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тойындыру), жамиғ қылу (қыру, жою), сөз дараз болу (мыжын, болу), т.б. фразеологизмдер кездеседі. 

Түркі тілдеріндегі фразеологизмдерді жан-жақты зерттеудің алдағы міндеттері жайлы, соның ішінде 

тарихи фразеологияны қолға алу төңірегінде сөз қозғай отырып, өзінің аталған еңбегінде І.Кеңесбаев 

төмендегідей пікір айтады: «Көптеген тіркестер теориясын тарихқа байланыстыра тексергенде ғана 

фразеологизмдердің туу жолдарын толық біле аламыз. Ол – түсінікті де. Тіркес этимологиясын ашу 

көбіне өзге тілдерге де қатысты ортақ құбылыстардың басы ашылмақ. Құрылымы бip немесе 

құрылымы бөлек тілдердің ортақ жəне айырма қасиеттеріне ұластыра, жүйелі талдау фразеологизм 

үшін де мейлінше қажет. Басқасын былай қойғанда, бірнеше тілге ортақ нақтылы бip 

фразеологизмнің өзі бірде тұлғасы ортақ, мағынасы бөлек, енді бірде керісінше болып келетін 

реттерін ескере отырған мақұл. 

Фразеологизмдердің пайда болуы жөніндегі зерттеушілердің пікірлері, негізінен, бip арнаға 

құйылады. Фразеологизмдердің құрамындағы сөздердің тіркесі о баста ықылым зaмандағы нақтылы 

бip құбылысты, қимыл-əрекетті көрсете жүріп, кейін ол құбылыс-əрекет, əдет-салт ecкіpiп тарих 

сахнасынан шыққанда, оны бейнелейтін сөз тіркесі тілде сақталып, бірақ өзге ұқсас құбылысты, əдет-

ғұрыпты бейнелеуге колданылғанын көреміз. Зерттеушілердің пікірлеріне жүгінсек, І.Кеңесбаев: 

«Фразеологизмдердің түп-төркіні тым əpiгe кетеді. Адам баласы сонау отқа, суға, көп құдайға 

табынған шағында-ақ талай-талай заттарды киелі санап, оларға өздерінше лақап ат қойған... қазақ 

халқы өзінің өткен тарихында талай көрші елдермен, шет жұрттармен экономикалық əрі мəдени 

қарым-қатынасты басынан кешіргені мəлім. Тілмізде осыған орай туған толып жатқан тіркестер 

бар...» – деп фразеологизмдердің шығу жолының кейбірін сөз етеді [1]. Башқыр тіліндегі 

фразеологизмдердің дінімен, əлеуметтік-тарихи факторлармен, жазу дəстүрімен, жануарлар мінез-

құлқымен, ауыз əдебиетпен, т.б. себептермен байланысты туғанын З.Г.Ураксин дəлелді түрде 

көрсетеді [2]. «Шежіреде» кездесетін кейбір фразеологизмдерді талдай отырып, шығарма жазылған, 

тіпті кейде одан да бұрынғы көне феодализм дəуірінің тұрмыс-тіршілігі мен əдет-салтын көз 

алдымызға келтіреміз. Мəселен, аталған шығармада бурның, құлағыңды кестүрүр деген тіркес бар. – 

Сені Бестам хакімге алыб барур тақы бурунуң құлақыңны кестүрүр (171, 21). Иүзүне бақдұм айтдым 

бурныңыздын айырылайын деб турупсун (171,12). Бұл тіркестен біз ерте феодализм дəуірінде, əлі 

құлдық дəуірдің сарқыншағы жойылмаған кезде, қолға түскен тұтқынның құлағы мен мұрнын қатар 

кесіп, құлға айналдыру рəсімінің болғанын көреміз. Батырлар жырында кездесетін құлағын кeciп 

құнтитып, мұрнын кeciп шұнтитып деп келетін жолдар да – осының айғағы. Қaзіpгi қазақ тілінде 

жоғарыдағы рəсімді көрсететін тіркестің құлақ кесті құл деген варианты сақталып қалған. Оның 

қазіргі беретін мағынасы – дегенге жүретін, айтқанға көнетін, тəуелді адам. Мысалы: Мен сенің құлақ 

кесті құлыңмын ба, айтканға ере беретін? (Ауызекі). 

Аман беру тіркесі де көне дəстүрмен байланысты, дегенмен ол XIX ғасырдың бас кезіне дейін 

сақталып келген. Оның мағынасы төмендегідей. Жеңілгендігін мойындап, бағынған ел жеңген елге 

кепілдікке өздерінің қимас бip адамын беретін болған, бұған көбіне-көп жеңілген елдің, 

басшысының, яғни ханының баласын беретін еді. Ол адам (бала) аман деп аталған. «Шежіреде» де – 

аман сөзі осы мағынада кездеседі. – hap уалайатлар кім сіздерге бақыныб аман тілесе аман берің, 

агар қайсы ел бақынмаса өзлеріні өлтүрүң ғұлан ушақыны олжа уа əсір қылыб шаһарларыны 

күйдүрүң (68, 3-4). Бұл сөздің аманат деген варианты да кездеседі. Бұл – аманның көпше түрі болса 

керек. Ал қазіргі тілімізде бұл сөз көбіне-көп сақталып тұрған зат мағынасын береді. 

