай –
١ثبّّٞب, Шолпан – ُٕجبّٞ, Шаңырақтас – ٓواهطب٤ّٗب, Алшынбай – ١٘جب٤ُْآ, Ҥштҿбе
– ٢ثّٞزٝأ, Шыбықбел – َ٤وج٤ج٤ّ, Қуаныш – ِ٤ٗاٞ;ه
- й дыбысына араб тіліндегі ١ [й] дыбысы сҽйкес келеді дегенбіз. Демек,
қазақ онимдеріндегі й дыбысы араб тілінде ١ [й] дыбысының таңбасымен
жазылады. Мысалы, Байқошқар – ّوبهٞو٣ثب, Байғара – ـبها٣ثب, Ботбай – ١جبٛٞث,
Кҿлқайнар – ٘به٣ُوبًٞ, Адай – ١;آكا
- қазақ тіліндегі к дыбысына араб тіліндегі [ ىк] дыбысы балама болады
дегенбіз. Демек, қазақ онимдеріндегі к дыбысын араб тілінде [ ىк] дыбысының
таңбасымен жазамыз. Мысалы, Кендебай – ١جب٣٘ل٤ً, Еркін – ٖ٤ًو٣ا, Берік – ي٣و٤ث,
Кербҧлақ – المٞوث٤ً;
- қ дыбысына араб тіліндегі [ مқ] дыбысы сҽйкес келетінін айтқанбыз.
Демек, қазақ онимдеріндегі қ дыбысын араб тілінде [ مқ] дыбысының
таңбасымен жазамыз. Мысалы, Қоңырбай – ١وثب٤ٗٞه, Жарықетер – و٤ز٤و٣عبه,
Тайлақ – الم٣بٛ, Қарағанды – ١هبهاؿبٗل, Ақбалық – ن٤ُآهجب, Арқалық – ن٤ُآههب, Қонай –
١ٗبٞ;ه
Сондай-ақ Қазақстанды ٕهبىاهَزب, қазақты  هبىامдеп жазсақ тіліміздегі
дыбысталуына жақын болар еді. Ал жазылып жҥрген ٕ ًبىافَزبжҽне ًبىاؿ
нҧсқасы тікелей орыс тіліндегі Казахстан, казах сҿздерінен алынған. Орыстар
бҧл сҿзді Казакстан, казак деп жазса қазақ тіліндегі дыбысталуына жақын
болар еді. Алайда Ресейдегі Дон казактарымен байланысты Казаков, Казакова
деген есімдер кҿптеп кездесетіндіктен, оларды қазақ сҿзінің жазылуынан
ерекшелеу керек болды. Ағылшын тіліндегі Kazakhstan, kazakh деп жазылуы да
орыс тілінен тікелей алынғаны баршаға аян. Біз оның ҽлемдік тҽжірибеге орай
Qazaqstan, qazaq болып жазылуын қҧп кҿрер едік. Ҿйткені араб тіліндегі [ مқ]
дыбысымен жазылатын атаулардың барлығы ағылшын тілінде ҽрдайым q
ҽрпімен белгіленеді. Мысалы,  – هطوQatar,  – اُؼوامal-Iraq, ٕ – اُووآal-Quran т.б.
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- қазіргі қазақ тіліндегі х дыбысына араб тіліндегі [ ؿх] дыбысы сҽйкес
келеді дегенбіз, яғни қазақ онимдеріндегі х дыбысын араб тілінде [ ؿх]
дыбысының таңбасымен жазамыз. Мысалы, Ханкелді – ١ِل٤ٌٗفب, Жҽңгірхан –
ٕوفب٤ٌٗ;عب
- ғ дыбысына араб тіліндегі [ ؽғ] дыбысы сҽйкес келеді дегенбіз. Олай
болса, қазақ онимдеріндегі ғ дыбысын араб тілінде [ ؽғ] дыбысының
таңбасымен жазамыз. Мысалы, Ғалымбек – ي٤ٔج٤ُؿب, Бірғаным – ْ٤ٗوؿب٤ث, Қаршыға
– ـب٤ّهبه, Торғай – ١هؿبٞٛ;
- қазіргі қазақ тіліндегі һ дыбысына араб тіліндегі ٙ [h] дыбысы сҽйкес
келетінін айтқанбыз. Демек, қазақ онимдеріндегі һ дыбысын араб тілінде ٙ [h]
дыбысының таңбасымен жазамыз. Мысалы, Гҥлшаһар – بهُْٛبًٞ;
ә) Қазақ онимдеріндегі араб тілінде баламасы жоқ қазақ тілі дауыссыз
дыбыстарының араб тілінде берілуі: Қазақ тіліндегі п дыбысына араб ҽдеби
тіліндегі ең жақын келетін дыбыс [ ةб] дыбысы дегенбіз. Олай болса, қазақ
онимдеріндегі п дыбысы араб тілінде [ ةб] дыбысының таңбасымен жазылады.
Мысалы, Пернебек – ي٤ج٤ٗو٤ث, Палтҿре – ١هٞثبُز, Кҿкпекті – ٢ٌز٤ًجًٞ, Жаңаталап –
بالةٛعبٗب, Қайтпас – ٓطجب٣;هب
- қазіргі қазақ тіліндегі в дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін
дыбыс [ فф] дыбысы дегенбіз. Олай болса, онимдердегі в дыбысы араб тілінде
[ فф] дыбысының таңбасымен жазылады. Мысалы, Восход – كٍٞقٞك,
Возвышенка – ٌ٘ب٤ْ٤ىكٞك, Назарбаев – ق٤٣;ٗبىاهثب
- қазіргі қазақ тіліндегі ц дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін
дыбыс [ دт] дыбысы мен ً [с] дыбысының қосындысынан қҧралған жасанды
ٌ[ رтс] дыбысы деген болатынбыз. Олай болса, онимдердегі ц дыбысын араб
тіліндегі жасанды ٌ[ رтс] дыбысының таңбасымен жазамыз. Мысалы, Целина –
٘ب٤ِ٤َر, Чернорецкое – ١ٌَٞز٣هٞٗو٤ْر, Якцур – هَٞبًز٣.
- қазақ тіліндегі ж дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
[ طж] дыбысы дегенбіз. Олай болса, қазақ онимдеріндегі ж дыбысы араб тілінде
[ طж] дыбысының таңбасымен жазылады. Мысалы, Жағалбай – ١عبؿبُجب,
Ақжарқын – ٖ٤آهغبهه, Жамбыл – َ٤عبٓج, Қызылжар – ِغبه٣ي٤;ه
- қазіргі қазақ тіліндегі ч дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін
дыбыс [ دт] дыбысы мен ُ [ш] дыбысының қосындысынан қҧралған жасанды
ِ[ رтш] дыбысы дегенбіз. Демек, онимдердегі ч дыбысы араб тілінде жасанды
ِ[ رтш] дыбысының таңбасымен жазылады. Мысалы, Чапаев – ق٤٣رْبثب,
Дубчинкҿл – ٌٍٞ٘٤ْثزٝ;ك
- г дыбысына ең жақын келетін дыбыс араб ҽдеби тіліндегі [ ىк] дыбысы
дегенбіз. Олай болса, қазақ онимдеріндегі к дыбысы араб тілінде [ ىк]
дыбысының таңбасымен жазылады. Мысалы, Гҥлмира – وا٤ًُٔٞ, Айгҥл – ٌٍٞ٣آ,
Ҿгізтау – ٝبٛي٤ًٝأ, Гҥлащы – ٢ّال ّـًٞ;
Ескерте кететін бір жағдай қазақ тіліндегі Гауһар атты ҽйел есімін араб
тіліндегі тҥпнҧсқасы бойынша وٛٞ عдеп жазу дҧрыс емес. Ҿйткені қазақ тілінде
араб тіліндег وٛٞ عсҿзінен фонетикалық ҿзгеріске ҧшырамай, қазақ тіліне енген
Жауһар деген есім де кездеседі, тіпті бір ҥйдің ҽпкелі-сіңілілі екі қызына
ҧйқастырып Гауһар, Жауһар деп ат қойылуы да мҥмкін. Сондай-ақ  طдыбысы
Мысыр диалектісінде ғана [г] болып, ал қалған араб елдерінде [ж] болып
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дыбысталады. Сондықтан Гауһар есімін بهٛٝ ىاдеп, Жауһар есімін ғана
тҥпнҧсқадағыдай وٛٞ عдеп жазамыз. Сонымен қатар, араб ҽліпбиіне негізделген
қадим жазулы ескерткіштерде де тҥркі тілдеріндегі г дыбысы араб ҽліпбиіндегі
[ ىк] дыбысының таңбасымен белгіленген жайлар бар [176, 59 б.], [154, 52 б.;
154, 82 б.].
- қазақ тіліндегі ң дыбысына араб ҽдеби тіліндегі ең жақын келетін дыбыс
ٕ [н] дыбысы деген болатынбыз. Сондай-ақ тҽжуид іліміндегі ихфа )(اإلفلبء
ҥкімінде он бес дыбыстың алдында келген сукунді нун мен тануинді жасырып ң
дыбысына ҧқсатып оқу ережесі бар. Қазақ тіліндегі дыбысталуынан аз ғана
айырмашылығы – дыбыс ауыз қуысы мен танау-кеңсірікке бҿлініп шығады. Ол
дыбыстар:  ى، م، ف، ظ،ٛ ،ٗ ،ٓ ،ُ ،ً ، ى، م، ك، ط، س،[ د60, 619 б.]. Олай болса
қазақ онимдеріндегі ң дыбысы араб тілінде ٕ [н] дыбысының таңбасымен
жазылады. Мысалы, Аңғарбай – ١آٗـبهثب, Байқоңыр – و٤ٗٞو٣ثب, Қарашың – ٖ٤ّهبها,
Іңкҽрбек – ي٤ٌ٘بهث٣;ا
Қазіргі қазақ онимдеріндегі дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың араб
тілінде берілуі осы тҽртіппен жҥргізіледі. Алайда қазақ онимдері арасында ҿзге
тілдерден енген онимдер қабаты бар екенін, сондай-ақ ҿзге тілдерден енген
онимдер арасында фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырай отырып жҽне
фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамай қазақ тіліне икемделген онимдер қабаты
кездесетінін ескерсек, бҧлай жалпылама ереже қалыптастыру мҽселені
тҥбегейлі шеше алмайды. Сондықтан қазіргі қазақ онимдерін араб тіліне
транслитерациялау ҥшін оларды ҥш топқа бҿліп қарастырамыз:
а) «Қазақ текті (жалпы тҥркілік) онимдер» мҽселен, Бектемір, Айжан,
Балабай, Алтын т.б. Тілімізде қалың жҧртшылыққа мағынасы кҥңгірт, шығу
тегі белгісіз онимдік лексикаларды қазақ текті онимдердің қатарына енгіздік:
Абасан, Абылай, Абылан, Алпамыс, Батық, Бодан, Борсақ, Бҿжей, Бҿкей, Бҥке,
Бҧқас, Дайыр, Дабай, Дамай, Дҽркей, Додақ, Дубай, Дҥйіс, Ешей, Жабайхан,
Жабаз, Жадай, Жадан, Кеңгірбай, Кҥсеп, Қармыс, Қарпық, Қожық, Майқы,
Мампай, Масан, Менаж, Мҿңке, Садыбай, Сақбай, Сатай, Сыбанқҧл, Тарғын,
Тоқай, Шҥкей, Шолтыр, Шотай т.б.
ҽ) «Араб текті қазақ онимдер», мҽселен, Қасым, Махмуд, Абдолла,
Жҽмила, Мҽдина, Қабдолла, Ғали, Қали, Ғҧмар, Қҧмар т.б.
б) «Ӛзге тілдерден енген онимдері», мҽселен, монғол тілінен: Бауыржан,
Нағашыбек, Бҿлебай т.б.; орыс тілінен: Болатнай, Сҽтен, Болысбек т.б.;
кеңестік дҽуірдегі коммунистік идеология негізінде қабылданған есімдер Анна,
Аня, Валентина, Алексей, Андрей, Виктор т.б.; басқа халықтар тілдерінен
орыс тілі арқылы қабылданған есімдер: Роза, Долорес, Элеонора, Диас, Артур,
Ригард т.б.; кӛрші республика халықтарынан енген есімдер: Тарас, Оксана,
Тамара, Серго т.б.; парсы тілінен енген есімдер: Дастан, Мырза, Зиба,
Шахназар, Мардан, Азат т.б.;
3.2.1 Қазақ текті (жалпы тҥркілік) онимдерді транслитерациялау
Қазақ текті онимдердің транслитерациялануы жоғарыдағы ережелерге сай
жасалады, яғни онимдердегі дауыссыз дыбыстарға араб тіліндегі балама
болатын, баламасы болмаса дыбысталуы ең жақын келетін дауыссыз
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дыбыстардың таңбасы, дауысты дыбыстарға араб тіліндегі балама болатын,
баламасы болмаса дыбысталуы ең жақын келетін дауысты дыбыстардың
созылыңқы тҥрлерінің таңбасы алынады. Мысалы, Демесін – ٖ٤َ٤ٔ٣ك, Сенім –
ْ٤٘٤ٍ, Жарқын – ٖ٤عبهه, Болғанбай – ١ُـبٗجبٞث, Темірбек – ي٤وث٤ٔ٤ر, Ҿсер – و٤ٍٝأ,
Қызылжар – ِغبه٣ي٤ه, Шаңырақтас – ٓواهطب٤ّٗب, Кҿлқайнар – ٘به٣ُوبًٞ, Байқошқар
– ّوبهٞو٣ثب, Ҥштҿбе – ٢ثّٞزٝأ, Қуаныш – ِ٤ٗاٞه, Қоңырбай – ١وثب٤ٗٞه, Жарықетер –
و٤ز٤و٣عبه, Тайлақ – الم٣بٛ, Қарағанды – ١هبهاؿبٗل, Ақбалық – ن٤ُآهجب, Торғай – ١هؿبٞٛ,
Қайтпас – ٓطجب٣هب, Ақжарқын – ٖ٤آهغبهه, Қызылжар – ِغبه٣ي٤ه, Аңғарбай – ١آٗـبهثب,
Байқоңыр – و٤ٗٞو٣ثب, Қарашың – ٖ٤ّ هبهاт.б.
Қосарланған дауыссыздар араларында дауысты дыбыс болмаса, біреуі ғана
жазылып, ҥстіне шҽдда белгісі қойылады. Мысалы, Тҽттібек – ي٤ج٤;ربرّـ
Біріккен сҿзден қҧралған кҥрделі жалқы есімдер араб тілінде де бірігіп
жазылады. Мысалы, Арқанкерген – ٖ٤ًو٤ٌٖٗ ( آههب٤ًو٤ً ٕ آههبемес), Қызылорда –
هكاِٞ٣ي٤هكا( هَٝ أ٣ي٤ هемес);
- егер қосарланған дауыссыздардың алғашқысы сукунді болса, бірінің
таңбасы ғана жазылып, ҥстіне шҽдда (  ) ّـбелгісі қойылады;
- араб ҽлеміне танымал тарихи тҧлғалар мен жер-су, елді мекен атаулары
арабша жазылғанда «Бҧрынғылар бҧрынғыша қалсын» деген принципті
ҧстанған ҽс-Сҽламунидің пікірі негізге алына отырып, қалыптасқан қалпында,
дҽстҥр бойынша жазылады. Мысалы, Бибарыс – ًجو٤[ ث177, 3 б.] (ٌ٣جبه٤ ثемес),
Махмуд Қашқари – ١ك اٌُبّـوٞٔ[ ٓؾ157, 1 б.] (١ك هبّوبهٞٔ ٓؾемес), Отырар – واهٛأ
[178, 20 б.] (واه٤رٝ أемес), Бҧхара – ٟ[ ثقبه178, 24 б.] (فبهاٞ ثемес), Самарқанд –
[ ٍٔوه٘ل178, 35 б.], [157, 22-23 б.] ( ٍبٓبههبٗلемес), Термез – [ رِـوْـ ِـٓن178, 38 б.], [179,
26 б.] (ي٤ٓو٤ رемес), Укаш (ата) – [ ػ ّـٌبّخ178, 43 б.] ()بًٛبُ (آٝ أемес), Тҥркістан –
ٕ[ روًَزب180, 23 б.] (َٕزب٤ًهٞ رемес), Тараз – واىٛ [180, 27 б.], [157, 22-23 б.] (بهاىٛ
емес), Каспий – ٖ٣ٝ[ هي181, 495 б.] (٢ ًبٍجемес).
3.2.2 Араб текті қазақ онимдерін транслитерациялау
Ислам дінінің қазақ қауымына таралып, қалыптасу барысында да жҽне
одан кейінгі дҽуірлерде де Алла сипаттары мен пайғамбарлар есімдерінің қазақ
қауымына кҿптеп енуі оның діни, рухани, мҽдени ҿміріндегі елеулі
қҧбылыстардың бірі болды. Бҧл – қазақ антропонимиясының тарихында ҿзінің
басталу, таралу, даму, қалыптасу дҽстҥрі бар, ҽлі де жалғасып келе жатқан
елеулі қҧбылыс.
Бҧл қҧбылыстың аталған екі салаға байланысты жҥзеге асуы жалпы араб
мҽдениетінің қазақ қауымына тигізген ҽсерін ғана емес, антропонимия
саласында қалыптасқан екі ҥрдістің (тенденцияның), атап айтқанда, соның бірі
– діни дҽстҥрін, яғни, дінді таратудың ең бір оңтайлы жолы мҧсылмандарға
Алла сипаттарынан туындаған есімдерді беру, сол арқылы олардың ілімін
ғибраттау жҽне екіншісі, соған сҽйкес, ат таңдаудағы ментальдық дҽстҥрді
сақтап, оны дамытуға мҥмкіндік берген еді. Қазақ қауымына араб есімдерінің
мол болып енуіне себеп болған екінші бір фактор, ол – араб есімдерін
қарапайым жҧрттан бҧрын қабылдаған ел билеуші хандар мен зиялы қауым
ҿкілдерінің (ақын-жазушы, ғалым т.б. мҽдениет қайраткерлерінің) ҥлгі-ҿнегесі
болатын [182, 70 б.]. Араб кісі есімдері қазақ тіліне енгенде олардың біршамасы
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аса ҥлкен фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамағаны (Сҽлім, Кҽрім, Жҽмила т.б.),
енді біршамасының фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырап, қазақ тілінің дыбысталу
ерекшеліктеріне бейімделгені (Ғали, Қали, Қабдірахман, Ғҧмар т.б.) белгілі.
Қазақ кісі атауларын араб тілінде транслитерациялау барысында араб текті
қазақ есімдері біршама қиындықтар туғызды. Олардың кҿпшілігі қазақ тіліне
ауысқанда фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырағаны соншалық, кейбірінің қазақ
тілінде оннан аса нҧсқасы бар. Мысалы, араб тілінен енген [ ٓؾٔلМухҽммҽдун]
атты кісі атауының Мҧхаммет, Мҧхамбет, Мҧқамет, Махамбет, Маханбет,
Махымет, Мҽмбет, Мҽмет, Мҽмҽт, Мақаш, Бейімбет секілді нҧсқалары бар
[183, 302 б.]. Сондықтан қазақыланған араб онимдерін «Фонетикалық
ҿзгерістерге ҧшырамай қазақыланған араб текті онимдер» жҽне
«Фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырай отырып қазақыланған араб текті
онимдер» деп екіге бҿліп қарастырамыз.
а) Фонетикалық ӛзгерістерге ҧшырамай қазақыланған араб текті
онимдердің араб тілінде берілу жолы
Қазақ онимдерінің ішінде аса ҥлкен фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамай
қазақыланған араб текті онимдер кҿптеп кездеседі. Мҧндай онимдерді араб
тілінде бергенде араб тіліндегі жазылып жҥрген нҧсқасында қалдырғанымыз
дҧрыс болады. Мысалы, Қасым есімін ْ٤ٍ[ هبқāсӣм] деп ً [с] дауыссыз
дыбысынан кейін созылыңқы дауысты ١ [ӣ] дыбысын жазбай-ақ, араб тіліндегі
жазылуы бойынша ٍْ هبдеп жазсақ та, қазақ тіліндегі дыбысталуына жақын
[қāсим] болып дыбысталады. Мадина, Сҽлима, Жҽмила секілді аса ҥлкен
фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамаған есімдер де осыған ҧқсас араб тіліндегі
нҧсқасы бойынша ٘خ٣ ٓل،ٔخ٤ٍِ ،ِخ٤ٔ عболып жазылғаны дҧрыс деп санаймыз. Тҽ
марбута ( )حжоғарыда баяндағанымыздай ҽйел тегінің белгісін білдіріп, сҿз
соңында білінер білінбес ٙ [һ] дыбысына ҧқсас дыбысталады: ِخ٤ٔ[ عжҽмӣлҽһ].
Ал Ҽли есіміндегі бірінші дыбыс – дауысты ҽ дыбысы. Алдыңғы тарауларда
айтқанымыздай, араб тілінде сҿздер дауыстымен басталмайды. Дауыстымен
басталатын қазақ есімдеріндегі дауыстының алдына ҽлифті тірек етіп алған
желбезектік (١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun]) дауыссыз һамза дыбысын қоямыз деген
болатынбыз. Ал Ҽли есімі араб тіліндегі ٢ِ„[ ػҽлиййун] деген есімнің
қазақыланған тҥрі. Аса ҥлкен фонетикалық ҿзгеріске ҧшырамаған, тек ]„[ ع
дауыссыз дыбысы қазақ тілінде жоқ болғандықтан тҥсіп қалып, одан кейінгі
қысқа дауысты фатха  َـхаракатының дыбысы «ҽ» сақталған. Осындай
есімдерді араб тілінде беру ҥшін қазақ текті есімдерді араб тілінде
бергендегідей һамзамен  ]‟[ ءбелгілемей, бастапқы араб тіліндегі нҧсқасы
бойынша дауыссыз  ]„[ عдыбысын қайта қойып ٢ِ ػдеп жазсақ, қазақ тіліндегі
дыбысталуынан оншалықты алыстап кетпейді.
ә) Фонетикалық ӛзгерістерге ҧшырай отырып қазақыланған араб
текті онимдердің араб тілінде берілу жолы
Араб тілі мен қазақ тілдері табиғатына байланысты, ҽсіресе фонетикалық
заңдылықтарына сҽйкес есім саласындағы ауыс-тҥйістерді қабылдаушы қазақ
тілінде сол араб текті есімдердің кҿптеген фонетикалық жҽне фономорфологиялық варианттарының пайда болғанын кҿруге болады. Бҧл
қҧбылыстың себептері де тҿменде сҿз болатын есім ауыс-тҥйістерін
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қабылдаушы қазақ тілінің ҿзіндік фоно-морфологиялық заңдылықтарына
байланысты.
Ол заңдылықтар да ҽртҥрлі. Мысалы, араб тілінде  ]„[ عдыбысымен
басталатын ٢ِ„[ ػҽлӣ] есімі қазақ тілінде тҿрт тҥрлі вариантта айтылып
қалыптасқан. Тіпті қарапайым жҧрт санасында бҧл варианттардың бір тҥбірден
тараған тҥбірлес гомогенді тҧлғалар екендігі де байқала бермейтін дҽрежеге
жеткен, кҥрделене тҥскен: ٢ِ„[ ػҽлиййун] > 1) Али > Ҽли//Ҽлі//Ғали//Қали [182,
86 б.];
Енді осы қазақыланған Ҽли, Ҽлі, Ғали, Қали есімдерін араб тіліндегі ٢ِػ
[„ҽлӣ] сҿзінен келген екен деп тҿртеуін де ٢ِ ػдеп бере алмаймыз. Орыс тіліне
тҥркі тілдерінен енген кісі есімдеріндегі жағдай да осыған ҧқсас. Мысалы,
Ресей патшасы бірінші Павелдің жарлығымен қҧрмет кҿрсетіліп, Бҥкілресейлік
империяның бароны болған А.А. Аракчеев ҽулетесімі «шарапты жақсы
кҿретін», «маскҥнем» мағынасын беретін тҥркі лақапесімі «арақшы» сҿзінен
шыққан. Арақшы сҿзі арақ тҥбіріне (қазақ, қарақалпақ тілінде – арақ («водка»),
алтай, қырым татары тілінде – арақы, тҥрік тілінде рақы («водка»)) белгілі бір
мамандық немесе белгілі бір іске адамның қҧмарлығын байқататын –шы
жҧрнағы жалғануы арқылы жасалған [184]. Жоғарыда айтқанымыздай,
Аракчеевті қазақ тіліндегі «арақшы» сҿзінен шыққан екен деп, қазақшалап
«Арақшиев» деп ҿзгертіп жаза алмаймыз. Т.Жанҧзақ: «Балтық жағалауы мен
Кавказ республикаларында, егер есімдер бір-бірінен шамалы ғана ҿзгеше болса,
тіптен бір дыбыс арқылы ғана ерекшеленіп тҧрса, оларды жеке, дербес есім
санатына жатқызатын шартты ереже бар. Біздің тілімізде орыс, араб, парсы
тілдерінен енген кҿптеген есімдер бар. Мҽселен: орыс тіліндегі Максим бізде
Мақсым, Александр – Ескендір, Мария – Мариям, Егор – Жагор. Ҽлбетте
тіліміздегі бҧл есімдер орыс тілінен енген есімдердің варианты болғанымен,
бізде жеке, дербес есімдер. Осындай есімдер санатына араб тілінен енген
есімдер варианты да тҽн», – дейді [171, 457 б.]. Г.Б. Мҽдиева: «Атаулар
маңызды заң қызметін – қоғамдағы жеке адамды ажырату қызметін атқарады»,
– деп, кісі есімдеріне ерекше назар аударады [31, 54 б.]. Мысалы, бір ҥйдің бір
ҽке-шешеден туылған Ҽли (немесе Али), Ҽлі, Ғали, Қали атты ҧлдары болуы
мҥмкін. Бҧл есімдердің ішінде Ҽли (немесе Али) ғана аса ҥлкен фонетикалық
ҿзгеріске ҧшырамағандықтан жоғарыда баяндап ҿткеніміздей, оны араб
тіліндегі жазылуы бойынша, ٢ِ ػдеп беруімізге болады. Ал қалғандары аса
ҥлкен фонетикалық ҿзгеріске ҧшырағандықтан, қазақ тіліндегі дыбысталуын
сақтай отырып, Ҽлі - ٢ُ‟[ آǝ̄лӣ], Ғали – ٢ُ[ ؿبғāлӣ], Қали – ٢ُ[ هبқāлӣ] деп берген
дҧрыс болады.
Арабтың „[ ػٔوумҽру] есімінен қазақыланған Омар, Ғҧмар, Қҧмар
есімдерінің ішіндегі Омарды ғана „[ ػٔوумҽру] деп араб тіліндегі жазылуы
бойынша беруге болады, ал Ғҧмар мен Қҧмарды аса ҥлкен фонетикалық
ҿзгеріске ҧшырағандықтан қазақ тіліндегі дыбысталуына ҧқсастыра отырып
ٓبهٝ[ ؽғӯмǝ̄р], ٓبهٞ[ هқӯмǝ̄ҽр] тҥрінде бергеніміз дҧрыс. Пайғамбарымыз (с.а.у.)
хадис шҽрифінде: « ٓب ػجلٝ و االٍٔبء ٓب ؽ ٌـٔل٤[ »فхайру-л-‟ҽсмǝ̄‟и мǝ̄ хуммидҽ уҽ мǝ̄
„уббидҽ] ()468/1 ( " – )"ًْق اُقلبءдейді [185]. Хадистің мағынасы: «Есімдердің
жақсысы – мақталған жҽне Аллаға қҧлшылық мҽніндегі есімдер». Тағы бір
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хадисінде: «
ٕػجل اُوؽٔبٝ  ػجل هللا:َعٝ  هللا ػي٠ُ‟[ »إ أؽت أٍٔبئٌْ اиннҽ ‟ҽхҽббҽ
‟ҽсмǝ̄‟икум ‟илҽ-л-лāһи „ҽззҽ уҽ жҽллҽ „ҽбду-л-лāһи уҽ „ҽбду-р-рахмǝ̄ни] – дейді.
Хадис ибн Омардан (р.а) риуаят етілген (14/113-Нҽуаи) [186]. Бҧл хадистің
мағынасы: «Ҧлы Аллаға ең сҥйікті есімдеріңіз – Абдуллаһ пен Абдуррахман».
Осы хадистерді негізге ала отырып, мақталған жҽне Алланың 99 есімімен
байланысты есімдердің араб тіліндегі нҧсқасына ең жақын келетін тҥрін
жартылай фонетикалық ҿзгерістерге қарамастан араб тіліндегі жазылуы
бойынша берген жҿн деп ойлаймыз. Мысалы мақталған, мадақталған
мағынасындағы [ ٓؾٔلмухҽммҽдун] атты кісі атауының қазақ тілінде Мҧхаммет
(Мҧхаммед), Мҧхамбет, Мҧқамет, Махамбет, Маханбет, Махымет, Мҽмбет,
Мҽмет, Мҽмҽт, Мақаш, Бейімбет атты нҧсқаларынан Пайғамбар (с.а.у.)
хадисін негізге ала отырып, біршама фонетикалық ҿзгерістерді ескерместен,
арабшасына ең жақыны Мҧхамметті ғана арабша нҧсқасы бойынша жазып,
қалғандарын қазақ тілі дыбыстарына сҽйкес келетін араб тілі дыбыстарының
таңбаларымен береміз:
- Мҧхаммет (Мҧхаммед) – ;ٓؾٔل
- Мҧхамбет – ذ٤فبٓجٞٓ;
- Мҧқамет – ذ٤ٓهبٞٓ;
- Махамбет – ذ٤;ٓبفبٓج
- Маханбет – ذ٤;ٓبفبٗج
- Махымет – ذ٤ٔ٤;ٓبف
- Мҽмбет – ذ٤;ٓبٓج
- Мҽмет – ذ٤ٓ;ٓب
- Мҽмҽт – ;ٓبٓبد
- Мақаш – ُ;ٓبهب
- Бейімбет – ذ٤ٔج٤٣ثب.
Аллаға қҧлшылық ету мағынасындағы „[ ػجل هللاҽбду-л-лāһи] атты кісі
есімінің қазақ тілінде Абдулла (Абдолла), Абдол, Ҽбділдҽ, Ҽбілдҽ, Ғабдол,
Ғабдулла, Қабдол, Қабдолла деген нҧсқалары бар. Бҧлардан арабшасына ең
жақын дыбысталатыны Абдулланы ғана арабша нҧсқасы бойынша жазып,
қалғандарын қазақ тіліндегі дыбысталуы бойынша былай береміз:
- Абдулла (Абдолла) – ;ػجل هللا
- Абдол – ٍٝ;آثل
- Ҽбділдҽ – ِلا٣;آثل
- Ҽбілдҽ – ِلا٤;أث
- Ғабдол – ٍٝ;ؿبثل
- Ғабдолла – الٝ;ؿبثل
- Қабдол – ٍٝ;هبثل
- Қабдолла – الٝهبثل.
http://www.awu-dam.org/trath/106/turath106-001.htm сайтында [144]:
خ٤ىاهح اُقبهعٝ هبٓذٝ ،بُجخٛٝ بُتٛ  أهثغ ٓئخ٠ِل ػ٣ي٣ ٖ ػبٓب ًـ رقوّـط ثبُوَْ ٓب٣ ٓلاه ػْو٠ِػٝ»
 بغداد عمرٌٍف:ئالءٛ ٖ٤جوى ٖٓ ث٣ٝ ،بٜٖ ُِؼَٔ ث٤غ٣اُقوٝ ٌ٣ئخ اُزله٤ٛ بءٚو ٖٓ ّجبة أػ٤ثبٗزلاة ػلك ًج
ٟخ ًبىافَزبٕ ُل٣هٜٞٔ عظماث بٍردٌباي َٓزْبه ٍلبهح عٝ ،خ٤ ٖٓو اُؼوث٢خ ًبىافَزبٕ ك٣هٜٞٔو ع٤ٍل
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،  أرمان عٍمى غانٍٍفٝ ، ً رسىل جىمانٝ ،  خٍّرث الماشرٌفٝ ،ً خٍرث ساكٝ ،خ٣كٞخ اَُؼ٤أٌُِٔخ اُؼوث
«...ْٛو٤ؿٝ ،درخان كىكمٍغٍنىفٝ ،انماث أومٍرزاقٝ ،بٍرٌ أرٌنىفٝ
деп, бірнеше қазақ кісі есімдері берілген. Кҿпшілігі біздің ережеге сай
жазылмаған. Тҿменде оларды ҿз ережемізге салып жазып кҿрсеттік (кесте 20).
Кесте 20 – Сайттағы араб тілінде берілген қазақ кісі есімдері мен олардың біз
ҧсынған нҧсқасы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сайттағы нҧсқасы
ق٤٣ثـلاك ػٔو
١جب٣وك٤ػظٔبد ث
٢ًود ٍب٤ف
ق٣ّـود الٓبّو٤ف
٢ُٓبٍٞ عٍٞه
ق٤٤ُ ؿب٠َ٤أهٓبٕ ػ
فٞ٘٣ي أه٣و٤ث
وىام أُبد٤ٓٝأ
فٞ٘٤ـ٤ًًَٞ ٕكهفب

