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Қазіргі таңда  қоғамдағы жаңалықтарға сай күн сайын жаңа сӛздер мен 

терминдер пайда болып жатқандығы тілдің үздіксіз даму үстінде екендігін 

білдіреді. Бүгіні заман - халықаралық қатынастардың орнаған, мәдениет пен 

ӛркениеттің тоғысқан заманы. Мәдениеттің де, мәдени бірліктің де тербелер 

бесігі – ең әуелі тіл болмақ. Тіл арқылы мейлінше кең және терең қарым-

қатынас, ақпарат алмасу арқылы бүкілхалықтық бірлік орнайды. Осы ретте 

түркі елдері мен түрлі сала мамандарының ӛзара аудармашысыз қатынаса 

алуының бірден-бір жолы – кезінде А. Байтұрсынұлы ұсынып кеткен және 

бүгінде де қабылданып, қазақ тілі терминін жасау тұжырымдамасында атап 

кӛрсетілген басты үш ұстанымның бірі – ғылым атауларын түзуде түркі 

тілдері тәжірибесіне арқа сүйеу. Мысалы, ғылым-білім, қоғамдық ӛмір мен 

саясат атауларын түзу кезінде ӛз тілімізде жоқ, ұлттық баламасы табылмаған, 

тыңнан жасауға келмеген атаулар орнына Еуропа тілдері сӛздерін ала 

салғаннан гӛрі, бар болса, басқа түркі тілдеріндегі бұрыннан қолданылып 

келе жатқан немесе жаңадан жасалған сӛздерді, сӛз үлгілерін алған жӛн 

болады.  

  Түркі тілдерінің терминдер жүйесін жақындастыру, ортақ терминдер 

қорын молайту бүгін ғана кӛтеріліп отырған мәселе емес. Түркі халықтары 

терминдер қорын тіларалық біріздендіру мәселесі қолға алынғанымен, оның  

тиімді тетіктері толық қалыптаспай отыр.  Түркі тілдерінен термин 

алмасудың тілдік артықшылықтары туралы пікірлерді түркітанушы, лингвист 

мамандардың әр кезеңде жазған еңбектерінен кездестіруге болады. Ортақ 

терминдер түркі халықтары арасындағы тілдік, ғылыми-мәдени байланысты, 

ынтымақтастықты нығайтуға және ӛзара түсіністікке негіз болады. «Тілі 

бірдің – тілегі бір» демекші түркі тілдерінің шыққан түбі бір, сӛздеріміздің 

түбірі бір. Демек, тілегіміздің бір, мүддеміздің ортақ болуы табиғи нәрсе. 

Ғасырдан-ғасырға ұласып келе жатқан сол жалғастықты үзбеу, 

жақындығымызды алыстатпау – жеке-жеке ұлт пен ұлыс болып отырған кӛк 

түріктердің бүгінгі ұрпақтарының парызы екенін ұмытпауымыз керек. 

Сондықтан біздің негізгі мақсатымыз – әлем халықтарының туыстас тілдер 

арасындағы қарым-қатынас тәжірибесін негізге ала отырып, түркітілдес 

халықтардың ғылым саласындағы байланысын нығайту, ӛзара термин алмасу 

үдерісін дұрыс жолға қою және ғылымның түрлі салаларындағы ортақ 

терминдер қорын молайту, осы жұмысты үйлестіру тетіктерін анықтау 

болды. 
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ХІХ ғасыр аяғында қазақ тілінің мәселелерімен кейбір қазақ оқығандары 

шұғылдана бастады. Олар мақалалар жазып, қазақ тілінің жай-күйін, 

жазуының мәселелерін қозғады. Ы.Алтынсариннің атақты «Хрестоматиясы» 

басылып шықты. «Айқап» журналы (1911-1915) және «Қазақ» газеті (1913-

18) беттерінде қазақ тілінің ӛзекті, жан ауыртар жағдайлары сӛз етілді. Міне, 

осы мақалаларда, Ы.Алтынсариннің «Хрестоматияларында» қазақ тілінде 

алғашқы лингвистикалық терминдер қолданылды. Бұлардың бәрі қазақ тіл 

біліміндегі лингвистикалық терминологияның бастау кӛздері деуге лайық 

құбылыс болатын [1; 50].  1910-1930 жылдарға дейінгі аралықта Ахмет  

Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының ұстанымдарына сәйкес термин 