«Шежіреде» кездесетін падшаһ көтеру тіркесінің беретін мағынасы да ол кез үшін əлі абстракт 

нəрсе емес. Түркі халқында хан сайлағанда, əдетте, оны ак киізге салып көтеру pəciмi кейінгі дəуірге 

дейін сақталып келгені баршамызға мəлім. Бұл тіркес содан шыққан. – Бір йақшысыны падшаһ 

көтеріб ол елге йана бipiciнi көтерүр ерділер (24, 20). 

Айақ беру фразеологизмі де – татуласу, бipiгy, ишаратын білдіру үшін жасалатын дəстүрдің атауы. 

– Андан сон улуғ той қылыб муғул pəciмi бірлəн Батуға айақ берділер (96, 1 1-12). 

Аяғына жығылу, көpiнic қылу фразеологизмдерінің шығу төpкiнi де айқын. 

Енді бip топ фразеологизмдердің о баста шығуына соғыс тəсілдерінің атаулары себеп болғанға 

ұқсайды. Сурет салу, шеру тарту, саф тарту, шеп қию, ор қазу, жасау жасау сияқтылардың негізгі 

мағыналары əлі ұмытыла қойған жоқ. 

Фал бақу, имамға ұю, ырым қылу сияқты тіркестердің діни, сəуегейлік сенімдерден шыққанын 

бірден байқаймыз. 

«Шежіреде» сирек болса да мақал-мəтелдер, бейнелі, айшықты сөз тіркестері мен өлең шумақтары 

кездесіп қалып отырады, олардың көпшілігі – қазіргі түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде, 

аздаған өзгешеліктерімен қолданылып жүрген мақалдар. Мəселен, «Шежіреде» «Атаң йуртын йау 

чабса айландура бірге чаб» деген мақал бар (Ол уақытда атаң йуртын йау чабса айландура бipгe чаб 

қары сөзі турур) (106,18-19). Бұл мақал қaзipгi қазақ тілінде «Əкең малын жау шапса, қосыла шап» 

деген вариантта кездеседі. «Бұ күнгі iшні таңлаға салған кішінің һеч iшi бітмес» (48, 16-17) деген 
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макалдың да қaзipгi тілімізде «бүгiнгi icmi ертеңге қалдырғанның iсі бimnec» деген варианты бар. Ал 

енді қазіргі тіліміздегі «Екі қошқардың басы бip қазанға сыймас» деген мақал «Шежіредегі» «он 

дəyiш бip паласның иүзіне сығар екі naдшah uep иүзіне сығмас» (48, 28) деген мақалдың қысқарған 

немесе өзгертілген түpi деуге болады. Сондай-ақ «Арбаның екі аршы бүтүн болса түзук көчер» (46, 

28). «Ит ceміpce егесін қабар» (84). «Өксүз өз кіндігін өзі кесер» (3, 17-18) деген мақалдардың қазақ 

тіліне ешбір жаттығы жоқ дəл осыған мағыналас мақалдар тілімізде бар. 

Жоғарыда айтқанымыздай, «Шежірені» тек тарихи жылнама деп қарауға əсте болмайды. Онда 

небір əдемі, көркемсөз айшықтары кездеседі. Бұлардың ұзын-ырғасы бірсыпыра болып қалады, біз 

солардың ішінен мысалға кейбірін ғана келтіреміз. 

- Ол тақы бірнче йыллар ет йеб қымыз ічіб ақ уа қара кебіч бічіб айдай уа күндей сулуларыны 

кучуб сумбедей йорғаларыны уа йелдей йүкүрүрлеріні мініб көңілі йеткен йерлерке учуб ұғлы Теңіз 

ханны өз орныда олтуртуб ол дуниаға кетді (19, 18-21). 

Бұл үзікте ұйқасып келген жолдар, айшықты теңеулер орын алған. Енді бip жерде «... арақ уа 

қымызны ічiб хытай қамқаны бiчiб терең суларны кечүб...» болып келеді. Мұндай жолдар хандардың 

өткізген өмірлерін суреттеуде көбірек қолданылған. Осы сияқты «ашларыны ашаб йашларыны 

йашаб, достларын күлдүрүб, душманларын иғлатыб», «йауыны йаулаб ауыны аулаб», «йайықның 

башын йашаб уа сырның айақын қышлаб» тіркестерінде де белгілі дəрежеде көркемдік образдылық 

байқалады. 

Белгілі адамдардың мінез-құлқын, тындырған істерін суреттеуде де автор образды сөз тіркестерін 

қолданған. Мəселен, Сұлтангазы «рахымы аз зұлымы көб нөкерге бермегі аз хызметі көб» адам 

болса, Білегеч султан, оның кepicіншe, «йауға баһадүр, нөкерге меһрбан фиғылы кічік... аның қылған 

iшлepінi көзі бірлəн көрмейтін ешіткен кіші инангудек ермес» болып келеді. Душпандарын айтқанда, 

«оларды ит башлы сығыр айақлы», «ічі қазанның көтүнден һəм қарарақ», «түйесіге ишақны 

қайытды», oның «сөзі өтмеген уа қолы йетмеген елі йоқ» деп суреттейді. Елдің берекесін, 

тыныштығын сөз еткенде, «учлары узады уа йанлары йайылды», «mipiк малны haйдaй білген чақлы 

өлүк малны йүклей білген чақлы», «am егерлетді түйе иүклетді, «малларының қышыны етін йеділер 

уы йазыны сүтін ічділер, уа mepicін киділер» тəрізді бейнелі сөйлемдерді колданады. 