Қазақша жазылуы
Бағдат Ҽміреев
Азамат Бердібай
Қайрат Сҽки
Қайрат Ламашҽриф
Расул Жҧмали
Арман Исағали
Берік Арынов
Ҿмірзақ Алмат
Дархан Кҿксегенов

Біз ҧсынған нҧсқасы
ق٤٣و٤ٓثـلاك آ
١جب٣وك٤ ثٛآىآب
٢ً ٍبٛوا٣هب
ق٣ الٓبّوٛوا٣هب
٢ُٓبٍٞ عٍٞه
ق٤٤َُبؿب٣آهٓبٕ ا
فٞ٘٣ي آه٣و٤ث
ٛوىام آُٔب٤ٓٝأ
فٞ٘٤ٌ٤ًًَٞ ٕكاهفب

Зерттеуші Ж.Ағабекова ҿз еңбегінде араб текті қазақ есімдерін ҥш тілдің –
араб, иран, қазақ (тҥркі) тілдерінің элементтеріне қарай сызбаға салып, ҥш
топқа жіктеп қарастырады (cурет 4).

Қазақ кісі есімдері

Араб тілі
элементтерінен
тұратын есімдер

Араб, иран тілі
элементтерінен
тұратын есімдер

Араб, қазақ (түркі)
тілі
элементтерінен
тұратын есімдер

Сурет 4 – Араб, иран, қазақ (тҥркі) тілдерінің элементтері
бар қазақ кісі есімдері
Бҧлар бірінші деңгейдегі, яғни аталған ҥш (доминант) тілдің элементтері
қатысқан қазақ есімдері.
«Бҧл ҥш топқа кіретін есімдердің барлығы, араб тілінің элементі (Алла
сипаты, пайғамбарлар аты, жалпы есім ретінде) жеке тҧрғанда да, иран
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тілдерінің, не қазақ (тҥркі) тілінің элементтерімен араласып (бірігіп, кірігіп),
кҥрделі есімге айналғанда да, бҽрібір «қазақ есімдері» деп аталады. Ҿйткені
қазақ қауымы қабылдаған шет тіл есімдері, не олардың қазақ тілінің ҿз
элементтерімен кірігіп, бірігіп, біртҧтас кҥрделі есімге айналған тҥрлері де,
сайып келгенде, сол тілдің ҿз меншігіне айналады. Бҧл қҧбылысты солай
қабылдайтын да, мақҧлдайтын да тіл табиғаты, яғни бҧл есімдерді
қабылдаушы, ҿз заңдылығы бойынша бойына сіңіріп, тҧрақтандырып,
қалыптастыратын да сол қабылдаушы тіл, қазақ тілі» [58, 77-79 б.], – дейді
Ж.Ағабекова.
Жоғарыда тек араб тілі элементтерінен жасалатын кісі есімдерінің араб
тілінде қалай жазылатыны жҿнінде баяндадық. Енді араб, иран (парсы) тілдері
элементтерінен тҧратын есімдерге тоқталайық. Ж.Ағабекова «қазақ тіліндегі
«араб-иран қҧрамды есімдердің» негізгі бҿлігі парсы тіліндегі о баста
лексикалық мағынасы болған, кейін жартылай жҧрнақ қызметін алған «жан»,
«қожа», «гҥл» сияқты аффиксойдтар арқылы жасалғанын айта келе: «Мҧндай
жҧрнақтар араб сҿзінің алдынан да, соңынан да жалғанып солар арқылы кісі
есімдері жасалған», – дейді де, мына мысалдарды келтіреді: Аманболат > Аман
+ Болат (қҧрыш), Амандос > Аман + дос (дос), Аманжол > Аман + жол (жол),
Ҽлішер > Ҽлі + шер (арыстан), Бабаҽлі > Баба (ата) + ҽлі, Базаралы > Базар
(базар) + алы (ҽли), Бейбітҽлі (бейбітшілік) > Бейбіт + алы (ҽли), Бисенғали >
Бейсен (тҿрт) + ғали (али), Азылзат > Асыл + зат (зодо-зат), Досмҧқан > Дос
(дуст-дос; ҧл) + мҧқан, Досҽлі > Дос (дуст-дос; ҧл) + ҽлі (али), Дҥймағамбет >
Дҥй (ду-екі) + мағамбет (Мҧхаммад), Дҥйсенғали > Дҥй (ду-екі) + ғали (али)
[182, 87-88 б.]. Мҧндай есімдерді араб тілінде жазғанда иран (парсы) тілінен
енген бҿлімін жоғарыдағы ережелер бойынша қазақ тіліндегі дыбысталуы
бойынша араб тіліндегі сҽйкес келетін дыбыстардың ҽріптерімен, ал араб
тілінен енген бҿлігін фонетикалық ҿзгеріске тҥспесе, араб тілі нҧсқасымен,
ҿзгеріске тҥссе, қазақ тіліндегі дыбысталуына сҽйкес келетін дыбыстардың
ҽріптерімен береміз. Мысалы, Аманболат – ٛالٞآٓبٗج, Амандос – ٓٝآٓبٗل,
Аманжол – ٍٞآٓبٗغ, Ҽлішер – و٤ْ٤ُآ, Бабаҽлі – ٢ُثبثب, Базаралы – ٢ُثبىاها,
Бейбітҽлі – ٢ُزب٤ج٤ث, Бисенғали – ٢ُ٘ـب٤َ٤ث, Азылзат – ِٛيا٤ٕآ, Досмҧқан ٕهبٕٞٔٝك, –
Досҽлі – ٢ٍُبٝك, Дҥймағамбет – ذ٤ٔبؿبٓج٣ٝك, Дҥйсенғали – ٢ُ٘ـب٤َ٣ٝ كт.б.
Зерттеуші қазақ қауымы ҿзінің ҧзақ тарихи даму барысында талай
кҿршілес, туыстас этностармен (мысалы, қытай, ғҧн, сақ, моңғол, орыс т.б.)
тығыз қарым-қатынаста болса да, араб, иран тіліндегідей ҿз тілінің
элементтерін қосарлап, кҥрделі есімдер жасау фактісі жиі кездеспейтіндігін
айтады. Ал араб текті есім жасауға қазақ тілі элементтерінің қатысу деңгейі
жоғары екендігін жҽне де араб сҿздері мен қазақ (жалпы тҥркі) сҿздерінің ҿзара
тіркесіп, бір бҥтін тҧтас есімдердің жасалуы тілдік қарым-қатынастың дамыған
жоғары деңгейін кҿрсететінін айта келе, бҧл қҧбылыстың ҿзіндік
ерекшеліктерін былайша тҥсіндіреді: «Біріншіден, тҥркі тілдерінің элементтері
екі компонентті араб текті кҥрделі есімдердің ылғи екінші, яғни негізгі
анықталушы, компоненті болып келеді де, бірінші орында анықтауыш ретінде
араб сыңары тҧрады. Екіншіден, араб текті (екі компонентті) кҥрделі есімдердің
тҥркі-қазақ компоненттері негізінен есім жҽне сиректеу етістік (есімше)
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тҧлғасындағы (берді, берген т.б.) сҿздер болып келеді: Рахманқҧл, Жаппарқҧл,
Айнҧр, Ернҧр, Аллаберген, Аллаберді. Ҥшіншіден, есімдерден тҧратын тҥркіқазақ компоненттердің басым кҿпшілігі антропонимиялық суффиксанттарға
айналып, жиі қолданылатын -бай, -хан, бек, -қҧл, -тай т.б. осы сияқты
элементтерден тҧрады Баймҧрат, Баймақамбет. Тҿртіншіден, тҥркі-қазақ
компоненті ретінде кейде – ман//-мен, -лан//-лен, -дық//-дік, -ша//ше
форманттарда кездеседі: Нҧрман, Нҧрлан. Тҥркі-қазақ компоненттері ретінде
аталған топтан басқа қазақтың қарапайым жалпы есімдері ҿте сирек кездеседі.
Мысалы, оған «хақ» («Аллаһ» мағынасында) сҿзінің «ақ» тҧлғасына «жол»
сҿзінің жалғануы арқылы туындаған Ақжол есімін жатқызуға болады. Басқа
уақыттардың бҽрінде де жоғарыда аталған топқа енетін элементтер мен
форманттар араб текті есімдердің тҧрақты қазақ-тҥркі компоненттері болып
саналады» [182, 88 б.].
Мҧндай есімдерді де араб тілінде жазғанда қазақ тілінен енген бҿлімін
жоғарыдағы ережелер бойынша қазақ тіліндегі дыбысталуы бойынша араб
тіліндегі балама болатын дыбыстардың таңбасымен, ал араб тілінен енген
бҿлігін фонетикалық ҿзгеріске тҥспесе, араб тілі нҧсқасымен, ҿзгеріске тҥссе
қазақ тіліндегі дыбысталуына сҽйкес келетін дыбыстардың таңбасымен береміз.
Мысалы, Рахманқҧл – ٍٞهؽٔبٗو, Жаппарқҧл – ٍٞعجبهه, Айнҧр – هٞ٘٣آ, Ернҧр – هٞٗو٣ا,
 ّـАллаберді – ١وك٤ ّـأالث, Баймақамбет – ذ٤ٔبهبٓج٣ثب, Нҧрман
Аллаберген – ٖ٤ًو٤أالث,
– ٕهٓبٞٗ, Нҧрлан – ٕهالٞٗ, Ақжол – ٍٞ آهغт.б.
3.2.2.1 Қазақ тіліне енген араб сҿздері мен араб текті қазақ онимдеріндегі
фонетикалық ҿзгерістер жҽне олардың араб тіліне транслитерациялануы
Ҽр тілдің ҿзіне тҽн ішкі заңдылықтары бар екені мҽлім. Белгілі бір тілдегі
дыбыстың фонемалық ерекшелігі екінші бір тілге ауысқанда ҿзгеріп отырады.
Араб сҿздері тілімізге енгенде, қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына сай
сындырылып айтылуы жҽне жазылуы заңды қҧбылыс болып табылады. Бҧл
процесс кҥрделі болғандықтан, тҥрліше іске асады. Біз мҧнда қазақ тіліне енген
араб сҿздерінің қандай фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырағанын кҿрсете отырып,
сол типтегі онимдердің араб тілінде жазылуын кҿрсетеміз.
[ هһ] дыбысының ӛзгеріске ҧшырауы және оның басқа фонемалармен
алмасуы:
Араб сҿздерінің қҧрамындағы ٙ [һ] фонемасы сҿз шенінде кездесу
ыңғайына, яғни дыбыстық позицияға қарай (сҿз басында, сҿз ортасында немесе
сҿз соңында) қазақ тілінде тҥрлі ҿзгерістерге ҧшырап отырады.
Егер ٙ [һ] дыбысы сҿз ортасында дауыстыдан соң келсе, қазақ тілінде бҧл
дыбыс кҿбінесе сонар й дыбысымен алмасады. Мысалы, араб сҿздері:
ْٜ[كфҽһмун] – пайым, пайымдау, ٖٛ[ مзиһнун] – зейін, وٛ[ ظبɜ ̣āһирун] – зайыр [188,
83 б.]. Қазақта Зейін жҽне Зайыр атты кісі есімдері бар [7, 53 б.; 7, 80 б.].
Оларды араб тілінде ٖ٤٣ ىжҽне و٤٣ ىاдеп белгілегеніміз дҧрыс. Ал ْ٤ٛاثوا
[‟ибрāһӣму] атты араб кісі есімі Ыбырайым [7, 11 б.] болып ҿзгеріске тҥскен.
Оны қазақ тіліндегі дыбысталуына жақын келетін тҥрі ْ٤٣جوا٣ اдеп жазуымыз
керек.
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- ғ фонемасымен алмасады. Мысалы, ٢ٛ[ ىЗҽһий] – Зағи болып
фонетикалық ҿзгеріске тҥскен [7, 60 б.]. Оны араб тілінде ٢ ىاؿдеп береміз.
Қазақ тіліне ауысқан араб сҿздерінің ортасында кездесетін [һ] дыбысы
тҥсіп қалады:
وٜ[ هқаһр] – кҽр, وٛ[ ىзҽһр] – зҽр, ашу-ыза, وّٜ [шҽһр] – шҽр. Қазақ тілінде
зҽр жҽне шҽр формаларымен бірге заһар – зҽһар, шаһар – шаһар – шҽһар
секілді варианттары да қолданылады [188, 83 б.]. Кісі есімдері وحٛ[ ىзҽһрату] –
Зере болып [7, 60 б.], وحٛ[ ىзуһрату] – Зура болып [7, 60 б.] фонетикалық
ҿзгеріске тҥскен. Бҧл кісі атауларын араб тілінде ١و٣ ىжҽне هاٝ ىдеп бергеніміз
жҿн.
Егер ٙ [һ] дыбысы араб сҿздерінің инициал шенінде тҧрса, онда:
– қазақ тілінде ٙ [һ] айтылмай, редукцияланады да, тҥпнҧсқадағы жіңішке ҽ
дыбысы енді толық жуан а дыбысына алмасады. Мысалы, جخ٤ٛ [һҽйбҽтун] –
айбат, اءٞٛ [һҽуǝ̄‟ун] – ауа [188, 83 б.]. Ал ٕٝبهٛ [һǝ̄рӯну] атты кісі есімі Арон
болып фонетикалық ҿзгеріске тҥскен [7, 148 б.]. Оны араб тілінде ٕٝ آهдеп
береміз.
– қазақ тілінде ٙ [һ] редукцияланып, сҿз жіңішке дауысты ҽ дыбысынан
басталады: ٍيٛ [һҽзлун] – ҽзіл, ّيٛ [һҽзмун] – ҽзім, الىٛ [һҽлǝ̄кун] – ҽлек, ҿлім [188,
83]. َبثٛ [һǝ̄бил] жҽне ّْبٛ [һǝ̄шим] атты кісі есімдері Ҽбіл [7, 147 б.] жҽне Ҽшім
[7, 148 б.] болып ҿзгеріске тҥскен. Оларды араб тілінде َ٤ آثжҽне ْ٤ّ آдеп
жазамыз.
Кейбір араб сҿздерінде кҿмескі естілетін ٙ [һ] дыбысы қазақ тілінде
біршама ҧяң айтылады. Мысалы, خٜ[ عжиһҽтун] – жаһат, ْٜ٘[ عжҽһҽннҽму] –
жаһаннам, بىٜ[ عжиһǝ̄зун] – жиһаз [188, 84 б.]. وٛٞ[ عжҽуһҽрун] сҿзі қазақ тіліне
Жауһар кісі есімі ретінде енген [7, 35 б.]. Мҧндай жағдайда толық фонетикалық
ҿзгеріске тҥспегендіктен араб тіліндегі нҧсқасы бойынша وٛٞ عдеп жазылады.
[ غғ] фонемасының қазақ тілінде берілуі: [ ؽғ] дыбысынан басталатын
араб тілінен енген сҿздер қазақ тілінде кҿбінесе ғ дыбысы арқылы немесе соған
жақын дыбыс арқылы айтылып, жазылады. Ғ дыбысынан басталатын қазақтың
тҿл сҿздері сирек кездеседі. Мҧндай сҿздердің барлығы негізінен араб
элементтері.
Кейде [ ؽғ] дыбысынан басталатын араб сҿздері қазақ тілінде қ фонемасы
арқылы беріледі: [ ؿالفғилǝ̄фун] – қынап т.б [188, 85 б.]. Ал кісі есімдері ٔخ٤٘ؿ
[ғанӣмҽтун] – Қанима [7, 105 б.], بس٤[ ؿғийǝ̄сун] – Қиас [7, 105 б.] болып
фонетикалық ҿзгерістерге тҥскен. Оларды араб тілінде ٔب٤ٗ هب،ٓب٤ هдеп береміз.
[ حх] дыбысына қатысты ӛзгерістер: [ ػх] дыбысы қазақтың тҿл сҿзінде
мҥлдем айтылмайды. Бҧл дыбыс тек араб сҿздерінде ғана болады.
[ ػх] фонемасымен басталған араб тілінен енген сҿз қазақ тілінде
редукцияланып, сҿз тҿмендегі дыбыстардан басталады:
- а: [ ؽبكعхǝ̄фиɜун̣ ] – абыз, ٍ[ ؽالхҽлǝ̄лун] – адал, ِخ٤[ ؽһӣлҽтун] – айла, ٕاٞ٤ؽ
[хҽйуǝ̄нун] – айуан, [ ؽنхҽққун] – ақ, ҽділ, وخ٤[ ؽوхҽқӣқатун] – ақиқат, حِٞؽ
[хҽлўҽтун] – алуа, ّ[ ؽواхҽрāмун] – арам [188, 86 б.]. َٖ[ ؽхҽсҽнун] атты кісі есімі
Асан болып ҿзгерген [7, 39 б.]. Оны араб тілінде ٕ إٔبдеп жазамыз.
- ҽ: [ ؽلхҽддун] – ҽдді, [ ؽبعخхǝ̄жҽтун] – ҽжет, وٙ[ ؽبхǝ̄д̣ирун] – ҽзір, ًْؽب
[хǝ̄кимун] – ҽкім, ٍ[ ؽبхǝ̄лун] – ҽл, [ ؽوًخхҽракҽтун] – ҽрекет, [ ؽوفхҽрфун] – ҽріп
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[188, 86 б.]. Араб тіліндегі [ ؽبطхǝ̄жун] сҿзі қазақ тіліне кісі есімі ретінде Ҽжі
болып енген [7, 39 б.]. Оны араб тілінде ٢ آعдеп жазамыз.
- ҥ: ٌْ[ ؽхукмун] – ҥкім, ٓخٌٞ[ ؽхукӯмҽтун] – ҥкімет [188, 86 б.]. ٖ٤َؽ
[хусҽйнун] жҽне ٢[ ؽجхуббӣ] атты кісі есімдері қазақ тіліне Ҥсен [7, 40 б.] жҽне
Ҥбі [7, 38 б.] болып енген. Бҧлар араб тілінде ٖ٤ٍٝ أжҽне ٢ثٝ أболып беріледі.
Араб тіліндегі [ ػх] фонемасынан аяқталған сҿз қазақ тіліне енгенде бҧл
фонема редукцияға ҧшырайды: ػٖٞٗ [нҽсӯхун] атты кісі есімі қазақ тіліне Нҽсу
болып ауысқан [7, 139 б.]. Оны араб тілінде ٍٞ ٗبдеп жазамыз.
Сҿз ішінде қай позицияда тҧрғанына қарамастан, кейде [ ػх] фонемасы
қазақ тілінде қатаң дауыссыз қ арқылы да беріледі. Бҧған бірнеше дҽлел
келтірейік: [ ؽَبةхисǝ̄бун] – қисап, [ ؽبعخхǝ̄жҽтун] – қажет, [ هلػқадҽхун] – қадақ,
[ ؽبطхǝ̄жун] – қажы, وٙ[ ؽبхǝ̄д̣ирун] – қазір, ٕوا٤[ ؽхҽйрāну] – қайран қалу, ؽوٓخ
[хурмҽтун] – қҧрмет, ٕاٞ٤[ ؽхҽйўǝ̄ну] – қайуан, ِخ٤[ ؽхӣлҽтун] – қайла, ٍاٞأؽ
[‟ҽхуǝ̄лу] – ақуал, ‟[ أؽٔنҽхмҽқу] – ақымақ т.б [188, 87 б.]. ً[ ؽٔبхҽмǝ̄сун] жҽне
[ ؽٔيحхҽмзҽтун] атты кісі есімдері Қамаси жҽне Қамза болып қазақыланған [7, 43
б.]. Оларды араб тілінде ٢ٍ هبٓبжҽне  هبٓياдеп жазылады.
[ ػх] қазақ тілінде х дыбысы арқылы да айтылып, жазылуы мҥмкін.
Мысалы, ش٣[ ؽلхҽдӣсун] – хадис, [ ؽنхҽққун] – хақ, وخ٤[ ؽوхҽқӣқатун] – хақиқат, ًْؽب
[хǝ̄кимун] – хҽкім, [ ؽٌٔخхикмҽтун] – хикмат, مٞ[ ؽوхуқӯқун] хуқҧқ, هٞٚ[ ؽхуд̣ӯрун]
– хҧзыр, [ ؽنхҽққун] – хуқ, қҧқық [188, 87 б.]. ٢َ٘[ ؽхусний] жҽне ٢[ ؽلхҽфий]
атты кісі есімдері қазақ тілінде Қҧсни [7, 40 б.] жҽне Қапи [7, 41 б.] болып
ҿзгеріске тҥскен. Оларды араб тілінде ٢ٍ٘ٞ هжҽне ٢ هبكдеп жазамыз.
 ]‘[ عдыбысының ӛзгеруі және алмасуы:  – ]„[ عқазақ тіліне мҥлдем жат
дыбыс. Қазақтар бҧл дыбысты сҿз басында да, сҿз ортасында да, сҿз соңында да
айтпайды, оны ретіне қарай қазақ тіліндегі басқа фонемалармен алмастырып
отырған.  ]„[ عдыбысын қазақ тілінде тҿмендегі фонемалармен алмастырып
қабылдаған:
- ғ дыбысымен: ِّٞ[ ٓؼмҽ„лӯмун] – мағлҧм, ٘[ ثؼбҽ„д̣ун] – бағзы, ػلاُخ
[„ҽдǝ̄лҽтун] – ғаділет, „[ ػغبئتҽжǝ̄‟ибу] – ғажайып, „[ ػغتҽжҽбун] – ғажап, ي٣ػي
[„ҽзӣзун] – ғазиз, ُْ„[ ػبǝ̄лимун] – ғалым, „[ ػوٕذҽраc ̣ат] – ғарасат, „[ ػٖوҽc ̣рун]
– ғасыр, ٞ„[ ػلҽфўун] – ғапу ету, „[ ػبّنǝ̄шиқун] – ғашық, „[ ػجوحибратун] – ғибрат,
„[ ػِٔبءулҽмǝ̄‟у] – ғҧлама, „[ ػوفурфун] – ғҧрып, „[ ػْوушрун] – ғҧшыр, ِْ„[ ػилмун]
– ғылым, [ ٍبػخсǝ̄„ҽтун] – сағат, ِْ[ ٓؼму„ҽллимун] – мҧғалім, خ٤ِ„[ ػوҽқлиййҽтун] –
ғақлия, ْ‟[ أػظҽ„ɜ ̣аму] – ағзам [188, 88 б.]. „[ ػبهكخǝ̄рифҽтун] жҽне ُْ„[ ػبǝ̄лимун]
атты кісі есімдері қазақ тілінде Ғарифа [7, 82 б.] жҽне Ғалым [7, 83 б.] болып
