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ТҮРІКМЕНСТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ТІЛ САЯСАТЫ 

 

Түйіндеме 

Мақалада Түрікменстан мемлекетінің ұлттық тіл саясаты мен төл  

жазуының қалыптасуы қарастырылады. Кеңестік биліктің орыс тілінің 

үстемдігіне негіздеп қалыптастырған жағдайларын түзету шаралары 

қозғалады. Түрікменстан Республикасы тәуелсіздігі жарияланған соң елде тіл 

саясатын жүргізудің жаңа ұлттық қағидаттары белгілендігі, туысқан түрік 

және әзірбайжан халықтары жазуларының латын графикасына көшуі 

түрікмендердің де әліпби реформасын жүргізуіне түрткі болғандығы 

айтылады. Оның үстіне кириллица түрікмен тілінің фонетикалық 

ерекшеліктеріне толық жауап бермегендігі, ресми биліктің тәуелсіз 

Түрікменстанның ұлттық жазуын сталиндік тоталитарлық жүйе енгізген орыс 

жазуынан тазартып, түркі халықтарымен бір жазу кеңістігінде болуды 

қалағандығы сараланады. Түрікменстан мемлекетінің тіл саясаты түркі 

тілдері жазуын латыншаға көшіру тарихымен байланыста қарастырылады. 

Мақалада жазу реформасының ұтымдылығына, ұлттық саясаттағы іргелі 

реформаларды жүргізу ерекшеліктеріне нақты талдау жасалынады.  

Түйін сөздер: тіл саясаты, әліпби, түрікмен жазуы, латын графикасы, 

диалект, термин, мемлекеттік тіл, түркі тілдері. 

 

1990 жылдардың басында латын графикасына көшкен түркітілдес 

елдердің бірі – Түрікменстан. Кеңес үкіметі тұсында түрікмен тілі мен жазуы 

түркі халықтары тәрізді орыс тілі мен жазуының ықпалында болды. Біраз 

жыл басқа кеңес үкіметі құрамындағы халықтар сияқты Түрікменстандағы 

ресми іс қағаздар мен мемлекеттік органдардың жұмысы орыс тілінде 

жүргізіліп, бұл жағдай түрікмен тілінің қолданыс аясының тарылуына алып 

келді.   

Кеңестік биліктің орыс тілінің үстемдігіне негіздеп қалыптастырған 

жағдайды түзету Түрікменстанда 1990 жылдан бастау алды. Дәл осы жылы 

Түрікменстан Жоғары Кеңесінің «Тіл туралы» Заңына сәйкес елде түрікмен 

тілі – мемлекеттік тіл болып жарияланды. «Түркі тілдері» хрестоматиясында: 

«Түрікмен тілі – түрікмен халқының ұлттық тілі және Түрікмен 

Республикасының мемлекеттік тілі. Түрікмен тілі оғыздардың батыс тайпа 

тілдері негізінде қалыптасқанымен, өзінің даму барысында қыпшақ 

тілдерінің кейбір белгілерін қабылдаған. Негізгі диалектілері теке, жаумыт, 

ерсары, салыр, сарық, чаудор т.б. Ставрополь өлкесіндегі түрікмен диалек-

тісін «трухмен тілі» деп атау дәстүрі бар. Көне түрікмен әдеби тілі, негізінен, 



поэзия тілі болды. Қазіргі түрікмен әдеби тілі текин (теке) диалектісі 

негізінде қалыптасқан» [1,75], – деген мәлімет берілген.  

1991 жылғы 27 қазанда Түрікменстан Республикасының тәуелсіздігі 

туралы Декларация қабылдағаннан кейін елде тіл саясатын жүргізудің жаңа 

ұлттық қағидаттары белгіленді. Туысқан түрік және әзірбайжан халықтары 

жазуларының латын графикасына көшуі түрікмендердің де әліпби 

реформасын жүргізуіне түрткі болды. Оның үстіне кириллица түрікмен 

тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне толық жауап бермейтін. Түркияда 1990 