Анық, айқын деген мағынада «арабаның улуг йолындай» немесе «айдың раушанырақ уа 

афтабдын мəшһүрырақ» деген теңеулерді қолданады. Сол сияқты халық ауыз əдебиетінде жиі 

кездесетін «аты һаруб тоны тозуб», «Ер башына iш түшмей, Емгекліміз өлүр, оразылымыз қалур», 

«асмандын myшдi му йepдiн чықды му» "тəрізді жолдар да жиі ұшырайды. 

Қысқаша айтқанда, «Шежіреден» алынған жоғарыдағы бейнелі сөз тіркестері мен сөйлемдерден 

қазақтың ұлттық ұғым-түсінігінен тысқары жайттарды кездестіру қиын, керісінше, халық тіліндегі 

теңеу, бейнелеу амалдарын жиі кездестіргендей боламыз. 

Əрине, бұл пайымдаулардан «Шежіренің» қазақ тіліне алыс-жақындығы туралы үлкен ғылыми 

қорытынды шығарудан аулақпыз. Бұл – «Шежіре» тексіне жан-жақты (текстологиялық, фонетикалық, 

грамматикалық т.б.) талдаулар жасау үстінде ғана шешілетін мəселе. Ол үшін аталған шығармa қазақ 

тілі мамандары тарапынан əлі де болса тыңғылықты, жан-жақты зерттелгені дұрыс деп ойлаймыз. 

Өйткені түркі тілдеріне ортақ осындай ескерткіштерде кездесетін тұрақты сөз тіркестерінің алдағы 

кезде толығырақ өз алдына арнайы зерттелуі – туыстас түркі халықтарының тарихи лексикасын 

зерттеуде ерекше орын ұстайды.  
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ТЕРМИНЖАСАМДА ҒАЛАМНЫҢ СӨЗБЕН КӨРСЕТІЛУІ 

 

Орынай ЖҰБАЕВА 

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты  

Грамматика бөлімінің меңгерушісі,  

филология ғылымының докторы. 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа: Мақалада мемлекеттік тілдің қоғамдағы қызметі туралы мəселе қарастырылады. 

Ғаламның сөзбен бейнеленуіндегі терминжасамның орны талданып, терминдерді когнитивті 

тұрғыдан зерттеудің мəдени маңызы айқындалады. 

Кілт сөздер: тіл, ғалам, терминжасам. 

 

Резюме: В статье рассматривается проблема общественной функции государственного языка. 

Анализируется место терминообразования в словесном изображении мира, определяется 

культурное значение когнитивного исследования терминов. 

Ключевые слова: язык, мир, терминообразование. 

 

Summary: The article deals with the problem of the public function of the state language. The article 

analyzes the place of term formation in the verbal image of the world, determines the cultural significance of 

cognitive research of terms. 

Key words: language, world, term formation. 

 

Тіл – ұжымдық сана арқылы жинақталған ақпаратты атадан балаға жеткізіп, жинақтайтын, 

сақтайтын, жүйе. Ғаламның сөзбен көрсетілуі (А. Байтұрсынұлының термині) атадан балаға берілетін 

категориялар жүйесі арқылы код құрап, дайын күйінде қабылданып отырады. Адамның болмысты 

танып, түсіну нəтижесінде жинақтаған білімі тілдік бірліктерде көрініс табады. Этнотілдік 

қауымдастықтың мəдениеті, білімі мен тəжірибесі тілде көрініп, ділін қалыптастырады. Білім қоры 

тілдік ұжымның ұлттық, мəдени тəжірибесін көрсетеді. Сол себепті ғаламның сөзбен көрсетілуінен 

дүниетанымның ұлттық ерекшеліктері көрінеді.  

Филология ғылымының докторы, профессор Г.Смағұлова қазақ тілін «Қазақстанның титулды 

ұлты қазақтар үшін ата-баба тарихымен бірге жасасып, тіл өзінің ішкі этникалық болмыс-бітімімен, 

тілдік заңдылықтарымен ерекшеленетін, бірнеше ғасырлар бойы атадан балаға (жас, жыныс, сенім, 

кəсіп, əлеуметтік жағдай айырмасына қарамай) мирас ретінде беріліп, үздіксіз жалғастырушы қарым-

қатынас құралы қызметін атқарған қазақ халқының төл ана тілі; Қазақстан Республикасының консти-

туциялық мəртебесі бойынша, Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып 

табылатын мемлекеттік тілі» ретінде сипаттайды. Алайда Қазақстан тəуелсіздігін алғанымен, 

мемлекеттік тілдің қоғамдағы қызметі кең өріс ала алмай отырғанын, қазақ тілінің əсіресе 

жаратылыстану ғылым салаларында аударма қызметін атқаруы бəсеңдемегенін, ресми іс-шара мен 

жиындарда орыс тілінің белсенді қолданылып отырғанын, келісім-шарт, іс қағаздары, экономикалық 

есеп-қисап, т.б. толып жатқан жазба нысандар əлі күнге дейін орыс тілінде дайындалып, қазақ тілінің 

қарқынды дамуына кедергі келтіріп, кері əсерін тигізіп отырғанын айтады [1].  