фонетикалық ҿзгерістерге тҥскен. Ол араб тілінде لب٣ ؿبهжҽне ْ٤ُ ؿبболып
жазылады.
Кейбір кірме сҿздерде  ]„[ عсҿз басында, сҿз ортасында жҽне сҿз соңында
айтылмайды, яғни оның орнына басқа дыбыс қолданылмайды. Сондықтан сҿз ع
[„] дыбысынан кейін келетін мынадай дауысты дыбыстардан басталады, немесе,
 ]„[ عдыбысы сҿз ішінде келсе, оған дейін, не одан кейін тҿмендегі дауысты
дыбыстар ғана айтылады.
- а дыбысы: „[ ػياءҽзǝ̄‟ун] – аза, ت٤„[ ػҽйбун] – айып, َ„[ ػوҽқлун] – ақыл [188,
88 б.]. Араб тіліндегі ت٤„[ ػغҽжӣбун] жҽне ل٤„[ ػوҽқӣдун] атты сҿздер қазақ тіліне
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Ажып [7, 93 б.] жҽне Ақид [7, 96 б.] кісі есімдері ретінде енген. Оларды араб
тілінде сол кҥйінде ل٤ ػوжҽне ت٤ ػغдеп жазамыз.
- ҽ дыбысы: „[ ػبكحǝ̄дҽтун] – ҽдет, ٍ„[ ػلҽдлун] – ҽділ, ي٣„[ ػيҽзӣзун] – ҽзіз [188,
88 б.]. ي٣„[ ػيҽзӣзун] жҽне ْ٤„[ ػظҽɜ ̣ӣмун] атты кісі есімдері қазақ тіліне Ҽзиз [7, 94
б.] жҽне Ҽзім [7, 95 б.] болып ауысқан. Оларды араб тілінде ي٣ ػيжҽне ْ٣ آىдеп
жазамыз.
- і жҽне й дыбыстары: ِْ„[ ػилмун] – ілім, „[ ػيحиззҽтун] – ізет, [ ّبػوшǝ̄„ирун]
– шайыр [188, 88 б.]. „[ ػيحиззҽтун] жҽне ْ٤[ ٗؼнҽ„ӣмун] сҿздері қазақ тіліне Ізет [7,
93–94 б.] жҽне Найым [7, 141 б.] кісі есімдері болып айтылған. Оларды араб
тілінде ذ٣ي٣ اжҽне ْ٤٣ ٗبдеп белгілейміз.
- Араб тіліндегі сҿз аяғындағы  ]„[ عдыбысы қазақ тілінде эллизияға
ҧшырайды. بئغٙ [д̣ā‟и„ун] – зая, зая кету [188, 88 б.]. [ ّبكغшǝ̄фи„ун] жҽне عبٓغ
[жǝ̄ми„ун] деген кісі есімдері қазақ тіліне ауысқанда фонетикалық ҿзгерістерге
тҥсіп соңындағы  ]„[ عдыбысы тҥсіп Шҽпи [7, 69 б.] жҽне Жҽми [7, 31 б.]
болған. Оларды араб тілінде ٢ ّبكжҽне ٢ٓ عبдеп береміз.
[ جж] дыбысының ӛзгеріске ҧшырауы: [ طж] дыбысы – таңдай ортасы
(١[ ؿبهġāriịịun]) африкаты саналады. Бҧл дыбыс фонема тҥрінде қазақ ҽдеби
тілінде кездеспейді.
Тиісті лексикалық элементтермен бірге қазақ тіліне ауысқан соң арабша
қатаң айтылатын [ طж] дыбысы қазақша ҧяң айтылатын болады. اةٞ[ عжҽуǝ̄бун]
– жауап, [ عٔبػخжҽмǝ̄„ҽтун] – жамағат [188, 88 б.]. وح٣[ عيжҽзӣрату] деген кісі
есімі қазақ тілінде ҧяңданып, Жазира [7, 32 б.] болып дыбысталады. Оны араб
тілінде толық фонетикалық ҿзгеріске тҥспегендіктен وح٣ عيдеп жазамыз.
Егер араб тілінен ауысқан сҿздер [ طж] дыбысына бітсе, онда бҧл дыбыс
қазақ тілінде ш дыбысына айналады. Мҽселен, арабтың [ فواطхарāжун] (салық)
сҿзі қазақшасында қараша болып келеді [188, 89 б.]. Араб тіліндегі غخ٣فل
[хадӣжҽту] атты ҽйел есімі қазақ тіліне Хадиша [7, 47 б.] болып енген. Оны араб
тіліндегі дыбысталуына ең жақыны болғандықтан غخ٣ فلдеп жазғанымыз дҧрыс
сияқты. Қазақ тіліндегі Қадиша деген де кісі есімін ْب٣ هبكдеп жазғанымыз дҧрыс
секілді.
[ يй] дыбысының ж-ға айналуы: Қазақ тілінде [ يй]–ден басталатын
сҿз жоқ. Араб тілінен енген кірме сҿздер ١ [й] дыбысынан басталса, онда бҧл
дыбыс қазақ тіліне кҿшкенде ж фонемасына айналып кетеді [188, 90 б.]: ْ٤ز٣
[йҽтӣмун] – жетім [109, 73 б.]. Араб тіліндегі ةٞؼو٣ [йҽ‟қӯбу] атты кісі есімі
қазақ тіліне Жақып болып енген [7, 150 б.]. Оны араб тілінде бергенде ت٤ عبهдеп
жазамыз.
١ [й] дыбысымен басталатын есімдер кейде д жҽне т фонемаларына
айналады: Араб тіліндегі ٍقٞ٣ [йӯсуфу] атты кісі есімінің қазақ тілінде Дҥсіп
жҽне Тҥсіп деген нҧсқалары бар [7, 151 б.]. Оларды араб тілінде ق٤ٍٝ كжҽне
ق٤ٍٞ رдеп жазамыз.
[ فф] дыбысының басқа фонемалар арқылы берілуі: [ فф] дыбысы
кҿбіне қазақ тілінде б жҽне п фонемалары арқылы беріледі:
б дыбысы арқылы: َٚ‟[ أكҽфд̣алу] – абзал و٤[ كوфҽқӣрун] – бақыр, كبرؾخ
[фǝ̄тихҽтун] – бата, ٖ[ ًلкҽфҽнун] – кебін [188, 90 б.]. Сол секілді َٖ٤[ كфҽйc ̣алу]
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жҽне ٘٤[ كфҽйд̣ун] деген кісі есімдері қазақ тіліне Байсал [7, 107 б.] жҽне Байыз
[7, 108 б.] болып ауысқан. Оларды араб тілінде ٍٖب٣ ثبжҽне ي٤٣ ثبдеп береміз.
п дыбысы арқылы: ‟[ أُقҽлифун] – ҽліп, َ[ ؿبكғāфилун] – ғапыл қалу, ػوف
[„урфун] – ғҧрып [188, 91 б.]. Араб тіліндегі [ كبرؼфǝ̄тихун] жҽне َٙ[ كبфǝ̄д̣илун]
сҿздері қазақ тіліне Патық жҽне Пазыл болып енген [7, 106 б.]. Оларды араб
тілінде ن٤ كبرжҽне َ٣ كبىдеп жазамыз.
Қазақ тіліне ауызекі жолмен енген араб сҿздері толық фонетикалық
ҿзгерістерге ҧшырап, қазақ тілінің ішкі заңдылықтарына сҽйкес ҿзінің сыртқы
тҧлғасын да едҽуір ҿзгерткен. Ал жазба тіл арқылы (кҿбінесе дінді уағыздайтын
кітаптар) енген лексикалық элементтер қазақ топырағында да ҿзінің тҥр
тҧлғасын ҿзгертпей, сақтап отырады. Мҧндай сҿздердің қҧрамында ф спиранты
сол кҥйінде сақталған. Мысалы, ٠ٗ[ كبфǝ̄ний] – фани, [ كبرؾخфǝ̄тиһҽтун] – фатиқа,
[ اُزلبدилтифǝ̄тун] – ылтифат т.б. [188, 91 б.]. Арабтың [ كزبػфҽттǝ̄хун] деген кісі
есімі қазақ тіліне Фаттах болып енген [7, 106 б.]. Мҧнда толық фонетикалық
ҿзгеріс болмағандықтан араб тілінде тҥпнҧсқадағыдай  كزبػдеп жазамыз.
[ وў] дыбысының қазақша тҥрленуі: Араб сҿздері қазақ тіліне ауысқанда
ٝ [у] дыбысы редукцяланады да одан кейінгі дауысты дыбыс ҿзгеріске ҧшырап,
тҿмендегі дыбыстардан басталады:
о дыбысы: ثبءٝ [ўҽбǝ̄‟ун] – оба (холера), ٍثبٝ [ўҽбǝ̄лун] – обал, اهؼخٝ [ўǝ̄қи„ҽтун]
– оқиға [188, 92 б.]. Кісі аты بةٛٝ [ўҽһһǝ̄бун] қазақ тіліне Оқап болып ауысқан [7,
150 б.]. Оны араб тілінде اهبةٝ деп береміз.
ҿ дыбысы: َ٤ًٝ [ўҽкӣлун] – ҿкіл, خ٣الٝ [ўилǝ̄йҽтун] – ҿлаят, خ٤ٕٝ [ўҽc ̣ийҽтун] –
ҿсиет [188, 92 б.]. Араб тіліндегі لخ٤ظٝ [ўҽɜ ̣ӣфҽтун] сҿзі қазақ тіліне Ҿзипа болып
кісі есімі ретінде енген [7, 149 б.]. Оны араб тілінде لب٣اىٝ деп жазамыз.
ٝ [у] дыбысы тҿмендегідей дыбыстармен алмасуы мҥмкін:
у дыбысы: ػعٝ [ўҽ„ɜун̣ ] – уағыз, اعتٝ [ўǝ̄жибун] – уажып, ْٛٝ [ўҽһмун] –
уайым [188, 92 б.]. Араб тіліндегі ٌ٣ٝ [ўҽйсун] жҽне ٢ُٝ [ўҽлиййун] сҿздері қазақ
тіліне Уайс жҽне Уҽли болып ауысқан [7, 149 б.]. Оларды араб тілінде аса ҥлкен
фонетикалық ҿзгеріске ҧшырамағандықтан тҥпнҧсқадағыдай ٌ٣ٝ жҽне ٢ُٝ деп
жазамыз.
б дыбысы: ُلٝ [ўҽлҽдун] – валет (карта) – балта [188, 92 б.]. Араб тіліндегі
ٍاّٞ [шҽўўǝ̄лун] сҿзі қазақ тіліне Шабал болып кісі есімі ретінде енген [7, 73 б.].
Оны араб тілінде ٍ ّبثبдеп белгілейміз.
п дыбысы: ِ٣ْٞ[ رтҽшўӣшун] – тҽшпіш, همٝ [ўҽрақун] – парақ [188, 92 б.].
Қазақ тілінде осы همٝ сҿзінен еніп, фонетикалық ҿзгеріске тҥскен Парақ деген
кісі есімі де бар. Оны араб тілінде  ثبهامдеп жазамыз.
[ قқ] дыбысының қазақ тілінде к және ғ болып ӛзгеруі: [ مқ] к
дыбысына алмасатын тілдік фактілер кездеседі: وٜ[ هқаһрун] – кҽр, кер, هبػلح
[қā„идҽтун] – каде [188, 93 б.]. Араб тіліндегі [ هبكهқāдирун] сҿзі қазақ тіліне Кҽдір
болып кісі есімі ретінде ҿткен [7, 109 б.]. Оны араб тілінде و٣ ًبكдеп белгілейміз.
Сондай-ақ, [ مқ] кейде ҿзгеріп, ғ дыбысымен де алмасады: بهخٛ [т̣āқатун] –
тағат, و٣[ رولтҽқдӣрун] – тағдыр, т.б [188, 93 б.]. Кісі есімдері: له٤[ ؽن ؽхҽққу
хҽйдҽра] – Ағайдар [7, 41 б.], ٍ[ ؽن ػبكхҽққу „ǝ̄дилин] – Ағҽділ [7, 42 б.]. Бҧларды
араб тілінде لاه٣ آؿبжҽне َ٣ آؿبكдеп береміз.
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Ҽйтсе де кҿбінесе дерлік  مқаф дауыссыз дыбысымен келетін араб
сҿздерінде бҧл фонема қазақ тіліне ауысқан соң да негізінен қ арқылы беріледі.
[ هٖخқиc ̣c ̣атун] – қисса [9, 175 б.], ٗ[ هوқард̣ун] – қарыз [9, 158 б.]. Кісі есімдері:
لخ٤[ هطқатӣфҽтун] – Қатифа [7, 112 б.], [ ه٘بػخқанǝ̄„ҽтун] – Қанағат [7, 113 б.].
Бҧларды араб тілінде لخ٤ هطжҽне ٛ هبٗبؿبдеп жазамыз.
[ خх] дыбысының қазақша қ және ғ болып ӛзгеруі: Бҧл араб тілі
фонемасы қазақ тілінде тіл арты спирант қ дауыссыз дыбысы арқылы беріледі.
Араб тілінен ауысқан тҿмендегідей сҿздердің фонетикалық ҿзгерістеріне назар
аударайық: ٕ[ فياхазǝ̄нун] – қазан, [ فواعخхарāжҽтун] – қаражат, [ فطوхат̣арун] –
қатер, ٍب٤[ فхайǝ̄лун] – қиял, بٗخ٤[ فхиǝ̄нҽтун] – қиянат [188, 93 б.]. Араб тіліндегі
ِخ٤ِ[ فхалӣлҽтун] жҽне و٤[ فхайрун] сҿздері қазақ тіліне Қалила жҽне Қайыр болып
кісі есімдері ретінде енген [7, 49 б.]. Оларды араб тілінде ال٤ُ هبжҽне و٤٣ هبдеп
жазамыз.
Сонымен бірге [ فجوхабҽрун] – хабар, [ فالئنхалǝ̄‟иқу] – халайық, فِن
[халқун] – халық, ٜ[ فхаттун] – хат сҿздері қазіргі қазақ тілінде х арқылы
жазылады. Алайда бҧл сҿздер ауызекі тілде қ болып айтылады [188, 94 б.]. Араб
тіліндегі [ فبُلхāлидун] жҽне ُٔ[ فبхāлиcун̣ ] атты кісі есімдері қазақ тіліне Халид
жҽне Халес болып ауысқан [7, 46 б.]. Олар толық фонетикалық ҿзгеріске
тҥспегендіктен араб тілінде сол кҥйінде  فبُلжҽне ُٔ فبдеп жазылады.
[ شш] дыбысының с-ға алмасуы: Араб тілінен енген сҿздерде ُ [ш]
дыбысы негізінен ҿзінің дыбыстық тҧлғасын ҿзгертпей, сол кҥйінде
қабылданады [188, 95 б.]: [ ّلبءшифǝ̄‟ун] – шипа [9, 309 б.], ؼخ٣[ ّوшҽрӣ„ҽтун] –
шариғат [9, 302 б.]. Араб тіліндегі خ٤َّٔ [шҽмсиййҽтун] жҽне [ ٌّوшукрун]
сҿздері қазақ тіліне Шҽмсия жҽне Шҥкір кісі есімдері ретінде енген [7, 72 б.].
Олар толық фонетикалық ҿзгеріске ҧшырамағандықтан араб тілінде خ٤َّٔ жҽне
 ٌّوболып ҿзгеріссіз жазылады.
Алайда кейбір жағдайларда ُ [ш] дыбысы қазақ тілінде с фонемасына
айналған: ٕطب٤ّ [шҽйт̣āну] – сайтан, ٍ[ ّٔبшимǝ̄лун] – самал, ٌَّ [шҽклун] –
сықылды т.б. [188, 95 б.]. ي٣[ ّوшҽрӣкун] жҽне مّٞ [шҽўқун] деген араб сҿздері
қазақ тіліне Серік [7, 71 б.] жҽне Сауық [7, 73 б.] кісі есімдері ретінде ауысқан.
Оларды араб тілінде ي٣و٤ٍ жҽне ن٣ٝ ٕبдеп береміз.
[ لл] дыбысының қазақ тіліндегі кӛріністері: Қазақ тіліне енген
сҿздерде ٍ [л] фонемасы негізінен алғанда ҿзгеріске ҧшырамайды. Дегенмен
қазақ тілінің ішкі фонетикалық заңдылықтарына сҽйкес белгілі бір ҿзгеріске
ҧшырайды: Біріншіден, ٍ [л] дыбысы ҿзінің алдындағы яки ҿзінен кейінгі
дауысты дыбыстардың ықпалымен біресе жуан, біресе жіңішке болып
айтылады. Дҽлірек айтсақ, бҧл дыбыс жіңішке дауыстардың (і, е, ҿ, ҽ, ҥ)
ықпалымен жҧмсарып, жіңішке болып та, ал жуан дауыстылардың (ы, о, а, ҧ)
ҽсерімен жуан болып та айтылады. Оны мына сҿздер арқылы кҿруге болады:
адал – ҽділ, ажал – ҽзіл, балағат – бҽлекет, ақыл – ҽйел, ғылым – ілім, хал – ҽл
т.б. Осы л жҽне р фонемаларынан басталатын араб сҿздері, қазақ тіліне енгенде
алдында о, ы, і, ҥ, ҧ дауысты дыбыстары пайда болады: ّ[ الىлǝ̄зимун] – ылазым
[188, 97 б.]. Кісі есімі: ٕ[ ُؤبлуқмǝ̄ну] – Ҧлықпан [7, 117 б.]. Ол араб тілінде ٕوجب٤ُٝأ
болып жазылады.
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Араб тілінен енген сҿздердің қҧрамындағы қосарланған ٍ [л] дыбысының
біреуі д фонемасына айналады: ٍ[ ؽالхҽлǝ̄лун] – адал ٍ[ كالдҽллǝ̄лун] – делдал
[188, 97 б.]. кісі есімі: ْ هللا٣[ ًوкҽрӣму-л-лāһи] – Кҽримолда [7, 115 б.].
Кейде ٍ [л] дыбысы н дыбысына айналады. Рас, мҧндай жағдай сирек
кездеседі: [ عالكжҽллǝ̄дун] – жендет, [ ؿالفғилǝ̄фун] – қынап т.б. [188, 97 б.].
[ وм] дыбысының б және п фонемаларына алмасуы: ٍْ см жҽне ّْ шм
дыбыстары қатар келген (прогрессивті ассимиляция заңына сҽйкес) сҿздер
қазақ тіліне енгенде с дыбысының ҽсерінен м дыбысы п фонемасына айналады.
Мысалы, ٕ„[ ػضٔبусмǝ̄ну] – Оспан [188, 92 б.]. Бҧл есімді араб тілінде ٍٕجبٝ أдеп
жазамыз.
Қазақ тіліне сіңісіп кеткен кейбір араб сҿздеріндегі ّ [м] дыбысы б
фонемасына ҿзгергенін кҿреміз: [ ٓؾ٘خмихнҽтун] – бейнет [188, 92 б.]. Араб
тіліндегі ٌْ[ ٓؾмухкҽмун] сҿзі қазақ тіліне Бекем кісі есімі ретінде енген [7, 119
б.]. Ал [ ٓؾٔلмухҽммҽдун] деген кісі есімі Бейімбет болып енген [7, 119 б.].
Оларды араб тілінде ْ٤ٌ٤ ثжҽне ذ٤ٔج٤٤ ثдеп жазамыз.
[ ضд̣] дыбысы – ҧяң з дауыссызына алмасады: َٚ‟[ أكҽфд̣алу] – Абзал
[188, 90 б.], ٘٤[ كфҽйд̣ун] Байыз [7, 108 б.] болып ауысқан. Бҧл есімдерді араб
тілінде ٍ أثىاжҽне ي٤٣ ثبдеп береміз.
3.2.3 Ҿзге тілдерден енген онимдердің араб тілінде берілуі
Қазақ тіліне арабтан басқа тілдерден енген онимдердің сҿздік қорымызды
байытқаны ғылыми тҧрғыда толық дҽлелденген. Бҧл онимдер тілімізге ерте
кезден бҥгінге дейін енуде. Олардың денін бастапқы тҧлғасынан фонетикалық
ҿзгерістерге ҧшырап қазақ тіліне сіңіп кеткені соншалық бҿгде тілдік екендігін
аңғару қиын. Мысалы, монғол тілінен енген есімдер: Ноян, Нҿке, Сайын,
Жайсаң, Баян, Ойрат, Сыпатай, Жамбыл, Қапшағай, Шона, Сая, Лашын, Бҧқа
(монғ. буқа), Бура (монғ. бугура), Сара (монғ. сара – «ай»), Боран (монғ.
боруган), Арай (монғ. ур – «таң шапағы») т.т.; біріккен қазақ жҽне монғол
сҿздерінен жасалған антропонимдер: Бауыржан (монғ. боор), Нағашыбек
(монғ. нагса, нағацы), Бҿлебай (монғ. бҿлҿ), Қҧдабай (монғ. қудғи), Ақабай
(монғ. аха – «ҥлкен аға»), Дҿненбай (монғ. доне), Қҧнанбай (монғ. гунан),
Тҽңірберген (монғ. тыгрі), Жылкелді (монғ. жил) т.б.; орыс тілінен тікелей жҽне
сҿзжасам арқылы қабылданған есімдер. Мысалы, Андре (Андрей есімінің
нҧсқасы), Жандарал (Генерал), Жагор (Егор), Майыр, Болатнай (Булатный),
Сҽтен (Сатин), Болысбек (волость), Бҽтес (батист), Қампит, Кҽмпит
(конфета), Шҽйнек (чайник), Сиязбек, Доқтырхан т.б. парсы тілінен енген кісі
есімдері, мысалы, Дастан, Мырза, Зиба, Шахназар, Мардан, Азат т.б.
Келтірілген ҿзге тілдерден енген кісі есімдері тіліміздің дыбыстық заңына
бағынып, толық, кейде жартылай фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырағанын
кҿреміз. Кейінгі кезеңде енген кісі есімдерінен фонетикалық заңдылыққа
бағынбай тҥпнҧсқа қалпында енгендері де жетерлік. Мысалы, орыс тілінен
енген кісі есімдері: Анна, Капитан, Жандарм, Аня, Анастасья, Валентина, Зоя,
Лиза, Лида, Катя, Светлана, Нина, Лариса, Роза, Рита, Тамара, Ольга,
Любовь, Алексей, Андрей, Виктор, Валерий, Максим, Мирон, Денис, Ефим,
Ждан, Клим, Сергей т.т.; басқа халықтар тілінен орыс тілі арқылы қабылданған
152