шығармашылығы ұлттық сипатта дамуымен ерекшеленді. ХХ ғасырдың 

жиырмасыншы жылдары мерзімді басылымдарда жиі кӛрінген атаудың бірі – 

«пән сӛздері» деген тіркес. Бұл - біз бүгін «термин» деп атап жүрген сӛздің 

алғашқы қазақша нұсқасы.  Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғалым 

ретінде Ахмет Байтұрсынұлы терминология саласындағы негізгі ұғымдарды 

және олардың ӛзара байланысын анықтап, яғни қазақ тілінің табиғатын 

кӛрсететін ұғымдар жүйесін түзумен қатар, сол ғылыми ұғымдардың 

атауларын да жасаған. Ғылыми ұғымдарға ат қою оңай жұмыс емес. Ол 

үлкен талғампаздықты, тілді шебер пайдалана білуді қажет ететін 

шығармашылық үдеріс. Бұған қоса арнаулы ұғымдарға ат қою кезінде 

ұғымдар жүйесінің ӛзіндік ерекшеліктерін міндетті түрде ескеру қажет.  

Осы орайда  1924 жылы 12-18 маусымда Қазақстанның сол кездегі 

астанасы Орынбор қаласында ӛткен қазақ білімпаздарының тұңғыш І 

съездінде Ә.Бӛкейхан, А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, Н.Тӛреқұлұлы, 

Е.Омарұлы, Т.Шонанұлы бастаған бүкіл Алаш зиялылары мен Ишанғали 

Арабайұлы бастаған қырғыз оқығандары  бас қосты. Съезде Елдес Омарұлы 

«Қазақша пән сӛздері» деген тақырыпта баяндама жасап, сол баяндама 

негізінде терминологияны дамыту қағидаттары бекітілді: 

1. Қазақша пән сӛздері қазақтың ӛз тілінде алынатын болсын... 

2. Қазақтың ӛз тілінен табылмаған пән сӛздер басқа түрік халықтарынан 

ізделінсін; басқа түріктер тіліндегі пән сӛздер жалпы түрік сӛзі болып, жат 

тілдің әсерінен аман болса, - ондай сӛздер жатырқамай алынсын. 

3. Еуропа халықтарының бәрінің де сіңіп кеткен жалпы жұртқа ортақ пән 

сӛздер, қазақтың заңдарына келтіріліп бізге де пән сӛзі болып алынсын... [2; 

105] 

Съезде бекітілген қарарда басқа түркі тілдеріндегі пән сӛздерін енгізу, 

пайдалану, жатырқамау туралы жайттардың сӛз етілгенін кӛреміз.  

Ал 1926 жылы 26 ақпан мен 6 наурыз аралығында Баку қаласында 

«Бірінші Бүкілодақтық түркология съезі» ӛтіп, оған кӛптеген түркітілдес 

халықтардың ғалымдары қатысты. Осы съездің күн тәртібінде қаралған 

мәселелердің бірі – түркі тілдерінің терминологиясы болған еді. Бұл съезде 

терминология мәселелеріне арналған баяндаманы Қазақстан тарапынан 

А.Байтұрсынұлы жасады. Қазақ зиялылары бұл бағыттағы жұмыстарын 

жалғастыра алмады. Бакудегі түркология съезінен кейін кӛп ұзамай 20-



WWW.ENU.KZ 

 

жылдардың аяғына қарай Алаш зиялылары қуғындала бастады. Олардың 

түркі халықтарының ӛзара терминалмасу мәселесін жолға қоюға бағытталған 

жұмысы 30-жылдардан кейін жалғасын таппай қалды. Осы ӛткен кезеңдерде 

түркі тілдері ӛздерінің салалық терминдер жүйесін ӛздері жеке-дара 

қалыптастыра бастады. Кеңестік дәуірде түркі тілдерінің ішкі қарым-

қатынасы тежеліп, ӛзара тұйықталып, бір-бірінен алыстай түсті. Ұлттық 

тілдер терминдерінің дамуы термин шығармашылығында ӛз тілімен 

шектеліп, терминдерді біріздендіру тіларалық емес, тілішілік деңгейде 

жүргізіліп, тек ӛз тілдерінің аясында қарастырылды.  Соның салдарынан бір 

тілдегі жетістік екінші тілге ӛтпей, пайдаланылмай қалды.  