Ғалым бүгінгі қоғамда қалыптасқан тілдік жағдаятты нақты көрсетіп, қоғамдағы ахуалдың бұлай 

болуының себебіне, түрткі жайттарына да тоқталады. Мекеме басшылары шындықты бұрмалап, 

жалған ақпарат беруінің салдарынан мемлекеттік қызмет саласындағы қазақ тілінің ахуалы сырт 

қарағанда жақсы болып көрінгенмен, мемлекеттік органдағы қызметшілердің көбі орыс тілді 

болғандықтан, бас қосу, жиындарда оқылатын баяндамалар орысша дайындалып, орысша 

оқылатыны, мемлекеттік тілдің құқықтық мəртебесін мойындағысы келмейтін немесе оның қоғамдық 

қызметінің өркендеп, дамуына кедергі жасап, немқұрайдылық танытатын мекемелер мен ұжымдар, 

лауазымды тұлғалар көп екенін айта келіп, солардың көпшілігі – орыс тілді қазақтардың өздері екенін 

ескертеді. Г.Смағұлова өз ойын: «Мемлекеттік тіл мəртебесіндегі қазақ тілі тəуелсіз елімізде неге 

екінші орынға ысырылып, аударма тіл дəрежесіне түсіп қалды?» – Себебі туған тілімізге қатысты 

орыс тілді қазақтарды намыс пен патриоттық сезім мазаламайды», – деп қорытады [1].   

Бұл орайда ХХ ғасырдың басында еңбек еткен қоғам қайраткері, аудармашы, ғалым Абдолла 

Байтасовтың «Тегінде, қазақтың қалың бұқарасына пайдалы қызметкер болуы үшін мəдениетті елдің 

білімін біліп, қазақтың тілін, мінез-салтын жақсы білген адамнан қасиетті адам болмайды, қазаққа 
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бірыңғай орысша білген адам сыңаржақ, шалағай адам болады. Қанша білімдəн болса да, орыстан 

айырмасы аз болады. Ондай білімдəндар орыста екінің бірі емес пе?» деген сөздері ойға оралады [2].  

Еліміз тəуелсіздік алған кезең мен ХХ ғасырдың басындағы кезеңнің бірқатар ұқсастықтары бар. 

Қазақ елі дербестік алып, Қазақ Автономиялы Советтік Социалистік Республикасы болып құрылған 

соң қазақ халқының рухани дамуына біршама жол ашылды. 1923 жылы 22 қарашада «Тіл туралы 

декрет» қабылданып, қазақ тілі орыс тілімен қатар мемлекеттік дəрежеге ие болды [3]. Мемлекеттік 

жəне қоғамдық орындарда қазақ тілінде де іс қағаздарын жүргізу қолға алына бастады. Қазақ тілінің 

қоғамдық-əлеуметтік қызметі артты. Соған байланысты қазақ тілінде оқулық шығару; мектептерді 

қазақ тілінде жазылған оқулық, оқу құралдарымен қамтамасыз ету; қазақ тілінде сабақ беретін 

мұғалімдерді дайындау; орыс мектептерінде қазақ тілін міндетті пəн ретінде оқыту сияқты шаралар 

жүзеге асырыла бастады [4]. Байқап отырғанымыздай, тəуелсіздік алған соң да елімізде осы игі 

бастамалар қолға алынғаны белгілі.  

Алайда қазір ғылым мен білімнің, ақпараттың, мемлекеттік іс қағаздарының, əлеуметтік-мəдени 

қарым-қатынастың тіліне еркін араласатын деңгейге толық жете қоймағанын ескерте келіп, 

профессор Қазақстан халқы ассамблеясының XVІ сессиясында Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақ 

қазақпен қазақша сөйлессін!» – деп мен қашанғы айтамын? Арамызда өзге ұлттың бір адамы отырса, 

сол тілге көшуге мəжбүр болатын кешегі күніміз өтті ғой. Талайлар жұмыста да, үйде де, көшеде де 

өз тілінде сөйлемей, сорлы күйде жүргеніне қалайша қаның қайнамайды?! Мынадай уақытта да əлі 

күнге талай қазақтың баласы, немересі қазақ мектебіне, қазақ балабақшасына бармайды. Басқа 

ұлттың балалары қазақ мектебіне барып жатқанда да бұрынғы қалпынан қайтпайды. Сонда өз 

тілімізді кімге міндет қыламыз?» деген сөзін мемлекеттік тіл иелерінің қай кезде болса да, жадында 

жаңғырып тұруы керектігін айтады [1].  