есімдер: Роза, Долорес, Дина, Лола, Элеонора, Луиза, Маргарита, Римма,
Маркс, Диас, Марат, Хозе, Артур, Ригард, Эрист, Суният т.б. советтік ҿмір
бейнесі мен болмысын бейнелейтін есімдер: Армия, Закон, Маршал Социал
Октябрь, Ким, Совет, Октябрина, Мира, Майя, Кима т.б.; ТМД елдері тілінен
енген есімдер: Тарас, Микола, Оксана, Тамара, Серго, Шота, Дила, Манана
Арсен т.б. Осыларды ескере отырып, араб тілінен, ҿзге тілдерден енген
онимдерді араб тілінде транслитерациялау ҥшін «фонетикалық ҿзгерістерге
ҧшырай отырып қазақыланған» жҽне «фонетикалық ҿзгеріске ҧшырамай
қазақыланған онимдер» деп екіге бҿліп қарастырамыз.
а) Ӛзге тілдерден фонетикалық ӛзгерістерге ҧшырай отырып
қазақыланған онимдер:
Орта ғасырлардан бастап тілімізге араб тілінен басқа тілдерден онимдер
ене бастағаны белгілі. Жоғарыда баяндағанымыздай, мҧндай онимдер тілімізге
сіңіп фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырағаны соншалық ҿз ана тіліміздің тҿл
сҿздері іспеттес. Мҧндай онимдерді араб тілінде жазғанда қазақ текті
онимдердің араб тілінде транслитерациялануындағы қағидалар басшылыққа
алынады. Бірнеше мысалдар келтірейік: Ноян – ٕب٣ٞٗ, Нҿке – ٢ًٞٗ, Сайын – ٖ٤٣ٕب,
Жайсаң – ٕٖب٣عب, Ойрат – ٛوا٣ٝأ, Сыпатай – ١بٛجب٤ٕ, Жамбыл – َ٤عبٓج,
Қапшағай – ١هبثْبؿب, Шона – ٗبّٞ, Сая – ب٣ٕب, Лашын – ٖ٤ّال, Бҧқа – هبٞث, Бура –
هاٞث, Сара – ٕبها, Боран – ٕهاٞث, Арай – ١آها, Бауыржан – ٕوعب٣ٝثب, Нағашыбек –
ي٤ج٤ّٗبؿب, Бҿлебай – ١جب٤ُٞث, Қҧдабай – ١كاثبٞه, Ақабай – ١أهبثب, Дҿненбай – ١٘جب٤ٗٝك,
Қҧнанбай – ١ٗبٗجبٞه, Тҽңірберген – ٖ٤ًو٤وث٤ٗرب, Жылкелді – ١ِل٤ٌِ٤ع, Мекҽйіл – َ٤٣ٌب٤ٓ,
Жандарал – ٍعبٗلاها, Жагор – هًٞعب, Майыр – و٤٣ٓب, Болатнай – ١٘بٛالٞث, Сҽтен –
ٖ٤ٍبر, Болысбек – ي٤ٖج٤ُٞث, Бҽтес – ٌ٤ثبر, Қампит – ذ٤هبٓج, Кҽмпит – ذ٤ًبٓج,
Шҽйнек – ي٤٘٣ّب, Сиязбек – ي٤بىث٤ٍ, Доқтырхан – ٕوفب٤هطٝك, Мырза – وىا٤ٓ, Зиба –
جب٣ى, Шахназар – ّبف٘بىاه, Мардан – ٕٓبهكا, Азат – ٛ آىاт.б.
ә) Ӛзге тілдерден фонетикалық ӛзгерістерге ҧшырамай енген онимдер:
Араб тілінен басқа тілдерден фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамай қазақ тіліне
енген онимдерді ҿзіміз жасаған ереже бойынша транслитерациялаймыз ба, ҽлде
тҥпнҧсқа тілінен араб тіліне транслитерациялаған ережелері болса соны негізге
аламыз ба деген заңды сҧрақ туындайды. Кейінгі кезеңде жазба тіл арқылы
фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамай, бастапқы қалпында енгендері де
жетерлік.
Егер
ондай
онимдерді
жоғарыдағы
ереже
бойынша
транслитерацияласақ, тҿмендегіше жазылар еді. Мысалы, орыс тілінен енген
кісі есімдері: Анна – آّٗـب, Капитан – ٕزب٤ًبث, Жандарм – ّعبٗلاه, Аня – ب٤ٗآ, Анастасья
– ب٤ٍآٗبٕطب, Валентина – ٘ب٤٘ز٤ُكب, Зоя – ب٣ٝى, Лиза – يا٤ُ, Лида – لا٤ُ, Катя – ب٤ًبر,
Светлана – زالٗب٤ٍل, Нина – ٘ب٤ٗ, Лариса – َب٣اله, Роза – ىاٝه, Рита – زب٣ه, Тамара –
بٓبهاٛ, Ольга – ٌُبٝأ, Любовь – فٞثٞ٤ُ, Алексей – ٢ٌَ٤ُآ, Андрей – ١آٗله, Виктор –
هٌٞز٤ك, Валерий – ١و٤ُكب, Максим – ْ٤ًَٓب, Мирон – ٕٝو٤ٓ, Денис – ٌ٤٘٣ك, Ефим – ْ٤ل٣ا,
Ждан – ٕ علا،)ٕغلا٣(ا, Клим – ْ٤ًِ ،)ْ٤ٌِ٣(ا, Сергей – ٢ًو٤ٍ, т. т.; басқа халықтар
тілдерінен орыс тілі арқылы қабылданған есімдер: Долорес – ٌ٣هُٞٝك, Дина – ,٘ب٣ك
Лола – الُٞ, Элеонора – هاٞٗٞ٤ِ٣ا, Луиза – يا٣ُٞ, Маргарита – زب٣ٓبهًبه, Римма –  ّـٔب٣ه,
Маркс – ًٌٓبه, Диас – ٓب٣ك, Марат – ٓبهاد, Хозе – ١ىٞف, Артур – هٞٛآه, Ригард –
ٌبهد٣ه, Эрист – َذ٣و٣ا, Суният – بد٤ٕٗٞ т.б. советтік ҿмір бейнесі мен
болмысын бейнелейтін есімдер: Армия – ب٤ٓآه, Закон – ًٕٞىا, Маршал – ٍٓبهّب,
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Социал – ٍب٤َرٍٞ, Октябрь – بثو٤ًزٝأ, Ким – ْ٤ً, Совет – ذ٤كٍٞ, Октябрина –
٘ب٣بثو٤ًزٝأ, Мира – وا٤ٓ, Майя – ب٣ٓب, Кима – ٔب٤ً т.б; Ҿзге ТМД елдері тілінен енген
есімдер: Тарас – ًبهاٛ, Микола – الٌٞ٤ٓ, Оксана – ًَبٗبٝأ, Тамара – بٓبهاٛ, Серго –
ًٞو٤ٍ, Шота – بّٛٞ, Дила – ال٣ك, Манана – ٓبٗبٗب, Арсен – ٖ٤ٍ آهт.б.
Ресей астанасы Мҽскеуден тҽулігіне 24 сағат бойы араб тілінде хабар
тарататын « ّٞ٤ُب ا٤ٍٝ( »هRusiуa Today) телеарнасының араб тіліндегі интернет
сайтында орыс онимдері былай жазылған: « ،ُـبٞو اُلٜٗ ،هؽٞ ٍبٗذ ثطوٍج،هبىٞ اُو،ب٣و٤ج٤ٍ
،ٖ٣ىٞؿٝ ه١زو٤ٓ ك،فًٞهٍٞ َالف٣ كالك،فُٞكبّٞ هٞـ٣ ا،ق٣ل٤ ٓلك١زو٤ٓ ك،ٖ٤رٞو ث٤ٔ٣ كالك،ٍٞثٍٝزبكو
و٤ٔ٣ كالك،فٞٗاِٞ٤ٍ ٕٞ أٗط،ٖ٤ٗٞثِٞ اٌَُ٘له ف،ٌز٣كُُٞٞـب ؿٝ أ،ِز٤كًٞهٞ كك١ اهًبك،ىاىًٞ ١زو٤ٓك
ٌب٤ٗٝو٤ ك،فُٞكبًٞٗٞ  اٌَُ٘له،فًٞٞ٣وك٤ٍ ٢ُٞ أٗبر،فٝ الكو٢وؿ٤ٍ ،فٌْٞرٞو ث٤ٔ٣ كالك،ق٤َُزًًُٞٞٞ
،ٕٝهٞكٞؾ ؿ٤ُٝ أ،فٝهٌٞ ٓبٗز٤٘٣ ك،١ٌَٞٗٝ ك٢وؿ٤ٍ ،فٞٗلب٤ُ ١زو٤ٓ ك،٢ٌَ٘٣ل٤ٓ و٤ٔ٣ كالك،كبَٞهرٌٍٞل
ٚ٣ أٗله،ٌٞرٞٓ ٢ُزب٤ ك،فًٍُٞٞٞ ْ٤ٌَٓ ،فٝهٝكٞ٤ ك١الٞو٤ٗ ،فٝهٞل٤ٌ٤ٗ ١الٞو٤ٗ ،ق٣ْب٣ه اٌٞز٤ك
،كٝهٞكـٞٗ ٠٘غ٤ٗ ،هؽٞ ٍبٗذ ثطوٍج،ٕ رزبهٍزب،فٝي٤َ أث٤قبئ٤ٓ ،ٖ٤ِ٤ثْٞ ر٤ٌَٓ ،كبىٞٗ  اٌَُ٘له،فٍٞٝال٤ث
ّو٤ ث،َ٘ي٤الث٤ْ ر،ٕ هبىا،كبٝ أ،َٓيٝ أ، ٍبٓبها،هؽٞ٘ج٣و٤ٌبر٣ ،وٍي٤ج٤ٍٞكٞٗ» [187].
Байқап отырғанымыздай, орыс арабистері г дыбысын бірыңғай араб
тіліндегі [ ؽғ] дыбысының таңбасымен белгілеген (Волга - ُـبٞاُل, Игор – هٞـ٣ا,
Ольга – ُـبٝأ, Новгород – كٝهٞكـٞٗ т.б.);
- дауысты дыбыстарды кҿбінесе араб тіліндегі созылыңқы дауыстылардың
таңбасымен берсе (Самара –  ٍبٓبهاт.б.), кей онимдерде харакаттармен берген
(Александр – اٌَُ٘له, Максим – ْ٤ٌَٓ, Медведев – ق٣ل٤ ٓلكт.б.);
- к дыбысын бірде [ ىк] дыбысының (Аркадий – ١اهًبك, Александр – اٌَُ٘له,
Виктор – هٌٞز٤ كт.б.), бірде [ مқ] дыбысының (Николай – ١الٞو٤ٗ) таңбасымен
берген;
- һамза дыбысын кей позицияда белгілемеген (Аркадий – ١اهًبك, Александр
– اٌَُ٘له, Игорь – هٞـ٣ا,);
- орыс тіліндегі жуан т дыбысын бірде араб тіліндегі жуан ٛ [т̣]
дыбысының таңбасымен берсе (Антон – ٕٞ)أٗط, бірде жіңішке [ دт] дыбысының
таңбасымен берген (Анатолий – ٢ُٞ;)أٗبر
- сҿз ортасындағы дауысты и дыбысы һамзамен берілген (Михаил – َ٤قبئ٤ٓ);
- сҿз соңындағы дауыссыз й дыбысы бірде ٙ [h] дыбысының таңбасымен,
бірде ١ ҽрпімен берілген (Андрей – ٚ٣أٗله, Дмитрий – ١زو٤ٓ;)ك
- هؽٞ٘ج٣و٤ٌبر٣ اболып һамзамен басталуы тиіс Екатеринбург қаласының
атауын هؽٞ٘ج٣و٤ٌبر٣ деп һамзасыз бастаған. Бҧл сҿз араб тілінде [йҽкǝ̄тӣрӣнбӯрғ]
не [йукǝ̄тӣрӣнбӯрғ] деп оқылуы мҥмкін, ал هؽٞ٘ج٣و٤ٌبر٣ اдеп жазылса, орыс
тіліндегі дыбысталуына жақындап [‟ӣкǝ̄тӣрӣнбӯрғ] болып оқылады.
Мҽскеу тҿрінде отырып бҥкіл араб ҽлеміне Ресейді жан-жақты танытып
отырған алпауыт « ّٞ٤ُب ا٤ٍٝ( »هRussia Today) телеарнасының орыс онимдерін
жазуы осындай кҥйде екеніне қарап, орыс онимдерінің араб тіліндегі жазылу
мҽселесі де ғылыми тҧрғыдан тҥбегейлі тҥрде бір жҥйеге келтірілмегенін
кҿреміз.
Ҿзге де орыс арабистерінің еңбектеріне зерттеу жҥргізгенде, оларда да
орыс онимдері осыған ҧқсас жазылған: Владимир Путин – ٖ٤رٞو ث٤ٔ٣[ كالك189, 219
б.], Ядвига Коршунова – كبّٞٗٞهًٞ ـب٤بكك٣ [190, 3 б.], Анатолий – ٢ُٞ[ أٗبر80, 201 б.],
Михаил – َ٤قبئ٤ٓ [81, 395 б.], [67, 164 б.]; Чубайс – ٌ٣ثبْٞ[ ر80, 202 б.].
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Ал араб ғалымдары жазған еңбектерде орыс онимдеріндегі в дыбысын араб
тілінде жоқ тҿбесінде ҥш нҥктесі бар  ڤтаңбасымен белгілеу кҿптеп кездеседі:
Романов – ڤٞٗٓبٝ[ ه81, 25 б.], Ахматова – ڤبٞ[ أفٔبر81, 50 б.], Иван – ٕڤب٣[ ا81, 106
б.], Владимир – و٤ٔ٣[ ڤالك81, 416 б.];
- п дыбысын да араб тілінде жоқ астында ҥш нҥктесі бар  ﭗбелгісімен
белгілеу кездеседі: Павлов – فِٞ[ ﭘاڤ81, 106 б.]; орыс не басқа тілдерден енген
онимдерді дҧрыс дыбыстау ҥшін араб тіліне ҥш нҥктелі  ڤ، ﭗсекілді «жаңа
ҽріптерді» енгізгеннен гҿрі жоғарыдағы орыс арабтанушылары секілді в
дыбысын [ فф], п дыбысын [ ةб] ҽріптерімен таңбалаған дҧрыс сияқты.
к дыбысы  مҽрпімен жазылатын жағдайлар кездеседі: Никола – الٞو٤ٗ [81,
397 б.];
- орыс онимдерінде г дыбысы араб тілінде  ؽҽрпімен берілген жҽне
жіңішкерту, айыру белгілері тҥсіп қалады: Гоголь – ٍٞؿٞ[ ؿ81, 397 б.];
- орыс тіліндегі жуан естілетін дауыссыз дыбыстар араб тілінде жуан
дауыссыздармен жазылуға мҥмкіндік бола тҧра жіңішке дауыссыздардың
таңбасымен жазылған: Толстой – ١َُٞزٞ[ ر81, 184 б.]. Бҧл атау ١ُٖٞطٞٛ болып
жазылғанда орыс тіліндегі дыбысталуына жақындап [т̣ӯлc ̣т̣ӯй] болып жуан
дыбысталар еді, ал ١َُٞزٞ[ رтӯлстӯй] жіңішке дыбысталып, орыс тіліндегі
дыбысталуынан алыстап тҧр;
- орыс ғалымдары секілді араб ғалымдары да, сҿз ортасындағы дауысты и
дыбысын һамзамен берген: Михаил – َ٤قبئ٤ٓ [81, 395 б.];
- дауыссыз дыбыстіркестермен басталатын орыс онимдерін араб тілінің
қағидасына қайшы сукунмен бастап жазу кездеседі: Жданов – ڤٞٗ[ عْـ لَـا81, 198
б.], Сталин – ٖ٤ُ[ ٍزب81, 296 б.];
- орыс жҽне ҿзге тіл онимдеріндегі ц, ч, дыбыстарын ٌ[ رts], ِ[ رtš]
дыбыстіркестерінің таңбасымен берген: Чехов – ڤٞق٤ْ ر, Черкасов – ڤٍٞوًب٤ْر
[81, 175 б.], Чад – رْبك, [81, 183 б.], Баренц – ٌ[ ثبهٗز81, 104 б.];
- ҿзге тіл онимдеріндегі дауысты дыбыстар бірде араб тіліндегі созылыңқы
дауыстылардың, бірде қысқа дауыстылардың (харакаттардың) таңбасымен
берілген. Мысалы, Maupassant – ٕﭘاٍبٞٓ (француз ҽдебиетшісі) [81, 552 б.],
Monterrey – ١ٗزوٞٓ (Мексиканың солтҥстігінде орналасқан қала) [81, 558 б.],
Hammerfest – بٓوكَذٛ (Норвегиядағы портты қала) [81, 591 б.].
- ҿзге халықтардағы танымал тарихи тҧлғалардың атаулары қалыптасқан
нҧсқасы бойынша жазылған: Henri – ١٘وٛ [81, 599 б.], Hitler – زِوٛ [hitlir] [81,
593 б.].
Олай болса, ҿзге тілдерден фонетикалық ҿзгеріске ҧшырамай, қазақ тіліне
енген онимдер араб ҽлеміне танымал тарихи тҧлғалардың атауы болса, араб
тіліндегі қалыптасқан нҧсқасы бойынша дҽстҥрді бҧзбай жазғанымыз жҿн.
Мысалы, Һенри деген есім қазаққа қойылса, оны араб тілінде ١٘و٤ٛ деп жазбай,
араб елдеріндегі тарих оқулықтары мен энциклопедияларда қалыптасқан
нҧсқасы бойынша ١٘وٛ деп жазамыз. Ҿйткені бҧл атау араб оқырмандарына
мектеп қабырғасынан таныс атау болғандықтан, қиындықсыз оңай оқылады. Ал
араб ҽлеміне танымал бола қоймаған онимдерді біз тҥзген ереже бойынша
жазамыз. Мысалы, Лиза – يا٤ُ, Лида – لا٤ُ, Катя – ب٤ًبر, Светлана – زالٗب٤ٍل, Нина –
٘ب٤ٗ, Лариса – َب٣اله, Роза – ىاٝه, Рита – زب٣ه.
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Ережелерді
топтастыра
келе
қазақ
онимдерін
араб
тіліне
транслитерациялауға арналған кесте жобамызды ҧсынамыз (кесте 21).
Ескерту: жақша ішіндегі ҽріптер араб тілінен ертеректе еніп, фонетикалық
ҿзгерістерге ҧшырамай, қазақ тіліне икемделген онимдер арасынан мақталған
мҽніндегі жҽне Алланың 99 есіміне байланысты есімдерді араб тіліндегі
нҧсқасымен жазуға қолданылады;
Кесте 21 – Қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялау ҥшін қазақ тілінің
кирилл жазуына негізделген ҽріптерінің дыбыстарының сҽйкес келетін жҽне
жақын келетін араб тілі дыбыстары ҽріптерінің кестесі (жоба)
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-