жылдардың басында түркітілдес халықтардың жазуларын латын графикасы 

негізіндегі ортақ түркі әліпбиіне көшіру жөнінде бастама Сапармұрат Ниязов 

басқаратын Түрікменстан мемлекетінің әліпби өзгерту туралы шешім 

қабылдауына ықпал етті. Қоғамдық-саяси ортадағы бұл жағдай мерзімді 

баспасөз бетінде әліпби жөніндегі жарияланымдардың негізгі тақырыбына 

айналды. Елде латын графикасына көшу және кириллицада қалу 

ұстанымдарының айналасында түрлі көзқарастар орын алды. Латын 

графикасына көшкен өзге түркітілдес елдермен салыстырғанда байқалған бір 

ерекшелікке Түрікменстанның латын графикасына көшуде араб жазуын 

жақтаушылардың болмауын айтуға болады. Ресми билік тәуелсіз 

Түрікменстанның ұлттық жазуын сталиндік тоталитарлық жүйе енгізген орыс 

жазуынан тазартып, түркі халықтарымен бір жазу кеңістігінде болуды 

қалады.  

Осы кезеңдегі жағдай туралы Қазақстан Республикасы Білім және 

Ғылым министрлігінің бастамасымен құрылған экспедициялық топ 

мүшелері: «Кириллицаға қарағанда латын жазуының артықшылықтары 

туралы айтыс пен түрікмен тілінің төл дыбыстарын қандай әріппен таңбалау 

жөніндегі пікірталастар болды.  

1993 жылы 12 сәуір күні Түркия Президенті Тұрғұт Озал Ашхабадқа 

ресми сапармен келген кезде Ниязов оған ерекше сыйлық – республикада 

латын әліпбиін енгізу туралы Жарлықты ұсынды. Мұнда «Тазе Түрікмен 

Әліпбийі» («Жаңа түрікмен әліпбиі») деп аталатын латын жазуы осылайша 

түрікмен тілінің графикалық негізіне айналды. Түрікменстан Парламенті бұл 

жарлықты 1993 жылдың мамырында бекітіп, 32 әріптен тұратын латын 

әліпбиіне көшуді аяқтау мерзімін 1996 жылдың 1 қаңтарына дейін белгіледі.   

Келесі президенттік Жарлық 1993 жылы 25 маусымда қабылданып, 

оған сәйкес алға қойылған мақсатқа қол жеткізудің кең көлемді 

бағдарламасын жүзеге асыру басталды» [2,120], – деп баяндайды. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Түрікменстанда орыс тіліне екінші 

мемлекеттік тіл мәртебесін беру жөніндегі идеяны орыс диаспорасы өкілдері 

қозғағанымен, бұл мәселе Түрікменстан билігі тарапынан қолдау таппады.  

Түрікменстанның ұлттық саясатындағы идеологиялық жұмыстар, оның 

ішінде тіл саясатындағы әліпби реформасы елдегі орыстілді диаспора 

өкілдерінің алаңдатушылығын тудырды. Оған қоса, тоқсаныншы жылдардың 

басында орыс тілінде білім беретін мектептер саны күрт қысқарды. 

Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтумен қатар елдегі авторитарлық 

режим мен білім саласындағы тілдік шектеулер салдарынан көптеген 



диаспора өкілдері өздерінің тарихи отандарына кетулеріне мәжбүр болды. 

Әсіресе елде славян ұлтының өкілдері үдере көшті. 1992 жылдан бастап 

Түрікменстанда өмір сүретін өзге этнос өкілдерінің ұлттық мәдени 

орталықтарын құруға тыйым салына бастады. Бұл жағдай елдегі этносаралық 

ахуалды тіпті күрделендіріп жібереді. Түрікмен басшылық идеология 

мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен насихатталды. Елде 

шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысына тыйым салынып, 

ғылым мен техниканың жетістіктері, атап айтқанда, интернетті қолдану 

халықтық қолдауға ие болмады.  

1993 жылдың 23 сәуірде Түрікменстан Президенті Сапармұрад 

Ниязовтың Жарлығымен жаңа түрікмен әліпбиіне көшу жұмыстарымен 

айналысқанының негізінде Мемлекеттік ұйымдастыру комитеті құрылды. 