Ғалым А.Байтұрсынұлы бастаған термин жасау мәселесін ары қарай 

ғылыми тұрғыда қарастырған Қ.Жұбанов болды. Профессор Қ.Жұбановтың 

терминологияға қатысты басты жаңалығы – қазақ орфографиясын 

тұрақтандырудағы рӛлі. Ғалым орыс тілінен енген интернационал терминдер 

тұлғасын ӛзгертпей жазу принципін алғаш ұсынып және ол пікірін жан-

жақты дәлелдеп шықты. Профессор қазақ терминдерін жасауда екі нәрсенің 

басын ашып айтады. Оның бірі – халықаралық сипат алған терминдерді сол 

қалпында қабылдау болса, екіншісі – қазақ тілінің ӛз мүмкіншілігі арқылы 

жасалынған терминдерді пайдалану. Қ.Жұбанов «Қазақ әдебиеті тілі 

терминдері туралы» атты мақаласында тұңғыш рет терминологиялық 

принциптер жасап, талқыға ұсынды. Бұл ұсынылған принциптер Мәдениет 

қызметкерлері съездінде мақұлданып,  содан кейін қазақ жазуында сәл де 

болса жүйелілік пен сауаттылық негізі қаланды [3; 43].  

Терминология мәселесі қашан да ғылым тілімен, қандай да бір болмасын 

ғылым саласын алға сүйреуші ғалымдар есімімен байланысты. Бүгінгі 

дамыған қазақ ғылымының бастау кӛзін ондағы терминологиялық жүйенің 

қалыптасу тарихы ғылымның кӛшбастаушысы болған ғалымдардың 

еңбектерімен байланыстырамыз. Тіл білімі, әдебиеттану салаларын ғалым 

А.Байтұрсынұлы бастаса, алғашқы математика оқулықтарын М.Дулатов, 

С.Қожанов, Қ.Сәтбаевтар жазған. Сол сияқты физика мен геометрия – 

Е.Омаровтың, психология – Ж.Аймауытовтың, педагогика – 

М.Жұмабаевтың, тарих терминдерінің қалыптасуы  М.Тынышбаев, 

Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов есімдерімен тығыз байланысты. Бүгінде қазақ 

ұлттық терминологиясының ӛзекті мәселелері Ә.Қайдар, Р.Сыздық,  

Ӛ.Айтбайұлы, Б.Қалиұлы, Ш.Құрманбайұлы т.б. ғалымдар зерттеулерінде 

сапалық, мазмұндық жағынан жаңа деңгейде шешімін тапты.  

  Біз ғылыми мақаламызда түркі тілдерін жақындастыру қажеттігі, 

маңыздылығы туралы ғана емес, бұл істі қалай қолға алып, баянды ету 

керектігі жӛнінде  ой қозғауды басты мақсат еттік. Жалпы еуропалық тілдер 

тобымен салыстырғанда аралары ажырай қоймаған түбі бір түркі тілдерін 

жақындастырудың бірнеше кӛздері барын айтуымыз әрі оларды орайы, 

оңтайымен пайдалана да білуіміз керек.  