 ُـ،ٝ ،ٝأ

8

Е, е

-

 ِـ،١، ٣ا

29

Ф, ф

ف

-

9

Ë, ë

-

ٞ٣

30

Х, х

ؿ

()ػ

10

Ж, ж

ط

-

31

Һ, һ

ٙ

-

11

З, з

ى

( ظ،)م

32

Ц, ц

-

ٌر

12

И, и

 ِـ،١ ، ٣ ا،ا

-

33

Ч, ч

-

ِر

13

Й, й

١

-

34

Ш, ш

ُ

-

14

К, к

ى

-

35

Щ, щ

-

ِّ

15

Қ, қ

م

-

36

ъ

-

-

16

Л, л

ٍ

-

37

Ы, ы

-

 ِـ،١، ٣ ا،ا

17

М, м

ّ

-

38

І, і

-

 ِـ،١، ٣ ا،ا

1
1

2
А, а

2

Ҽ, ҽ

 َـ،ا

3

Б, б

4

р/с
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Қазақ
ҽрпі

Дыбысталуы
жақын
келетін араб
ҽрпі
8
 ف،ة

21-кестенің жалғасы
1
18

2
Н, н

3
ٕ

4
-

5
39

ь

6

7
-

8
-

19

ң

-

ٕ

40

Э, э

-

 ِـ،١، ٣ا

20

О, о

-

 ُـ،ٝ ،ٝأ

41

Ю, ю

-

ٞ٣

21

Ҿ, ҿ

-

 ُـ،ٝ ،ٝأ

42

Я, я

-

ب٣

Жоғарыдағы кестені басшылыққа ала отырып араб баспасӛз беттері
мен интернет сайттарында беріліп жҥрген қазақ онимдеріне тҥзетулер
жасайық: Он екі тҥрлі нҧсқада жазылып жҥрген Қазақстан президентінің
фамилиясы Назарбаев есіміне тоқталсақ. Біріншіден, «назар» арабтың ٗظو
[нҽɜ ̣ар] деген сҿзінен келген. Мағынасы – «қарау», «кҿзқарас». Бҧл сҿздегі тіс
(٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]), мутбақ (ٓطجن
[muṭbaqun]) [ ظɜ ̣] дыбысы қазақ тілінде болмағандықтан, тіс (арты)-қызыл иек
(١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun]), ызың (حٞ[ هفraḫụatun]), ҥнді (هٜٞ[ ٓغmaʤhūrun]) ى
[з] дыбысына айналған. Біз «назар» сҿзін қазақ тіліндегі дыбысталуы бойынша
[ ٗبىاهнǝ̄зǝ̄р] деп алып, елбасы фамилиясының Қасымжомарт Тоқаевтың
«Қазақстан Республикасының дипломатиясы» атты кітабының арабша
аудармасының 111-119 беттерінде берілген ق٤٣[ ٗبىاهثبнǝ̄зǝ̄рбǝ̄йӣф] нҧсқасын
ережемізге сай жазылған дейміз.
Республикамыздың бҧрынғы премьер-министрі Даниал Ахметовтың аты
мен фамилиясы فٞبٍ أفٔز٤ٗ[ كاдǝ̄нийǝ̄л ‟ҽхмитӯф] жҽне فٞز٤ٔبٍ اف٤ٗ[ كاдǝ̄нийǝ̄л
ҽхмӣтӯф] деп екі тҥрлі нҧсқада берілгенін айтқан болатынбыз. Екеуінде де есімі
ٍب٤ٗ[ كاдǝ̄нийǝ̄л] деп дҧрыс берілген, ал Ахмет есімі арабтың ‟[ أػٓلҽһмҽд] «ҿте
мақтаулы» не «мақтаймын» деген сҿзінен шыққан. Бҧл есім Пайғамбар
хадисіндегідей «мақтаулы» есім ҽрі фонетикалық ҿзгеріске тҥскенімен араб
тіліндегі нҧсқасына ең жақын тҥрі. Бірақ соңына орыс тілінің –ов қосымшасы
жалғанғаны ҥшін араб мҽтіндерінде қазақ тіліндегі дыбысталуы бойынша
жазғанымыз жҿн. Мҧнда кҿмейлік [ ػһ] дыбысы тіл арты х дыбысына, [ كд]
дыбысы қазақ тіліндегі ҥндестік заңына байланысты қатаңданып «т»
дыбысына айналған. Қазақ тіліндегі дыбысталуы бойынша ذ٤ٔ أفдеп жазып
Ахметовты فٞز٤ٔ‟[ أفҽхмӣтӯф] деп –اтің ҥстіне һамза белгісін қойып, ّ
дыбысынан кейін созылыңқы ١ дыбысы жазылған нҧсқасын дҧрыс деп таптық.
Ҿйткені فٞ أفٔزдеп берсек ّ дыбысынан кейінгі дауысты дыбыс (харакат)
белгісіз болып кҿрініп, араб тілінде Ахматув, Ахмутув болып оқылуы мҥмкін.
Жоғарыда Қазақстан Республикасының муфтиі Ҽбсаттар Дербісҽлінің
есімі – „[ ػجل اَُزبهҽбду-с-сҽттǝ̄р] болып бір нҧсқада, фамилиясы – ٢ُكهثَب
[дирбисǝ̄лӣ] жҽне ٠ِِ ػ٣ٝ[ كهдҽруӣш „ҽлӣ] т.б. болып сегіз тҥрлі нҧсқада беріліп
жҥр деген болатынбыз. Біз Ҽбсаттар деген есімді қазақ тіліндегі
дыбысталуына жақындатып, ‟[ أثَزّـبهҽбсҽттǝ̄р] деп бергенді жҿн кҿрдік. Ҿйткені
қазақта Ҽбсаттармен қатар Ҽбдісаттар деген де кісі есімі бар [171, 70 б.].
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Ҽбдісаттар деген кісі есімін аса ҥлкен фонетикалық ҿзгеріске
ҧшырамағандықтан жҽне пайғамбар хадисіне жҥгіне отырып, „[ ػجل اَُزبهҽбду-ссҽттǝ̄р] деп беруге болады. Ал Дербісҽлінің ٠ِِ ػ٣ٝ[ كهдҽруӣш „ҽлӣ] деген
нҧсқасы қазақ тіліндегі дыбысталуына мҥлдем жақын емес. Ал ٢ُكهثَب
[дирбисǝ̄лӣ]
нҧсқасындағы
қысқа
дауыстылар
(харакаттар)
араб
оқырмандарына белгісіз болғандықтан дауысты е, і дыбыстарын созылыңқы ١
дыбысымен беріп, ٢َُب٤وث٣[ كдӣрбӣсǝ̄лӣ] деп жазғанды жҿн кҿрдік. Сонда
Ҽбсаттар Дербісҽлі араб тілінде ٢َُب٤وث٣‟[ آثَزّـبه كǝ̄бсҽттǝ̄р дӣрбӣс ǝ̄лӣ] болып
жазылады.
Қасымжомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының дипломатиясы» атты
еңбегінің арабша аудармасының мҧқабасында ق٣هبٞٓبهد رٞٔغ٤ٍ[ هبқāсӣмжӯмǝ̄рт
тӯқāйиф], ал www.arabic.peopledaily.com сайтында ق٤٣ًبٞٓبهد رٝ[ هبٍْ ىқāсим
зӯмǝ̄рт тӯк ǝ̄йӣф] болып екі тҥрлі нҧсқада берілгендігін жоғарыда айтқан
болатынбыз. Аты да, фамилиясы да екі нҧсқада. Мҧндағы атының ٓبهدٝهبٍْ ى
деп берілген нҧсқасын тіптен дҧрыс емес. Ҿйткені біріншіден, ٓبهدٝهبٍْ ى
нҧсқасы [қāсим зӯм ǝ̄рт] болып, [ طж] дыбысы [ ىз] дыбысына алмасып қазақ
тіліндегі дыбысталуынан мҥлдем алшақтап тҧр. Екіншіден, Қасымжомарт
біріккен сҿз. Тҧжырымдаманың «Кісі есімінің жҽне фамилияның емлелік
ҧстанымдары» атты 7-тармағының б бҿлімінде: «Ҽсіресе араб-иран тектес
есімдерді, олардың о бастағы тілдік-мағыналық қҧрамдық бҿлігіне қарай
бҿлшектеу, бҿлу (сондай-ақ транслитерациялау) дҽстҥріне еліктеушілік ҽдетті
тоқтату керек. Мысалы, Сейт-Ахмет, Ҽбіл-Қасым, Қожа-Ахмет, Ҽділ бек,
Сҧлтан-Қазы, Мырза-Ахмет, Гҥл-Сара, Нҧр-Жамал жҽне т.б. Бҧлардың бҽрі
қазақ ҽдеби тілі нормаларына сҽйкес бірге жазылады», – деп кҿрсетілген [30,
97-98 б.]. Сондықтан араб тілінде екі сыңарды бҿліп жазудың қажеті жоқ.
Ҥшіншіден, бҧл есімдегі дауыссыздар жуан дауыстылардың ҽсерінен жуан
естіліп тҧр. Тҿртіншіден, Қасым есімі – аса ҥлкен фонетикалық ҿзгерістерге
ҧшырамай, қазақыланған араб текті есім. Осы айтылғандарды ескере отырып,
ٓبهدٞٔغ٤ٍ[ هبқāсӣмжӯмǝ̄рт] нҧсқасындағы ً дауыссыз дыбысынан кейінгі
созылыңқы ١ дыбысын жазбауды жҽне  دдыбысын эмфатикалық ٛ дыбысымен
алмастырып ٛٓبهٞ[ هبٍٔغқāсимжӯмǝ̄рт̣] деп бергенді дҧрыс кҿреміз.
Фамилиясының ق٤٣ًبٞ رдеп берілген нҧсқасы араб тілінде [тӯкǝ̄йӣф] болып
оқылады. Нҧсқаның тікелей орыс тілінен (Токаев) алынғаны кҿрініп тҧр. Ал
ق٣هبٞ[ رтӯқāйиф] нҧсқасындағы  دдыбысының орнына эмфатикалық ٛ дыбысын
қойсақ жҽне дауыссыз ١ дыбысынан кейін созылыңқы дауысты ١ дыбысын
қоссақ, ق٤٣هبٞٛ [т̣ӯқāйӣф] болып, қазақ тіліндегі айтылуына жақын оқылады.
Осы кітапқа аударма жасаған Қайрат Ламашҽриф ҿз атын واد٣[ ىاкǝ̄йрāт] деп, م
[қ] дыбысының орнына [ ىк] дыбысын жҽне соңындағы т дыбысын  دҽрпімен
берген. Бҧл да орыс тілі орфограммасы негізінде. Қазақ тіліндегі
дыбысталуында «т» дыбысының жуан естілуіне байланысты оны эмфатикалық
ٛ дыбысымен белгілеп, Қайраттың ٛوا٣[ هبқāйрāт̣] деп жазылғанын дҧрыс
кҿреміз.
Нҧртай Ҽбіқаевтың аты-жҿні www.ru4arab.ru/cp/eng сайтында ق٣ٌب٤ أث١هربٞٗ
[нӯртǝ̄й ‟ҽбӣкǝ̄йиф] болып жазылған. Жоғарыдағы ережелерді ескеріп, Нҧртай
Ҽбіқаевты араб тілінде ق٤٣وب٤ أث١بٛهٞٗ [нӯрт̣āй ‟ҽбӣқāйӣф] деп беруді ҧсынамыз.
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Б.Тасымовтың «Араб тілі» кітабының 1-бетінде автордың ҿз аты-жҿні
فٞٔ٤ٍ[ ربтǝ̄сӣмӯф] деп берілген. Тасымов сҿзіндегі т жҽне с дыбыстары жуан
дауыссыздар болғандықтан жіңішке  د،ً дыбыстары таңбаларының орнына
жуан ٛ ،ٓ дыбыстарының таңбасын қолданып, فٞٔ٤ٕبٛ [т̣āc ̣ӣмӯф] деп берсек,
қазақ тіліндегі дыбысталуына жақындайды. «Рауан» баспасынан шыққан 6сыныпқа арналған «Араб тілі» оқулығының 38, 47-беттерінде Болат деген есім
الدٞ[ ثбӯлǝ̄т] деп,  دҽрпімен берілген [132]. Мҧнда т дауыссызы жуан
дауыстыдан соң жуан естіліп тҧрғандықтан араб тілінде эмфатикалық ٛ
дыбысымен беріп, ٛالٞ[ ثбӯлǝ̄т̣] деп жазғанымыз жҿн. Осы оқулықтың 55бетінде Зайсан деген кісі есімі َٕب٣[ ىзӣсǝ̄н] деп беріліп, созылыңқы ҽлиф
жазылмаған, 86-бетінде Асан деген есім ٕ‟[ أٍبҽсǝ̄н] деп берілген. Бҧл есімдерде
де дауыссыз с дыбысы жуан дауысты а дыбысының ҽсерінен жуан естіліп тҧр.
Сондықтан оны эмфатикалық ٓ дыбысымен белгілеп, ٕٖب٣[ ىاзǝ̄йcāн]
жҽне
̣
ٕ‟[ إٔبҽcāн]
̣ деп жазсақ, қазақ тіліндегі дыбысталуына жақын келеді.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Транслитерация (лат. Trans арқылы, littera ҽріп) – бір жазудағы ҽріптерді
екінші бір жазудың ҽріптерімен беру, яғни бір ҽліпбидегі жазуды басқа бір
ҽліпбиге ауыстыру. Бір жазудағы ҽріптерге ҿзге жазудағы сҽйкес ҽріптерді
анықтау ҥшін алдымен олардың дыбысталу сҽйкестігін анықтап алу қажет
екендігі белгілі. Сондықтан қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялау
ҥшін алдымен араб жҽне қазақ тілдеріндегі дыбыстардың жасалу орындары мен
сипаттарын салғастыра отырып, қазақ тілі дыбыстарына балама болатын,
баламасы болмаса дыбысталуы ең жақын келетін араб тілі дыбыстарын
анықтап алуға тура келеді.
Араб жҽне қазақ тілдерінің дыбыстық жҥйесін салғастырып, ҧқсастықтары
мен айырмашылықтарын анықтау ҥшін ортағасырлық жҽне қазіргі араб
ғалымдардың пікірін ҧштастыра келе, жаңа классификация жасаған ғалым
Ғаним Қадуридің классификациясын жҧмысымызға негіз етіп аладық.
Тҿменде Ғаним Қадуридің ҧсынған жаңа классификациясы:
1. ١ٞ[ ّلšafaụiịịun] – еріндік дыбыстар: [ ةb], ّ [m] жҽне дауыссыз ٝ [ụ];
2. ٕ أٍ٘ب١ٞ‟[ ّلasnāniịịun šafaụiịịun] – еріндік-тіс дыбыс: [ فf];
3. ٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun] – тіс дыбыстары: [ مḏ], [ سṯ], [ ظẓ];
4. ١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun] – тіс (арты)-қызыл иек дыбыстары: ً [s],
ٓ [ṣ], [ ىz];
5. ٢ٓ أٓب١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ‟amāmiịịun] – қызыл иек алды дыбыстары: [ كd], [ دt],
ٛ [ṭ], ٗ [ḍ];
6. ٢ فِل١ٞ[ ُضliṯaụiịịun ḫalfiịịun] – қызыл иек арты дыбыстары: ٍ [l], [ هr], ٕ
[n];
7. ١[ ؿبهġāriịịun] – таңдай ортасы дыбыстары: [ طʤ], ١ [ị], ُ [š];
8. ٢جوٛ [ṭabaqiịịun] – таңдай арты дыбысы: [ ىk];
9. ١ُٜٞ [lahaụiịịun] – тілшік дыбысы: [ مq];
10. ٢ ؽِو٠ٗ‟[ أكadnā ḥalqiịịun] – кҿмей ҥсті дыбыстары: [ ؽġ], [ ؿḫ];
11. ٢[ ؽِوḥalqiịịun] – кҿмей дыбыстары: ]„[ ع, [ ػḥ];
12. ١[ ؽ٘غوḥanʤariịịun] – желбезектік дыбыстар: ]‟[ ء, ٙ [h] [27, 95 б.].
Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орындары мен орын
тҽртібіне қатысты С.Мырзабеков, І.Кеңесбаев, Ҽ.Жҥнісбек, Н.Сауранбаев,
С.Исаев сынды қазақ ғалымдарының жасаған классификацияларында
бірізділіктің болмауы оларды араб тілінің дыбыстық жҥйесімен салыстыра,
салғастыра зерттеу жҧмыстарын жҥргізуге кедергі келтіргендіктен, аты аталған
ғалымдардың еңбектерін негізге ала отырып, қазақ тіліндегі дауыссыз
дыбыстардың жасалу орындары мен тҽртібін бір жҥйеге салуға тырыстық.
Мысалы, С.Мырзабеков т, д, с, з, ш, ж, ц, ч, н, л, р дыбыстарын тіл алды
дыбыстары десе, І.Кеңесбаев осы дыбыстардан т, с, з, д, ц дыбыстарын тіс
(денталь) фонемалары, н, л, ч дыбыстарын тіл ҧшы (альвеоляр) фонемалары, р,
ш, ж, й дыбыстарын тіл алды (палаталь) фонемалары деп бҿлген жҽне й
дыбысын тіл алды фонемаларына қосқан. Н.Сауранбаев та н, р, л, ч, ш, ж, й, т,
с, д, з дыбыстарын тіл алды дыбыстары деп, олардың қатарына й дыбысын
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қосқан. С.Исаев осы дыбыстарды тіс дауыссыздары (з, с, д, л, ц) жҽне тіл алды
дауыссыздары (ж, ш, щ, ч, н, р, л, й) деп екіге бҿлген жҽне ол да й дыбысын тіл
алды дауыссыздарына жатқызған.
І.Кеңесбаев: «Ш, ж фонемалары тіл алды таңдайға жуықтауы арқылы
пайда болады», – десе, С.Мырзабеков: «Ш, ж фонемаларын айтқанда тілдің
ҧшы (с, з-ны айтқандағыдай) кҿтеріледі де, екі бҥйірі жоғары тістерге тіреліп
тілдің ҥстіңгі жағы екі жерден таңдайға жуықтайды. Сондықтан бҧлар қос
фокусты дауыссыздар делінеді», – дейді. Ҽ.Жҥнісбек бҧл екі дыбыс тіл ҧшы
кҥрек тіс-қызыл иектің шекарасымен жайылыңқы жуысуы арқылы
жасалатынын айтады. Бҧл мҽселе біраз талдауды қажет етеді. Біз
І.Кеңесбаевтың «тіл алды таңдайға жуықтайды» жҽне С.Мырзабековтің «тіл
ҧшы кҿтеріледі» дегенімен қосылмайтынымызды айттық, ҿйткені бҧл
дыбыстарды айтқанда тіл ҧшы керісінше тҿменгі қызыл иекке қарай тҥседі.
Мҧндай жағдайда, яғни тіл ҧшы тҿменгі қызыл иекке қарай тҥскен жағдайда тіл
алдының таңдайға қарай кҿтеріліп жуықтауы мҥмкін емес. Демек, бҧл
дыбыстарды айтқанда тіл алды қатыспай бейтарап қалады да, таңдайға қарай
тіл ортасы кҿтеріліп жуықтайды. Сондай-ақ Ҽ.Жҥнісбектің тіл ҧшы кҥрек тісқызыл иектің шекарасымен жайылыңқы жуысады дегенін де қолдамадық.
Ҿйткені жоғарыда айтқанымыздай, бҧл дыбыстарды айтқанда тіл алдымен
қатар тіл ҧшы да активті қызмет атқармай, (тіл ҧшы) тҿменгі қызыл иекке қарай
тҥседі. Бҧл пікіріміздің растығын ш, ж дыбыстарын тіл алдымен жасалатын с, з
дыбыстарының айтылуы кезіндегі жуысу нҥктелерін анықтайтын қарапайым
тҽжірибелер арқылы кҿз жеткіздік. Мысалы, «сыш, сыш» дегенді ҿте баяу
қайталап айтып кҿрсек, с дыбысынан бастаған кездегі тіл алды мен ҥстіңгі
кҥрек тіс-қызыл иек шекарасындағы жуысу нҥктесі ш дыбысымен аяқтаған
кезде кейін жылжығанын, яғни тіл ортасы мен қатты таңдай арасына қарай
жылжығанын (нақтырақ айтқанда тіл ортасы саналатын аумақтың алдыңғы
бҿлігі мен қатты арасына қарай жылжығанын) байқаймыз. Сол сияқты «шыс,
шыс» дегенді дҽл солай ҿте баяу қайталап кҿрсек, ш дыбысын айтқан кездегі
тіл ортасы мен таңдай арасындағы жуықтау нҥктесі (нақтырақ айтқанда тіл