Оның құрамына лингивист-ғалымдар мен мемлекеттік орган өкілдерінен 

тұратын 14 адам мүше болды. Комитет жұмысына Президенттің өзі 

төрағалық етті. Ұйымдастыру комитеті елде латын графикасына негізделген 

жаңа әліпбидің жобасы мен оған қатысты пікірлерді баспасөзде жариялап 

отырды. 1994 жылдың 29 қыркүйегінде Түрікменбасшының 

«Түрікменстандағы білім беру мекемелерінің жаңа әліпбиге көшуі туралы» 

Жарлығына сәйкес барлық буындағы оқу орындары латын графикасы 

негізіндегі Түрікмен тілінің жаңа әліпбиін үйренуге және осы әліпбимен 

жазылған оқулықтарды пайдалануға кірісті. Барлық мемлекеттік мекемелелер 

мен бұқаралық ақпарат құралдары жаңа әліпбиге тездетіп көше бастады. 

Себебі 1993 жылы жарияланған Президент жарлығына сәйкес латын 

графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшу мерзімі 1996 жылы аяқталуы тиіс 

болатын. Алайда, елде орын алған қаржылық дағдарысқа байланысты әліпби 

реформасы белгіленген мерзімде аяқталмады. Соған қарамастан 

Түрікменстан үкіметі жаңа әліпбиге көшу реформасын жалғастыра берді.    

1995 жылы Түрікменстанда жүргізілген халық санағы түрікмендердің 

елдегі негізгі мемлекет құраушы ұлт екендігін айқындап берді. Бұл 

Түрікменстанның ұлттық саясаттағы іргелі реформаларды жүргізуге 

демографиялық ахуалдың жағымды болып табылатынын көрсетті. Соған 

қарамастан елдегі орыс диаспорасының орыс тіліне екінші мемлекеттік тіл 

мәртебесін сұрау талабы тоқтамады. Дегенмен бұл саяси талап үкімет 

тарапынан бірнеше рет қанағаттандырылмады. 1996 жылдың маусымынан 

бастап Түрікменстан басшылығы географиялық атаулар мен адам есімдерін 

жазудағы түрікмен тілінің орфографиясын орыс тілді БАҚ мәтіндері мен 

ресми құжаттарда қолданудан бас тартты. Түрікменстанда орыс тілінде 

шығатын газеттерде астана атауы Ашгабад емес, қайтадан Ашхабад болып 

жазыла бастады. Зерттеуші Б.Сахариев түрікмен әліпбиі туралы: «Мұнда 

қосымша белгілер қолданылады. Дегенмен латынның Q, X, V әріптері 

пайдаланылмаған. Бұл әліпбиде 30 әріп бар. Бұл іс жүзінде 

пратикалылығымен бізге тиімді болып келеді» [2,244] – деген тұжырым 

жасайды.  

1997 жылы 1 қаңтардағы Түрікменстан президентінің жаңа әліпбиге 

көшу жұмыстарын аяқтау туралы Жарлығы латын графикасына көшу 



мәселесінің тек қана лингвистикалық емес, сонымен қатар қоғамдық-саяси 

сипаты зор мәселе екендігін аңғартты. Жалпы алғанда, Түрікменстандағы 

әліпби реформасын жүргізуге қатысты мынадай шаралар жүргізілді:  

1) Ұйымдастырушылық іс-шаралар: жаңа әліпбиді зерделеу мен 

насихаттау жөніндегі ұйымдастыру комитеттері мен комиссияларын құру; 

жаңа әліпбиді насихаттау; әліпбиді үйрету жөніндегі курстар ұйымдастыру; 

жаңа әліпбидің әріптері бейнеленген күнтізбелер шығару; ресми бланкілер, 

кестелер мен өзге де құжаттарды жаңа әліпбиге көшіру; көрнекі ақпаратты, 

қала, көше және т.б. атауларын жаңа әліпбиге көшіру; жарнамалық 

ақпараттарды жаңа әліпбиге көшіру.  