Олар – біріншіден, мысалы, Орхон Енесей жазба ескерткіштерінен жеткен 

йер/йір (жер), суб (су), үкүз (өзен, дария), көл, таш/тас, тағ (тау), төпе 



WWW.ENU.KZ 

 

(төбе), ата, апа, ақа (аға), ечі (әже), йегін (жиен) йотаз/қатун, қунчуй 

(бикеш), қыз, оғул, оғлан, ад(з)ақ (аяқ), арқа, боғуз (бұғаз, тамақ), баш/бас, 

бод (бой), йан (жан), йақ (жақ), көз, қулғақ (құлақ), сүңк (сүйек), сач (шаш), 

өд (өт), қан, тыл (тіл), ат, йонт/жұнт (жылқы), іңгек (сиыр), адғыр 

(айғыр), інген, тебе (түйе), бұқа, өкүз, қон (қой), тоңуз/лағзын (шошқа), 

тоғуқ (тауық), қуш, ит, тиіін, бічін (мешін), қаз, киік, будун (халық), еб (үй), 

барқ (сарай), қапығ (қақпа), бедіз (өрнек), қорған, балбал (сынтас) сияқты 

түркілік сӛздер негізінде жасалады. Екіншіден, абзал, ажал, аждаһа, 

азамат, азап, айып, ақпар(ат), ақыл, алмас, амал, ара, арба, арман, арша, 

арыз, аспап, асыл, ахуал, аяз сияқты арғы тегі араб-парсылық сӛздер арқылы 

жасалады және үшіншіден, орыс тілі арқылы енген еуропалық сӛздер де 

тіліміздегі ортақ түбірлер қатарын елеулі түрде кӛбейте алары белгілі. 

Мысалы, мұндай ортақ немесе жартылай бірдей атаулар жүйесі кешегі күні 

де аз болған жоқ. Біз мақаламызда түрік терминдерін жақындастыру 

жолында келелі ой сабақтап жүрген ғалым Ы.Ақайлының тұжырымдарын 

басшылыққа  алдық. Мәселен, ғалым түркі тілдеріне ортақ терминдердің 

шығу тегі бір екенін кӛрсетеді (кесте № 1).   

Орысша Ӛзбекше Татарш

а 

Қырғыз

ша 

қазақша 

Тегі бірлер:  

Алмаз Олмас Алмаз   Алмас 

Арбуз Тарвуз Карбыз Дарбыз Қарбыз 

Железо Темир тимер, 

тимер-

томир 

темир, 

тунуке 

темір 

Кирпич Ғишт Кирпе

ш 

Кыш қыш 

Медь Мисс Бакыр жез, 

мисс 

мыс 

мрамор мармар(та

ш) 

Мәрмә

р 

Мрамор мәрмәр 

Олово Қалай Аккург

аш 

Калай қалайы 

политик

а 

Сиесат Сәясәт Саясат саясат 

правовед

ение 

хуқуқшуносл

ик 

хокук 

белеме 

укук 

жөнүндөгү 

илим 

хұқықтан

у 
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Ртуть Симоб тере 

көмеш, 

күнә суы 

Сымап сынап 

Свинец қурғошин, 

қулом 

кургаш

(ын) 

коргошун қорғасын 

Сера Олтингугур

т 

Күкер

т 

Күкүрт күкірт 

Бір 

үлгіде 

жасалғандар: 

    

анонимк

а 

юмолок хат имзасы

з хат 

тоголок 

кат 

домалақ 

хат 

Аптека Дорихана Аптека дарыхан

а 

дәріхана 

Асбест Тошпахта Асбест кебез 

таш 

таскендір 

Закись чала оксид Закись чала 

кычкыл 

шала 

тотық 

Квасцы аччиқ тош Ачута

ш 

ачуу 

таш 

ашудас 

Клоун масхарабоз, 

қизиқчи 

Шамак

ай 

маскарап

аз, куудул 

масқарам

паз 

краеевед

ение 

улкашуносли

к 

крайны 

өйрәнү 

өлкө 

таану 

өлкетану 

почвовед

ение 

тупроқшуно

слик 

туфра

к белеме, 

тфәне 

почвовед

ение 

топырақ

тану 

 

Мұндағы «тегі бірлерге» жатқызылған алмас, темір, жез, мыс, мәрмәр, 

қалайы, сынап, қорғасын, күкірт қатарындағы түсініктердің түбірлес, 

тұлғаластығы – бұл тілдердің сӛздік, атаулық қорларының кӛзі әуелден бір 

екендігінің белгісі. Сондай-ақ алмас, мәрмәр, қалайы, күкірт атаулары тәжік 

тілінде де алмос, мармар, қалъагй, гугрид деп, дыбыстық айырмасы бар 

демесек, іс жүзінде бұлар да бірдей, ұқсас аталады.  