ортасы саналатын аумақтың алдыңғы бҿлігі мен қатты таңдай арасындағы
жуықтау нҥктесі) с дыбысын айтқанда ілгері жылжығанын, яғни тіл алды мен
ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасына қарай жылжығанын байқаймыз. Бҧл
тҽжірибені «жыз, жыз» жҽне «зыж, зыж» дегендерді баяу қайталау арқылы ж, з
дыбыстарына да жасап, жоғарыдағы пікіріміздің дҧрыс екеніне кҿз жеткіздік
деп ойлаймыз. Демек, ш, ж – тіл ортасы дыбыстары, яғни тіл ортасының қатты
таңдайға жуысуы арқылы жасалады.
Осыған ҧқсас нақты дҽлелдер арқылы қазақ тіліндегі дауыссыз
дыбыстардың жасалу орындары мен тҽртібін бір жҥйеге салып, оларды жасалу
орнына қарай еріндік, еріндік-тіс, тіл ҧшы, тіл алды, тіл ортасы, тіл арты,
тілшік, кҿмей ҥсті жҽне кҿмей дауыссыздары деп, мына тҽртіп бойынша
орналастырдық:
1. Еріндік дыбыстар: п, б, м, у;
2. Еріндік-тіс дыбыстар: ф, в;
3. Тіл ҧшы дыбыстары: т, д, н, л, р;
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4. Тіл алды дыбыстары: с, з, ц;
5. Тіл ортасы дыбыстар: ш, ж, ч, к, г, й;
6. Тіл арты дыбыстары: ң;
7. Тілшік дыбысы: қ;
8. Кҿмей ҥсті дыбыстары: х, ғ;
9. Кҿмей дыбысы: һ.
Сонымен, араб тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орны он екі болса,
қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың жасалу орны тоғыз болып шықты.
Қазақ жҽне араб тілдеріндегі дыбыстардың жасалу орындарына берілген
терминдік атауларға да тоқталып, екі тілдегі сҽйкес келетін терминдер мен
сҽйкес келмейтін терминдерді анықтадық.
Кей жағдайда қазақ жҽне араб тілдеріндегі дыбыстардың жасалу
орындарына берілген терминдік атаулар екі тілде бірдей болып жатса, енді бір
терминдер екі тҥрлі аталғанымен мағыналық жағынан бір нҽрсені меңзеп
жатады. Мысалы, қазақ тіліндегі «еріндік дыбыстар» терминіне араб тіліндегі
«шҽфауи» (١ٞ[ ّلšafaụiịịun]) термині дҽл келеді. Аталуы да бірдей, яғни
«шҽфауи» (١ٞ[ ّلšafaụiịịun]) сҿзі қазақ тіліне «еріндік» болып аударылады. Қазақ
тіліндегі еріндік п, б дыбыстары екі еріннің бір-біріне нық тиіп, тез ажырап
кетуінен пайда болса, араб тіліндегі «шҽфауи» (١ٞ[ ّلšafaụiịịun] - еріндік) [ ةb]
дыбысы да екі еріннің бір-біріне нық тиіп, тез ажырап кетуінен жасалады.
Араб жҽне қазақ тілдеріндегі дауыссыз дыбыстарды жасалу орнына қарай
жіктеудегі терминдік атаулары ҽртҥрлі бола тҧра, бір мҽнде қолданылу себебі
қазақ ғалымдары актив мҥше саналатын тілдің пассив мҥшелерге тоғысу не
жуысу нҥктелерін, араб ғалымдары керісінше тіл барып тоғысатын не
жуысатын пассив мҥшелердің нҥктелерін негізге алуынан. Мысалы, қазақ
тіліндегі «тіл алды дыбыстары» терминіне араб тіліндегі «тіс (арты)-қызыл иек
дыбыстары» ( ١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun]) термині сҽйкес келеді. Ҿйткені
қазақ тіліндегі тіл алдымен жасалатын с, з дыбыстарын айтқанда тіл алды
ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасымен жуысса, араб тіліндегі тіс (арты)қызыл иек ( ١ٞ ُض٢ٗ‟[ أٍ٘بasnāniịịun liṯaụiịịun]) ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz] дыбыстарын
айтқанда тіс (арты)-қызыл иекке тіл алды барып жуысады. Тіс (арты)-қызыл иек
дегені – ҥстіңгі кҥрек тіс-қызыл иек шекарасы, яғни екі тілдегі атаулары ҽртҥрлі
болғанымен бір жасалу орнын меңзеп тҧр. Демек, қазақ тіліндегі с, з
дыбыстарының жасалу орны мен араб тіліндегі ً [s], ٓ [ṣ], [ ىz]
дыбыстарының жасалу орны бір, яғни терминдік атауларда қазақ тілінде тілдің
тоғысатын не жуысатын нҥктелері негізге алынса, араб тілінде керісінше тіл
барып тоғысатын не жуысатын нҥктелер негізге алынады.
Дыбыстарды бір-бірінен айыру ҥшін олардың жасалу орындарын ғана
анықтау жеткіліксіз болғандықтан, екі тілдегі ҽр дыбыстың ҿзіне ғана тҽн
ерекшеліктерін білдіретін сипаттарына тоқталдық. Aраб тіліндегі мҽжһур (هٜٞٓغ
[maʤhūrun]) жҽне мҽһмус (ًٜٞٔٓ [mahmūsun]), шҽдид (ل٣[ ّلšadīdun]) жҽне рахуа
(حٞ[ هفraḫụatun]), мутбақ ([ ٓطجنmuṭbaqun]) жҽне мунфатих ([ ٓ٘لزؼmunfatiḥun]),
мустағли (ََٓزؼ
[musta„lin]) жҽне мустафил (َ[ َٓزلmustafilun]) дауыссыз
ٍـ
дыбыстардың, сондай-ақ сафир (و٤[ ٕلṣafīrun]), ғунна ([ ؿ٘خġunnatun]), мунхариф
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([ ٓ٘ؾوفmunḥarifun]), мукаррар ([ ٌٓوهmukarrarun]), тҽфҽшши ( [ رَـلَـٍِّشtafaššin]), лин
[ ُِـ ٌـlīnun]) дыбыстардың қазақ тіліндегі баламалары анықталды.
(ٖ٤
Екі тілдегі дауысты жҽне дауыссыз дыбыстардың жасалу орындары мен
сипаттарын салғастыра отырып, араб ҽдеби тілінде баламасы бар қазақ тілі
дауысты жҽне дауыссыз дыбыстары, араб ҽдеби тілінде баламасы жоқ қазақ тілі
дауысты жҽне дауыссыз дыбыстары жҽне оларға ең жақын келетін араб тілі
дауысты жҽне дауыссыз дыбыстары, қазақ тілінде баламасы жоқ араб тілі
дауыссыз дыбыстары жҽне оларға ең жақын келетін қазақ тілі дауыссыз
дыбыстары анықталды.
- Транскрипцияның фонематикалық (немесе фонологиялық), фонетикалық
жҽне практикалық тҥрлері қарастырыла отырып, олардың айырмашылықтары
зерделенеді. Мысалы, фонематикалық транскрипцияда бір фонеманың алуан
тҥрлі аллофондары бір-ақ таңбамен берілсе, фонетикалық транскрипцияда
ҽртҥрлі аллофондар да ескеріледі. Қысқасы, мҧның алғашқысы дыбысты (сол
арқылы сҿзді) айтылуына жуықтатуды, екіншісі дҽл беруді мақсат етеді. Ал
практикалық транскрипция шет тіл сҿздерін қабылдаушы тілдің ҽліпбиі
жҥйесінен шықпай, яғни жаңа ҽріп не қосымша диакритикалық таңбаларды
енгізбестен жазуды талап етеді.
Транслитерацияның ғылыми жҽне практикалық тҥрлерін қарастырдық.
Ғылыми транслитерация транслитерацияланған таңбалардың жҥз пайыздық
кері аударылуын қамтамасыз ететін транслитерациялық жазбалар мен
тҥпнҧсқаның графемалары арасындағы ҿзара бірмағыналы сҽйкестік
принципіне қҧрылады. Ол ҥшін қабылдаушы тілдегі ҽріптерге диакритикалық
таңбаларды қосу, кейде ҿзге ҽліпбилердің кейбір элементтерін пайдалануға
тура келеді.
Практикалық транслитерация ғылыми транслитерациядан қабылдаушы
тілдің ҽліпбиі жҥйесіндегі дҽстҥрлі таңбалар репертуарымен шектелетіндігімен
ерекшеленеді. Сондықтан ол толықтай кері аударылуға кепілдік бере алмайды.
Мҽселен, Tvoi екі формадағы твои жҽне твой дегендерге сҽйкес келеді. Қазақ
онимдерін араб тіліне транслитерациялауда транслитерацияның практикалық
тҥрін қолданамыз.
1-тараудағы нҽтижелерімізді негізге ала отырып, қазақ-кирилл
ҽріптерімен ҽртҥрлі транскрипцияланып жҥрген араб дауысты жҽне дауыссыз
дыбыстарының транскрипциясы бір жҥйеге келтіріліп, арнайы жоба жасалды
жҽне араб ҽріптерінің атауы араб тіліндегі дыбысталуы бойынша
транскрипциялауда
қазақ-кирилл
ҽріптерінің
мҥмкіншіліктері
сарқа
пайдаланылды.
Жалпы қазақ онимдері: жер беті кеңістігі атаулары (жанды жҽне жансыз
болмыс):
А) Бионим (жанды организм): антропоним (кісі есімдері), зооним
(жануарлардың атаулары), фитоним (ҿсімдік атаулары) т.б.;
Ҽ) Абионим (жансыз нысан): топоним (жер-су атаулары), стратоним
(геологиялық формациялар) т.б.;
Топонимнің ӛзін іштей бірнеше бӛлікке жіктеуге болады: ороним (жер
бедері нысандары), хороним (аумақ: табиғи жҽне ҽкімшілік бағынысты),
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агрооним (жер телімдері), гидроним (су нысандары: потамоним (ҿзен аты),
лимноним (кҿл), гелеоним (батпақ), океаноним (мҧхит), пелагоним (теңіз)),
экклезионим (кесене, кҥмбез, сағана), ойконим (елді мекендер: астионим
(қала), урбаноним (қала іші нысандары), комоним (ауыл, село)), дромоним (жол
атаулары), некроним (бейіт, мола) т.б.
Онимдер ҿз арнасын жалпыхалықтық тілден алады да, лексиканың барлық
тҥрлерінен жасалып, тілдің ішкі заңына сҽйкес дамиды. Онимдер, негізінен,
басқа тілдерге аударылмай қабылдаушы тілдің бар мҥмкіндігін сарқа пайдалана
отырып,
бастапқы
тілдегі
дыбыстық
ерекшеліктерін
сақтап,
транслитерацияланады.
Транслитерациялау ережесі тілден тілге аударылмайтын онимдердің
барлығына ортақ болғандықтан, жҧмысымызда белгілі бір онимге басымдық
бермейміз. Яғни жҧмысымыздың нҽтижесі – қазақ онимдерін араб тіліне
транслитерациялаудың ғылыми-теориялық негіздері – жоғарыда кҿрсетілген
қазақ онимдері қабатының барлығын араб тіліне транслитерациялануды
қамтамасыз етеді. Ҿйткені атаулар бір-бірімен тығыз байланысты. Мҽселен, кей
елді мекен атаулары адамға есім ретінде қойылып жатса (Алтай, Тҥркістан,
Шымкентбай т.б.), енді бірде елді мекендер кісі есімдерімен аталып жатады
(Жамбыл облысы, Қарасай ауданы, Бҽйдібек ауданы т.б.).
Елімізді кҥллі араб ҽлеміне танытатын еңбектердің бірі – Сауд
Арабиясының ресейтанушы маманы, саясатшы доктор Мҽжид ибн Абдулазиз
ҽт-Туркидің 2007 жылы жарық кҿрген «
ٕهٍِطبٞٗ ٌ٤ اُوئ:ٕ ًبىافَزب٢هاَُِطخ كٞٗ
ق٤٣[ »ٗياهثبnūru-s-sulṭati fī kāzāḫstān ar-ra‟īsu nūrsulṭān nazārbāịīf] («Қазақстандағы
билік нҧры – елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев») атты бір кітаптың ҿзінде қазақ
онимдері тҥпнҧсқадағы дыбысталуынан мҥлдем айнып, адам танымастай
ҿзгеріске тҥскені анықталды. Қазақ онимдерінің араб тілінде жазылуындағы
кемшіліктер бҧл мҽселені ғылыми тҧрғыдан қарастырып, бір ізге салу
қажеттігін кҿрсетеді.
Жоғарыда аталған еңбекте еліміздің атауы Қазақстан бір жерде: ًٕيافَزب
[kazāḫstān], қалған жерлерде ҿне бойы ٕ[ ًبىافَزبkāzāḫstān], ҧлтымыздың атауы
қазақ:٢[ اٌُيفal-kazaḫiịịu], ٢[ اٌُبىافal-kāzāḫiịịu], ٢[ اٌُيافal-kazāḫiịịu] деп ҥш тҥрлі
берілген. Еліміздің бас қаласы Астана: ٚٗ‟[ أٍزبastānah] нҧсқасы тҿрт жерде, أٍزبٗب
[‟astānā] нҧсқасы бес жерде, ‟[ أٍزبٗخastānatu] нҧсқасы он бір жерде, ‟[ اٍزؤٗبasta‟nā]
нҧсқасы бір жерде, барлығы тҿрт тҥрлі нҧсқада, Алматы қаласының атауы: أُٔبرب
[‟almātā] нҧсқасы бір жерде, ٢‟[ أُٔبرalmātī] нҧсқасы алты жерде, ٢ٛ‟[ أُٔبalmāṭī]
нҧсқасы ҥш жерде, ٠‟[ آُٔبرālmāta] нҧсқасы бір жерде барлығы тҿрт тҥрлі
нҧсқада жазылған.
Жҧмысымызда қазақ онимдерін араб тіліне транслитерациялау барысында
жіберілетін қателіктер жҽне транслитерация кҿпнҧсқалылығының себептерін
қарастырдық. Нҽтижесінде араб тіліндегі еңбектер мен аудармаларда қазақ
онимдерін транслитерациялауда орын алған қателіктердің жеті себебі
анықталды:
Бірінші себебі – транслитерациялау ережесінің болмауы.
Екінші себебі – мҽтіннің орыс тілі арқылы араб тіліне аударылуы. Мысалы,
Қазақстан атауы біраз еңбектерде ٕ[ ًبىافَزبkāzāḫstān] (қазақ-кирилл
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ҽріптерімен транскрипциясы [кǝ̄зǝ̄хстǝ̄н]) болып берілген. Дҧрысы ٕهبىاهَزب
[qāzāqstān] (қазақ-кирилл ҽріптерімен транскрипциясы [қāзǝ̄қстǝ̄н]) болуы
керек.
Ҥшінші себебі – екі тілдің дыбыстық жҥйелерінің ҽртҥрлі болуы.
Тҿртінші себебі – қазіргі араб тілінде қысқа дауыстыларды білдіретін
харакаттарды қоймай, не созылыңқы дауыстыларды қолданбай, дауыссыз
дыбыстарды ғана жазумен шектелу.
Бесінші себебі – аудармашының (не араб тілді жазушының) қазақ тілі мен
оның дыбыстық жҥйесін толыққанды білмеуі.
Алтыншы себебі – мҽтін теру мҽдениетінің сақталмауы салдарынан орын
алған экстралингвистикалық фактор.
Жетінші себебі – аударманың бір қолдан шықпауы, яғни бір еңбекті
бірнеше автордың аударуы салдарынан бір онимнің транслитерациясын беруде
ҽр аудармашы ҿзі дҧрыс деп тапқан нҧсқаны қолдануы.
Бҧлардың бесеуін лингвистикалық, екеуін экстралингвистикалық себептер
деп таптық.
Қазақ онимдерін араб тілінде транслитерациялау ҥшін оларды «Қазақ текті
(жалпы тҥркілік) онимдер», «Араб текті қазақ онимдері» жҽне «Ҿзге тілдерден
енген онимдер» деп ҥш топқа бҿліп қарастырдық:
а) «Қазақ текті (жалпы тҥркілік) онимдер» мҽселен, Бектемір, Айжан,
Балабай, Алтын т.б. Тіліміздегі мағынасы кҥңгірт, шығу тегі белгісіз
антропонимдерді қазақ текті онимдердің қатарына енгіздік: Абасан, Абылай,
Абылан, Алпамыс, Батық, Бодан, Борсақ, Бҿжей, Бҿкей, Бҥке, Бҧқас, Дайыр,
Дабай т.б. Мҧндай онимдерді транслитерациялағанда, біз ҧсынған жоба
бойынша, қазақ тілі дыбыстарына балама болатын араб тілі дыбыстарының
таңбасы, баламасы болмаса дыбысталуы ең жақын келетін араб тілі
дыбыстарының таңбасы таңдалады. Ал қазақ тілі дауысты дыбыстары «сҿздің
жаны» ретінде араб тілінде ҥнемі созылыңқы дауысты дыбыстардың
таңбасымен белгіленеді.
ҽ) «Араб текті қазақ онимдері» мҽселен, Қасым, Махмуд, Абдолла, Жҽмила,
Мҽдина, Қабдолла, Ғали, Қали, Ғҧмар, Қҧмар т.б. Мҧндай онимдерді
фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырай отырып қазақыланған араб текті онимдер
жҽне (толық) фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамай қазақыланған араб текті
онимдер деп екіге бҿлдік. Фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырай отырып
қазақыланған араб текті онимдерді транслитерациялауда қазақ текті (жалпы
тҥркілік) онимдерді транслитерациялау кезіндегі ережелер басшылыққа
алынады. Ал (толық) фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамай, қазақыланған араб
текті онимдер мҥмкіндігінше араб тіліндегі жазылуы бойынша графикаланады.