2) Ғылыми-әдістемелік және оқыту базасын құру іс-шаралары: 

әріптердің үлгілерін әзірлеу мен жариялау; баспаханалық техниканы әзірлеу; 

оқу, қалталық сөздіктерді шығару; оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеу; 

фонетика, лингвистика, терминология, синтаксис және т.б. бойынша 

көптомдық материалдар құрастыру.  

3) Материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету іс-

шаралары [2,121]. Яғни жоғарыда көрсетілген іс-шаралардың барлығы 

түрікмен халқының жазуын латын әліпбиіне ауыстыруға негізделген. 

Сонымен қатар осы ұстанымның барлығы «түрікмен тілінің дамуы 

дамуы – түрікмен ұлтының дамуы» деген идеологиялық қағидаға сәйкес 

жасалған сияқты. Соның айқын көрінісі ретінде ұлттық фонетикалық жүйесі 

орыс тіліне негізделінген әліпбиді түрікмен тілінің дыбыстық және жазу 

ерекшеліктеріне сәйкес қайта жасақтап, оның графикалық негізі ретінде 

кириллицадан бас тартып, түркі халықтарының тілдерін бейнелеуге жақын 

келетін латын графикасына көшуі.  

1990 жылдардан бастап түрікмендердің ұлттық сана-сезімінің күшеюі 

Түрікменстан мемлекетінің ұлттық тарихи дамуын мақсатты түрде кеңестік 

сәйкестіліктен түркілік сәйкестілік арнасына ауыстырды. Жаһандану 

дәуіріндегі түрікмендердің ұлттық идеология саласындағы іс-әрекеттері, 

негізінен, қоғамдық  қатынастардың барлық саласында мемлекеттік тілдің 

мәртебесін көтеруге және әліпбиді реформалауға бағытталды. Ал бұл 

реформалар өз кезегінде Түрікменстанда құрған орыс тілі мен орыс 

мәдениетінің арылуға алып келді.  

Бұрынғы бодан елдер егемендікке қол жеткізген кезде отарлықтың кез 

келген атрибутын лақтырып тастап, ұлттық идентификацияға ұмтылады. 

Адамзат тарихында тіл коммуникация құралы ғана емес, саяси, 

эканомикалық өктемдіктің де құралы болып келгені бесенеден белгілі» [3] – 

деген пікір кеңестік кезеңде өмір сүріп, өз тәуелсіздігін алған түркітілдес 

мемлекеттердің барлығына тән болды. Оған дәлел кеңестік жүйенің 

құрамындағы түркі халықтары 1990 жылдардың басында-ақ әліпби 

реформасын жүргізуі ұлттық бірегейлікпен байланысты.   

Түрікменстандағы латын графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшу 

реформасы толығымен 2000 жылы аяқталды. Жаңа түрікмен әліпбиін іске 

асыру жөніндегі комиссия 1999 жылы бастапқы жобадағы әліпбиді өзгертіп, 

30 әріптен тұратын түрікмен әліпбиін бекітті. Түрікменстан латын графикасы 



негізіндегі әліпбиге көшу жөніндегі келісімді қолдап, оны іске асырғанымен, 

түркі халықтарына ортақ дыбыстарды бір әріппен таңбалау жөніндегі 

ұстанымды жүзеге асыра алмады. Осының әсерінен, түрікмендердің орыс 

тіліндегі «ц» дыбысын орыс немесе шетел сөзінде кездескен жағдайда 

латынның «z» әрпімен белгілеу жөніндегі шешімі өзбектердің саяси-

лингвистикалық ұстанымымен үйлесті. Түрікменстандағы латын 

графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшу кезінде бірқатар кемшіліктер де 

болды: олар түркі халықтарының тілдеріне ортақ дыбысты бір әріппен 

таңбалау жөніндегі қағидалар іске аспады; әліпби реформасы белгіленген 

мерзімде аяқталмады; әліпби реформасы елдегі этносаралық жағдайға кері 

әсер етті; кириллицамен жазылған тарихи-мәдени мұралар уақытында 

аударылмады; ересектер үшін бұл әлібиді меңгеру өте қиынға соқты.  