Қазіргі кезде түрлі ғылым салалары бойынша термин сөздіктері, терминком бекіткен терминдер 

сөздігі жарыса шығып жатқанымен, қазақтың ғылым тілі ақсап тұрғанын, барымызды бүтіндей алмай 

жүргенімізді ескерте отырып, профессор ғылым тілі тек кəсіби маман мен лингвистің біріккен 

шығармашылық үдерісінің нəтижесінде қалыптасатынын айтады. Бұл орайда жоғары оқу орындары 

студенттерінің мамандықтарына сəйкес «Кəсіби қазақ тілі» пəнін оқытудың маңызы жоғары екенін 

айта келіп: «Мемлекеттік тілдің əлеуметтік-қатысымдық қызметін кеңейту мен дамытуда оның ғы-

лымда, өндірісте, елдің халықаралық байланыстарында қолдану аясының кеңи түсуі тіл 

үйренушілердің болашақ мамандығымен байланысты екендігін көрсетеді. Тілді кəсіби дəрежеде 

меңгеру талабы бірінші кезекте болуы тиіс», – дейді [1].  

Ғаламның сөзбен көрсетілуінде терминжасамның орны ерекше. Терминдерді когнитивті тұрғыдан 

зерттеу арқылы мəдениет өкілінің этнотілдік санасының ішкі əлемін көріп, түсінуге болады. Қазақ 

терминжасамының бүгінгі жайын, болашақтағы дамуын, беталысын сөз еткенде əсіресе ХХ ғасырдың 

басындағы алаш зиялыларының еңбектерін басшылыққа алуымыз қажет. Бұл кезең қазақ қоғамы 

үшін игі бастамаларға, үміт артар шараларға толы болды. Қазақ зиялылары ана тілінде оқулықтар 

жазып, сөздіктер шығарды, аударма ісімен айналысып, ұлттық ғылым тілін қалыптастыруға күш 

салды, халықтың сана-сезімін оятып, мəдениетті елдер қатарына қосылу жолында аянбай еңбек етті. 

Ұлттық тілді ұлтты, қоғамды дамытудың, ілгері бастырудың құралы ретінде пайдалана отырып 

(А.Байтұрсынұлының оқу құралдарының аты да «Тіл – құрал» деп аталды), халықтың санасына əсер 

етуге тырысты. Осыған байланысты Ə.Бөкейхан: «Қазақтың ұлт болып, өркениетті ел қатарлы өмір 

сүруі үшін, ең алдымен, халықтың сана-сезімін оятатын жағдай тудыру керек, қазақтың ұлттық тілін, 

əдебиетін өрістету керек», – деп жазған еді [5]. 

Ғасыр басында қоғамда болып жатқан түрлі өзгерістер мен жаңалықтарға сəйкес жаңа ұғымдар, 

түсініктер қалыптасты. Ғылым, өнер-білім салаларында қазақ ұғымына жат жаңа сөздер пайда болды. 

Қазақ тіліндегі жат атауларды жүйелендіріп, сөздік құрастыру ісі ХХ ғасырдың басында қолға 

алынған болатын. «Еңбекші қазақ» газетінің бірнеше санында тіл комиссиясының хатшысы Əлкей 

Марғұланның құрастыруымен «Мынау пəн атаулары дұрыс па?», «Осы пəн атаулары дұрыс па?» 

деген атаумен терминдер тізімі жарияланып отырған. Сондай-ақ «Жаңа мектеп» журналы мен 

«Қызыл Қазақстан» газеттерінің бетінде «Қазақстан оқу кемесеретінің білім сексиесі алған пəн 

сөздері», «Ғылым ордасының қазақша ғылыми-əдебиет кеңсесінде қабылданып алынған пəн сөздер» 

деген айдармен түрлі саланың терминдері беріліп тұрды.  

Ахмет Байтұрсынұлы 1920-21 жылдары Қазақ АКСР халық ағарту комиссариаты, 1922 жылы 

Өлкелік халық комиссариаты жанындағы Академиялық орталықтың, 1922-25 жылдары Халық ағарту 

комиссариаты ғылыми-əдеби комиссиясының, Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы болған 

кезінде [6] оқулық құрастыру, термин (пəн сөзі) мəселелеріне ерекше көңіл бөлген.  
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1922 жылы А.Байтұрсынұлының басқаруымен құрылған, жат сөздерді, пəн атауларын 

қазақшаландыратын комиссия жат (өзге тілдік) сөздерді қабылдауда мына принциптерді басшылыққа 

алған: 

а) жат атаулардың мағынасын түсіндіргендей қазақ сөзін алу; 

ə) оған қолайлы қазақ сөзі болмаса, түркі сөзін алу; 

б) түркі сөзі де тура келмесе, қазақ тілінің заңына үйлестіріп, еуропа сөзін алу  [7]. 