б) «Ҿзге тілдерден енген онимдерге» мҽселен, монғол тілінен: Бауыржан,
Нағашыбек, Бҿлебай т.б.; орыс тілінен: Болатнай, Сҽтен, Болысбек т.б.;
кеңестік дҽуірдегі коммунистік идеология негізінде қабылданған есімдер Анна,
Аня, Валентина т.б.; басқа халықтар тілдерінен орыс тілі арқылы қабылданған
есімдер: Роза, Долорес, Элеонора, Диас, Артур, Ригард т.б.; кҿрші республика
халықтарынан енген есімдер: Тарас, Оксана, Тамара, Серго т.б.; парсы тілінен
енген есімдер: Дастан, Мырза, Зиба, Шахназар, Мардан, Азат т.б. жатады.
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Мҧндай онимдерді де фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырай отырып, қазақ тіліне
енген онимдер жҽне фонетикалық ҿзгерістерге ҧшырамай, қазақ тіліне енген
онимдер деп екіге бҿліп қарастырдық. Фонетикалық ҿзгеріске ҧшырағандарын
транслитерациялауда
қазақ
текті
(жалпы
тҥркілік)
онимдерді
транслитерациялау кезіндегі ережелер басшылыққа алынады. Ал фонетикалық
ҿзгерістерге ҧшырамай, қазақ тіліне енген онимдер араб ҽлеміне танымал
тарихи тҧлғалардың атауы болса, араб тіліндегі қалыптасқан нҧсқасы бойынша
жазылады. Ал араб ҽлеміне танымал бола қоймаған онимдер біз тҥзген ереже
бойынша жазылады.
Жҧмыс барысында қазақ тілінде жазылған еңбектердегі араб онимдерінің
берілуін де қарастырып ҿттік. Мысалы, «Ислам философиясы» атты еңбекте
араб онимдерінің транслитерациясы: Байхаки, фикх, муташабих, Али Имран,
Омаййад, Байт-ул Хикма, Бейт ал-Хикма (Даналар ордасы) т.б. болып,
кҿпшілігі араб тіліндегі дыбысталуларынан алшақтап кеткенін жҽне жазуда
бірізділік жоқ екенін кҿрдік. Қазақ-кирилл ҽріптерінің мҥмкіндігі ҧтымды
пайдаланылмағанын байқадық. Орайы келгенде араб онимдерінің қазақ
мҽтіндеріндегі транслитерациялануына да ереже тҥзіп, біріздендіруге
тырыстық.
Жҧмысымыздың жалғасы ретінде болашақта біздің міндетімізге
мынадай зерттеу жҧмыстары енеді:
1. Қазақ жҽне араб тілдерінің дыбыстық жҥйелеріне кешенді зерттеулер
жҥргізіп, нҽтижесінде «Қазақ жҽне араб тілдерінің салғастырмалы
фонетикасы», «Араб тілінің теориялық фонетикасы» оқу қҧралдарын дайындау;
2. Қазақ жҽне араб тілдерінің контрастивті онамастикасына зерттеулер
жҥргізіп, нҽтижелерін монография тҥрінде жарыққа шығару;
3. Қазақ антропонимдері, топонимдері, этнонимдері жҽне т.б. белсенді
қолданыстағы қазақ онимдерінің салалар бойынша араб тіліндегі
орфографиялық сҿздіктерін жасау;
4. Араб антропонимдері, топонимдері, этнонимдері жҽне т.б. белсенді
қолданыстағы араб онимдерінің салалар бойынша қазақ тіліндегі
орфографиялық сҿздіктерін жасау;
5. Қҧран сҥрелерінің кирилл ҽріптері негізіндегі қазақ ҽліпбиімен
фонетикалық транскрипциясын жасап, қазақ мҽтіндерінде ҽртҥрлі жазылып
жҥрген сҥре атауларының қазақ тіліндегі графикалануын біріздендіру
жҧмыстарын жҥргізу жҽне т.б.;
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٢ ٌٓزجخ اُقبٗغ:وحٛ – اُوب.١ٞظ اُجؾش اُِـٛٓ٘بٝ  ػِْ اُِـخ٠ُ أُلفَ ا.اةٞبٕ ػجل اُزٚٓه
.ّ1982
25 ٓ 118 – .ّ 1997 ،وٛى٧ عبٓؼخ ا:وحٛ – اُوب.ادٕٞ٧اٝ ل٣ٞ اُزغ.ْ ٓؾٔل ٗغب٤ٛاثوا
26 Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. – М:
«Восточная литература» РАН, 1999. – 751 с.
27 Шагаль В.Э., Мерекин М.Н., Забиров Ф.С. Учебник арабского языка. –
М.: Военное издательство, 1983. – 784 с.
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28 Суперанская А.В. Теоретические основы практической транскрипции. –
М.: Наука, 1978. – 284 c.
29 Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М.: Аспект Пресс, 2003.
– C. 536.
30 Жанҧзақ Т. Қазақ ономастикасы жетістіктері мен болашағы. – Алматы:
Азия баспасы, 2004. – 128 б.
31 Мҽдиева Г.Б., Иманбердиева С.Қ. Ономастика: Зерттеу мҽселелері. –
Алматы: 1С-Сервис ЖШС, 2004. – 240 б.
32
.خ٤ف ػوثٝخ ثؾو٤ٗٓبٝاُوٝ خ٤و٣ػالّ اإلؿو٧ ًزبثخ ا٢خ ك٤ِ٤ٖ كهاٍخ رل.٢ٗٞٓك اَُالٞٔٓؾٔل ٓؾ
.ٓ 310 .ّ1972 وحٛ اُوب.ٕٝاُؼْوٝ  اُغيء اُزبٍغ.خ٤ٓغِخ ٓغٔغ اُِـخ اُؼوث
33 ٗب٣ك اُوٞ ٓغِخ عبٓؼخ أُِي ٍؼ// خ٤ٍٔبء اُؼوث٧ٓ٘خ اٝبد ُو٤ٓاهىٞ ف.١ه ثٖ ٓؾٔل اُـبٓلٖٞ٘ٓ
23 -1 ٓ ، ّ2004
34 ،)12314 (  اُؼلك، ٗب٣لح اُو٣ عو// "خ٤٘٤ف اُالرٝخ ثبُؾو٤ٍٔبء اُؼوث٧ "ٗوَ ا. ؽَ٘بء،و٤ؼ٤٘اُو
. ٛ1422/12/18
35 .ٓ 330 .1991 – ٕ ػٔب،ًٞ عبٓؼخ ٍِطبٕ هبث. أٍٔبء اُؼوة٢ظ اُجؾش كٜ٘ٓ .و٤ٓؾٔل ثٖ اُيث
36 ٓ 346 – .1984 ،اُْ٘وٝ خ ٖٓو ُِطجغٜٚٗ  كاه:وحٛ – اُوب. ػِْ اُِـخ.٢اكٝ اؽلُٞ ػجل ا٢ِػ
37 .ٓ 328 – .1973 ،اُْ٘وٝ خ ٖٓو ُِطجغٜٚٗ  كاه:وحٛ – اُوب. اُِـخٚ كو.٢اكٝ اؽلُٞ ػجل ا٢ِػ
38 2000 – .1995 ،َ٤ كاه اُغ.٢ٗ أُغِل اُضب.ٍن ؿوثب٤ ثبّواف ٓؾٔل ّل.َوح٤ُٔخ ا٤ػخ اُؼوثٍُٞٞٔا
.ٓ
39 ّ1977  ثـلاك، ١ٞٓ٧خ اُؼٖو ا٣بٜٗ ٠ ؽزٙهٞرطٝ ٢ اُؼوثٜ إَٔ اُق، ١هِٞخ اُغج٤ٍٜ
40 ٕ ٓ٘زٖق اُوو٠ اُؾغبى ٓ٘ن كغو اإلٍالّ ؽز٢ُ كٞاُ٘وٝ ه اٌُزبثبدٞ رط،ل ػجل هللا اُلؼوٜٓؾٔل ك
.ّ1984 ،خ٣كٞخ اَُؼ٤ أٌُِٔخ اُؼوث: – علح.٠ُٝ٧ اُطجؼخ ا،اَُبثغ
41 .ٙهٞرطٝ ٢ اُؼوثٜ ْٗؤح اُق٢ كهاٍخ ك.خ٤ٓ اٌُزبثخ اإلٍال.ِ٣ أؽٔل اُطب٢ِ ػ.٢ق٣ـ أُو٤ًٔ ِْٖٓؼ ث
.ٓ156 – .2007 ،كٞ عبٓؼخ أُِي ٍؼ:ٗب٣– اُو
42 .ٓ 152 – .1979 ،ل٣ كاه اٌُزبة اُغل:وحٛ – اُوب.٢ اُؼوثٜـ اُق٣ ربه.ٖ أُ٘غل٣ٕالػ اُل
43 Қыдырбаев Қ.А. Қҧран ҽріптеріндегі қҧпиялар // Ақиқат ҧлттық
қоғамдық-саяси журнал. – 2012. – №7. – Б. 96-100.
44 .ٓ296 – .1980 ،ِْ كاه اُو:دٝو٤ – ث.خ٤ٓـ اُِـبد اَُب٣ ربه.َُٕٞ٘لٝ.ا
45 Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1979. – 351
c.
46 .خ٣ف اُؼجوٝ أٌّبٍ اُؾو٢ٗ ٓؼب.ت ّؾبكح٤َ ؽ// www.ahewar.org/debat/show
47 1963 ٚ٤ٗٞ٣ ٍٝ٧ اُؼلك ا، خ٤ ٓغِخ أٌُزجخ اُؼوث// خ٤خ اُؼوث٣ثغل٧ ا٢ اإلػغبّ ك.١ اُجٌو١ٓؾٔل ؽٔل
48 Қазақ тілі энциклопедиясы. – Алматы: “IDK-TIPO редакциялық баспа
орталығы”, 1998. – 510 б.
49 Хасенов Ҽ. Тіл білімі. – Алматы: Санат, 1996. – 416 б.
50 Хасенов Ҽ. Тіл білімінің теориялық жҽне практикалық мҽселелері. –
Алматы: Мектеп, 1985. – 156 б.
51 Gilyarevsky R.S., Grivnin V.S. Languages Identification Guide // Translated
from Russian by Lev Navrozov. – M.: “Nauka” Publishing House; Central
Department of Oriental Literature, 1970. – Б. 53-112.
52 Кҥдеринова Қ. Қазақ жазуының теориялық негіздері. – Алматы: Қазақ
университеті, 2006. – 276 б.
53 Қазақ ҽдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна Ltd
ЖШС, 2005. – 576 б.
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54 Кеңесбаев І., Ысқақов А., Аханов К. Қазақ тілі грамматикасы.
Фонетика, лексика жҽне морфология. – Алматы: қазақтың мемлекеттік оқупедагогика баспасы, 1962. – Бҿлім 1. – 184 б.
55 //http://www.kk.wikipedia.org/wiki/
56 Исаев С.М. Қазақ тілі. – Алматы: Қайнар университеті, 1993. – 173 б.
57 Ҽбдірахман Ҽ.Ҽ. Араб тілінің теориялық фонетикасы. – Тҥркістан,
2006. – 87 б.
أث ٞثٌو أؽٔل ثٖ اُغيه ١اثٖ اُ٘بظْ .اُؾٞاّ ٢أُلٜٔخ كّ ٢وػ أُولٓخ .رؾو٤ن ػٔو ػجل اُوىام 58
ٓؼٖوار ،٢اُغلبٕ ٝاُغبث – .٢كْٓن.2006 :
اُقِ َ٤ثٖ أؽٔل اُلوا٤ٛلً .١زبة اُؼ ،ٖ٤ط .4رؾو٤ن ٜٓل ١أُقيٝ ،٢ٓٝاثوا ْ٤ٛاَُبٓوائ - .٢ثـلاك59 :
كاه اُوّ٤ل ُِْ٘و.1980 ،
ٛٝجخ اُيؽ .٢ِ٤اُزلَ٤و اُٞع٤ي ٓٝؼغْ ٓؼبٗ ٢اُووإٓ اٌُو – .ْ٣كْٓن :كاه اُلٌو60.ٓ 904 – .1996 ،
أُجبهى ثٖ اُؾَٖ اُْٜوىٝه .١أُٖجبػ اُياٛو ك ٢اُوواءاد اُؼْو اُجٞاٛو  ،ط  .2رؾو٤ن ػضٔبٕ 61
ؿياٍ - .اُوبٛوح :كاه اُؾل٣ش.2007 ،
ٌٓ ٢ثٖ أثٛ ٢بُت اُو .٢َ٤اُوػب٣خ ُزغ٣ٞل اُوواءح ٝرؾو٤ن ُلع اُزالٝح .رؾو٤ن أؽٔل ؽَٖ كوؽبد62 - .
ػٔبٕ :كاه ػٔبه.ّ1996 ،
أث ٞاُلزؼ ػضٔبٕ اثٖ عٍ٘ .٢و ٕ٘بػخ اإلػواة ،ط .1رؾو٤ن ٖٓطل ٠اَُوب ٝآفوٖٓ , ٖ٣طل ٠اُجبث63 ٢
اُؾِج ٢ثٖٔو.ّ1954 ،
اثوا ْ٤ٛأٗ .ٌ٤إٞ٧اد اُِـ٣ٞخ – .اُوبٛوحٌٓ :زجخ اٗ٧غِ ٞأُٖو٣خ64 .ٓ275 – .ّ1971 ،
رٔبّ ؽَبٕ٘ٓ .بٛظ اُجؾش ك ٢اُِـخ - .اُلاه اُجٚ٤بء :كاه اُضوبكخ65 .ٓ276 – .ّ1974 ،
ػجل اُوؽٖٔ أٞ٣ة .إٔٞاد اُِـخ – .اُوبٛوحٓ :طجؼخ كاه اُزؤُ٤ق66 ّ1963 ،
أؽٔل ٓقزبه ػٔو .كهاٍخ اُٖٞد اُِـ .١ٞػبُْ اٌُزت67 .ّ1976 ،
68 Розенталь Д.Э. Теленкова М.А. Справочник лингвистических терминов.
– М: Просвещение, 1972. – 495 с.
– 69 Қазақ грамматикасы. Фонетика, сҿзжасам, морфология, синтаксис.
Астана: Астана полиграфия, 2002. – 784 б.
70 Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2002.
– 664 б.
71 Баранов Х.К. – М.: Русский язык, 1984. – 944 с.
ٛل ٟاُؼٔو .٢ٍٝاٙبءاد ك ٢أُقبهط ٝاُٖلبد – .اُو٣بٌٗٓ :زجخ اُوّل72 .ٓ176 – .2011 ،
73
ػجل اُـ٘ ٢اُ٘بثًَِ .٢لب٣خ أَُزل٤ل ك ٢ػِْ اُزغ٣ٞلٓ .قط ،ٛٞكاه اُٖلاّ ُِٔقطٛٞبد ،ثـلاك
()10895
اُؾَٖ ثٖ هبٍْ أُواك .١أُل٤ل كّ ٢وػ ػٔلح أُغ٤ل ك ٢ػِْ اُزغ٣ٞل َُِقب .١ٝرؾو٤ن ػِ ٢ؽَ74 ٖ٤
اُجٞاة – .اُيههبءٌٓ :زجخ أُ٘به.1987 ،
اثٖ ٓ٘ظٞهَُ .بٕ اُؼوة .ث٤وٝد :كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث ،٢ط 75 1999 .5
اثٖ ٓ٘ظٞهَُ .بٕ اُؼوة .ث٤وٝد :كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث ،٢ط 76 1999 .8
كٞى ١ؽَٖ اُْب٣تٓ .ؾبٙواد ك ٢اَُِبٗ٤بد – .ػٔبٕٝ :ىاهح اُضوبكخ77 ٓ161 – .1999 ،
– 78Кеңесбаев І., Мҧсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі: лексика, фонетика.
Алматы: Мектеп, 1975. – 306 б.
ػجل اُـلبه ؽبٓل ٛالٍ .اُٖٞر٤بد اُِـ٣ٞخ :كهاٍخ رطج٤و٤خ ػِ ٠إٔٞاد اُِـخ اُؼوث٤خ – .اُوبٛوح :كاه 79
اٌُزبة اُؾل٣ش.ٓ 580 – .2009 ،
أث ٞاُلزؼ ػضٔبٕ اثٖ عٍ٘ .٢و ٕ٘بػخ اإلػواة ،ط  .2رؾو٤ن ٖٓطل ٠اَُوب ٝآفوٖٓ , ٖ٣طل80 ٠
اُجبث ٢اُؾِج ٢ثٖٔو.ّ1954 ،
أُ٘غل ك ٢اُِـخ ٝا٧ػالّ – .ث٤وٝد :كاه أُْوم81 .ٓ715 – .1996 ،
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82 ،1
أث ٞؽ٤بٕ اٗ٧لَُ .٢اهرْبف اُٚوة ٖٓ َُبٕ اُؼوة .رؾو٤ن كٖٓ .طل ٠أؽٔل اُ٘ٔبًٛ ،
اُوبٛوح ،ط.ّ 1984 ،1
اثٖ اُغيه .١اُْ٘و ك ٢اُوواءاد اُؼْو .ط – .1اُوبٛوح ،أٌُزجخ اُزغبه٣خ اٌُجو83 .ٟ
ٓ.ؾٔٞك اَُؼوإ ،ػِْ اُِـخٓ :ولٓخ ُِوبهة اُؼوث – .٢اُوبٛوح :كاه أُؼبهف84 ٓ 462 - .1962 ،
85
ٓبه ٞ٣ثب ،١أٌٍ ػِْ اُِـ خ ،روعٔخ ،أؽٔل ٓقزبه ػٔوٛ – .واثٌِْٞ٘ٓ :هاد عبٓؼخ ٛواثٌِ،
ٓ 306 – .1973
رٔبّ ؽَبٕ .اُِـخ اُؼوث٤خٓ :ؼ٘بٛب ٓٝج٘بٛب – .اُوبٛوح :ػبُْ اٌُزت86 .ٓ378 – .2009 ،
87
ػجل اُٛٞبة ثٖ ٓؾٔل اُووٛج .٢أُٙٞؼ ك ٢اُزغ٣ٞل .رؾو٤ن ك .ؿبْٗ هلٝه ١اُؾٔل – .ػٔبٕ :كاه
ػٔبه.ّ2000 ،
88 ،1
أث ٞؽ٤بٕ اٗ٧لَُ .٢اهرْبف اُٚوة ٖٓ َُبٕ اُؼوة .رؾو٤ن كٖٓ .طل ٠أؽٔل اُ٘ٔبًٛ ،
اُوبٛوح ،ط.ّ 1984 ،2
أث ٞػٔو ٝػضٔبٕ ثٖ ٍؼ٤ل اُلاٗ .٢اُزؾل٣ل ك ٢اإلروبٕ ٝاُزغ٣ٞل .رؾو٤ن ؿبْٗ هلٝه ١اُؾٔل - .ػٔبٕ89 :
كاه ػٔبه.1999 ،
اُؼطبه (أث ٞاُؼالء اُؾَٖ ثٖ أؽٔل أُٜناٗ .)٢اُزٔ٤ٜل كٓ ٢ؼوكخ اُزغ٣ٞل .رؾو٤ن ك .ؿبْٗ هلٝه90 ١
اُؾٔل - .1ٛ ،ػٔبٕ :كاه ػٔبه.ّ2000 ،
ٓؾٔل ثٖ أث ٢ثٌو أُوػْ .٢عٜل أُوَ .رؾو٤ن ٍبُْ هلٝه ١اُؾٔل – .ػٔبٕ :كاه ػٔبه91 ّ2001 ،
92 Шанский Н.М. Иванов В.В. Современный русский язык. – М.:
Посвещение, 1987. – Ч. 1. – 192 с.
93 Русская грамматика. Фонетика, фонология, ударение, интонация,
словообразование, морфология. – M.: Наука, 1980. – Т. 1. – 784 с.
 – .1علح94 – .
ٍِٔبٕ ؽَٖ اُؼبٗ .٢اُزٌْ َ٤اُٖٞر ٢ك ٢اُِـخ اُؼوث٤خ .روعٔخ ك٣ .بٍو أُالػٛ ،
.ٓ38 – .1973
ػجل اُوبكه اُقِ .َ٤أُٖطِؼ اُٖٞر ٢ػ٘ل ػِٔبء اُؼوث٤خ اُولٓبء كٞٙ ٢ء ػِْ اُِـخ أُؼبٕو95 .1 ٛ ،
– عبٓؼخ ٓئرخ.ّ1993 ،
ًٔبٍ ٓؾٔل ثْو .ػِْ اُِـخ اُؼبّ .اُوَْ اُضبٗ :٢إٞ٧اد – .2ٛ ،اُوبٛوح :كاه أُؼبهف96 .ّ1971 ،
97
االٍزواثبم ( ١ه ٢ٙاُلٓ ٖ٣ؾٔل ثٖ اُؾَٖ )ّ .وػ ّبك٤خ اثٖ اُؾبعت ،رؾو٤ن ٓؾٔل اُيكياف
ٝآفو .ٖ٣ط - .3اُوبٛوحٓ :طجؼخ ؽغبى.١
اٗ٧لهاث( ٢أؽٔل ثٖ أث ٢ػٔو) .اإلٚ٣بػ ك ٢اُوواءادٓ .قط – .ٛٞعبٓؼخ اٍزبٗج( ٍٞاُوهْ 98 .)1350
.ٓ74
ٍؼل ِٖٓٞػ .كهاٍخ أَُغ ٝاٌُالّ – .اُوبٛوح :ػبُْ اُلٌو99 .333ٓ – .1980 ،
100
اُلبٍ .٢اُ٢ُ٦ء اُلو٣لح كّ ٢وػ اُوٖ٤لحٓ - .قط ،ٛٞثـلاك :كاه ٕلاّ ُِٔقطٛٞبد (اُوهْ
.)1634
ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔٞك أَُوه٘ل .١هٝػ أُو٣ل كّ ٢وػ اُؼول اُلو٣ل .رؾو٤ن اثوا ْ٤ٛػٞاك اثوا .ْ٤ٛهٍبُخ 101
ٓبعَز٤و – .ثـلاك :اُغبٓؼخ اإلٍالٓ٤خ.ّ1999 ،
ٓؾٔل ٌٖٓٗ ٢وٜٗ .ب٣خ اُو ٍٞأُل٤ل ك ٢ػِْ اُزغ٣ٞل .رؾو٤ن ك.ػِ ٢ؽَ ٖ٤اُجٞاة – .اُيههبءٌٓ :زجخ 102
أُ٘به.57ٓ – .1987 ،
أُواكّ .١وػ اُٞاٙؾخ ك ٢رغ٣ٞل اُلبرؾخ .رؾو٤ن ك .ػجل اُٜبك ١اُل – .٢ِٚث٤وٝد :كاه اُوِْ 103 .
ٓ.44
أُجوك (ٓؾٔل ثٖ ٣ي٣ل) .أُوزٚت .رؾو٤ن ٓؾٔل ػجل اُقبُن ػٔ٤ٚخ ،ط – .1ث٤وٝد ،ػبُْ اٌُزت104 ،
105
ٗبٕو اُل ٖ٣اُطجالٓ .١ٝوّل أُْزـِ ٖ٤ك ٢أؽٌبّ اُ٘ ٕٞاَُبً٘خ ٝاُز٘ٓ .ٖ٣ٞقط ،ٛٞكاه ٕلاّ
ُِٔقطٛٞبد .ثـلاك (اُوهْ .)5/690
اثٖ ع٘( ٢أث ٞاُلزؼ ػضٔبٕ) .اُقٖبئٔ .ط – .2ثـلاك ،كاه اُْئ ٕٝاُضوبك٤خ اُؼبٓخ106 .ّ1990 ،
اُغوعبٗ( ٢ػِ ٢ثٖ ٓؾٔل)ّ .وػ أُٞاهق .ط – .5اُوبٛوحٓ :طجؼخ اَُؼبكح107 .ّ1907 ،
اثٖ ٍ٘٤ب (أث ٞػِ ٢ثٖ ػجل هللا) .أٍجبة ؽلٝس اُؾوٝف – .اُوبٛوحٛ :جؼخ اَُِل٤خ108 43 – . ٛ 1352،
ٓ
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.ٓ 62 – .ّ1982 ،٢اُقبٗغ
110 Daniel J. The Pronunciation of English. Forth edition. – Reprinted, 1963. –
223 p.
111 Daniel J. An Outline of English Phonetics. Ninth edition. – Reprinted,
1969. – 380 p.
112 484 – .1984 ،ٕ ٌٓزجخ ُج٘ب:دٝو٤ – ث.كة٧اٝ  اُِـخ٢خ ك٤ ٓؼغْ أُٖطِؾبد اُؼوث.جخٛٝ ١ٓغل
.ٓ
113 – .1998
،غ٣ىٞاُزٝ اُْ٘وٝ ت ُِطجبػخ٣ كاه اُـو:وحٛ – اُوب. ػِْ اُِـخ٢ كهاٍبد ك.ًٔبٍ ثْو
ٓ335
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Университет, 1999. – C. 74.
121 //http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
122
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ҚОСЫМША А
Қазақ онимдерінің араб тілінде берілуі
(Мҽжид ибн Абдулазиз ҽт-Туркидің
«ق٤٣هٍِطبٕ ٗياهثبٞٗ ٌ٤ اُوئ:ٕ ًبىافَزب٢هاَُِطخ كٞٗ» («Қазақстандағы билік нҧры –
елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев») атты кітабы негізінде)
Кесте А1 – Антропонимдер
№