Ал тӛртіншіден және түркі тілдері терминдік жүйелерінің ұлттық сипатын 

арттырып, оларды бұрын болмаған, жаңа сапалық деңгейге кӛтеретін басты 

бұлақтың бірі – әрбір тілде ӛз бетінше бұған дейін де, кейінгі кездерде де 
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кӛрініс тауып келген тыңнан, жаңа сӛз жасау дер едік. Мысалы, келтірілген 

кестеде екінші топқа жатқызылған домалақ хат, дәріхана, таскендір, 

асқазан, шала тотық, ашудас, масқарампаз, өлкетану, топырақтану 

қатарындағы атаулар әрқайсысы бір-біріне тәуелсіз әрі жаңадан жасалса да, 

біртектестігін кӛрсетіп, қарастырылушы тілдердің сӛзжасам, атауыш 

жүйелері де әуелден бірдей. Бұл халықтардың ойлау, атау беру дәстүрлерінің 

бірізділігіне дәлел болып тұр. Тілімізде бұрын-соңды ұсынылған тамшуыр 

(пипетка), қара тас (графит), батырма (конопка), тасқаспақ (накипь), кен 

(руда) сияқты атаулардың салыстырылып отырған ӛзбек, татар, қырғыз 

тілдерінде (4-10) бұрыннан доритомизғич–тамызгыч–тамызғыш, қора 

қалам–қара таш, босма мих–каптырма, қасмоқ, кен тұлғаларында 

қолданылып келуі де аталмыш жайды растап, термин алмасу әрекеттерінің 

бұл тілдер табиғатымен толық үндесетінін кӛрсетеді [4].  

  Туыс тілдер арасындағы сӛз алмасу әр тілдің лексикалық түрлену 

табиғатына дем беріп, сӛзден сӛз тууына, осылайша жаңа жол ашады. 

Мысалы, түркі тілінен енген ұшақ атауы арқылы қазақ тілінде тікұшақ, дәл 

осылай сынып сӛзінен сыныпбасы (староста класса) пайда болды. Татар, 

қырғыз тіліндерінде қолданылып, сақталып қалған мөһер, мөөр атауына 

қолдау білдіріп, қолданысқа енгізуіміз арқасында жаңа мөртабан (штамп) 

атауына, ал ӛзбек тіліндегі матн (текст), хужжот (документ) сӛздерін алу 

нәтежесінде тілімізде мәтінмән (контекст), мәтінтану (текстология), 

төлқұжат (паспорт) атауларына қол жеткіздік. Бұған дейін қазақшалануы 

қиын соғып, тісіміз батпай жүрген терминдерге қысқа да нұсқа әрі әдемі ат 

тауып бердік [4]. 

Әлем халықтарының тәжірибесінде туыстас тілдер арасында термин 

алмасу, ортақ терминологиялық қор құру арқылы арнаулы мақсаттар тілін 

кеңінен пайдалану тәжірибесі бар екені белгілі. Бұл ісіміз жалпытүркілік 

терминқор қалыптастыруға бағытталған бетбұрыстың басы, бір ғасырдай 

бұрын Алаш ардақтыларының кӛтерген бастамасын қайта жаңғырта отырып 

жасалған алғашқы қадам дегеніміз дұрыс болар деп ойлаймыз. Түркі 

халықтарының әрқайсысы ӛзіндік ғылыми кеңістігімізді қалыптастырып, сол 

кеңістік шеңберінде түрлі сала мамандарының жалпытүркілік 

терминологияны пайдалануына мүдделі болуы керек. Кәсіби, мәдени қарым-

қатынас жасауға бағытталған түркі әлемінің бірлігі, түркі тілдерінің 

болашағы үшін аса маңызды. Ортақ ісімізге жұмыла кірісу ӛзара 

байланыстың дамуына бірлесіп атқаратын ісіміздің үйлесімді жүргізілуі 

келешекке ұмтылған үлкен қадам болады деп сенеміз. 
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