Ал осы аталған реформасының ұтымдылығы туралы мыналарды атауға 

болады: жаңа әліпбиде түрікмен тілінің ұлттық фонетикалық 

ерекшеліктерінің ескерілуі; әліпби реформасының негізінде түрікмен тілінің 

қолданыс аясын кеңейді; жаңа орфологиялық ережеге негізделіп жер-су 

аттары түрікмен тіліне ауыстырылды; ең ұтымдылығы кірме сөздермен 

ғылыми-техникалық терминдердің айтылу мен жазылуы түрікмен тілінің 

дыбыстық табиғатына негізделуі; осы реформа арқылы түрікмен халқының 

түркілік ұлттық бірегейлікке қол жеткізуі; жаңа әліпбидің негізінде әлемдік 

ақпараттық-қарымқатынастың кеңестік жетістіктерін пайдалануға зор 

мүмкіндік алды; сонымен қатар осы реформа нәтежесінде халықтың саяси 

сауатылығы артты. 

Қоғамдық-саяси дамудың, техника, ғылымда қол жеткен табыстары 

қоғамдық-саяси өмірдегі, ғылым мен техника саласындағы түрікмен тілі 

лексикасын үздіксіз байытуда. Түрікменстан Республикасында жүргізілген 

елеулі терминологиялық жұмыстар нәтижесінде көптеген терминологиялық 

сөздіктер мен арнайы зерттеулер жарыққа шықты.  

Латын алфавитіндегі ғылыми-техникаға арналған терминдер: физика-

математика, әскери, қоғамдық-саяси терминдер 30-жылдары жарыққа 

шықты. Ал 40-жылдары құрастырылған сөздіктер іс жүзінде қазірге дейін 

қолданылып келеді. Аталған сөздіктерді кезінде Түрікменстан ҒА Тіл білімі 

институтының тілші ғалымдары құрастырған.  

Арнайы терминологиялық сөздіктерден өзге түрікмен лингвистері 

терминологиялық жұмыстардың теориясы мен практикасы бойынша арнайы 

зерттеулерді жарыққа шығарды. Терминология мәселелері бойынша 

басқосулар мен конференциялар да өткізілді.  
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ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ТУРКМЕНСТАНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются политика национального языка и 

формирование писменности в государстве Туркменстан. Даются сведения о 

принятых мерах по развитию туркменского языка и устранению последствии 

сложивщихся ситуации во время существования Советской власти. После 

провозглашения независимости Туркменской Республики, под влиянием 

перехода писменности родственных туркских и азербайджанских нородов на 

латынскую графику, была принята реформа и определены принципы по 

проведению национальной языковой политики. В работе говорится о том, что  

из-за не соответствия кириллицы фонетическим особенностям туркменского 

языка, официальная власть Туркменстана приняла решение об отказе от 

русской писменности, введенной сталинской тоталитарной системой и о 

переходе к единому пространству писменности с братскими нородами. 

Языковая политика государства Туркменстан рассматривается в контексте с 

историей перехода на латинскую графику туркоязычных нородов. Дается 

подробный анализ политике национального языка и особенностям 

проведенной реформы в Туркменской Республике.  

Ключевые слова: языковая политика, альфавит, туркменская 

писменность, латынская графика, диалект, термин, государственный язык, 

туркские языки. 
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NATIONAL LANGUAGE PJLICY IN TURKMENISTAN 

 

Annotation 

Article discussed the formation of the national language policy and original 

writing in Turkmenistan.It was reported Soviet authorities rule of Russian language 

cases based on the  corrective measures. Article is about after the declaration of 

independence of the Republic of Turkmenistan, the country is setted the principles 

of a new national language policy, the transition to the brotherly people of Turkish 



and Azerbaijan inscriptions in Latin script Turkmens were motivated to carry out 

the reform of the alphabet.Moreover it was analyzed Cyrillic Turkmen language 

phonetic features weren’t conformed, the official authoritiesof the independent 

Turkmen national Stalinist totalitarian system cleanse the Russian writing, wishing 

Turkic nations becameinto a writing space. Article is analyzed the  features of the 

reforms and a fundamental feasibility of the reform of the national policy of 

Turkmenistan. 

Key words: language policy, the Turkmen inscription, Latin alphabet, dialect, 

term, the national language, Turkic languages. 

 