Қазақша жазылуы

Араб тіліндегі жазылуы

1

Назарбаев

ق٤٣[ ٗياهثبnazārbāịīf] [5, 8, 9, 10, 77, 86,
98, 99, 100, 106, 107 б.]
ق٤٣[ ٗيهثبnazarbāịīf] [6, 6, 6, 7, 8 б.]

Біздің жобамыз
бойынша жазылуы
ق٤٣ٗبىاهثب

ق٤٣[ ٗبىاهثبnāzārbāịīf] [93, 106, 107 б.]
2

Қасымжомарт
Тоқаев

3

Нҽзір Тҿреқҧлов

ق٤٣هبٞٓبهد رٞ[ هبٍْ عqāsim ǧūmārt tūqāịīf]
[102 б.]
ق٣هبٞٓبهد رٞ[ هبٍٔغqāsimǧūmārt tūqāịif]
[110 б.]
فًُٞٞب٣هٞو ر٤[ ٗظnaẓīr tūriịākūlūf] [9 б.]

ق٤٣هبٞٛ ٓبهدٞهبٍٔغ

فُٞٞو٣هٞو ر٣ٗبى

ُقًٞب٣هٞو ر٤[ ٗظnaẓīr tūriịākūluf] [97 б.]
4

Қайрат Лама Шариф

ق٣واد الٓب ّو٤[ فḫaịrāt lāmā šarīf] [11 б.]

ق٣واد الٓب ّو٣هب

5

Қайрат Кҽрібжамов

فٞٓجغب٣واد ًبه٣هب

6

Асқар Шҽкіров

7

Асқар Қонаев

8

Дінмҧхаммед Қонаев

9

Бақтияр Тасымов

10

Сара Алпысқызы

11

Шоқан Уҽлиханов

12

Жабайхан Ҽбділдин

13

Нҧртай Ҽбіқаев

فٞٓجغب٣واد ًبه٣[ هبqāịrāt kārībǧāmūf]
[102 б.]
فٝو٤ً[ اٌٍبه ّبaskār šākīrūf]
[104 б.]
ق٤٣ٗبًٞ „[ ػٌَوaskar kūnāịīf]
[16 б.]
ق٤٣ٗبًٞ ٖ ٓؾٔل٣[ كdīn muḥammad kūnāịīf]
[16 б.]
فٞٔ٤ٍبه رب٤[ ثقزbaḫtiịār tāsīmūf]
[11 б.]
ك٘بَٞ٤[ ٍبهح أُجsāratu ‟albīsūfnā]
[21 б.]
فٞٗقب٤ُٝ ٕهبْٞر
[tšūqān ụalīḫānūf] [34 б.]
ٖ٤ِ٣قبٕ اثل٣[ عبǧāịḫān abdīldīn]
[100 б.]
ق٤٣ٌب٤ اث١هربٞٗ [nūrtāị abīkāịīf] [103 б.]

14

Оңалсын Жҧмабеков

فٌٞ٤ٓبثٖٞ ع٤ُٖٗبٝأ

15

Қуаныш Сҧлтанов

فٌٞ٤ٓبثٖٞ ع٤َُٗبٝ‟[ أūnālsīn ǧūmābīkūf]
[103 б.]
فُٞٗطبٍٞ ِ٤ٗاٞ[ هquụānīš sūlṭānūf]
[104 б.]
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فٝو٤ٌّ إٓوبه
ق٤٣ٗبٞإٓوبه ه
ق٤٣ٗبٖٞ ٓؾٔل ه٣ك
فٞٔ٤ٕبٛ به٤ثبهز
١ي٤ٖو٤ٕبها آُج
فٞٗقب٤ُاٝ ٕهبّٞ
ٖ٣ِل٣قبٕ آثل٣عبثب
ق٤٣وب٤ آث١بٛهٞٗ

فُٞٗطبٍٞ ِ٤ٗاٞه

Кесте А2 – Топонимдер (жер-су, елді мекен атаулары) жҽне т.б. қазақ онимдері
мен реалий сҿздері

2

Қазақстан
–
Қазақ

3

Астана

4

Алматы

5

Семей

6

Қарағанды

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Қызылорда
Теміртау
Ақтау
Байқоңыр
Қаскелең
Шамалған
Есіл
Алаш
Азат
Азамат
Отан
теңге

19
20
21
22
23

қымыз
шҧбат
қҧрт
айран
Теңіз

1

ٕ[ ًبىافَزبkāzāḫstān]
ٕ[ ًيافَزبkazāḫstān] [33 б.]
٢[ اٌُيفal-kazaḫiịịu] [6, 10, 65 б.]
٢[ اٌُبىافal-kāzāḫiịịu]
[8, 16, 65, 65, 69 б.]
٢[ اٌُيافal-kazāḫiịịu]
[49 б.]
ٚٗ‟[ أٍزبastānah]
[5, 9, 11, 32 б.]
‟[ أٍزبٗبastānā]
[7, 8, 104, 106, 107 б.]
‟[ أٍزبٗخastānatu]
[9, 14, 31, 32, 36, 43, 54, 84, 86, 92, 106
б.]
‟[ اٍزؤٗبasta‟nā] [109 б.]
‟[ أُٔبربalmātā] [11 б.]
٢‟[ أُٔبرalmātī] [14,16,18,69,84,86 б.]
٢ٛ‟[ أُٔبalmāṭī] [14, 32, 52 б.]
٠‟[ آُٔبرālmāta] [93 б.]
جالرَ٘ي٤ٔ٤ٍ [sīmībalātinsk] [14 б.]
ٔجالرَ٘ي٤ٍ [sīmibalātinsk] [17 б.]
َ٘ي٤جبالر٤ٔ٤ٍ [sīmībālātīnsk] [77 б.]
[ هواؿ٘لحqarāġandatu] [15 б.]
[ هوؿ٘لحqaraġandatu] [15 б.]
َ آهكح٣ي٤[ هqīzīl ‟ārdatu] [32 б.]
ٝورب٤ٔ٤[ رtīmīrtāụ] [15 б.]
ٝ[ اًزبaktāụ] [60 б.]
هٌٞٗب٣[ ثبbāịkānūr] [73 б.]
ٖ٤ِ٤ًٌَ [kaskīlīn] [14 б.]
ُٕـبٞٔ٤ْ[ رtšīmūlġān] [14 б.]
ْ٤ْ٣و اٜٗ [nahru ‟īšīm] [ 33, 35, 36 б.]
ُ‟[ أالalāš] [52, 53 б.]
‟[ آىادāzāt] [52 б.]
„[ ػظٔبدaẓamāt] [53 б.]
ٕ‟[ آربātān] [53 б.]
ٚ[ ر٘غtanǧah] [36, 38, 43 б.]
[ ر٘غخtanǧatu] [42, 64 б.]
ي٤ٔ٤[ هqīmīz] [33 б.]
ثبدّٞ [šūbāt] [33 б.]
هدٞ[ هqūrt] [33 б.]
ٕوا٣‟[ أaịrān] [33 б.]
ي٤٘غ٤[ رtīnǧīz] [90 б.]
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ٕهبىاهَزب
٢اُوبىاه

إٓطبٗب

٢ٛآُٔب

٢ٔ٤ٍ
١هبهاؿبٗل
هكاِٞ٣ي٤ه
ٝبٛو٤ٔ٤ر
ٝآهطب
و٤ٗٞو٣ثب
ٖ٤ِ٤ٌٕهب
ّٕبٓبُـب
َ٤َ٣ا
ُآال
ٛآىا
ٛآىآب
ٖٛٝ
٢ٌ٘٤ر
ي٤ٔ٤ه
ٛثبّٞ
ٛهٞه
ٕوا٣آ
ي٤٘٤ر