Қазақ тілінің өз мүмкіндігін пайдалана отырып, термин жасау үлгісі ХІХ ғасырда да көрініс 

тапқан. Белгілі ғалым Р.Сыздықова төңкеріске дейінгі сөздіктердің ерекшелігіне тоқтала келіп, былай 

дейді: «Қазақ қоғамы өміріне жаңадан еніп жатқан құбылыстар мен ұғымдардың атауын жасауда 

өткен ғасырдың өзінде-ақ қазақ тілі өз мүмкіндігіне иек артқаны осы сөздіктерден білінеді. Мысалы, 

аренда – өсім; банкир – сүтхор, өсімші; работник – жұмыскер, малай; слуга – төлеңгіт; станция – 

қызыл үй, бекет; темница – қараңғы үй; хирург – сынықшы; художник – ұста, жамаушы; будка 

полицейского – қарауылшы үй; компания – ортақ; железная дорога, вагон, локомотив – от арба; 

пароход – от қайық; столетие – жүз жыл; подорожная – бедерлі қағаз; баллотировка – тас салу, 

т.б.» [8, 306-б.]. Бұдан жоғарыда келтірілген принциптердің негізі ХІХ ғасырда қалана бастағанын 

байқаймыз. 

1924 жылы Орынборда өткен Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде де оқу, ғылым кітаптарын 

көбейту, бастауыш мектеп бағдарламаларын дайындау, термин (пəн сөзі) мəселесі де арнайы сөз 

болады. Оқулықтарды орыс тілінен қазақ тіліне аудару ісіне М.Жұмабаев, М.Тұрғанбаев, 

Қ.Кемеңгеров, Ж.Тілеулин, С.Мұстафин сынды азаматтар тартылады. Соның нəтижесінде қазақ 

тілінде «Əліп-би», «Əдебиет танытқыш», «Педагогика», «Психология» сынды оқулықтар жазылды. 

Мұрағат деректеріне зер салсақ, Ə.Бөкейханұлы география, Е.Омаров алгебра, М.Жұмабаев 

педагогика, Ж.Аймауытов дидактика, Ф.Ғалымжанов физика‚ Б.Сəрсенов геометрия, И.Тұрғанбаев 

арифметика, Қ.Кемеңгерұлы химия, жаратылыстану пəндері бойынша оқулықтарды қазақ тіліне 

аударғанынан хабардар боламыз. Ш.Құрманбайұлы өткен ғасырдың басында ғылым-білім саласында 

еңбек еткен алаш оқығандары терминологиялық қорды қазақ тілі негізінде жасап, ұлттық ғылым тілін 

қалыптастыруды мақсат еткенін айтады [8, 13-б.].  

Бұл кезде қазақ оқығандары арасында жат (шет) сөздерді қабылдауда екі түрлі ұстаным болған. 

Съезде сөйлеген сөзінде де, «Жат сөздер туралы» деген кітапшасында да Н.Төреқұлов түркі 

тілдерінен сөз іздемей-ақ «делдалсыз тура Аурыпадан алуды» ұсынады да бибауырмал дегеннің 

орнына интернационал, тарих сөзінің орнына история, тарихшы сөзінің орнына историк деп 

қолдану керектігін айтады. М.Қайыпназарұлы да осы ұстанымды негізге алып: «Жат сөздерді өзге 

жұрт тілдерінде айтылуынша ешбір бұзбастан, айнытпастан алу керек. Кəзір Қырым, Əзербайжан 

сықылды өзге ұлт респөбликелері де солай алып жүр. Біз неге сүйтпейміз?» – дейді [5]. Ал ұлттың 

болашағын ойлаған Ə.Бөкейхан, Х.Досмұхамедұлы, А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы сынды 

ғалымдар бұл ұстанымға үзілді-кесілді қарсы шығады. Сол кездегі қазақ зиялылары ұлттық ғылым 

тілін, қазіргі тілмен айтсақ, қазақ терминқорын қалыптастыруды мақсат еткен. Осыған байланысты 

Қ.Кемеңгерұлы: «…Терминдерді алу туралы кейбіреу: «Басқа елдер қалай атаса, қазақшаға 

айналдырмай-ақ, біз де солай атайық!» – десті. Бұл – тіпті адасқан пікір. Күйіміз жетсе, шамамыз 

жетсе, қазақшаландырып алуымыз керек. Мəселен, геометрияны қазаққа геуметрие десең, көзіне түк 

елестемейді. Ал пішіндеме десең, қазаққа таныс, көзіне елестейді. Сондықтан терминдерді қазақша 

алуға дауласуға мəн жоқ», – дейді [4]. Бұл ұстанымды сол кездегі оқулықтардың авторлары да 

басшылыққа алған. Мəселен, Қ.Сəтбаевтың «Алгебра» атты оқулығынан көптеген терминнің 

баламасын табуға болады: формула – өрнек, теорема – түйін, числитель – жарнақ, диаметр – өре, 

рациональная величина – өлшемді шама, иррациональная величина – өлшемсіз шама, квадратное 

уравнение – шаршылық теңдеу, биквадратное уравнение – қос шаршылы теңдеу, сопряженные числа 

– түйіндес сандар, прогрессия – дəуірлеу, коэффициент – сан өсіргіш, функция – берне, тождество – 

бірдейлік, приближенный корень – жуықтас түбір, корень с недостатком – олқы түбір, мнимые 

числа – күмəнді сандар, кратное – бөлінбе, предыдущие члены – ілгері мүшелер, т.с.с.  

ХХ ғасырдың басындағы сөздік құрастырушылар шет тілдік сөздерге қазақ тілінен балама табуға, 

қазақ тіліндегі нұсқасын беруге тырысқан: 
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«Қазақша-орысша тілмаш» 

(1925) 

«Пəн сөздері» (1927) «Атаулар сөздігі» (1931) 

жаугершілік, жаугерлік – 1) 

военное время, 2) милитаризм 

жауласпақ – 1) враждовать, 2) 

воевать 

жауламақ – идти войной на кого 

нарық – рыночная цена; несие – 

долг, кредит кіріс – 1) доход‚ 2) 

вход 

кері салық – регрессивный налог 

кесіп капиталы – промышленный 

капитал 

əдіс ғылымы – технология 

ақының сапасы – реальная плата 

əлем ғылымы – космография 

əлеумет ғылымы – социология 

айқасым – реакция 

(психологическая)  

бекет – почтовая станция 

тəжірибеқана –лаборатория 

тəн тіршілігі – физиология 

тетік ілімі – механика тетік күш 

– механическая сила, т.б.; 

баррикада – шеп 

баркас – еспе кеме бастион – 

қорған мұнарасы 

батальон – қосын батарея – 

зеңбірек қосыны 

битва (бой) – соғыс блокада – 

қамау; блокгауз – ағаш қорған 

боевая линия – əскер желісі 

боевое столкновение – жау 

қағысуы 

 боевой порядок – соғысқа 

дайындық боевой участок – 

соғыс ауданы 

боковой отряд – жанама жасақ 

бомба – бомбы бомбамет – 

зеңбірек атушы 

борьба – тартыс, талас борьба 

за существование – тіршілік 

таласы брантфахта – күзетші 

кеме 

военнослужащий – əскерлік 

қызметші военно-полевой суд 

– майдан соты, т.с.с. 

авангард (войска) – алғы 

əскер 

аванпост – аванпост (алдағы 

күзетші əскер) 

авиация – ұшушылық 

(ұшқыштармен əуеде 

қалықтау) 

авиомаяк – əуе мəйегі 

авионосец – ұшқышты кеме 

авиотранспорт – əуе 

транспорты 

аврора –1) таң сəулесі, 2) 

көбелек 

адмирал – адмирал 

арбалет – жақ мылтық 

арбитражная комиссия – 

аралық кəмесие 

арест – қамау (тұтқынға алу) 

арестанты – тұтқындар армия 

– əскер вневойсковики – 

саптан тысқарғы əскер 

военная  конвенция – соғыс 

шарты 

военнослужащий– əскерлік 

қызметші 

войско – əскер (сап, шеру) 

 войсковая часть – əскер 

бөлімі, т.с.с. 

 

Мысалдардан байқап отырғанымыздай, сөздіктерде калька жолы да жиі қолданылған. Калька төл 

сөздеріміздің мүмкіндігін арттырғанымен, кейде ұлттық дүниетанымнан алыстап, жасанды, стандарт 

тіркестердің көбеюіне əкелді. Осыған байланысты «Еңбекші қазақтың» 1930 жылғы 15 қаңтардағы 

№12 (1617) санында Əліп деген псевдоним иесі: «Осы күні қазақ газеттерінде «сұу асты кеме» деген 

бір атау қолданылып жүр. Текніикеге жақындаған сайын тіл өседі. Бірақ дайын тіл тұрғанда, тыңнан 

тіл тауып алыу артық. Қазақ «сұу асты» демейді, «сүңгүуір» дейді. «Сүңгүуір» ұғым жағынан да 

қолайлы. Бұл кеме сұудың түбіндегі жермен жоғарылап жүрмейді. Сұуда сүңгіп жүреді. Олай болса, 

дайын тілді қолданыу керек. «Сұу асты кеме» емес, «сүңгүуір қайық» не «сүңгүуір кеме» деп алыу 

жақсы, – деп жазады [5].  

Ұлттық терминология, аударма мəселесіне Əлихан Бөкейхан да ерекше көңіл бөлген. Ғалым 

«Еңбекші қазақ» газетінің 4-бетінде «Кітап сыны» деген айдармен аударылған еңбектерге сын пікірін 

білдіріп отырған. Мəселен, Абдолла Байтасұлының профессор Ю.Вагнерден «Жануарлар туралы 

əңгімелер», профессор Гейкіден аударған «Пізійкелік жағырапыйа» атты кітабына, Мұхтар Əуезовтің 

Ю.Вагнерден «Жердің жаратылысы жайындағы əңгімелер», Қ.Ысмағұлұлының профессор Вагнерден 

«Əуе туралы əңгіме», Ешмағамбетұлының М.Томскийден «Ресейде кесіпшілер қозғалысы» деген 

аудармаларының тіліне, терминдердің қолданысына қатысты өзіндік пікірін білдіріп, еңбектердің 

маңызы мен мазмұнын сөз еткен. Ғалым аударманың қарапайым халықтың түсінуіне жеңіл болу 

жағына баса көңіл бөлу керегін, түпнұсқадағы күйінше алу оқушыға түсініксіздеу болатынын 

ескертеді. Мəселен, суық жерде тұрған ыстақанның жылы жерге əкелгенде терлейтінін айтудың 

орнына қыстыгүні далада жатқан балтаны жылы үйге əкелгенде терлеп қоя беретінін мысал етіп 

келтіру, зырылдауықтың орнына допты мысалға келтіру, «резеңке доп» дегеннің орнына «үрген 

қуық» деп алу қазақ оқушысына əлдеқайда түсінікті болатынын айта келіп: «Орыстың кітабын 

қазаққа деп өзгерткенде Крыловтың басына тымақ кійгізген Ақыметті ұмытпау керек. Қазақ 

түсінбейтін жерін, қалам тасырқап өткелден өткізе алмаса, тастап кетіу керек...», – дейді [5].  
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Қазақ тілінің болашағын ойлап, ел қамын жеген қайраткер тіліміздің болмысын, табиғатын сақтап, 

шұрайын жоғалтпауға, жаңа атауларды ұлт ұғымына жанастырып, түсінікті етуге шақырған. Ғалым 

А. Байтасұлының «Жаныуарлар тұуралы əңгімелер» деген аудармасында бірқатар орысша 

оралымдардың, қазақ тілінің табиғатына сəйкес келмейтін тұстардың орын алғанын көрсетіп, оны 

«аударманың ақсаған тұстары» деп таниды]: 

«Мысал үшін» дейді (27-бет) Бұл орыстың «ділə піріймері» ғой. Бұл қаламның тас болып 

тасырқағанына күуə. Мұнан жазыушы қазақ құтылыу керек; «йағыный», «йəкій», «егер» дейді. 

Бұлар жазылған бет толып жатыр. Қазақ «йағыный, йəкій, егер» деп сөйлей ме? Бұ да – сөзге 

олақтықтың, қаламның шабандығының қамшы тілегені ғой [5]. 

Байқап отырғанымыздай, ғалым аударманың қазақ түсінігіне жеңіл, тұрмысына, болмысына 

үйлесуі керегін ескерте келіп, ана тіліміздің табиғатына сəйкес келмейтін оралымдарды, стандарт 

тіркестерді қолданбау қажет екенін айтады.  

Профессор Г. Смағұлова тілдік тұлға мен ұлттық мəдениеттің арақатынасын сөз ете келіп: «Тіл – 

бір адамның меншігі емес», – десек те, сол тілде сөйлейтін жеке адам өз ұлтының бүкіл бітім-

болмысы, өмірлік тəжірибесін, дəстүрлерін меңгеру, сіңіру арқылы ол да өз тарапынан ұжымдық 

мəдениетке үлесін қосады. Осындай ерекшеліктер арқылы тұлға ретінде ұлт өкілі боп сақталады», – 

дейді [10, 145-б.]. Бұл орайда ғалым тілдің коммуникативтік, эстетикалық, кумулятивтік қызметі 

сақталуы үшін қажет алғы шарттарды да атайды. Профессор Г.Смағұлова «Қазақстан-2050» 

стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Елбасының Қазақстан халқына 

арнаған жолдауын басшылыққа ала отырып: «2025 жылға қарай қазақстандықтардың 95%-ы қазақ 

тілін білуі тиіс. Бұл міндет барлығына үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы орайда мемлекеттік тіл 

саясатын іске асыру біраз жауапты жұмыстардың атқарылуын талап етеді. Сондай жұмыстардың ең 

басында тұрған мəселе – əр қазақстандық азаматтың тілге деген жауапкершілігін барынша терең 

түсінуі. «Мемлекеттік қызметтегі, ұлттық компаниялардағы басшы қызметкерлер түгел дерлік 

мемлекеттік тілді білсін!» деген талап қойылуы керек... Мемлекеттік тілді қарым-қатынас тілі ғана 

емес, Қазақстан мемлекетін дамытушы бірден-бір фактор ретінде түсіне білуі тиіс», – дейді. Ғалым 

бүгінгі таңда қазақ тілінің бай қоры, тілдің қуаты, ішкі мүмкіндігі тұтынушының тілдік сұранысын 

толық қанағаттандыра алатынын ескертеді [1].  

Адам өзіне дейінгі жинақталған білім қорын қабылдау арқылы этномəдени қауымдастықтың өмір 

тəжірибеcін де қабылдайды. Адамның танымдық əрекеті ақиқат болмысты тануға, қоршаған ортаны 

түйсініп, жинақталған білімдер негізінде əлемдегі орнын түсінуіне бағытталады. Тіл – сөйлеушінің 

дүниетаным ерекшеліктерін бейнелейтін құрал, ерекше ұлттық ділдің көрсеткіші, мəдениеттің негізі. 

Сонымен, тіл мəдениет бөлшегі ретінде адамдардың тəжірибесіне негізделеді. Тілді меңгеру 

арқылы сөйлеуші сол тілде сөйлеп, сол мəдениетке тəн дүниетанымды қабылдайды. Тіл мəдениет пен 

таным үшін белсенді қызмет атқарады. Тілдік таңба, терминдер – тілдік сананың берілу тəсілі, сол 

арқылы халықтың тарихы, мəдениеті, тəжірибесі көрінеді. Тіл – қарым-қатынас құралы ғана емес, əр 

ұлттың ұлттық болмысын, дүниетанымын, ойлау жүйесін сипаттайтын жалпыадамзаттық құндылық. 

Тіл сөйлеушіні қалыптастырып, салт-дəстүрін, дүниетанымын, ділін, ұлттық сипатын, идеологиясын 

айқындайды. 
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